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يتقدم فريق إدارة الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2016-
الجامعة  رئيس  نواب  للسادة  والتقدير  الشكر  بكل   )2021
واألمين العام واألمين املساعد ملشاركتهم البناءة في مراجعة 

غايات وأهداف وبرامج الخطة وكذلك إضافتهم املثمرة. 
كما يتقدم الفريق بأسمى آيات الشكر والعرفان للسادة أعضاء 
هيئة التدريس والهيئة املعاونة والطالب والعاملين بالكليات 
وقطاعات الجامعة املختلفة وكذلك السادة ممثلي السلطة 
التنفيذية واملجتمع املدني بمحافظة الفيوم على ما بذلوه من 
جهود متفردة ومخلصة في بناء هذه الخطة التي بدأت واكتملت 

فيي رحاب جامعة الفيوم.
لجميع  العطاء  هذا  استمرار  الخطة  إدارة  فريق  يأمل  كما 
منتسبي الجامعة املعنيين بتنفيذ برامج هذه الخطة على الوجه 
األمثل واملأمول وبنفس الجهد والدقة والحماس اعتباًرا من 
العام الجامعي )2016- 2017(، داعين املولى - عز وجل -  أن 
يوفقنا جميعا لرفع شأن هذه الجامعة وازدهارها في السنوات 
القادمة وأن تؤدي دورها الريادي في مختلف املجاالت العلمية 

والتعليمية والبحثية واملجتمعية إقليمًيا وعربًيا ودولًيا.

شكر و تقدير
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هيد
التم

فرق عمل بناء الخطة االستراتيجية

فريق إدارة الخطة

أ.د. خالد إسماعيل حمزة
     رئيس الجامعة

أ. د. زاهر أحمد محمد
خبير التخطيط االستراتيجي

 أ.د. نبيلة محمد حسن
املشرف على كلية الحاسبات واملعلومات

فريق اختيار غالف الخطة

أ. د. محمد عبد الوهاب مر�سي
أ. د. خالد إسماعيل حمزة

أ. د. نبيلة محمد حسن
د. عبد املنعم صادق حسن

أ. د. زاهر أحمد محمد

املراجعة اللغوية للخطة
أ. د. عبد الرحيم يوسف الجمل

فريق إعداد الخطة للطباعة

أ. د. زاهر أحمد محمد

أ. محمد فتحي عبد التواب أ. أحمد نادي أحمدأ. محمد مصطفي فهمي

مراجعة النسخة النهائية للطباعة

أ. رحاب عبد الرؤوف زكيأ. د. عرفه صبري جمعهأ. د. زاهر أحمد محمد

 أ. أمامة رجب بكري

        التمهيد للخطة

أ. د. خالد إسماعيل حمزةتقديم الخطة

املراجعة: أ. د. زاهر أحمد محمدأ. رحاب عبد الرؤوف زكيأ. أمامة رجب بكرياملفاهيم املتضمنة

امللخص التفيذي
امللخص العربي

أ. د. زاهر أحمد محمد
الترجمة للغة اإلنجليزية
أ. نسرين أحمد هاشم

مراجعة الترجمة
أ. د. زاهر أحمد محمد

أ. د. زاهر أحمد محمدمقدمة الخطة
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بنية الخطة ومنهجية العمل  

فريق العمل
أ. د. وداد عزب متريأ. د. عبدالرحيم يوسف الجملأ. د. زاهر أحمد محمد

أ. د. آمال ربيع كاملأ. د. محمود محمد شنديأ. د. يوسف سيد محمود

د. أحمد رمضان سعد خطيريد. إبتسام محمد حسن

املراجعة 
النهائية وإعادة 

الصياغة 
أ. د. زاهر أحمد محمد

التعريف بالجامعة

فريق العمل 

أ. رحاب عبد الرؤوف زكيأ. د. فاروق محمد جاد هللاأ. د. عبدالرحيم يوسف الجمل

د. إيهاب محمد املقرانيد. بيومي محمد بيوميأ. د. عاطف عبد التواب

أ. نجوى على السويفيد. محمد فاروق عبد املعزد. على جابر محمد

أ. هيام حسين أحمدم. إيناس أحمد زكي د. أمير صالح الهواري

أ. منى سيد كاملأ. مؤمن حمدي عبد التواب

املراجعة 
النهائية وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

السياق االجتماعي واالقتصادي: مصر 2016

فريق العمل 

أ. د. وفاء يسري إبراهيمأ. د. مصطفي ابراهيم الضبعأ. د. وداد عزت متري

أ. سارة عمر مكرم سيدد. آمال حامد على املصرىأ. د. محمد أحمد سعيد

أ. شيماء محمد نجيب عبد العظيم

فريق الدعم 
الفني

أ. رحاب عبد الرؤوف زكيأ. عبد البديع أنور مهدي

املراجعة 
النهائية 

أ. د. زاهر أحمد محمد
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هيد
التم

تحليل الوضع الراهن

فريق العمل 

د. سلوة عطية محمدأ. د. حمدي محفوظ جاب هللاأ. د. محمود محمد شندي

د. أميرة علي زايدد. أحمد محمد علي الشريفد. نجوى إبراهيم عبد الجواد

أ. أمامة رجب بكريد. إبتسام محمد حسند. مسعود إسماعيل مسعود

أ. ياسمين عبد الهادي

الصياغة
 أ.د. زاهر أحمد محمد

د. أحمد محمد علي الشريف
أ. د. محمود محمد شندي

د. أحمد رمضان سعد خطيري
أ. د. نبيلة محمد حسن

املراجعة 
النهائية وإعادة 

الصياغة
أ. د. عبد العاطي محمد إبراهيمأ. د. محمود محمد شنديأ. د. زاهر أحمد محمد

اإلطار الفكري والفلسفي: منطلقات الخطة

فريق العمل 

د. آمال جمعة عبد الفتاحأ. د. سمير أحمد سيف اليزلأ. د. يوسف سيد محمود

د. عبد هللا إبراهيم يوسفد. أحمد أحمد أبو عميرةد. عال عبد الرحيم أحمد

أ. أحمد كسبان أحمدد. وسام محمد عبد املعطيد. إبتسام محمد حسن

املراجعة 
النهائية وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

صياغة الرؤية والرسالة ومنظومة القيم

فريق العمل 

أ. د. إيناس السيد صادقأ. د. علي محمد عبد العظيمأ. د. آمال ربيع كامل

د. تامر شعبان دسوقيد. عبد هللا إبراهيم يوسفد. ربيع كمال محمود

أ. مصطفي طلبة محمدأ. أحمد رمضان عبد الواحد

املراجعة 
النهائية واعادة 

الصياغة

أ. د. سمير أحمد سيف اليزلأ. د. نبيلة محمد حسنأ. د. زاهر أحمد محمد

أ. د. آمال ربيع كامل
أ. د. علي محمد عبد العظيم

د. إبتسام محمد حسن
أ.د. محمود محمد شندي

فريق الدعم 
الفني

ورشة عمل حضرها 112 من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة واملجتمع 
املدني بتاريخ   2015/11/16
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يد
ه
تم
ال صياغة الغايات واألهداف االستراتيجية واالجرائية

فريق العمل 

أ. د. علي محمد عبد العظيمأ. د. زاهر أحمد محمدأ. د. سمير أحمد سيف اليزل

أ. د. إيناس السيد صادقأ. د. محمود محمد شنديأ. د. وزير وزير عبد الوهاب

د. ربيع كمال محمود م. إيناس أحمد زكيد. إبتسام محمد حسن

أ. أمامة رجب بكري

املراجعة النهائية 
وإعادة الصياغة

أ. د. زاهر أحمد محمد
أ. د. سمير أحمد سيف اليزل

د. إبتسام محمد حسن
أ. د. علي محمد عبد العظيم

فريق الدعم 
الفني

ورشة عمل حضرها 45 من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بتاريخ 
2016/1/3

برنامج القدرة املؤسسية

فريق 
عمل البرنامج

د. رانيا علي أبو السعودد. هيثم توفيق علي الفيلأ. د. فاروق  محمد جاد هللا

د. محمد فاروق عبد املعزد. عال عبد الرحيم أحمدد. وليد علي محمد

أ. أحمد كسبان أحمدأ. نجوى على السويفي

فريق
الدعم الفني

أ. رحاب عبد الرؤوف زكيأ. هشام عويس حسنأ. د. علي محمد عبد العظيم

أ. مؤمن حمدي عبد التوابأ. هناء محمود عبد الرحيمأ. إبراهيم مصطفي علي

مراجعة 
البرنامج وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

املراجعة
النهائية للبرنامج

أ. د. زاهر أحمد محمد
أ. د. سمير أحمد سيف اليزل

أ. هشام عويس حسن
أ. د. علي محمد عبد العظيم
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هيد
التم

برنامج الفاعلية التعليمية لطالب املرحلة الجامعية األولى

فريق
عمل البرنامج

أ. د. مصطفي عبد املقصود عي�سىأ. د. عبد الرحيم يوسف الجمل أ. د. نبيلة محمد حسن 

د. أميرة علي زايدد. وائل أحمد إبراهيم طوبارأ. رحاب عبد الرؤوف زكي

 د. سوزان نبيه عيدد. طروب عبد النبي عبد الباسطد. بيومي محمد بيومي طاحون

فريق
الدعم الفني

أ. د. خالد محمد عطا هللأ. د. رامي محمد كامل طلعتأ. د. محمد عبد الوهاب مر�سي

مراجعة 
البرنامج وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

املراجعة
النهائية 
للبرنامج

أ. هشام عويس حسنأ. د. زاهر أحمد محمدأ. د. محمد عبد الوهاب مر�سي

برنامج الفاعلية التعليمية ملرحلة الدراسات العليا

فريق 
عمل البرنامج

أ. د. محمد سعيد أبو الغارأ. د. نيفين علي  السواحأ. د. سوزان بكري حسن

أ. أمامة رجب بكري د. جمال فرج محمد فرجد. مجدي رشاد عبد الغني

فريق
الدعم الفني

أ. د. منى عبد التواب الخشابأ. د. محمد إبراهيم الخليلي بركاتأ. د. أحمد جابر شديد 

أ. د. جمال الدين أبو الفتوح أحمدأ. د. سمية محمد الجوهري

مراجعة 
البرنامج وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

املراجعة
النهائية للبرنامج

أ. أحمد عبد الحميد شتاأ. د. زاهر أحمد محمدأ. د. أحمد جابر شديد
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يد
ه
تم
ال برنامج البحث العلمي

فريق 
عمل البرنامج

د. عبد املنعم صادق حسن  أ. د. عرفه صبري جمعه حسنأ. د. محمود علي عبد الفتاح  

د. وليد علي جمعة أبو طالبد. حمادة  رجب حسيند. على جابر محمد محمود

فريق
الدعم الفني

أ. د. منى عبد التواب الخشابأ. د. محمد إبراهيم الخليلي بركاتأ. د. أحمد جابر شديد 

أ. د. جمال الدين أبو الفتوح أحمدأ. د. سمية محمد الجوهري

مراجعة 
البرنامج وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

املراجعة
النهائية 
للبرنامج

أ. د. أحمد جابر شديد
أ. د. زاهر أحمد محمد

أ. سهير سمير ريدي
أ. أحمد عبد الحميد شتا

برنامج العالقات الثقافية والدولية 

فريق
عمل البرنامج

د. أسامة السيد عبد النبيأ. د. مجدي توفيق حنا
 أ. فتحي محمود طلبة

د. عبد الرازق عبد الشافي النجار

فريق
الدعم الفني

أ. د. منى عبد التواب الخشابأ. د. محمد إبراهيم الخليلي بركاتأ. د. أحمد جابر شديد 

أ. سهير سمير ريديأ. د. جمال الدين أبو الفتوح أحمدأ. د. سمية محمد الجوهري

مراجعة 
البرنامج وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

املراجعة
النهائية 
للبرنامج

أ. أحمد عبد الحميد شتاأ. د. زاهر أحمد محمدأ. د. أحمد جابر شديد
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هيد
التم

برنامج خدمة املجتمع وتنمية البيئة

فريق 
عمل البرنامج

د. إيمان مصطفي معبد   أ. د. وداد عزب متريأ. د. سمير احمد سيف اليزل

أ. عبد البديع أنور مهديد. أمل محمد محمود يوسف  د. شيماء حسين ربيع

أ. أيمن محمد محمد محمودأ. شيماء محمد نجيب

فريق
الدعم الفني

أ. د. رمضان عبد العزيز مدنيأ. د. آمال ربيع كاملأ. د. أشرف عبد الحفيظ رحيل

د. وائل مراد محمد صميدةأ. د. هناء نظير عليأ. د. أسامة متولي محمد

أ . ليلي طه قاسمأ. منى خليفة خليفة

مراجعة 
البرنامج وإعادة 

الصياغة
أ. د. زاهر أحمد محمد

املراجعة
النهائية 
للبرنامج

أ. د. علي محمد عبد العظيمأ. د. زاهر أحمد محمدأ. د. أشرف عبد الحفيظ رحيل

برنامج متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم

جلسة عصف 
ذهني

د. جمال فرج محمد فرجأ. د. محمود علي عبد الفتاح  أ. د. سمير احمد سيف اليزل

د. وليد على جمعة أبو طالبد. حمادة رجب حسيند. على جابر محمد محمود

أ. د. زاهر أحمد محمدصياغة البرنامج 

تقدير التكلفة املالية لتنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم

فريق العمل

أ. د. أشرف عبد الحفيظ رحيل

أ. إبراهيم مصطفي عليأ. فتحي عبد هللا عبد السالمد. محمد فاروق عبد املعز

أ. أحمد عبدالفتاح محمدأ. أيمن صوفي حلبهم. إحساس رجب راشد

أ. فتحي محمود طلبه
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املراجعة 
اإلدارية للخطة

أ. محمد عبد الوهاب سالمأ. أشرف عبد الوهاب محمدد. محمد فاروق عبد املعز

أ. مؤمن حمدي عبد التواب

إعداد الصور 
واألشكال 
البيانية

أ. د. زاهر أحمد محمد
أ. رحاب عبد الرؤوف زكي

أ. د.  محمود علي عبد الفتاح 
م. إيناس أحمد زكي

د. على جابر محمد محمود
أ. طه محمد زكريا

الدعم 
اللوجستي 

للخطة

أ. د. عرفه صبري جمعه حسن
أ. أمامة رجب بكري

د. سميه السيد جودة

أ. رحاب عبد الرؤوف زكي 
أ. شيماء محمد نجيب

 د. جمال فرج محمد فرج
أ. عماد ربيع ربيع محمد

أ. قرني حسين أحمدأ. ضيف قطب شعبانأ. نسرين فؤاد املهدي
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1
إدارة البحث العلمي
 Management of

 Scientific Research

تشغيل الخطة واإلمكانيات البشرية والعلمية واملادية املتوفرة بمدخالت البحث مع توجيهها 
وفـي البـرامج البحثيـة تكـون إدارة البحث مـن مـسؤوليات  لتنفيذ خطة البحث،  البناء 

الباحـث الرئيـ�سي.

2
إدارة املوارد الطبيعية

Management of
 natural resource

تطوير أداء العاملين املهنيين في مجال البيئة بما يمكنهم من املساهمة في الحفاظ واإلدارة 
اكتساب  ذلك  ويتطلب  اإليكولوجية،  والنظم  والساحلية  األرضية  للموارد  املستدامة 
مجموعة من املهارات والتقنيات االجتماعية والعلمية وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي.

3
االستثمار

Investment

قيام شخص طبيعي أو معنوي في بلد غير بلده باستخدام خبراته أو جهوده أو أمواله في 
القيام بمشروعات اقتصادية سواء كان بمفرده أو باملشاركة مع شخص طبيعي أو معنوي 
دا 

ً
محلي أو أجنبي أو مع الدولة أو مواطنيها في إنشاء مشروع أو مشروعات مشتركة تدر عائ

مالًيا للطرفين.

                                                                                       4 
اقتصاد املعرفة

 Knowledge-Based
Economy

في االقتصاد حتى غدت سمة  )التكنولوجيا أحد أهم عناصرها(  تتعاظم أهمية املعرفة 
Knowledge- اقتصاد القرن الحادي والعشرين هي سمة االقتصاد املبني على املعرفة 
Based Economy. تدخل املعرفة كعنصر أسا�سي في تنافسية الصناعة واستدامتها، بل في 
تنمية واستدامة كافة قطاعات اإلنتاج والخدمات، ويتجلى ذلك في زيادة نسبة الصادرات 
املعرفية في مجمل الصادرات كما تزداد صادرات الخبرة Know-how، وصادرات الخدمات 
التكلفة  في  املعرفة  تكلفة  نسبة  وتزداد  ذلك.  وغير  استشارات ومعلومات  املعرفية من 
اإلجمالية للمنتجات والخدمات. ومن الظواهر األخرى لهذه التغيرات أن تتحول املعرفة إلى 
سلعة مما يستدعي حمايتها والحفاظ على سريتها، وهذا يؤدي إلى زيادة في نشاط املنظمة 
العاملية لحماية امللكية الفكرية WIPO وإلى عقد اتفاقية TRIPS )اتفاقية امللكية الفكرية 
ذات العالقة بالتجارة(. كما أدى ذلك إلى تغير أسا�سي في حسابات األصول الثابتة واألصول 
غير املادية للشركات لصالح األصول املعرفية Intangible Assets التي ازدادت قيمتها بشكل 

هائل.

5
البرامج البينية

 Interdisciplinary
programs

تتكون كلمة »البينية« interdisciplinary من مقطعين أساسيين، مقطع Inter ويعني بين، 
ومقطع discipline ويعني مجال درا�سي معين، ومن هذا املنطلق فقد تم تعريف الدارسات 
البينية بأنها البرامج أو املجاالت املعرفية الجديدة الناشئة من تداخل عدة مجاالت أو 
تخصصات أكاديميية تقليدية تفرضها طبيعة متطلبات املهن املستحدثة. ومن أمثلتها 
برامج: امليكانيكا الحيوية، نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد، التكنولوجيا 

الحيوية، النانوتكنولوجي.

6

بنوك األسئلة
 Question Banks

مكان آمن توضع فيه مجموعات من األسئلة ذات مستويات مختلفة ويمكن عن طريقه 
سحب أو إضافة مجموعة أو عدد من األسئلة املختلفة املقننة أي التي لها خصائص 
سيكومترية مميزة ومعلومة مثل: معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز وصدق وثبات 
املعرفية  العقلية  املستويات  وحسب  الدرا�سي  املقرر  وحدات  وفق  املصنفة  املفردات 

املطلوب اختبارها.
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7
متجر العلم

Science shop

هي ليست متجرا باملعنى الحرفي للكلمة، ولكن هي كيان صغير يجري دراسات وبحوث علمية 
في مجال واسع من التخصصات، وهي مخصصة لخدمة املواطنين في املجتمع املحلي، 
وعادة ما تكون الخدمة املقدمة مجانية، وهذا ما يميزها عن آليات نقل املعارف األخرى، 
ومتجر العلم يرتبط في كثير من األحيان بالجامعات، حيث يجري الطالب البحوث املطلوبة 

كجزء من مناهجهم الدراسية.

8
التخطيط االستراتيجي 
 Strategic planning 

عملية تنطوي علي التنبؤ باملستقبل لفترة زمنية محددة )خمس سنوات فأكثر( وتحديد 
رؤية ورسالة املؤسسة وغاياتها وأهدافها االستراتيجية، والوسائل املتاحة واملستقبلية 

لتحقيق ذلك.

9
تصنيف الجامعات

University Ranking

العلمي ومستوى  والبرامج والبحث  الجامعات  أداء  لتقويم  املعلومات  يعتمد على جمع 
أعضاء هيئة التدريس والخريجين والنشاطات العلمية األخرى ملعرفة نقاط القوة ونقاط 

الضعف، ومن ثّم تحديد املستوى في إطار وضع تناف�سي.

10
التعليم املستمر

Continuous education

أي تعليم أو تدريب يحدث بعد التعليم الرسمي بهدف تطوير املهارات املهنية ورفع مستوى 
األداء، بهدف إيصال املعلومات واملهارات الصحيحة والحديثة بطريقة جيدة إلى كافة فئات 
املجتمع كل في تخصصه. )جون ديوي: التعلم الحقيقي يأتي بعد أن نترك التعليم الرسمي، 

وال يوجد مبرر لتوقفه قبل املوت(. 

11
التقويم البديل

Alternative evaluation

استدعاء  تتطلب  التي  التقليدية  التحصيلية  االختبارات  توظيف  على  يعتمد  ال  تقييم 
املعلومات من الذاكرة، وإنما يعتمد على أساليب وأدوات غير تقليدية تشمل: اختبارات 
األداء، حقائب اإلنجاز، املقابالت، األوراق البحثية، صحائف الطالب، العروض العملية 
والشفوية، التقويم الذاتي، تقويم األقران، املشروعات، وغير ذلك من األساليب الحديثة.

12
تقييم األثر البيئي

Environmental Impact 
Assessment )EIA( 

تقييم األثر البيئي EIA هو أداة لضمان أن املكونات البيئية قد لوحظت بعين االعتبار في 
مرحلة مبكرة عند التخطيط للمشروعات املرتبطة بالبيئة، وتطبق عملية تقييم األثر 
البيئي في كثير من بلدان العالم ضمن إطار القانون البيئي كأداة أساسية لضمان تنمية 

اقتصادية مستدامة.

13
التنمية املستدامة

 Sustainable
development

الترشيد في توظيف املوارد املتجددة بصورة ال تؤدي إلى تالشيها أو تدهورها أو تنقص من 
فائدة تجنيها أجيال املستقبل، كما أنها تتضمن الحكمة في استخدام املوارد التي ال تتجدد 
بحيث ال تحرم األجيال القادمة من االستفادة منها، كذلك فإن التنمية املستدامة تتطلب 
استهالك مصادر الطاقة غير املتجددة بمعدل بطىء لضمان انتقال سلس وتدريجي إلى 

مصادر الطاقة املتجددة.

14
تنمية املوارد البشرية
 Human Resource

Development

بمعرفة ومهارات وقدرات القوى البشرية القادرة على العمل في جميع الحاالت  االرتقاء 
)سبق انتقاؤها واختيارها في ضوء اختبارات مختلفة( بغية رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية 

ألق�سى حد ممكن .
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15
توطين التكنولوجيا

Technology Settling

إلى توفير القدرة على االبتكار واإلبداع والتصميم  »توطين التكنولوجيا«  يشير مصطلح 
األجانب لفترة مؤقتة  مع إمكانية االستفادة من الخبراء  وطنية,  والتصنيع من خالل أيٍد 
يتم فيها إحالل كفاءات وطنية قادرة على أن تقوم محل هؤالء الخبراء من خالل التدريب 

العملي والنظري.

16
الجودة في التعليم

Quality in Education

التربوي لرفع مستوى املنتج وهو  في املجال  العاملين  هي الجهود املبذولة من قبل كل 
الطالب،  ويمكن تعريف إدارة الجودة الشاملة في التعليم، بصورة مختصرة بأنها تفاعل 
في العملية التعليمية لتحسين  اإلدارة(  األفراد،  املسـتلزمات املاديـة،  )املناهج،  املدخالت 

نوعية املخرجات بصفة مستمرة  .

17
الحرية األكاديمية

Academic Freedom

هي حرية األستاذ الجـامعي فـي تدريـسه وبحثـه والتعبير عن آرائه التي يأخذ بها أو يدرسها، كما 
تشمل حرية الجامعـة فـي إدارة شـئونها الداخلية واختيار أفراد هيئتها التدريسية وترقيتهم 
مناهجها  ووضع  مقررة،  ومعايير  لقواعد   

ً
وفقـا واختيار طالبها  عليهم  القوانين  وتطبيق 

الدراسية وأساليبها فـي التـدريس وتقريـر قواعـد امتحاناتها والشروط التي بمقتضاها تمنح 
درجاتها الجامعية، طبقا للقوانين واللوائح املنظمة دون تدخل من السلطات أو املجتمع إال 

فـي أضـيق الحـدود.

18 Governance الحوكمة

الحوكمة هى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز 
في األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف املؤسسة، 
وبمعنى أخر تعني الحوكمة »النظام« أي وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية 
التى تؤثر في األداء، كما تشمل مقومات تقوية املؤسسة على املدى البعيد وتحديد املسئول 

واملسئولية.

19
الخطة االستراتيجية
The strategic plan

تمثل مخرجات عملية التخطيط االستراتيجي، ويجب أن تكون مكتوبة ومعتمدة وتحدد 
رؤية ورسالة املؤسسة، وغاياتها وأهدافها االستراتيجية، والوسائل املتاحة واملستقبلية 

لتحقيق ذلك.

20
رأس املال املعرفي

Knowledge capital

حزمة من املعرفة املفيدة )مجموعة أصول معرفية(، وهي األصول غير امللموسة التي تتمثل 
في عمليات التحول املعرفي، ويرتبط رأس املال املعرفي بعالقات مع املفاهيم األخرى مثل: 
املوجودات غير امللموسة، األصول املعرفية، إدارة املعرفة، رأس املال البشري، رأس املال 

املعنوي، سمعة املؤسسة.

21
سنة التفرغ

Sabbatical leave
فترة إجازة مدفوعة األجر يستخدمها عضو هيئة التدريس بشكل دوري )كل خمس سنوات( 

للدراسة أو السفر في مهمة علمية أو لالشتراك في مشروع بحثي.

22
السياق االجتماعي
Social Context

يرمز السياق االجتماعي إلى الحالة االجتماعية الراهنة للناس، ويتضمن البيئة االجتماعية 
التي يعيش فيها الناس، الثقافة، التعليم، العادات.

23
السياق االقتصادي
Economic context

فهم الظروف والتحديات االقتصادية املحيطة بدولة أو منطقة معينة من حيث املوارد 
والصادرات واإلنفاق ودخل الفرد ومستوى املعيشة.

24
صندوق العلوم والتنمية 

STDF التكنولوجية
قام بانشائه املجلس األعلي للعلوم والتكنولوجيا لتمويل األبحاث املتميزة وإقامة شراكات 

علمية مع علماء من عديد من البلدان املتقدمة من أجل تحقيق التنمية التكنولوجية.
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25
العلوم املستقبلية
Future sciences

ميدان من ميادين املعرفة ازداد االهتمام به في الدول املتقدمة، ويترسخ دوره في عملية 
على مستوى الدول أو املؤسسات املدنية والعسكرية والشركات  صناعة القرارات سواء 
الكبرى، وشهد هذا املجال تطورات متالحقة في منهجياته وأساليبه وتطبيقاته حتى أصبح 

له مكانة مرموقة بين سائر ميادين املعرفة، ويعتبر علما من العلوم االجتماعية.

26
عمال املعرفة

Knowledge works

هي العمالة املوكل إليها تطبيق املعرفة وذلك بعد أن يتم اكتشاف املعرفة ونشرها ثم يقوم 
التعليمات  عمال املعرفة بتطبيق املعرفة الجديدة، حيث تقوم اإلدارة الوسطى بإعطاء 

والتوجيهات لإلدارة الدنيا املتواجد فيها عمال املعرفة للتطبيق.

27
القدرة املؤسسية

Institutional capacity

قدرة املؤسسة علي األداء بكفاءة من خالل املوارد البشرية واملادية املتاحة، وذلك لتحقيق 
رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية املعلنة، مع وجود هيكل تنظيمي مالئم ينطوي علي 
عالقات واضحة للسلطة، وتحديد دقيق للمسئوليات واالختصاصات، وفي ظل قيادة 
أكاديمية وإدارية موجهة بالتخطيط االستراتيجي تتصف باملصداقية والشفافية، إضافة 
إلى قدرة املؤسسة علي التفاعل مع املجتمع، وعلي إنشاء نظم داخلية إلدارة الجودة، 

وإجراء التقويم املستمر ألدائها الكلي.

28
الكفاءة الخارجية

External efficiency

نمية في املجتمع الذي يقع  ة والتَّ عليمي في الحياة العامَّ ظام التَّ َهمة ُمخَرَجات الّنِ
َ
َمدى ُمسا

خَرَجات وُمَواَصفاتها على ُمَتطلبات 
ُ
امل ات تلَك  ومدى انطباق كميَّ عليمي،  ظام التَّ فيه الّنِ

ة. ة واالجتماعيَّ نمية االقتصاديَّ التَّ

29
الكفاءة الداخلية

Internal efficiency

استعداد الفرد إلدماج وتوظيف ُمكتسباته من معلومات ومعارف ومهارات في بناء جديد 
التعليمية  النظم  عناصر  قدرة  ومدى  ة،  واالجتماعيَّ ة  االقتصاديَّ التنمية  على  والعمل 
الداخلية على القيام باألدوار املتوقعة منها، وتشتمل على  كل العناصر البشرية الداخلة في 

التعليم والتي تتولى البرامج التعليمية واملناهج الدراسية واألنشطة املصاحبة لها. 

30
مجتمع املعرفة

 The knowledge
society

حيث يقوم فرد بالدخول إلى  واالستدراك العقلي واملعرفي،  املعرفة ناتج التفكير املركز، 
بنة فوق أخرى للخروج بعلم ومعرفة جديدة من 

ُ
مجموعة تقوم بالتفكير الجماعي وتضع ل

 
ً
خالل االستنتاج واالستنباط. إذا اجتمعت العقول البشرية التي تحتوي في أدمغتها علوما
وتعتبر  »مجتمع املعرفة«  فيطلق على هذا املجتمع  باملجتمع،  مختلفة من أجل االرتقاء 

املعرفة رأس املال الحقيقي للمجتمعات.

31
املحاسبية )املساءلة(
Accountability      

)يحاسب(،   accomptare من الكلمة الالتينية  )مساءلة(   ”Accountability“ تشتق كلمة 
 putare يحسب(، املشتقة بدورها من كلمة( computare وهي صيغة ذات بادئة من كلمة
)يعد(، بينما لم تظهر الكلمة نفسها في اللغة اإلنجليزية إال عند استخدامها في القرن الثالث 

عشر عندما كانت انجلترا تحت االحتالل النورماندي،
واملساءلة هي القدرة على االعتراف باملسئولية عن األفعال والقرارات والسياسات وتحملها 
وتتضمن املساءلة اإلدارة والحوكمة والتنفيذ في نطاق الدور أو املركز  وتوقع الحساب، 

الوظيفي، وتشمل االلتزام بتقديم التقارير والتفسير وتحمل مسئولية العواقب.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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32
املعامل االفتراضية

Virtual labs

تعد أحد تطبيقات ما يسمي بالواقع االفترا�سي، وهي أحد مستحدثات تكنولوجيا التعليم. 
يعيش املتعلم في بيئة تخيلية يتفاعل ويتشارك معها من خالل حواسه وبمساعدة أجهزة 
فهي بيئة تعلم افتراضية تستهدف تنمية مهارات  الكمبيوتر وبعض األجهزة املساعدة، 
العمل املعملي لدي الطالب، وتقع هذه البيئة علي أحد مواقع شبكة اإلنترنت ومن خاللها 

يتمكن املتعلم من إجراء التجارب املعملية عن بعد وألي عدد من املرات.

33
املرصد املصري للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار

ESTIO

للعلوم  املصري  املرصد  بإنشاء  املصرية  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  أكاديمية  قامت 
والتكنولوجيا واالبتكار”ESTIO   في فبراير عام 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز 
ويهدف املرصد إلى مساعدة صانعي القرار في وضع  تنمية االقتصاد القائم على املعرفة، 
السياسات التي يتعين اتخاذها في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ملواجهة تحديات 
املستقبل وتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر؛ بحيث يكون املرصد هو 
الدولية  الهيئات  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لجميع  املصدر األول ملعلومات وبيانات 
)اليونسكو، منظمة التنمية والتعاون االقتصاديOECD، وغيرها من املنظمات الدولية(.

34
مركز إدارة املعرفة

 Knowledge
Management Center

مفهوم تقوم املؤسسة فيه باستمرار بجمع وتنظيم وإتاحة وتحليل معارفها املكونة من 
موارد ووثائق وتعليمات وخبرة األفراد، وتشارك هذه املعرفة وتبادلها بين جميع العاملين في 
املؤسسة، ويعتبر ذلك ضروريا لألنشطة اإلدارية املختلفة كاتخاذ القرارات، حل املشكالت، 
 
ً
التعلم، التخطيط االستراتيجي. وتعد الجامعات األكثر احتياجا لتطبيق هذا املفهوم مقارنة
 للكوادر البشرية املؤهلة واملدربة والتي تعد 

ً
بغيرها من املؤسسات وذلك ملا تقوم به من تهيئة

العنصر الحيوي لكافة عمليات التنمية املجتمعية سواء على مستوى القطاع الحكومي أو 
الخاص لرفع مستوى األداء التعليمي والبحث واإلبداع لالرتقاء بجودة مخرجاتها.

35

املعايير األكاديمية 
املرجعية

Academic Reference 
Standards )ARS(

املعايير التي تحددها املؤسسة التعليمية لها بشرط أن يكون مستوى املعارف واملهارات بها 
أعلي من الحد األدنى للمعايير القومية األكاديمية املرجعية.

36

املعايير القومية األكاديمية
National Academic 

Reference Standards 
)NARS(

هي الحد األدنى من املعارف واملهارات املطلوب تحقيقها من خالل البرنامج التعليمي من 
أجل اعتماده من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، ويتم الرجوع إليها في 

صياغة أهداف ونواتج التعلم املستهدفة عند توصيف البرنامج التعليمي.

37
مكاتب دعم االبتكار ونقل 

وتسويق التكنولوجيا
 TICO

اإللكترونيات  مجال  في  املشكالت  حل  علي  للعمل  العلمي  البحث  لتوجيه  مكاتب  هي 
عن طريق إيجاد حلول  وتكنولوجيا املعلومات وخدمة املجتمع وتيسير حياة املواطنين، 

علمية مبتكرة باستخدام هذه التكنولوجيات وتطبيقاتها. 

38
ملف اإلنجاز
Portfolio

عبارة عن ملف يحتوي على توثيق وتجميع هادف ألعمال ومهارات أو أفكار املتعلم حول 
موضوع ما، وقد يحتوي على توثيق ألفضل أعمال املتعلم أو بعض املهارات التي ما زال في 
مرحلة التدريب عليها. وهو ملف لتجميع عينات من أعمال املتعلم جمعها عبر فترات زمنية 
متتابعة، وتعكس هذه العينات محتوى بعض ما درسه، وحلول ملشكالت، وجميع األعمال 

التي تثبت مدى تقدم املتعلم.
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39
امللكية الفكرية

Intellectual property

هي القواعد القانونية املقررة لحماية اإلبداع الفكري، وتتضمن امللكية الفكرية مفردات 
 ويختلط الفهم عند معظم الناس، بل قد يختلط 

ً
عدة، حيث إنها تتداخل مع بعضها أحيانا

 أخرى عند الباحثين املهتمين بامللكية واملحامين، وفي بعض األحيان عند 
ً
الفهم أحيانا

القضاة، حيث يالحظ أن الفصل بين ملكية صناعية وأخرى أدبية أو فنية أو علمية هي 
 أمر صعب.

ً
أحيانا

40
املهارات البسيطة

Soft skills

تتضمن املهارات البسيطة Soft skills مهارات التواصل مع اآلخرين خاصة في مجال العمل، 
مهارات  التفاوض،  مهارات  الوقت،  وإدارة  تنظيم  مهارات  التحدث واالستماع،  مهارات 

توزيع العمل، وغير ذلك من املهارات اإلدارية البسيطة.

41
املوازنة العامة
Public budget

 ما 
ً
تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة واإليرادات العامة عن فترة مالية مستقبلة غالبا

تكون سنة، وتستند املـوازنة العامة للدولة إلى عنصرين أساسيين هما: التقدير واالعتماد، 
ويتمثل األول في تقدير أرقام تمثل اإليرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة 
ر أن تنفقها إلشباع الحاجات العامة للشعب، 

َ
َتظ

ْ
التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي ُين

وذلك خالل فترة مالية مستقبلة.

42
املؤاشرات الكمية
 Quantitative

indicators

أداء  وهي إحدى تقنيات قياس نجاح  للتحقق من مدى تحقيق األهداف،  أداة فعالة 
اإلدارات في ضوء نظم الجودة واإلدارات الحديثة، ومن خاللها يتم التعرف على قدرة اإلدارة 
على تحقيق أهدافها املحددة من خالل استراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات األداء 
بناء على معايير تحددها طبيعة املهام. كما تعتبر قيمة لفرق العمل واملديرين واملسئولين 
لتقييم التقدم املتحقق بشكل سريع باتجاه أهداف يمكن قياسها باستخدام مؤشرات 

.KPI’s األداء الرئيسية
وتستعين مؤشرات قياس األداء KPI’s عادة بعدد من األدوات واألساليب املستخدمة في 
تطبيقات وأدوات الجودة Q-Tools والتخطيط وتحديد عدد من املؤشرات التي يمكن من 
في شتى املجاالت ومعرفة الوضع الحالي والتخطيط لوضع  خاللها قياس ومقارنة األداء 

مستقبلي أفضل.

43
املؤاشرات الوصفية

Descriptive indicators
املؤشرات الوصفية ال تظهر عادة األرقام، لكنها تعبر عن األشياء بطريقة وصفية وليست 

كمية، لذلك ال يفضلها كثير من األفراد.

44
امليثاق األخالقي
Code of Ethics

مجموعة من التوجهات االخالقية واملعايير املتفق عليها بين أعضاء هيئة التدريس وتحكم 
ممارسات العمل باملؤسسة، وهي ليست أحكاما وبنودا نظامية للتشريعات تمارس بقوة 

القانون.

45

نشر وتطبيق املعرفة
 Dissemination

 and application of
knowledge

املؤسسة  في  العاملين  وإتاحتها لجميع  املعلومات  توفير  املعرفة على  إدارة  يقوم مفهوم 
واملستفيدين من خارجها، حيث يرتكز على االستفادة القصوى من املعلومات املتوفرة 
لدى املؤسسة، والخبرات الفردية الكامنة في عقول موظفيها، ومن أهم مميزات تطبيق هذا 
املفهوم هو االستثمار األمثل لرأس املال الفكري، وتحويله إلى قوة إنتاجية تسهم في تنمية 

أداء الفرد، ورفع كفاءة املؤسسة.
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46
نظام الساعات املعتمدة
Credit hour system

برنامج درا�سي جامعي متبع في عديد من دول العالم في الجامعات األوربية واألمريكية، 
والساعة املعتمدة هي وحدة قياس للمقررات الدراسية التي ينبغي على الطالب دراستها في 
الفصل الدرا�سي أو في العام الدرا�سي، وتحسب حسب عدد ساعات املحاضرات والدروس 
العملية املحددة لكل مقرر. ويختلف العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج الدرا�سي 
حسب نظام الكلية أو الجامعة، ويوجد حد أدنى وحد أق�سى لعدد الساعات التي يمكن 
للطالب دراستها في كل فصل درا�سي، ويتميز هذا النظام بأنه: )1( يتيح فرصة أكبر للتدريبات 
العملية، )2( يوضح مدى تقدم الطالب، )3( ضرورة وجود مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة 
 عنهم وعن تسجيلهم ويساعدهم في وضع خطة 

ً
التدريس ملساعدة الطالب ويكون مسئوال

الدراسة، )4( ال يوجد بهذا النظام رسوب الطالب، لكن على كل طالب اجتياز املقررات 
الدراسية طبقا لشروط كل مقرر.

47
نظم االستشعار عن بعد

 Remote sensing
systems

يقصد به جمع املعلومات والبيانات عن بعد، وهو علم استخالص املعلومات والبيانات 
عن سطح األرض واملسطحات املائية باستخدام صورة ملتقطة من أعلى بواسطة تسجيل 

األشعة الكهرومغناطيسية املنعكسة أو املنبعثة من سطح األرض. 

48
نظم املعلومات الجغرافية

 Geographic
Information Systems

والوصفية  الجغرافية  املعلومات  واخراج  وعرض  وتحليل  ومعالجة  وإدخال  علم جمع 
ألهداف محددة، ويتضمن مقدرة النظم على إدخال املعلومات الجغرافية والوصفية, 
ومعالجتها، وتخزينها، واسترجاعها، واستفسارها، وتحليلها، وعرضها على شاشة الحاسب 

أو على ورق في شكل خرائط، تقارير، ورسوم بيانية.

49
نماذج محاكاة

Simulation Models

من أهم األساليب التعليمية الحديثة التي تسمح بقدر كبير من التفاعل البناء بين الطالب 
وبعضهم البعض، وبين قضايا مجتمعهم وأساتذتهم، وهي تصلح للتعلم الذاتي حيث تجمع 
بين الجانب العلمي والتطبيقي، وتساهم مساهمة فعالة في خلق وتطوير مهارات التخاطب 

والتحاور والتفاوض لدى القائمين عليها.

50
الهيكل التنظيمي

Organizational Chart

 مجموعة األنشطة واملهام التي توكل إلى أفراد مؤسسة ما لتنفيذها من أجل تحقيق الهدف 
األسا�سي للمؤسسة، بحيث يتم تحديد وظيفة كل فرد منها، والشخص املوكل باتخاذ القرار 
في كل مرحلة، وللهيكل التنظيمي أثر كبير على نجاح الشركة وتحقيق أهدافها، ويختلف نوع 

التنظيم حسب معايير كل مؤسسة وأهدافها.
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الدورة التدريبية حول مناهج وأساليب البحث العلمي.- 1

 www.pitt.edu/~super1/ResearchMethods/Arabic/introductionrm.pdf

ماجستير في إدارة املوارد الطبيعية Link to and share“   Pathumthani, تايالند )2016(.- 2

http://www.best-mastersdegree.com/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88
%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
)%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D
8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9)/%D8%AA%D8%A7%D9
%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF/SERD/

حاتم فارس الطعان )2006(: االستثمار أهدافه ودوافعه، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. - 3

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50866     

محمد مرياتي )د. ت.(: التطور التكنولوجي الستدامة الصناعة في ظل منافسة عاملية واقتصاد املعرفة، جمعية العلوم - 4
االقتصادية السورية.

http://www.mafhoum.com/syr/articles/mrayati/mrayati1.htm

عمار بن عبد املنعم أمين )د. ت.(: الدراسات البينية رؤية لتطوير التعليم الجامعي. - 5

Klein, J. T. and William  H. Newell  )1998(.  ”Advancing Interdisciplinary Studies. In:  Jouhnella Butler )ed.(: Color-
Line to Boardelands, the Matrix of American Ethnic Studies, Seattle, University of Washington Press, 2001.

6 -.)PPT( وحدة تطوير نظم التقويم  الطالب واالمتحانات جامعة بنها :)عزة أحمد عبد هللا )2014

http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Dsasu/questions.aspx

شبكة متجر العلم الدولية.- 7

Living knowledge: The International science shop network
http://www.livingknowledge.org/science-shops/faq/faq-fragen/faq-frage-1/

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي )يوليو 2015(: االصدار الثالث، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.- 8
نادر أبو خلف )مارس2004(: التعريف بتصنيف الجامعات وارتباطه بالنوعية، جامعة القدس.- 9

http://www.qou.edu/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/pepars/session7/nader.htm

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد )2017/2016(.- 10

http://www.copew.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=156

التقويم البديل مدونة عبد هللا بن علي القرزعي )2007(.                                        - 11

http://child-trng.blogspot.com.eg/2012/03/blog-post_19.htm     

يوخيم هارتليك )2009 (: نظام دعم تقويم األثر البيئي وإدارة الجودة.- 12

http://www.pitt.edu/~super1/ResearchMethods/Arabic/introductionrm.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50866
http://www.mafhoum.com/syr/articles/mrayati/mrayati1.htm
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt9OXYtPDNAhUOrRQKHYoFAqAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2F85.194.123.17%2Far%2FViceRectorates%2FVGS%2FNewsActivities%2FNews%2FDocuments%2FNews11-11.pdf&usg=AFQjCNFku03yjFUajg1-cjT9ZQHVl5NuCA&sig2=n_oscro2DUcpxXkHBq4q1w
http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Dsasu/questions.aspx
http://www.livingknowledge.org/science-shops/faq/faq-fragen/faq-frage-1/
http://www.qou.edu/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/pepars/session7/nader.htm
http://www.copew.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=156
http://child-trng.blogspot.com.eg/2012/03/blog-post_19.htm
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http://www.eia-susy.com/index.php/ar/component/content/article?id=63:what-is-eia

 التنمية املستدامة في الوطن العربي  )2007(:  مركز اإلنتاج اإلعالمي جامعة امللك عبدالعزيز.- 13
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للخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2021-2016(
: مقدمة

ً
أوال

في ضوء املستجدات والتطورات العاملية املتالحقة تقدم جامعة الفيوم خطتها االستراتيجية األولى )2016-2021( إلى املجتمع 
الجامعي، عاقدة العزم على تحقيق نقلة نوعية للتعليم الجامعي، بهدف املشاركة اإليجابية والفعالة في خطط التنمية االقتصادية 
املستدامة وتعزيز قيم االنتماء والجودة واملحاسبية والحرية األكاديمية والشفافية وعدم التمييز وحقوق امللكية الفكرية والتعلم 

مدى الحياة، في عصر يقوم على املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واقتصاد املعرفة والتنافسية.
، بدأ التحضير له في يونيو 2015، اشترك فيه كل 

ّ
وتأتى هذه الخطة االستراتيجية تتويّجا لعمل مضن وجاد استمر عاّما كامال

األطراف املعنية بالجامعة من قيادات أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطالب وممثلين للسلطة التنفيذية واملجتمع املدني 
باإلقليم بهدف: 

املعلومات واالتصال ومعايير جودة 	  الحوكمة وتكنولوجيا  إطار مفاهيم  في  بالجامعة  اإلداري  األداء  تطوير منظومة 
مؤسسات التعليم العالي.

تطوير منظومة األداء األكاديمي بالجامعة وفقا للمستجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة 	 
متميزة ملجتمع الفيوم، واملجتمع املصري ككل.

تطوير البرامج الدراسية وأساليب التعليم والتعلم ونوعية الخريج الذى تقدمه الجامعة للمجتمع في ضوء املعايير القومية 	 
األكاديمية املرجعية NARS، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من املشروعات العمالقة التي تتطلب فنيين مؤهلين 

في جميع التخصصات.

 تقديم مستوى عال من املهارة والكفاءة والقدرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وتضييق الفجوة القائمة 	 
بين التعليم والتدريب واالحتياجات الفعلية لسوق العمل املصري والعربي واالقليمي والدولي في ضوء املعايير العاملية 

واالتفاقيات الدولية امللزمة للدول املوقعة.

وضع إطار لتطوير املنظومة البحثية، وانشاء كلية متميزة للعلوم املتقدمة، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية.	 

إنشاء مجلس استشاري للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص لوضع السياسات العامة لعمل هذه املراكز.	 

تعزيز الشراكة بين الجامعة من ناحية، واملؤسسات الحكومية والخاصة واملجتمع املدني وأصحاب األعمال من ناحية 	 
أخرى.

ثانًيا: بنية الخطة ومنهجية العمل 

  تم اقتراح نموذج جديد استخدم في بناء هذه الخطة، كما هو مبين في شكل )1(.	 

املرحلة األولى: خصصت هذه املرحلة لتحديد بنية الخطة ومنهجية العمل فيها، التعريف بالجامعة منذ بداياتها وحتى 	 
الوقت الحالي، تحليل السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي للدولة املصرية وإقليم الفيوم 

(مصر: 2016(، تحليل الوضع الراهن لجامعة الفيوم في مختلف القطاعات، صياغة اإلطار الفكري والفلسفي للخطة: 
منطلقات الخطة. 

 املرحلة الثانية: تضمنت الصياغة النهائية للرؤية والرسالة ومنظومة القيم والغايات واألهداف االستراتيجية للخطة. 	 

 املرحلة الثالثة: خصصت هذه املرحلة لتصميم البرامج في املجاالت املختلفة للجامعة، وآليات متابعة تنفيذ الخطة 	 
وتقدير التكلفة.
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شكل )1(: مراحل وخطوات بناء الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2021-2016(

ل األسلوب التشاركي Participatory approach أساس عمل الفرق، ولم يسمح ألحد بالعمل بمعزل عن أعضاء 	 
ّ
 مث

د لدى 
ّ
الفريق إال للقراءة أو االستذكار أو البحث عن معلومات محددة، وقد تم ذلك في إطار اإلحساس بامللكية، أي تول

الجميع اإلحساس بملكية الخطة Ownership، وقد بذل كل فرد أق�سى جهد في إعداد الخطة ألنها في النهاية ملًك 
له. أما املحاسبية Accountability فكانت لب تلك األطر، وما يرتبط بذلك من اإللتزام باإلبداع Creativity والدقة  
Accuracy والتناغم Harmony في العمل، واتباع األسلوب العلمي في التفكير Scientific thinking approach مع وضع 
كل من املعايير األكاديمية القومية القياسية NARS، والتشريعات والقوانين Laws and legislations التي تحكم العمل 

الجامعي في االعتبار عند التصميم. 

وقد تضمنت الخطة ما يلي:

  تمهيد Preface: تقديم الخطة، فرق عمل بناء الخطة، املصطلحات، امللخص التنفيذي، مقدمة الخطة.	 

  الباب األول Part I: بنية الخطة، منهجية العمل واإلجراءات واألدوات التي اتبعت واستخدمت في إعداد الخطة. 	 

الباب الثاني Part II : التعريف بالجامعة، السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي، مصر 	 
2016، تحليل الوضع الراهن للجامعة.

  الباب الثالث Part III : اإلطار الفكري والفلسفي للخطة: منطلقات الخطة.	 

  الباب الرابعPart IV : الغايات واألهداف وبرامج الخطة.	 

 	Appendices املالحق  

ا: تحليل الوضع الراهن
ً
ثالث

 للسياق الجغرافي والسكاني والسيا�سي 	 
ً

 تحليل السياق االجتماعي واالقتصادي، مصر: 2016: تضمن هذا الفصل تحليال
والتعليمي واالجتماعي للدولة املصرية وإلقليم الفيوم الذي تقع الجامعة فيه، باإلضافة إلى السياق االقتصادي وما 

يمثله من تحديات لخطط التنمية.
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 ألوضاع الجامعة وقطاعاتها 	 
ً

 شامال
ً

  تحليل الوضع الراهن لجميع قطاعات جامعة الفيوم: تضمن هذا الفصل تحليال
وكلياتها املختلفة من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص املتاحة والتهديدات املحتملة، وقد تم ذلك بعدة طرق 
مختلفة سواء جلسات عصف ذهني أو جلسات استماع أو استطالعات رأي للفئات العاملة في الجامعة أو املستفيدة 

من خدماتها. 

رابًعا: اإلطار الفكري والفلسفي للخطة
تم بناء وثيقة الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2016-2021( في قلب الجامعة بعد جهد ُمضٍن شاق ومكثف، تم فيه االستفادة 
من معظم الخبرات املتوفرة في الجامعة، ومساندة من ممثلي السلطة التنفيذية واملجتمع املدني باإلقليم مع التركيز على التطلعات 
طويلة املدى للجامعة، وفقا لرؤية ورسالة ومنظومة قيم جديدة تم إقرارها في شهر نوفمبر 2015 لتحقيق الجودة العالية في 

التعليم والبحث العلمي واملشاركة املجتمعية في برامج التنمية في املجاالت التعليمية واالقتصادية واالجتماعية. 
وقد ارتكز بناء الخطة على وضع إطار فكري وفلسفي قائم على التطور املستمر في تكنولوجيا املعلومات، ونظريات التعليم والتعلم، 
واملنافسة في مجال التعليم والبحث العلمي، وااللتزام بمعايير الجودة والتميز املحلية والدولية في جميع املجاالت، والتغير املتالحق في 

مفردات سوق العمل املحلي واإلقليمي والدولي واحتياجاته، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

 تحقيق مجموعة من املتطلبات التي تؤهل جامعة الفيوم ملواكبة آليات الثورة املعلوماتية واالتصالية وبناء اقتصاد 	 
معرفي فعال داخل الجامعة.

 األخذ بنظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في ضوء املعايير القومية األكاديمية املرجعية القياسية للتعليم من أجل 	 
التطوير املستمر الذي ينسحب على جميع أنشطة الجامعة.

 تحقيق مهارات التعلم الالزمة للطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين من خالل استراتيجيات تعليم وتعلم 	 
وأساليب تقويم غير تقليدية.

 دعم الشراكة مع املؤسسات اإلنتاجية.	 

وقد تم اعتماد الوثائق األساسية التالية وهي من املرتكزات األساسية في بناء الخطة:

الدستور املصري 2014.	 

 قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها.	 

خطة التنمية املستدامة لألمم املتحدة )2015-2030( وأهدافها الـسبعة عشر.	 

خطة اليونسكو )2014-2021( وأهدافها الثالثة الخاصة بتطوير التعليم.	 

نتائج املنتدى العالمي للتربية لرصد التعليم للجميع الذي عقد في كوريا خالل الفترة 19-22 مايو 2015 الذي أقر بأن 	 
التعليم والتدريب والبحث العلمي هم السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة مع ضمان الجودة.

االستراتيجية القومية للتنمية املستدامة: مصر 2030 وضرورة تدويل الجامعات املصرية Internationalism من خالل 	 
التبادل الثقافي والتعاون الدولي، والتركيز على اإلدارة اإللكترونية وحماية امللكية الفكرية.

 االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار حتى عام 2030.	 

األهداف اإلنمائية لأللفية الصادرة عن األمم املتحدة عام 2000.	 

توصيات مؤتمرات تطوير التعليم العالي، والوثائق الصادرة عن املجالس القومية املتخصصة ومجلس الوزراء ومؤسسات 	 
البحث العلمي القومية.

 دراسة رؤية ورسالة وغايات وأهداف عدد من الجامعات املصرية والعربية واألجنبية.	 
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خامًسا: الرؤية والرسالة ومنظومة القيم

رؤية الجامعة 

تتطلع جامعة الفيوم إلي املنافسة محلًيا وإقليمًيا ودولًيا في مجاالت التعليم والبحث العلمي،  والتميز  في الشراكة 
املجتمعية، وذلك وفقا ملعايير الجودة. 

رسالة الجامعة 
تتبني جامعة الفيوم معايير الجودة، وتقدم برامج تعليمية تنمي الفكر واإلبداع إلعداد خريج متميز قادر على املنافسة في 
سوق العمل في إطار من القيم األخالقية، وإجراء بحوث علمية تساهم في إنتاج املعرفة ونشرها وحفظها وتطبيقها وذلك 

لحل مشكالت املجتمع والنهوض به، كما تدعم الشراكة والتعاون الدولي.

Value set منظومة القيم
الحاكمة التالية:  االنتماء  واألخالقيات  القيم  منظومة   )2021-2016( الفيوم  لجامعة  االستراتيجية  الخطة  تتبنى 
Intimacy، الجودة والتميز  Quality and Excellence، الشفافية والوضوح Transparency and Clarity، املحاسبية 
 Academic الحرية األكاديمية ،Equality and Non-discrimination املساواة وعدم التمييز ،Accountability )املساءلة(

.Lifelong Learning التعلم مدى الحياة ،Intellectual Property Rights حقوق امللكية الفكرية ،Freedom

وعلى هذا األساس تلتزم جامعة الفيوم بتطوير نظام التعليم فيها لتقديم نموذج رائد في في الجامعات املصرية واملنطقة من خالل 
توفير تعليم وتدريب عالي الجودة يتفق واملعايير القومية األكاديمية املرجعية، كحد أدنى، كحق أسا�سي من حقوق اإلنسان طبقا 
للدستور املصري 2014، واالتفاقيات الدولية املوقعة عليها مصر بصفة عامة، وما نص عليه الهدف الرابع من أهداف التنمية 
املستدامة التي أقرتها األمم املتحدة مؤخرا )2015-2030(، باإلضافة إلعداد الشباب ملواطنة مستنيرة في مجتمع املعرفة في ظل 
عقد اجتماعي جديد أقره الدستور املصري 2014 قائم على الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية في إطار الحوكمة الرشيدة 

ودعم املشاركة املجتمعية، هذا باإلضافة إلي بحث علمي متميز وشراكة مجتمعية فعالة ومثمرة.

 Strategic وعدد من األهداف االستراتيجية Goals واتساقا مع رؤية الجامعة ورسالتها ومنظومة القيم، تم وضع سبع غايات
objectives، األهداف اإلجرائية )املمكنة( Enabling objectives التي على أساسها تم بناء برامج الخطة. ويبين جدول (1( أعداد 

غايات وأهداف ومستهدفات برامج الخطة. 

سادًسا: بناء برامج الخطة االستراتيجية 
تشير كل غاية من غايات الخطة إلى برنامج معين يصف االجراءات التي يمكن تنفيذها لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف. 

ويتضمن كل برنامج ما يلي:

 مقدمة عن البرنامج تعكس فلسفة تصميمه 	 

أهم القضايا والتحديات التي تدعوا لتصميم البرنامج	 

املبادرات الحالية التي يمكن أن تفيد في تنفيذ البرنامج	 

 مصفوفة األهداف االستراتيجية واألهداف اإلجرائية، واملستهدفات وتتابع األنشطة الخاصة بتنفيذ كل مستهدف على 	 
حده واإلطار الزمني ومسئولية تنفيذ األنشطة بما يضمن تحقيق األهداف

إلى االفتراضات 	  التحقق، باإلضافة  التي تتضمن مؤشرات األداء لكل مستهدف ووسائل   مصفوفة اإلطار املنطقي 
األساسية التي قد تعيق التنفيذ. 
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جدول )1(: عدد غايات وأهداف ومستهدفات برامج الخطة

الغاياتالبرنامج
األهداف

املستهدفات
اإلجرائيةاالستراتيجية

171624القدرة املؤسسية

13815الفاعلية التعليمية للدرجة الجامعية األولى

13810الفاعلية التعليمية ملرحلة الدراسات العليا

12711البحث العلمي

1266العالقات الثقافية والتعاون الدولي

12510خدمة املجتمع وتنمية البيئة

1247متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم

7215483اإلجمالي

وقد صممت هذه البرامج من أجل التأكيد على:
تحقيق قدرة مؤسسية وحوكمة فعالة داعمة لوظائف الجامعة األساسية.	 
تحقيق جودة العملية التعليمية باعتبارها ركيزة لتخريج طالب يتمتعون بالقدرات واملهارات والقيم الداعمة القتصاد 	 

املعرفة. 
توفير فرص التمويل لدعم بحث علمي جاد وهادف.	 
تدويل التعليم Internationalization of education لالرتقاء بتصنيف الجامعة على املستويات املحلية واإلقليمية 	 

والدولية.
تحقيق فاعلية الشراكة املجتمعية.	 

سابًعا: ضمان تفعيل ودعم تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم 
الترويج للخطة وكسب التأييد على مستوى الجامعة واملجتمع املحلي واملجلس األعلى للجامعات.	 
تحويل الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم إلى خطط استراتيجية على مستوى الكليات والقطاعات املختلفة بالجامعة 	 

تبدأ بالسنة األولى 2017/2016.
 تنمية املوارد وتوفير الدعم املالي واملعنوي لتنفيذ الخطة.	 
 توسيع قاعدة الشراكة مع جهات محلية واقليمية ودولية.	 
 تطوير البيئة املعلوماتية وتوفير قواعد بيانات نوعية بجميع قطاعات الجامعة.	 
 تقديم برامج للتنمية املهنية وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والعاملين بجميع قطاعات الجامعة 	 

لالرتقاء باألداء.
 تبني استراتيجية ملتابعة وتقويم تنفيذ الخطة في ضوء املؤشرات ووسائل التحقق، مع العمل على التغلب على االفتراضات 	 

األساسية التي قد تعيق نجاح التنفيذ، وذلك من خالل: 
إنشاء وحدة ملتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية في ضوء املؤشرات ووسائل التحقق.. 1
وضع آلية للتقويم الذاتي املستمر على املستوى الالمركزي )القطاعات والكليات( لتحقيق أعلى درجة من الدقة . 2

في التنفيذ.
ا : امليزانية والتنفيذ

ً
ثامن

يشمل ذلك تفاصيل عملية تمويل تنفيذ الخطة، بحيث يتم تنفيذها وتنظيمها بطريقة مرنة، في صورة خطط تنفيذية سنوية.
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مقدمة الخطة
إن التحديات املستقبلية التي تواجه الدول النامية والتعقيدات واملتغيرات املتسارعة  في العالم تستدعي توفير رؤية استراتيجية 
لتطوير التعليم كركيزة أساسية لتطوير املجتمعات، وتوفير موارد بشرية مزودة بمعارف ومهارات وسلوك ذات مستوى عالمي، 
 عن توفير الفرصة لتحقيق األهداف االستراتيجية للدول بما يخدم  مصالحها العليا 

ً
وتوفير سند معرفي لعمليات النهضة، فضال

وثقافتها وقيمها، لذلك أصبح هناك حاجة ملحة إلى مسح وتحليل وتحديد لألولويات وتنفيذ وإدارة العمليات داخل مؤسسات 
التعليم العالي والتنسيق بين جميع األطراف املختلفة داخل وخارج املؤسسة لتحقيق األهداف املنشودة. 

لقد اعتمدت كثير من جامعات العالم مدخل التخطيط االستراتيجي في نظمها التعليمية كآلية ملعالجة مشكالتها، أو االرتقاء بمستوى 
أدائها، متفادية قيود التخطيط التقليدي لها، ومن ثم تحقيق القدرات التنافسية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي 
 ملتطلبات 

ً
تحيط بها، كما اعتمدت الجامعات مدخل التخطيط االستراتيجي للتعليم لزيادة االستثمار في رأس املال البشري وفقا

اقتصاد املعرفة واالهتمام بتبني سياسات تضمن تعميم املعرفة، وفي نفس الوقت تعمل على تأمين حق التعليم العالي لكل شاب 
وشابة، وبالتالي إعداد املجتمع للحياة املستقبلية.

 Millennium عت )189( دولة إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، سميت »األهداف اإلنمائية لأللفية
َّ
وفي سبتمبر من عام 2000 وق

Development Goals”، حيث اشتمل اإلعالن على ثمانية أهداف من أهمها مكافحة الفقر بأبعاده الكثيرة، وتحقيق تعميم 
التعليم االبتدائي بحلول عام 2015.

وفي األول من يناير 2016، بدأ رسمًيا نفاذ أهداف خطة التنمية املستدامة الـسبعة عشر وغاياتها الــ 169 حتى عام 2030، التي 
اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية،  وستعمل البلدان خالل السنوات الخمسة عشر املقبلة واضعة 
نصب أعينها هذه األهداف الجديدة التي تنطبق عامليا على الجميع، على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة 
عدم املساواة ومعالجة تغير املناخ، مع كفالة أن تشمل تلك الجهود الجميع دون استثناء، وتعتــبر هذه األهـداف الجديدة فريــدة مـن 
نوعها مـن حيــث دعوة جميــع البلـدان الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل القضاء على الفقر، 
وأن ذلك يجب أن يسير جنبــا إلى جنــب مــع االستراتيجيات التي تبني النمــو االقتصــادي واالحتياجات املجتمعية من تعلــيم وصحة 
وحماية اجتماعية وفرص عمل، بجانب التصدي ملعالجة تغير املناخ وحماية البيئة. وسوف تستند متابعة تنفيذ أهداف الخطة 

على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية على استخدام مجموعة من املؤشرات العاملية التي تعتمدها اللجنة اإلحصائية.

وحيث إن الهدف الرابع من هذه األهداف قد نص على »ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم 
مدى الحياة للجميع«، وتأسيًسا على ذلك، يشكل التعليم أحد أبرز وظائف إدارة املوارد البشرية تلبية للحاجات االجتماعية التي 
تتعلق باكتساب املعارف، والحاجات االقتصادية التي ترتبط بتكوين املهارات الالزمة لسوق العمل. وعلى ذلك البد من سياسة 

واستراتيجية في هذا املجال تندرج في إطار السياسات االجتماعية للتنمية. 

وفي هذا السياق، أشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو UNESCO( إلى مقدرة التعليم العالي على 
االستدامة على مدى قرون ومقدرته على التغّير وعلى احداث التغيير وتحقيق التقدم في املجتمعات، خاصة النامية، وذلك ألن 
املجتمعات أصبحت تستند إلى املعرفة على نحو متزايد بحيث غدا التعليم العالي والبحث العلمي عاملين أساسيين في التنمية 
الثقافية واالجتماعية والبيئية املستدامة لألفراد واملجتمعات واألمم كافة، كما حددت خطة اليونسكو )2014-2021( ثالثة 
أهداف رئيسة لتطوير منظومات التعليم للوصول للتعلم مدى الحياة على كل املستويات، وهي: تشجيع املتعلمين ليكونوا مبتكرين 
ولديهم مسئولية مجتمعية عاملية، وضع أهداف تعليمية عاملية، مراقبة املنظومات التعليمية للتأكد من أن التعليم يصل إلى كافة 

املستويات وللجميع.

وفي هذا الصدد، أقرت نتائج املنتدى العالمي للتربية لرصد التعليم للجميع الذي عقد في كوريا خالل الفترة 19-22 مايو 2015 بأن 
تغيير حياة الناس لألفضل يتم عن طريق التعليم نظًرا لكونه السبيل الرئي�سي في تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى، لذلك 
رك أحد بدون تعليم، 

َ
 فال ُيت

ً
 وواعدا

ً
 وطموحا

ً
تعّهد املنتدى بالعمل من أجل وضع جدول أعمال واحد جديد للتعليم يكون شامال

م والتدريب 
ّ
ذلك أنه ضروري للسالم والتسامح واالزدهار البشري والتنمية املستدامة، وقد أهاب املنتدى بضرورة تعزيز فرص التعل

الجيد مدى الحياة للجميع في كل السياقات وفي كل مستويات التعليم خاصة في املجال التقني واملنهي، والتعليم العالي والبحث 
العلمي، مع إيالء العناية الواجبة لضمان الجودة، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتسخير تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ظم التعليم ونشر املعرفة وإمكانية الحصول على املعلومات.
ُ
لتعزيز ن

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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لقد اتسمت ِحقبة التسعينيات من القرن املا�سي وبداية األلفية الثالثة بخصائص غير مسبوقة تؤثر بشكل كبير في برامج التعليم 
العالي، ونظمها وآليات عملها، ويمكن تلخيص هذه الخصائص بشكل عام فيما يلي:

تنامي دور العلم واملعرفة بالشكل الذي أسهم في ربط استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية بمدى نجاح الدول 	 
النامية في تحقيق مستويات عالية من التقدم العلمي والتطوير التقني، وقد ساهم ذلك في ظهور األنشطة االقتصادية 
ا من  ذات القيمة املضافة العالية High value added activities، التي يمثل فيها جانب العلم واملعرفة عنصًرا أساسيًّ

عناصر اإلنتاج الرئيسة، إلى جانب العمل ورأس املال.

التطور غير املسبوق في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعاظم تأثيراته في طرائق التعليم والتعلم والتدريب والبحث 	 
العلمي من ناحية، واألنشطة االقتصادية واملجتمعية من ناحية أخرى.

التأثيرات املتزايدة لظاهرة العوملة بما تمثله من حرية تدفق التكنولوجيا، واالقتصاد، واملعرفة، واألفراد، والقيم، 	 
واألفكار عبر الحدود، واتساع نطاق اتفاقيات التجارة الدولية لتشمل الخدمات التعليمية، مما أدى إلى سرعة التوجه 
نحو تدويل Internationalization نظم التعليم العالي من ناحية، وساهم في تراجع دور الدولة في صياغة سياساتها 

الوطنية في مجال التعليم وتنمية املوارد البشرية، من ناحية أخرى.

اتساع نطاق التوجه التنموي نحو الخصخصة، وإعادة صياغة دور الدولة في النشاط االقتصادي، وانعكاس هذا 	 
التوجه على نظم التعليم العالي وهياكله األكاديمية.

ظهور أشكال وتقنيات جديدة متطورة لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية مثل: التعليم االلكتروني، والتعلم عن 	 
ُبعد، والجامعات االفتراضية.

تزايد الحراك األكاديمي للطالب واألساتذة، والبرامج التعليمية عبر الحدود، مما ساهم في خلق مناخ تناف�سي أكثر انفتاًحا 	 
على املستوى العالمي، وحدوث تغيرات هيكلية في أسواق العمل وأساليب البحث العلمي.

تنامي الحاجة إلى وجود أنماط وبرامج للتعليم املستمر، مثل: التعليم املفتوح، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة. 	 

تزايد الضغوط على مؤسسات التعليم العالي لتنويع مصادر التمويل املتاحة بفعل تراجع قدرة القطاع العام على تمويل 	 
االستثمارات الالزمة لتحقيق النقلة النوعية املرغوبة في التعليم العالي، مما قد يغذي بشكل عام التوجه إلى التعامل مع 
مؤسسات التعليم العالي كوحدات تجارية، أو اعتبار خدمة التعليم العالي سلعة تخضع آلليات وقواعد عمل األسواق 

.Commercialization of higher education التجارية

تنامي التوجه نحو العلوم البينية Interdisciplinary، والتطبيقات العلمية متعددة التخصصات، والتزاوج بين املجاالت 	 
البحثية، وظهور عديد من العلوم املستقبلية، مما ساهم في التنوع غير املسبوق في الكفاءات والشهادات العلمية، 

وتعاظم الطلب على آليات متطورة وحديثة لالعتماد األكاديمي وتوكيد الجودة.

وفي هذا السياق يواجه التعليم العالي في مصر تحديات عظيمة تملي عليه ضرورة اإلقدام على تغييرات جذرية وعمليات تجديد غير 
مسبوقة حتى يتمكن مجتمعنا الذي يجتاز أزمات اقتصادية وقيمية منذ أحداث يناير 2011، أن يتجاوز ذلك ويستوعب أبعاد عصر 
مجتمع املعرفة واقتصاد املعرفة، بمعنى أن من ينتج املعرفة يمتلكها، ومن يمتلكها فهو املؤهل للقيادة: ألن من يمتلك املعرفة يصبح 
، وفي ظل الظروف الصعبة التي 

ً
هو املختار من قبل الجميع للقيادة. كما أنه في عصر االنفجار املعرفي الذي يعيشه  العالم حاليا

تعانيها اقتصاديات دول كثيرة من بينها مصر، أصبح االهتمام باقتصاديات املعرفة والتعليم ضرورة ملحة لترشيد اإلنفاق بهدف 
تحقيق مردود وعائد اجتماعي وتنموي يمكن أن يسهم بالنهوض باقتصاديات هذه الدول.

ومما هو جدير بالذكر أن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي في دافوس لعام )2015-2016( في 
30 سبتمبر من العام املا�سي، كشف عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية، ومن بينها مصر في مجال جودة التعليم، حيث احتلت 
مصر املرتبة 139 )املركز قبل األخير في محور جودة التعليم األسا�سي(، وجاءت في املركز 111 في جودة التعليم العالي والتدريب، في 

حين حصدت سنغافورة املرتبة األولى.

لذلك أشارت خطة وزارة التعليم العالي في مصر )2015-2030( إلى ضرورة االهتمام بالطالب  والخريجين وربط قدراتهم بسوق 
العمل، ودعم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس تحقيًقا ملعيار الجودة كًما وكيًفا. 

http://www.alukah.net/library/0/37805/
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وركزت استراتيجية التنمية املستدامة: مصر 2030 على تحسين القدرة املؤسسية وتعزيز التعلم مدى الحياة، باإلضافة إلى تدويل 
الجامعات املصرية Internationalism من خالل التبادل الثقافي والتعاون الدولي، واإلدارة اإللكترونية، وحماية امللكية الفكرية، 
بمهارت الطالب في مجاالت اللغات والتكنولوجيا والرياضيات والعلوم واملهارات  واالرتقاء  وربط البحث باالستراتيجية القومية، 
الحياتية والتعلم من أجل املواطنة واحترام التعددية والعمل التطوعي واملسئولية املجتمعية وتنمية القدرات للتعلم مدى الحياة.

وأكدت االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )2015-2030( على تحقيق استراتيجية التنمية املستدامة: مصر 
2030 من خالل خلق بيئة محفزة وداعمة للتميز واالبتكار في البحث العلمي بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وانتاج معرفة 
جديدة تحقق ريادة دولية، والعمل على نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا وربط البحث العلمي بالتعليم والحياة اليومية، وإنتاج 

املعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع املصري. 

إن تطوير املنظومة التعليمية بصفة عامة في مصر أمر حتمي، إال أنه يرتبط باملوارد املالية املتاحة ومستوى التنمية ومعدل النمو 
السكاني املرتفع الذي يضغط على منظومة التعليم، لذلك تتزايد أهمية التخطيط التربوي بشكل عام والتخطيط االستراتيجي 
ا بالتخطيط القومي واستراتيجيات التنمية فحسب، بل ألنه 

ً
ا قطاعًيا مرتبط

ً
بشكل خاص يوًما بعد يوم، ليس باعتباره تخطيط

يعمل على تنمية القوى البشرية من حيث صقل وصياغة القدرات واملهارات واملعارف واالتجاهات البشرية في جوانبها العلمية 
واملهارية والفنية والوجدانية، باعتبار أن العنصر اإلنساني هو الركيزة األساسية في بناء التقدم االقتصادي واالجتماعي، لذلك 
قررت إدارة جامعة الفيوم أن يكون لها خطة استراتيجية تتسق مع رؤية الدولة املصرية، وضرورة االهتمام بتطبيق معايير 
الجودة واالعتماد األكاديمي كحلقة مكملة لنجاح تنفيذ التخطيط االستراتيجي. لذلك تسعى جامعة الفيوم من خالل بناء خطتها 

االستراتيجية األولى إلى:
بناء قدرات األفراد على كل املستويات بإكسابهم مهارات التخطيط االستراتيجي في ضوء نظم الجودة ومعايير االعتماد 	 

األكاديمي. 
 أساسيا لتطوير األداء.	 

ً
  نشر ثقافة الفكر االستراتيجي باعتباره عنصرا

تطوير السياسات املتعلقة باالرتقاء بالقدرة املؤسسية والحوكمة.	 
اعتماد آليات لتطوير املنظومة التعليمية برمتها في ضوء التطورات املذهلة في مجاالت العلوم املستقبلية ومجتمع املعرفة 	 

واالقتصاد القائم على املعرفة.
وضع آليات لتطوير منظومة البحث العلمي وانتاج املعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا.	 
بحث قضايا التمويل والعمل مع شركاء آخرين من داخل املجال التعليمي وخارجه.	 
تشجيع الشراكات مع منظمات املجتمع املدني لتنمية املجتمع والحفاظ على موارده.	 

اعتمد فريق عمل بناء الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2016-2021( على األسلوب التشاركي بغرض االستفادة من كل 
الخبرات املتاحة، وفق منهجية علمية ارتكزت على األساليب واملبادئ التالية: 

استخدام األسلوب التشاركي: تم ذلك من خالل إشراك جميع القيادات بالجامعة وأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس 	 
واإلداريين وممثلين الطالب وممثلين للسلطة التنفيذية واملجتمع املدني باإلقليم.

استخدام األسلوب القطاعي املتكامل: تحقق من خالل دراسة الواقع الفعلي لقطاعات الجامعة املختلفة.	 
استخدام األسلوب العلمي: االعتماد على البيانات واملعلومات بعد التأكد من صحتها، واستعراض السياق االجتماعي 	 

واالقتصادي، وتحليل الوضع الراهن للجامعة، وتحديد املنطلفات، واستنتاج القضايا والتحديات، ومن ثم صياغة 
الرؤية والرسالة ومنظومة القيم والغايات واألهداف، ثم البرامج. 

استخدام الدراسات والبحوث السابقة: االستفادة من الدراسات والبحوث في مجال تطوير التعليم الجامعي وخطط 	 
الدولة.

استخدام الخبرات الدولية: االستفادة من توجهات الجامعات األجنبية واملؤسسات الدولية في مجال تطوير التعليم. 	 
بناء الكوادر: االستفادة من الكوادر املتاحة وبناء كوادر جديدة اكتسبت املهارات واملعارف املهنية من خالل التفاعل 	 

العملي أثناء بناء الخطة.
وندعو هللا جميًعا أن يحقق أهدافنا، وعلى هللا قصد السبيل.
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املصادر

ابتسام علي التركي، أحالم خالد البصام )2014(: العوملة وتدويل التعليم العالي في ظل توازن التأصيل، شبكة األلوكة االجتماعية.- 1
http://www.alukah.net/social/0/75054/

عادل غنيم )2015(: مؤشر جودة التعليم العالمي وموقعنا التعليمي بين دول العالم، اليوم.- 2
http://www.alyaum.com/article/4097449    

http://www.alukah.net/authors/view/home/10875/
http://www.alukah.net/authors/view/home/10875/
http://www.alukah.net/social/0/75054/
http://www.alyaum.com/author/549
http://www.alyaum.com/article/4097449
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الفصل األول

بنية الخطة االستراتيجة لجامعة الفيوم )2021-2016(

النموذج الذي اتبع في إعداد الخطة االستراتيجة:
بدأ العمل في إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم منذ شهر يوليو 2015 وحتى نفس الشهر من عام 2016، أي إن العمل قد 

 بدأ بعقد عدة ورش عمل إنتهت بتشكيل عدد من فرق العمل لبناء الخطة. 
ً

استغرق عاًما كامال

تم استعراض عدد من نماذج إعداد الخطط االستراتيجية على مستوى العالم، وقد استقر الرأي على وضع نموذج خاص يجمع 
بين مزايا وسهولة عدة نماذج، منها نظرية فيفر  Pfieffer للتخطيط االستراتيجي )1992(، ونموذج جودشتين Goodstein للتخطيط 
االستراتيجي )1993(، ونموذج ستينرSteiner للتخطيط االستراتيجي )1997(، وقد تم اقتراح نموذج جديد استخدم في بناء هذه 

الخطة، كما هو مبين في شكل )2(.

بع في إعداد خطة جامعة الفيوم
ُ
شكل )2(: النموذج الذي ات

وقد سار العمل في إعداد الخطة من خالل عدد من ورش العمل في املراحل التالية: 

صصت هذه املرحلة إلنجاز ما يلي: )1( تحديد بنية الخطة ومنهجية العمل فيها، )2( التعريف بالجامعة 	 
ُ
املرحلة األولى: خ

منذ بداياتها وحتى الوقت الحالي، )3( تحليل السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي للدولة 
السكاني  والوضع  وموقعه،  الفيوم  إقليم  ونشأة  املكان  جغرافية  متضمنا   )2016 )مصر:  الفيوم  وإقليم  املصرية 
والسيا�سي في البالد، )4( تحليل الوضع الراهن لجامعة الفيوم في مختلف القطاعات، )5( صياغة اإلطار الفكري 

والفلسفي: منطلقات الخطة. 
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 املرحلة الثانية: اعتمدت هذه املرحلة بالدرجة األولى على ما تم التوصل إليه في املرحلة السابقة )بنية الخطة ومنهجية 	 
العمل فيها واإلطار الفكري والفلسفي للخطة( حيث تضمنت الصياغة النهائية للرؤية والرسالة ومنظومة القيم والغايات 

واألهداف االستراتيجية للخطة. 

صصت هذه املرحلة من الخطة لتصميم البرامج في املجاالت املختلفة للجامعة، وآليات متابعة تنفيذ 	 
ُ
املرحلة الثالثة: خ

الخطة وتقدير التكلفة كما هو موضح في شكل )3(. 

شكل )3(: مراحل إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم

تمثلت األطر الحاكمة للعمل داخل فرق إعداد الخطة االستراتيجية في جميع املراحل في مجموعة من املبادئ والفلسفات التي 
التشاركي  حيث مثل األسلوب  املتعاقبة،  التنفيذ  في مراحل  الجامعية  أفراد املؤسسة  بين  إلى نشرها  الجامعة جاهدة  تسعى 
Participatory approach أساس عمل الفرق، ولم يسمح ألحد بالعمل بمعزل عن أعضاء الفريق إال للقراءة أو االستذكار أو البحث 
عن معلومات محددة، وقد تم ذلك في إطار الشعور بامللكية، مما تولد لدى الجميع اإلحساس بملكية الخطة Ownership، وقد 
بذل كل فرد قصارى جهده في إعداد الخطة ألنها في النهاية ملك له. أما املحاسبية Accountability فكانت لب تلك األطر، وما يرتبط 
واتباع األسلوب العلمي في التفكير  في العمل،   Harmony والتناغم   Accuracy والدقة   Creativity بذلك من االلتزام باالبداع 
 Laws and والتشريعات والقوانين   ،NARS القياسية  القومية  األكاديمية  املعايير  في االعتبار  الوضع  مع   Scientific thinking

legislations التي تحكم العمل الجامعي عند التصميم، كما هو موضح في شكل )4(.  
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شكل )4(: األطر الحاكمة للعمل داخل فرق إعداد الخطة االستراتيجية

اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية:

 •  تحليل الوضع الراهن للجامعة:
 للمراحل الثالث السابقة، وذلك من خالل مرحلة التمهيد والتي تضمنت إعداد 

ً
تضافرت جهود إعداد الخطة االستراتيجية وفقا

)العوامل  5( من خالل تحديد خصائص بيئة الجامعة الداخلية  )شكل  التعريف بالجامعة ثم تحليل الواضع الراهن للجامعة 
وتحديد نقاط القوة ونقاط  )القوى والعوامل الخارجية العامة والخاصة(  والبيئة الخارجية  واملتغيرات داخل جامعة الفيوم( 
الضعف للبيئة الداخلية والفرص واملخاطر للبيئة الخارجية، وما يرتبط بها من تحليل السياق االجتماعي واالقتصادي والخطط 

الحديثة للدولة املصرية وما تتضمنها من خطط الجامعات املصرية وبعض الجامعات اإلقليمية والعاملية.

شكل )5(: محاور تحليل الوضع الراهن داخل قطاعات الجامعة املختلفة

 •  إعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة: منطلقات الخطة
تضمن استعراض منطلقات الخطة عدة محاور كما هو مبين في شكل )6(، حيث يعتبر هذا الجزء، باإلضافة إلى تحليل السياق 
االجتماعي واالقتصادي ونتائج تحليل الوضع الراهن للجامعة أساس صياغة رؤية الجامعة ورسالتها ومنظومة القيم الحاكمة 

للعمل الجامعي، وصياغة الغايات واألهداف االستراتيجية املستقبلية للجامعة. 
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شكل )6(: املحاور األساسية ملنطلقات الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم

انطلقت الخطة االستراتيجية من مجموعة من التوجهات واألطر الفكرية الحاكمة مثل االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم 
الجامعي من خالل ما تفرضه تحديات املجتمع من توجهات نحو إعادة هيكلة منظومة التعليم الجامعي على كافة املستويات، 
واألخذ بمفهوم الجودة واالعتماد في ضوء املعايير القومية، والشراكة مع املؤسسات اإلنتاجية، وتحديث أساليب التعليم والتعلم 
وأساليب تقويم أداء الطالب في كل مراحل الدراسة الجامعية في ضوء مهارات التعلم الالزمة للطالب الجامعي في القرن الحادي 
والعشرين، باإلضافة إلى تقويم أدء املؤسسة الجامعية في ضوء متطلبات عصر اقتصاد املعرفة من خالل ما يتسم به من خصائص 
االعتماد، واالستفادة من املعلومات وتحويلها ملعارف مفيدة، والتركيز على العمل الذهني وتنميته من خالل القدرة على اإلبداع وحل 
وذلك بالتوظيف الفعال آلليات خدمة املعلومات،  املشكالت واملشاركة والتعاون بين املواطنين والتجديد في صياغة اإلنسان، 
باإلضافة إلى ما نصت عليه االتفاقيات الدولية للحق في التعليم والبحث العلمي والحق الفكري وتدويل التعليم، وتوصية اليونسكو 
الخاصة بأوضاع العاملين في ميدان البحث العلمي، وظهور املنظمة العاملية للملكية الفكرية )WIPO(، وغيرها من االتفاقيات. كما 
كان لدراسة وتحليل رؤية ورسالة وغايات وأهداف عدد من الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية دور مهم في صياغة رؤية ورسالة 

وغايات وأهداف هذه الخطة.

 •  تحديد صياغة برامج الخطة:
في ضوء الرؤية والرسالة اللتين تم صياغتهما بدقة شديدة، قام فريق إعداد الخطة االستراتيجية بصياغة ست غايات أساسية 
 يتعامل مع الرؤية الجديدة لكل قطاع من قطاعات الجامعة، تلى ذلك 

ً
)أهداف بعيدة Goals( حيث تمثل كل غاية برنامّجا منفصال

صياغة األهداف االستراتيجية الخاصة بكل غاية من الغايات الست، أي لكل برنامج، وذلك لخطة جامعة الفيوم )2021-2016(.

•  أبواب وفصول الخطة:
تمهيد: شكر وتقدير، كلمات، تقديم الخطة، فرق عمل بناء الخطة، املفاهيم املتضمنة، امللخص التنفيذي، مقدمة 	 

الخطة
الباب األول: بنية الخطة ومنهجية العمل	 

الفصل األول: بنية الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2016 - 2021( ▪
الفصل الثاني: املنهجية واإلجراءات واألدوات التي اتبعت واستخدمت في إعداد الخطة  ▪

 الباب الثاني: دراسة الوضع الراهن	 
الفصل األول: التعريف بالجامعة ▪
الفصل الثاني: السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي: مصر 2016  ▪



47

ول
األ

ب 
لبا

ا

الفصل الثالث: تحليل الوضع الراهن للجامعة ▪
الباب الثالث: اإلطار الفكري والفلسفي )منطلقات الخطة(	 

الفصل األول: متطلبات عصر اقتصاد املعرفة ▪
الفصل الثاني: اتجاهات حديثة في تطوير التعليم الجامعي ▪
الفصل الثالث: االتفاقيات الدولية للحق في التعليم والبحث العلمي والحق الفكري ▪
الفصل الرابع: اإلطار املرجعي لصياغة رؤية ورسالة ومنظومة القيم والغايات واألهداف االستراتيجية للخطة ▪

الباب الرابع: الغايات واألهداف االسترتيجية وبرامج الخطة	 
الفصل األول: الغايات واألهداف االستراتيجية واألهداف اإلجرائية ▪
الفصل الثاني: برامج الخطة ▪
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الفصل الثاني
خدمت في إعداد الخطة 

ُ
تبعت واست

ُ
املنهجية واإلجراءات واألدوت التي أ

: إعداد االطار الفكري والفلسفي للخطة
ً
أوال

املنهج البحثي الذي تم اتباعه في إعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة:
تم اتباع عدد من مناهج البحث الوصفي والكمي في إعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم بحسب 
األهداف املنشودة، حيث تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في كتابة الفصل الخاص بالتعريف بالجامعة وكلياتها ووحداتها 
املختلفة )املنهج التاريخي، املنهج املقارن(، وكذلك الفصل الخاص بالسياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي 
)منهج املسح االجتماعي، املنهج املقارن(، وكذلك الفصل الخاص بمنطلقات الخطة، فقد تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي 
أما  وذلك باستقراء ووصف وتحليل املعلومات والبيانات والتقارير والدراسات املنشورة لجهات عديدة محلية وإقليمية ودولية. 
الفصل الخاص بتحليل الوضع الراهن للجامعة، فقد تم استخدام كل من املنهج الوصفي )منهج املسح االجتماعي( واملنهج الكمي 
في تحليل نتائج استطالع آراء املجتمع الداخلي والخارجي للجامعة والجهات املستفيدة حول تقييم الوضع الراهن للجامعة. وقد تم 

توظيف ذلك بشكل يالئم  الغرض من الكتابة.
املنهج التاريخي منهج املسح االجتماعي، املنهج املقارن، منهج دراسة الحالة، املنهج الكمي في تحليل الوضع الراهن.

مصادر جمع البيانات واملعلومات إلعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة:

لقد تعددت مصادر جمع البيانات واملعلومات لبناء الخطة االستراتيجية للجامعة حيث شملت عديد من املصادر التالية:
خطط الدولة املصرية:. 1

 استراتيجية التنمية املستدامة: مصر 2030.	 
 	.STI-EGY 2030 استراتيجية التعليم والبحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

كتب وإصدارات إحصائية:2. 
اعتمدت بعض الفرق في إعداد كثير من جوانب الخطة االستراتيجية على بعض اإلصدارات اإلحصائية واملعلوماتية خاصة 
تحليل الوضع  السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي للدولة املصرية،  فرق التعريف بالجامعة، 

الراهن للجامعة. 

إصدارات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب السنوي اإلحصائي 2014، 2015، النشرات اإلحصائية 	 
الشهرية، ملحة إحصائية عن مصر2015.

 مؤشرات األداء االقتصادي واالجتماعي خالل الربع الثالث والتسعة أشهر األولى من العام املالي 2015-2014.	 

اإلحصاءات الواردة بإصدارات وخطط قطاعات الجامعة املختلفة مثل قطاع شئون التعليم والطالب، الخريجين، 	 
قاطني املدن الجامعية، األنشطة الطالبية حتى عام 2014-2015، وقطاع الدراسات العليا والبحوث عن أعداد الطالب 
الدبلوم واملاجستير  العلمية والحاصلين على درجات  الخارجية والداخلية واملنح واملهمات  البعثات  الحاصلين على 
والدكتوراه بكليات الجامعة املختلفة خالل الفترة )2011-2015(، وقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة عن املراكز 
والوحدات ذات الطابع الخاص، ودور الكليات املختلفة في خدمة املجتمع وتنمية البيئة، والقوافل والزيارات امليدانية 
لبعض قرى ومراكز املحافظة وتقرير برنامج محو األمية بمركز الخدمات العامة، والكادر الخاص عن اإلعارات الداخلية 

والخارجية ألعضاء هيئة التدريس، واملؤتمرات الداخلية والخارجية التي حضروها خالل الفترة )2015-2011(. 

وندوات 	  وأجنبية،  علمية  ومراجع  ودكتوراه،  ماجستير  رسائل  من  للجامعة  املركزية  باملكتبة  املوجودة  اإلصدارات 
ومؤتمرات. 

إحصائيات مركز التعليم املفتوح عن أعداد الخريجين حتى عام 2015. 	 
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إحصائيات اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة عن أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة، وكذلك أعداد العاملين 	 
بالجهاز اإلداري بالوظائف املختلفة بالجامعة خالل الفترة من 2014-2005. 

إحصائيات أمانة مجلس الجامعة عن أرقام وتواريخ القرارات الجمهورية وقرارت رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإنشاء 	 
كليات الجامعة منذ البدايات في منتصف سبعينيات القرن املا�سي. 

إحصائيات كليات الجامعة املختلفة عن نظام الدراسة بكل كلية، الدرجات العلمية التي تمنحها كل كلية، أعداد 	 
الخريجين في كل كلية ودور كل كلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لألعوام - 3 تقارير منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية: 
2009، 2014، 2015، خطة اليونسكو للتعليم 2014-2021، تقرير التنمية اإلنسانية العربية، تحديات أمن اإلنسان في 
تقرير البرملان  “تعلم لتكون”،  تقرير منظمة اليونسكو  البلدان العربية، وجهات نظر حول تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 

البريطاني: التميز في التعليم، تقرير املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  نحو رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي.

إدارة اإلحصاءات - 4 الصادر عن وزارة التخطيط،   2015 تقرير التنمية البشرية املحلي  تقارير منظمات ومؤسسات قومية: 
املركزية، وثيقة مجلس الوزراء املصري: مصر والقرن الحادي والعشرون، تقرير مديرية القوي العاملة، وتقرير آفاق التنمية 
ميزان املدفوعات خالل النصف األول من العام املالي )2014- وتقرير البنك املركزي املصري بشأن أداء  ملحافظة الفيوم، 
)وزارة   2014 تقرير مؤتمر التنمية االقتصادية املحلية   ،2014 تقرير هيئة تنشيط السياحة   ،2016 وحتى مارس   )2015
التنمية املحلية(، تقرير الهيئة العامة لتنمية السياحة محافظة الفيوم 2012، تقرير املنظمة العربية للسياحة 2012، تقرير 

مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

خطط استراتيجية لبعض الجامعات املحلية واإلقليمية والدولية: راجع فريق إعداد منطلقات الخطة الخطط االستراتيجية - 5
القومية العتماد  للجامعات واملعايير  العالمي  التصنيف  كذلك معايير  الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية،  لعدد من 

الجامعات املصرية.

6 -.NARS معايير تصنيف الجامعات على مستوى العالم واملعايير القومية األكاديمية املرجعية

مواثيق دولية: اإلعالن العالمي بشأن أخالقيات علم األحياء وحقوق اإلنسان عام 2005، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، - 7
اإلعالن بشأن العلوم واستخدام املعارف العلمية عام 1999، توصية اليونسكو الخاصة بأوضاع العاملين في ميدان البحث 
نظام البراءات  الوثيقة املرجعية حول كفايات القرن الحادي والعشرين، معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع:  العلمي، 

الدولي. 

نتائج دراسات وبحوث علمية ومؤتمرات: نتائج بعض البحوث والدراسات املنشورة في بعض الدوريات واملؤتمرات املحلية - 8
واإلقليمية.

كتب علمية عربية وأجنبية:- 9

اعتمدت فرق إعداد الخطة االستراتيجية على عدد من الكتب العلمية العربية واألجنبية حيث اعتمد فريق إعداد 	 
السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي على بعض الكتب التاريخية التي تسرد تاريخ الجامعة 
منذ نشأتها وكذلك موقعها الجغرافي مثل موسوعة الفيوم 2010، الجامعة املصرية القديمة 1908-1925، دراسة في 
الوثائق 2007 من إصدارات املجلس األعلى للثقافة، وكذلك بعض الكتب التاريخية عن محافظة الفيوم، باإلضافة إلى 

كتاب القبائل العربية في مصر في القرون األولى للهجرة، وكتاب املضمون البشري في الجغرافيا.

اعتمد فريق إعداد منطلقات الخطة االستراتيجية على بعض الكتب العلمية والتربوية في مجاالت اقتصاديات املعرفة، 	 
عصر العلم، استراتيجيات التدريس والتعليم، مهارات التعليم والتعلم، املنهج ومعايير التقويم، الجودة في التعليم 
وأسواق العمل، ضمان الجودة في التعليم العالي، إدارة النظم التعليمية والجودة الشاملة، الثقافة العربية وعصر 

املعلومات، أزمة الجامعات ورؤى لتطوير التعليم الجامعي.
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الورقية - 10 الرأي  استطالعات  من  عدد  على  الراهن  الوضع  تحليل  فريق  اعتمد  واملقابالت:  الرأي  استطالعات  نتائج 
هيئة التدريس وهيئة  وأعضاء  أمور،  وأولياء  وااللكترونية واملقاالت الشخصية ملمثلين من الفئات املختلفة من طالب، 
معاونة، وباحثين، وإداريين، ومجتمع خارجي ومستفيدين من الجامعة، وذلك ضمن آليات الحصول على املعلومات لتحليل 
الوضع الراهن للجامعة بغرض التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات التي تواجه الجامعة، وأهم 

متغيرات سوق العمل. 

أدوات جمع البيانات إلعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة:

تحليل الوثائق واملستندات واملطبوعات واإلحصائيات التي تم الحصول عليها بغية الحصول على نتائج محددة حسب 	 
متطلبات العمل.

املقابالت الشخصية للحصول على معلومات تفيد تحليل الوضع الراهن للجامعة.	 

  بطاقات الرصد لبيان املوقف الحالي لقطاعات الجامعة املختلفة. 	 

  استطالع الرأي لجمع املعلومات املطلوبة عن تحليل الوضع الراهن للجامعة.	 

جلسات العصف الذهني والحلقات النقاشية املكتبية وااللكترونية واالستعانة بآراء وأفكار بعض الخبراء في مجال 	 
تطوير التعليم والبحث العلمي.

التحليل اإلحصائي للبيانات الخاصة بإعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة:

تطلبت طبيعة العمل في بعض فصول الخطة استخدام التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها وذلك على النحو التالي:

حساب النسب املئوية في الفصل الخاص بالتعريف بالجامعة وكلياتها ووحداتها. 	 

 حساب النسب املئوية واملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن املرجح في نتائج تحليل الوضع الراهن للجامعة.	 

اإلجراءات التي اتبعت في إعداد االطار الفكري والفلسفي للخطة: 

بناًء على قرار السيد رئيس الجامعة )1987( لسنة 2015 بتشكيل فريق إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم، فقد تم  البدء 
في اتخاذ الخطوات التنفيذية بعقد اجتماع تحضيري لتشكيل فرق العمل املختلفة للقيام باملهام التالية: )1( بنية الخطة ومنهجية 
العمل، )2( نشأة جامعة الفيوم من منتصف سبعينيات القرن املا�سي وحتى اآلن، )3( عرض السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني 

واالجتماعي واالقتصادي: مصر 2016، )4( تحليل الوضع الراهن للجامعة، )5( تحديد منطلقات الخطة.

مرحلة اإلعداد: 

عقد ورشة عمل لوضع األطر الحاكمة للعمل في الخطة ووضع تصور ملضمون الخطة وأسماء الفرق املسئولة عن 	 
العمل.

عقد ورشة عمل موسعة لفرق العمل الختيار مقرري فرق العمل ووضع إطار عمل لكل فريق واالتفاق على الشكل النهائي 	 
للخطة.  

عقد اجتماعات مصغرة لكل فريق مع أعضاء الفريق لوضع آليات العمل داخل الفرق وتوزيع املهام على األعضاء، 	 
وتحديد البيانات املطلوب الحصول عليها من مصادرها املختلفة ملخاطبة تلك الجهات بتوفير البيانات املطلوبة.

مرحلة جمع البيانات واملعلومات وتحليلها: 

 جمع البيانات املطلوبة من مصادرها املتعددة بأساليب وطرق البحث املختلفة املوضحة سابقا. 	 
 ترجمة املعلومات الواردة من املصادر األجنبية، وإعادة صياغتها وتحليلها وتوظيفها في ضوء الهدف من جمعها. 	 
 عقد جلسات عصف ذهني وحلقات نقاشية لكل فريق لدراسة ومناقشة ما تم التوصل إليه وتحديد ما يجب استكمال 	 

جمعه والحصول عليه 
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عقد حلقات نقاشية وجلسات عصف ذهني لكل فريق لدراسة وتحليل البيانات واملعلومات التي تم الحصول عليها. 	 

عقد عديد من جلسات العصف الذهني والحلقات النقاشية وورش العمل لكل فريق للوقوف على كيفية توظيف 	 
البيانات واملعلومات التي تم التوصل إليها في األجزاء املختلفة للخطة. 

عقد ورش عمل مختلطة لبعض الفرق لعرض شكل البيانات واملعلومات التي تم التوصل إليه لتبادل االستفادة لتحقيق 	 
التكامل بين عناصر الخطة االستراتيجية.

مرحلة الكتابة: 
عقد عديد من ورش العمل إلعداد صيغة النسخ األولية من فصول الخطة االستراتيجية. 	 
عقد ورش عمل مجمعة للمجتمع الجامعي الداخلي والخارجي وممثلي الجهات املستفيدة ملناقشة ما تم التوصل إليه من 	 

خالل فرق العمل املختلفة. 
إجراء التعديالت التي أسفرت عنها ورشة العمل املجمعة إلقرارها.	 

عدد ساعات العمل:
استغرق هذا العمل عقد )46( ورشة عمل وجلسة عصف ذهني وذلك بإجمالي )1057( ساعة عمل جماعية وفردية.

ثانًيا: املنهجية واإلجراءات التي اتبعت في إعداد وصياغة الرؤية والرسالة ومنظومة القيم والغايات واألهداف 
االستراتيجية للخطة 

بدأ فريق إعداد وصياغة الرؤية والرسالة  االنتهاء من املرحلة األولى الخاصة بإعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة،  في ضوء 
ومنظومة القيم والغايات واألهداف االستراتيجية.

املنهج البحثي الذي تم اتباعه وأدوات جمع املعلومات:

املنهج الكمّي من خالل تطبيق أدوات الدراسة )مقابالت شخصية واستطالعات رأي لعدة فئات من داخل الجامعة 	 
(أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وعاملين بالجهاز اإلداري وطالب( ومن خارج الجامعة )ممثلين للمجتمع املدني 

واملستفيدين من خدمات الجامعة وقطاع التعليم قبل الجامعي باإلقليم(.

أسلوب تحليل املحتوى بغرض فهم الحاضر من أجل توجيه املستقبل من خالل دراسة وتحليل رؤية ورسالة وقيم 	 
وغايات واألهداف االستراتيجية لبعض الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية  للتعرف على أهم القضايا التي ينبغي 

أخذها في االعتبار عند صياغة رؤية ورسالة ومنظومة قيم وغايات وأهداف جامعة الفيوم.

مصادر جمع البيانات:

 استراتيجية التنمية املستدامة: مصر 2030.	 

 	.STI-EGY 2030 استراتيجية التعليم العلمي والبحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

 خطة اليونسكو للتعليم 2021-2014.	 

اليونسكو: إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، وهو جزء من سبعة عشر هدفا للتنمية املستدامة لألمم 	 
املتحدة التي تؤلف خطة التنمية املستدامة حتى عام 2030، حيث ترمي األهداف والغايات العاملية إلى تحفيز العمل 
خالل الخمس عشرة سنة املقبلة في خمس فئات ذات أهمية حاسمة، هي: الناس، والكوكب، واالزدهار، والسالم، 

والشراكة.

 نتائج تحليل الوضع الراهن لجامعة الفيوم الذي أجري خالل الربع الثالث من عام 2015.	 

 تقارير التنمية البشرية املحلية والدولية ودراسات وبحوث منشورة عربية وأجنبية.	 

 خطط استراتيجية لبعض الجامعات املحلية واإلقليمية والدولية.	 

 معايير تصنيف الجامعات املحلية والدولية.	 
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اإلجراءات التى اتبعت لصياغة الرؤية والرسالة ومنظومة القيم والغايات واألهداف االستراتيجية للخطة: 

 	 Goals تم تشكيل فريقين للعمل أحدهما لصياغة رؤية ورسالة ومنظومة القيم للخطة، والثاني لصياغة الغايات
واألهداف االستراتيجية Strategic objectives واإلجرائيةEnabling objectives، شريطة أن يبدأ عمل الفريق الثاني 

بعد انتهاء عمل فريق الرؤية والرسالة ومنظومة القيم. 

 بدأ فريق الرؤية والرسالة عمله بوضع آليات العمل وتوزيع املهام وتحديد مصادر وآليات جمع املعلومات املختلفة.	 

جمع املعلومات املطلوبة من مصادرها املختلفة )كما هو موضح في البندين أوال وثانيا( وترجمة الوارد من مصادر أجنبية 	 
وإعادة صياغتها وتحليلها. 

 عقد حلقات نقاشية وجلسات عصف ذهني ملناقشة ما تم التوصل إليه. 	 

 عقد حلقات نقاشية مع رئيس فريق تحليل الوضع الراهن وبعض أعضاء العمل من الفرق األخرى للوقوف على النتائج 	 
األولية لتحليل الوضع الراهن للجامعة.

الثانية والثالثة للرؤية والرسالة 	  عقد عدد من ورش العمل ألعضاء الفريق ملناقشة املسودة األولى ثم املسودتين 
ومنظومة القيم.

عقد ورشة عمل موسعة في املكتبة املركزية بالجامعة حضرها أكثر من مائة فرد من قيادات الجامعة وممثلون ألعضاء 	 
هيئة التدريس والهيئة املعاونة والعاملون واملجتمع املدني باإلقليم ملناقشة املسودة الثالثة للرؤية والرسالة ومنظومة 
القيم املطروحة لإلقرار، حيث أقر الحضور الصياغة املعروضة لكل من الرؤية والرسالة مع تعديل صياغة كلمة في كل 

منهما وإقرار صياغة منظومة القيم كما هي دون أي تعديل.

أقر مجلس جامعة الفيوم الصياغة النهائية للرؤية والرسالة ومنظومة القيم التي أقرت في ورشة العمل السابقة، وذلك 	 
في جلسته يوم األربعاء املوافق 25 نوفمبر 2015.

 	 Enabling اإلجرائية  واألهداف   Strategic objectives االستراتيجية  واألهداف   Goals الغايات  صياغة  فريق  بدأ 
objectives عمله مباشرة يوم األحد املوافق 29 نوفمبر 2015 بوضع آليات العمل وتوزيع املهام وتحديد مصادر وآليات 

جمع املعلومات املختلفة.

 عقد عديد من ورش العمل ألعضاء الفريق استغرقت خمسة أسابيع ملناقشة الصياغات املختلفة للغايات واألهداف 	 
االستراتيجية املنبثقة منها، ثم االستقرار على صياغة محددة للغايات واألهداف وأسماء برامج الخطة االستراتيجية 

للجامعة )2021-2016(.

رئيس الجامعة 	  هيئة التدريس من بينهم السيد/  يناير 2016 حضرها 44 من أعضاء   3 عقد ورشة عمل مجمعة في 
ملناقشة وإقرار الصياغة النهائية للغايات واألهداف االستراتيجية وأسماء برامج الخطة.

عقد فريق العمل عدة ورش مصغرة لصياغة األهداف اإلجرائية املنبثقة عنها األهداف االستراتيجية. 	 

عقد فريق العمل ورشة في 11 يناير 2016 ملديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة لعرض ومناقشة الغايات 	 
واألهداف االستراتيجية واإلجرائية لخطة الجامعة، حيث أقرها الحضور.  

عدد ساعات العمل:
استغرق هذا العمل عقد )42( ورشة عمل وجلسة عصف ذهني وذلك بواقع 740 ساعة عمل

ا: املنهجية واإلجراءات التي اتبعت في صياغة برامج الخطة 
ً
ثالث

)املرحلة األولي( وصياغة الغايات واألهداف االستراتيجية  من إعداد اإلطار الفكري والفلسفي للخطة االستراتيجية  بعد االنتهاء 
واألهداف اإلجرائية )املرحلة الثانية(، تم البدء في املرحلة الثالثة واألخيرة وهي مرحلة بناء برامج الخطة االستراتيجية وفق الخطوات 

التالية. 

مرحلة اإلعداد: 
عقد ورشة عمل مصغرة لتشكيل ست فرق عمل ومقرر لكل فريق عملت بالتوازي لبناء البرامج وفق نموذج محدد 	 

العناصر.
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عقد ورشة عمل مع كل فريق الختيار فريق دعم فني من املتخصصين يمكن الرجوع إليه للمشورة واالستفسار سواء في 	 
بداية العمل أو منتصفه، باإلضافة إلى عرض الصورة النهائية للبرنامج عليه. 

رأس نواب رئيس الجامعة الثالثة فرق الدعم الفني حسب مجال اختصاص كل منهم، كما اختير أمين عام الجامعة 	 
لرئاسة فريق الدعم الفني لبرنامج القدرة املؤسسية، وبذلك تم تحديد رؤساء فرق الدعم الفني الستة.

مرحلة بناء البرامج:
تم عقد ورشة عمل لفرق صياغة البرامج الستة، حيث اتفق على آليات العمل والجدول الزمني لتسليم النسخ األولية للبرامج 
تمهيدا ملراجعتها في ضوء الغايات واألهداف االستراتيجية واإلجرائية وخطط الدولة ثم عرضها على فرق الدعم الفني، وتم االتفاق 

على تسليم النسخة األولية من البرامج آخر شهر مارس 2016 واستخدام نموذج موحد لبناء البرامج يتضمن بالترتيب ما يلي: 

اسم البرنامج كما تم إقراره في مرحلة سابقة.	 

الغاية الخاصة بالبرنامج.	 

مقدمه تعكس فلسفة البرنامج وأهدافه وأهميته في ضوء خطط الدولة التنموية والتقدم التكنولوجي في جميع املجاالت.	 

أهم القضايا والتحديات املرتبطة بالبرنامج.	 

املبادرات الحالية التي يمكن أن يستفاد منها في بناء البرنامج أو تفيد في تنفيذه.	 

تحديد اإلطار العام للبرنامج وفلسفته.	 

 	 )3( املنبثقة عنها،  )2( األهداف االجرائية  )1( األهداف االستراتيجية،  التي تضمنت:  املصفوفة األساسية  تصميم 
املستهدفات املنبثقة من كل هدف إجرائي، )4( األنشطة املطلوبة لتنفيذ كل مستهدف، )5( اإلطار الزمني الخاص بتنفيذ 

كل نشاط أو مجموعة أنشطة، )6( الجهة أو الجهات املسئولة عن التنفيذ. 

تصميم مصفوفة اإلطار املنطقي للبرنامج وهي مرتبطة أساسا باملصفوفة األولى حيث  تضمنت: )1( األهداف واملستهدفات 	 
املوجودة في املصفوقة األولى، )2( مؤشرات األداء لكل مستهدف، )3( وسائل التحقق وهي مؤشرات تأكيدية، )4( 

االفتراضات األساسية التي قد تعوق التنفيذ مثل قصور املوارد املالية أو عدم حماس األفراد.

عقد ورش عمل لفرق العمل مع فرق الدعم الفني الخاصة بكل فريق لتبادل الرؤى واألفكار حول ما ينبغي أن يحتويه 	 
كل برنامج.

مرحلة مراجعة البرامج:
طلبت جميع الفرق مهلة إضافية عن املوعد املحدد من قبل )آخر شهر مارس 2016( ملدد تراوحت بين أسبوع وأسبوعين، 	 

وتم االستجابة لذلك خاصة مع تزايد أعباء العمل خالل الفصل الدرا�سي الثاني على أعضاء هيئة التدريس  القائمين 
على فرق العمل. 

عقد عديد من ورش العمل املصغرة مع أعضاء كل فريق من الفرق الست ملراجعة النسخة األولية من البرامج من 	 
الناحية الفنية في ضوء الغايات واألهداف االستراتيجية واالجرائية وخطط الدولة، وقد تم ذلك بنهاية شهر مايو 2016. 

عقد ورش عمل لفرق العمل مع فرق الدعم الفني الخاصة بكل برنامج إلقرار الصورة النهائية لكل برنامج، وقد تم ذلك 	 
خالل شهر يونيو من نفس العام.

مرحلة مراجعة محتويات الخطة:

تمت املراجعة اللغوية لكل جوانب الخطة بدًء من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو 2016.	 
تم تشكيل فريق عمل للمراجعة اإلدارية للخطة خالل نفس الفترة السابقة للتأكد من أسماء القطاعات والوحدات 	 

املختلفة للجامعة، وقد تالحظ أن الجامعة، مثلها مثل قطاعات الدولة األخرى تقريبا، لم تلتزم بمسمى “األشخاص ذوي 
اإلعاقة” بدال من مسمى “ذوي االحتياجات الخاصة” الذي مازال يستخدم حتى اآلن رغم توقيع مصر على املعاهدة التي 

أقرتها األمم املتحدة ووقع عليها 159 طرف اعتبارا من مارس 2015.
مرحلة إخراج الخطة:

)سبق أن أعلنت الجامعة مرتين عن مسابقة •  تم خالل فترة املراجعة اللغوية واإلدارية للخطة اختيار غالف الخطة 
لتصميمه( ونظام طباعتها وتوثيقها بدار الكتب والوثائق القومية.
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عدد ساعات العمل:
استغرق إعداد برامج الخطة عقد )106( ورشة عمل وعمل فردي، وذلك بواقع )1090( ساعة عمل )جدول 2(، ويبين جدول )3( 

عدد غايات وأهداف ومستهدفات برامج الخطة.

جدول )2(: إجمالي عدد ساعات العمل في إعداد الخطة

عدد ورش العملاملهمة
عدد ساعات 

العمل

825بنية الخطة ومنهجية العمل فيها

461057إعداد االطار الفكري والفلسفي للخطة

42740إعداد الرؤية والرسالة ومنظومة القيم والغايات واألهداف 

1061090إعداد برامج الخطة

630حساب التكلفة التقديرية

1062املراجعة واإلخراج

2183004إجمالي عدد الورش وساعات العمل

جدول )3(: عداد غايات وأهداف ومستهدفات برامج الخطة

الغاياتمكونات الخطة
األهداف

املستهدفات
اإلجرائيةاالستراتيجية

تمهيد، الباب األول: بنية الخطة ومنهجية العمل فيها، 
الثالث:  الباب  الراهن،  الوضع  الثاني: دراسة  الباب 
وأهداف  غايات  الرابع:  الباب  الخطة،  منطلقات 

وبرامج الخطة

--------
--------
--------
--------

برامج الخطة

171624القدرة املؤسسية

13815الفاعلية التعليمية للدرجة الجامعية األولى

13810الفاعلية التعليمية ملرحلة الدراسات العليا

12711البحث العلمي

1266العالقات الثقافية والتعاون الدولي

12510خدمة املجتمع وتنمية البيئة

1247متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم

7215483اإلجمالي
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الفصل األول 

التعريف بالجامعة

تقع جامعة الفيوم في قلب مدينة الفيوم عاصمة املحافظة، ونظرا للزيادة العددية السكانية لإلقليم، والعتبارات اجتماعية، رؤي 
إنشاء كليات تخدم أبناء اإلقليم للحد من ظاهرة االغتراب لاللتحاق بكليات خارج الفيوم، لذلك عرض املجتمع املدني اإلسهام في 
إنشاء هذه الكليات بالتبرع واملشاركة املجتمعية في تأسيسها، وتقرر أن تتبنى جامعة القاهرة إنشاء وإدارة الكليات الجديدة املقامة 

بمدينة الفيوم. 

والعتبارات مجتمعية ملحة في منتصف السبعينيات من القرن املا�سي، تقرر أن تكون البداية في إنشاء كلية التربية لتخريج املعلمين 
حتى يكونوا نواة ودعما ملدارس اإلقليم مما يقلل من فرص اغتراب الطالب وكذا املعلمين الذين يأتون من خارجها، وعلى ذلك 
كان إنشاء هذه الكلية هو البداية والنواة األولى للصرح التعليمي لجامعة الفيوم القائم حاليا على األرض. أعقب ذلك إنشاء كلية 
الزراعة بغرض خدمة الرقعة الزراعية التي تتمتع بها املحافظة والتي تحتاج من يوجه مالكيها ويمدهم بالسبل والطرق الحديثة 
للزراعة والري وذلك من خالل أبنائهم الذين سوف يلتحقون بهذه الكلية. أما كلية الهندسة والتي تعد الضلع الثالث من املثلث 

الذهبي للتنمية املجتمعية في املحافظة، فكانت ثالث هذه الكليات ألهمية الصناعة والتصنيع ملحافظة الفيوم. 

صدر القرار الجمهوري 587 لسنة 1981بإنشاء فرع لجامعة القاهرة يضم كليات محافظتي الفيوم وبنى سويف، ثم استقلت 
كليات فرع الفيوم عن بني سويف بصدور القرار الجمهوري )239( لسنة 1983 وظل الفرعان يتبعان جامعة القاهرة، وضم فرع 
الفيوم كلية التربية )أنشئت عام 1975(، كلية الزراعة )أنشئت عام 1976(، كلية الهندسة )أنشئت عام 1981(. ثم صدر القرار 
الجمهوري 84 لسنة 2005 بفصل فرع جامعة القاهرة بالفيوم عن جامعة القاهرة األم. وتضم جامعة الفيوم حاليا ثماني عشرة 

 سيتم استعراضها فيما بعد حسب تاريخ املوافقة على إنشائها وبداية الدراسة بها.
ً
كلية ومعهدا

يقع الحرم الجامعي بحي الجامعة بمدينة الفيوم، وتبلغ مساحة الجامعة )371,000م2(، وتبلغ مساحة املباني)317,000م2(، وتبلغ 
مساحة الحدائق داخل الحرم الجامعي )62,000م2(، ونسبة الطالب في املساحة املبنية )18م2(.

يوجد بداخل الحرم الجامعي مجموعة من الكليات واملعاهد عدا كليات التربية واآلثار والتربية النوعية ورياض األطفال والطب وطب 
الفم واألسنان والصيدلة واملعهد الفني للتمريض، ويضم الحرم مباني ومعامل كليات الزراعة والخدمة االجتماعية ودار العلوم 
والهندسة والسياحة والفنادق والعلوم واآلداب والتمريض والحاسبات واملعلومات ومعهد البحوث والدارسات االستراتيجية لدول 
حوض النيل، باإلضافة إلى مبنى إدارة الجامعة )شكل 7( وفيه قاعة االحتفاالت الكبرى، املستشفي الجامعي، مبني مركز التعليم 
املفتوح، املكتبة املركزية، املطبعة املركزية، مبني الخدمات الطالبية واإلدارية، اإلسكان الطالبي، وحدة إدارة املشروعات، مركز 

بحوث واستشارات التنمية.

شكل )7(: مبنى إدارة الجامعة
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• مبنى إدارة الجامعة: 
يتكون املبني من 32 غرفة رئيسة تشمل مكاتب رئيس الجامعة والنواب وأمين عام الجامعة وقاعة االجتماعات الرئيسة ملجلس 

الجامعة وقاعة االحتفاالت الكبرى وغيرها من بعض اإلدارات الرئيسة بالجامعة.

• قاعة االحتفاالت الكبرى:
تبلغ مساحتها )1200م2( وتتكون من طابقين وسعتها )800( كر�سي ومزودة بأحدث أجهزة الصوت واإلضاءة والتكييف املركزي.

• املدن الجامعية:
تستوعب املدن الجامعية حوالي )4500( طالًبا وطالبة وتتكون من أربعة مباني للطالبات ومثلها للطالب.

• املكتبة املركزية: 
يعتبر مبنى املكتبة املركزية نموذًجا مصغًرا ملكتبة اإلسكندرية، وتبلغ مساحتها )1600م2( وتتكون من الدور األر�سي الذي يحتوى 
على قاعة مؤتمرات تتسع لـ )400( مقعد وقاعة كبار الزوار وقاعة للمركز اإلعالمي وغرفة تحكم الكاميرات وغرفة األمن، الدور 
األول وبه مكتب براءات االختراع وقاعة سفارة املعرفة ومكاتب إدارية ومخازن، الدور الثانى وبه معمل الفهرسة اآللية للمكتبة 
وقاعة للكتب األجنبية وتحتوي على )2411( كتابا أجنبيا، الدور الثالث وبه قاعة للكتب العربية وتحتوى على )2572( كتابا 

باللغة العربية واملكتبة الرقمية وبها )2695( رسالة ماجستير ودكتوراه وقاعة جامعة الطفل.

• وحدة الطباعة والنشر:
تم إنشاء املطبعة املركزية عام 1996 وتجهيزها بأحدث معدات وآالت الطباعة، وبلغت تكلفة اإلنشاء والتجهيز خمسة ماليين 
من الجنيهات، وتقوم املطبعة بطباعة الكتب واملطبوعات الجامعية واإلدارية املختلفة، باإلضافة إلى خدمة القطاع األهلي 

والحكومي.

• املركز الريا�سي واملالعب:
يضم املركز صالة للياقة البدنية، حمام سباحة، ملعب لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، مالعب كرة قدم، حلبة مالكمة 
ومصارعة، ملعب تنس أر�سي، صالة لألنشطة الفنية واالجتماعية، باإلضافة إلى ملعب اسكواش، امللعب الثالثي بكلية التربية، 

ملعب كرة القدم بالحرم الجامعي، صاالت اللياقة البدنية بكليات الخدمة االجتماعية والعلوم ودار العلوم والتربية. 

• وحدات الخدمات الجماهيرية:
هذه الوحدات موزعة في أماكن مختلفة داخل الحرم الجامعي وتضم املستشفي الجامعي، إدارة خدمة املواطنين، املكتب 

اإللكتروني للخدمات الحكومية، مكتب االتصال البيئي، مكتب بريد الجامعة، فرع البنك األهلي املصري.

• املستشفيات الجامعية:
 وطاقة استيعابية قدرها 

ً
تبلغ املساحة الكلية للمبني 20 ألف م2 )أر�سي وأربعة أدوار علوية( بإجمالي تكلفة 1,5 مليون جنيها

(250 )سرير. يوجد مبنى للمستشفي داخل الحرم الجامعي، بينما تقع مستشفي الباطنة بكلية الطب خارج الحرم الجامعي، 
وكذلك تقع مستشفي نفيسة الحصري بجوار كلية التربية، ووحدة التأهيل والعالج الطبيعي بجوار نادي املعلمين، ووحدة العالج 

االقتصادي بكلية طب األسنان.

• مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
أن�سئ مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة عام 2006، بهدف التنسيق بين الوحدات واملراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة من 
أجل تقديم خدمات للمجتمع املحلي يضم املركز: وحدة النصيحة، وحدة تكافؤ الفرص، وحدة البحوث املجتمعية، وحدة رعاية 
ذوي اإلعاقة ويعتبر تنظيم القوافل الطبية لرعاية فاقدي البصر من أهم إنجازات املركز، باإلضافة إلى تنظيم دورات تدريبية 

لذوي اإلعاقة من طالب الجامعة واألطفال لتدريبهم على لغة اإلشارة وطريقة برايل.

• مركز بحوث واستشارات التنمية التابع لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة:
 للوائح 

ً
أن�سئ املركز بمقت�سى القرار الوزاري )2( لسنة 2006 كوحدة ذات طابع خاص تتمتع باالستقالل املالي واإلداري وفقا

والقوانين التي تتيح له ممارسة مهامه البحثية واالستشارية في املجاالت التنموية املتعددة، والتواصل مع املجتمع املحلي 
واملساهمة في حل القضايا اإلقليمية والقومية . 
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• مركز جامعة الفيوم لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة: 
يقوم املركز برعاية الطالب من ذوي اإلعاقة، وتوفير كافة الوسائل التكنولوجية واملعامل لرعاية املكفوفين ومساعدتهم 
واالرتقاء بمستواهم التعليمي والثقافي، كما يقوم املركز بتقديم خدماته لالرتقاء باملجتمع املحيط في نطاق املحافظة من 

خالل مدارس النور واألمل ومراكز املعاقين.

• مركز متابعة الخريجين:
يقوم املركز ببناء قاعدة بيانات لخريجي كليات الجامعة وإتاحتها للخريجين ومؤسسات سوق العمل وتنمية وتطوير مهارات 
الخريجين لتتناسب وسوق العمل من خالل عقد الدورات التدريبية والتأهيلية املتنوعة مما يسهم في الحصول على 

الوظائف املالئمة وتسويق خريجي الجامعة بمؤسسات سوق العمل املختلفة.

• وحدة إدارة املشروعات بجامعة الفيوم:
تهدف الوحدة إلى توفير الدعم ومتابعة التنفيذ وتقييم األداء ملشروعات تطوير التعليم بالجامعة، اإلعالن والنشر عن مصادر 
تمويل املشروعات املختلفة، تقديم التدريب على كتابة مقترحات املشروعات، تيسير فتح قنوات االتصال الفعالة بين الجامعة 

والهيئات العلمية والجهات املمولة ذات العالقة بمشروعات تطوير التعليم العالي محليا ودوليا. وتضم الوحدة:

• املركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات:
هو مركز معتمد دوليا لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ويعتبر أحد اآلليات الهامة في إحداث عملية 
تطوير وتحديث التعليم العالي بمصر من خالل تنمية املوارد البشرية )أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية( وتبني برامج 

التحديث املستمر قام املركز بتدريب 1234 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة خالل الفترة 2015/10/12-2013/1/1.

• مركز ضمان الجودة والتخطيط االستراتيجي:
يهدف املركز إلى املساهمة في االرتقاء بأداء كليات ومعاهد الجامعة من خالل دعم نظم الجودة والتأهيل لالعتماد، من خالل 
نشر ثقافة الجودة داخل الجامعة، تقديم االستشارات والدورات التدريبية في مجاالت ضمان الجودة والتخطيط االستراتيجي، 
توفير الدعم الفني للتأهيل لالعتماد، متابعة التقارير السنوية والخطط التنفيذية، عمل املراجعات الداخلية الالزمة لدعم نظم 

توكيد الجودة وخطط التحسين املستمر، كما يعمل املركز أيضا على إعداد املدربين في مجال ضمان الجودة. 

• نظم وتكنولوجيا املعلومات:

البوابة االلكترونية: ▪
تقدم البوابة االلكترونية خدمات للمجتمعين الجامعي واملدني وتأهيل فريق العمل بمواقع الجامعات والكليات على 
استخدام تقنيات البوابات االلكترونية والقيام بإدارتها، ووضع اآلليات الالزمة التى تضمن ربط وتكامل البوابة االلكترونية 
مع تطبيقات نظم املعلومات اإلدارية واملكتبات الرقمية والتعلم اإللكتروني والتدريب على تكنولوجيا املعلومات، والتكامل 
مع بوابة الحكومة االلكترونية لتسهيل تقديم خدماتها لزوار البوابة االلكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية مع توفير 

إحصائيات أساسية عن الجامعة، ونشر ثقافة ميكنة اإلدارة والتعامل من خالل البريد االلكتروني الجامعي. 

نظم املعلومات اإلدارية: ▪
قواعد البيانات والبرمجيات املختلفة املطبقة في الجامعات املصرية  يسعى نظم املعلومات اإلدارية إلى االستفادة من  
وتطبيقها بجامعة الفيوم وذلك في جميع مجاالت العمل، وإمكانية توفير إحصائيات ودراسات من البيانات املتاحة بقواعد 

البيانات.

مشروع الشبكات: ▪

يعتبر هذا املشروع العمود الفقري لعدة مشروعات أخرى علي مستوى الجامعة مثل مشروع تطوير نظم املعلومات 
اإلدارية ودعم اتخاذ القرار ومشروع تطوير نظم التعلم االلكتروني ومشروع املكتبة اإللكترونية والرقمية، باإلضافة إلى 
مشروع تنمية الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويهدف املشروع إلى ربط جامعة الفيوم بشبكة 
الجامعات املصرية واملراكز البحثية عن طريق شبكة واحدة ذات سرعات عالية، ومن ثم ربطها بشبكة املعلومات الدولية، 
باإلضافة إلى نشر ثقافة تكنولوجيا املعلومات وإنشاء بوابة الكترونية للشبكة وتطوير وتنمية الكوادر البشرية من خالل 



الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم  )2016 - 2021(

62

ي
الباب الثان

مركز تدريب متميز وتطويع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في 
مصر.

وحدة التعليم االلكتروني: ▪

تهدف هذه الوحدة إلى نشر ثقافة التعلم االلكتروني وتعظيم الفائدة منه، تهيئة مجتمع الجامعة للتعامل مع املقررات 
االلكترونية واكتساب خبرات في هذا املجال، إلى جانب تدريب أعضاء هيئة التدريس إلدارة املقررات االلكترونية وتدريب 

الطالب وتشجيعهم على استخدام هذه املقررات.

التدريب على تكنولوجيا املعلومات: ▪

هيئة التدريس واملعاونين والعاملين بالجامعة على مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتعظيم  يتم تدريب أعضاء 
االستفادة من اإلمكانات الحالية واملستقبلية لهذا املجال واالرتقاء بمستوى األداء في العملية التعليمية والبحثية واإلدارية 

بالجامعات، باإلضافة إلى نشر الوعي بثقافة “التدريب على الحاسب اآللي للجميع”، لضمان التطوير املستمر.

املكتبة الرقمية: ▪

تهدف املكتبة الرقمية إلى ميكنة إجراءات العمل في مكتبات الجامعة وربط تلك املكتبات من خالل شبكة الجامعات 
املصرية لبناء فهرس موحد ملقتنيات تلك املكتبات، مما يساعد على تعظيم االستفادة من خدماتها والقضاء على التكرار 
الفهرس املوحد على تحقيق التوحيد في إجراءات العمل بين املكتبات في ضوء  ويساعد بناء  في املقتنيات والعمليات. 
املواصفات واملعايير العاملية، باإلضافة إلى التوحيد في املكونات املادية والبرمجية واعتماد سياسات موحدة تساعد على 

البرامج التعاونية مثل االقتناء التعاوني والفهرسة التعاونية وتبادل االستعارة بين املكتبات.

وحدات الخدمات االلكترونية بالكليات: ▪

الهدف من إنشاء وحدات الخدمات داخل كليات الجامعة هو احداث تكامل بين مخرجات نظم تكنولوجيات املعلومات 
 والكليات، تقديم الدعم الفني للكليات خاصة في مجال الشبكات، نشر وتحديث أخبار الكليات على موقع 

ً
املقدمة مركزيا

الجامعة، متابعة تحديث البيانات في نظم املعلومات اإلدارية، متابعة تفعيل مقررات الخدمات االلكترونية.

▪  :ICDL  مركز الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

)100( جهاز حاسب آلي، وينظم دورات تدريبية واختبارات الحصول على الرخصة الدولية  يضم املركز أربعة معامل بها 
لقيادة الحاسب اآللي لكل من أعضاء املجتمع الجامعي واملجتمع املحلي.

• مركز التدريب اإلقليمي لجامعة الفيوم: 
 للدراسات البيئية والجيولوجية 

ً
يقع املركز على ساحل بحيرة قارون على مساحة 35 ألف م2 )حوالي ثمانية أفدنة( ويضم مركزا

ومركًزا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مركز للتدريب واإلرشاد السياحي، قاعة مؤتمرات وقاعة تدريب متعددة األغراض 
واألنشطة، باإلضافة إلى مالعب رياضية.

• مركز الخدمات االلكترونية: 
تم افتتاح مركز الخدمات الحكومية االلكترونية في 2001/1/1 بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية وهو أول مركز من نوعه 

بالجامعات املصرية يقوم بتقديم كافة الخدمات الحكومية للجامعة.

• مركز تقويم الطالب واالمتحانات:
يهدف املركز إلى اعتماد آليات متطورة لتقويم أداء الطالب واالمتحانات تتفق ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
واالعتماد مثل صياغة متطلبات تقويم الطالب بناء على املواصفات املطلوبة للخريجين، إعداد أسئلة املقررات الدراسية في 
ضوء نواتج التعليم املستهدفة، تبني نظم تقويم للطالب باستخدام أساليب تربوية وتكنولوجية حديثة، تطوير آليات تقويم 

االمتحانات وإعالن نتائجها واستثمارها في تطوير وتحسين مخرجات العملية التعليمية بالكليات.

• مبني الخدمات الطالبية واإلدارية:
يتكون من خمسة طوابق تضم معظم اإلدارات والوحدات اإلدارية بالجامعة بما فيها اإلدارة الطبية وصيدلية العاملين بالجامعة. 
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• التبرعات:
استقبلت الجامعة مجموعة من التبرعات النقدية والعينية من جهات متعددة خالل العام الجامعي )2014-2015(، منها: مبالغ 
، تبرعات عينية من أجهزة طبية، كتب ومجلدات، أجهزة كمبيوتر وأجهزة تكييف. أما 

ً
 مصريا

ً
نقدية في حدود خمسة ماليين جنيها

أهم الجهات املتبرعة فكانت أعضاء هيئة التدريس، البنك األهلي املصري، رجال األعمال، وأهم الجهات املستفيدة من التبرعات 
كانت مستشفي الجامعة، مركز رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة، صندوق رعاية الطالب، املكتبة املركزية.    

• األنشطة الطالبية التي تم تنفيذها خالل العام الجامعي )2015-2014(:
تعد األنشطة الطالبية من املجاالت التي حدث بها طفرة الفترة السابقة حيث حققت الجامعة املركز الثاني للعام الجامعي 2013-

2014، بينما حققت املركز األول في العام الجامعي 2014-2015، وقد قام القطاع بتوسيع قاعدة األنشطة الطالبية لتلبية رغبات 
الطالب واستغالل طاقاتهم )جدول  4، شكال 8، 9(.

جدول )4(: األنشطة الطالبية وأعداد املستفيدين بها في العام الجامعي )2015-2014(

النشاط
أعداد املستفيديناألنشطة الطالبية

اإلجماليخارجيداخلياإلجماليخارجيداخلي

3053533135403853الريا�سي

13316572120692االجتماعي واألسر

1221460070670الثقافي

10414500360860الفني

158236306501280العلمي

61748020500الجوالة

19173680459609005االتحاد واملعسكرات

شكل )8(: مجاالت وأعداد األنشطة الطالبية للعام الجامعي )2015-2014(
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شكل )9(: أعداد املستفيدين من األنشطة الطالبية للعام الجامعي )2015-2014(

• أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:
يبين شكل )10( بصفة عامة البناء الهرمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن الغلبة للمدرسين حيث ارتفع عددهم مقابل 
أعداد األساتذة املساعدين واألساتذة، وأن هناك زيادة تدريجية متتالية في أعداد املدرسين مقابل تذبذب أعداد األساتذة 
املساعدين واألساتذة، وهو ما يعني عدم انتظام ترقياتهم إلى الوظائف األعلى في الفترة )2008-2012(، وهو ما يفرض ضرورة 

النظر في أساليب التحفيز للترقي.

شكل )10(: أعداد أعضاء هيئة التدريس خالل الفترة )2014-2005(

يبين شكل )11( التصاعد التدريجي في أعداد من يشغلون وظيفة مدرس مساعد خالل الفترة املوضحة بالشكل عدا عام 2010 
الذي حدث خالله تراجع كبير في أعداد الحاصلين على درجة املاجستير، ومن ثم تم ترقيتهم إلى وظيفة مدرس مساعد، كما يالحظ 
الثبات النسبي في أعداد املعيدين فيما عدا زيادة طفيفة حدثت عام 2006 وتراجع طفيف حدث عام 2008، ومن ثم فربما كان 

تزايد أعداد املعينين في وظيفة معيد يتناسب مع الزيادة املستمرة في أعداد الطالب امللتحقين بالجامعة.
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• أعداد العاملين بالجهاز اإلداري بالجامعة:

توجد بالجامعة أنواع من الهياكل اإلدارية املختلفة، وهناك بعض اإلداريين قد حصلوا على درجات علمية مختلفة أثناء الخدمة.

شكل )12(: أعداد العاملين بالجهاز اإلداري بالجامعة في الوظائف التخصصية خالل الفترة )2014-2005(

 من عام 2011 مقابل تراجع محدود 
ً
يبين شكل )12( الزيادة الواضحة في أعداد العاملين بالجهاز اإلداري في الدرجة الثالثة بدءا

في أعداد املعينين على الدرجة الثانية، وصعود بسيط للعاملين في وظائف الدرجة األولى وصعود ملحوظ في درجة كبير أخصائيين 
خاصة عام 2013.
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شكل )13(: أعداد العاملين بالجهاز اإلداري بالجامعة في الوظائف الفنية واملكتبية خالل الفترة )2014-2005(

يبين شكل )13( حدوث زيادة هائلة في أعداد اإلداريين في الدرجات الوظيفية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في الوظائف 
الفنية واملكتبية، مقابل تغير نسبي في أعداد الدرجات األعلى.



67

ي
ثان

 ال
اب

الب

كليات الجامعة

كلية التربية

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء )942( لسنة 1975بإنشاء الكلية، حيث بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1976/1975، وتقع 
الكلية خارج الحرم الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:
الدراسة بكلية التربية نظرية وعملية، ومدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في اآلداب والتربية، أو ودرجة البكالوريوس في 

العلوم والتربية، أربع سنوات جامعية.
الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:

بكالوريوس العلوم والتربية في تخصصات مختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

ليسانس اآلداب والتربية في تخصصات مختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

الدبلوم العامة في التربية.	 

الدبلوم الخاصة في التربية. 	 

الدبلوم املهينة في التربية في تخصصات مختلفة.	 

درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في التربية في التخصصات املختلفة طًبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:

تخرج من الكلية )16,834( طالًبا في الفترة )2005-1979(.	 

تخرج من الكلية )7001( طالًبا في الفترة )2006-2014( بإجمالي )23,835( طالًبا.	 

شكل )14(: أعداد خريجي كلية التربية خالل الفترة )2014-1979(

يبين شكل )14( أن أعداد الخريجين قد وصل أق�سى ارتفاع له عام 2008 حيث بلغ 1200 طالب، ثم حدث تراجع في األعداد مع 
بدء تخرج الطالب من كليتي اآلداب والعلوم في غضون الفترة الزمنية ذاتها.
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دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:

عقد ندوة عن »ظاهرة العنف ضد املرأة« بتاريخ 2015/3/23 بحضور ممثلي عدد من مؤسسات املجتمع املدني 	 
والسلطة املحلية وممثلي اإلعالم.

األجهزة 	  وصيانة  استخدام  وآلياته،  العلمي  البحث  مهارات  النشط،  التعلم  استراتيجيات  مجاالت  في  دورات  عقد 
التعليمية، إنتاج وتصميم واستخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية، مهارات اتخاذ القرار.

عقد دورات في مجال التوجيه واإلرشاد النف�سي: اضطرابات التخاطب والنطق والكالم، رعاية وعالج املسنين، صعوبات 	 
التعليم، املشكالت األسرية.

كلية الزراعة 

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء )1142( لسنة 1976 بإنشاء الكلية وبداية الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي 1977/1976، 
وتقع الكلية داخل الحرم الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:

الدراسة في الكلية عملية، ومدة الدراسة أربع سنوات جامعية، وتم تطبيق نظام الساعات املعتمدة من العام الدرا�سي 2014/2013.

الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:

درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في تخصصات مختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

درجة املاجستير في العلوم الزراعية في تخصصات مختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية في تخصصات مختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:

تخرج من الكلية )2971( طالًبا في الفترة )2005-1980(.	 

تخرج من الكلية )1060( طالًبا في الفترة )2006-2014( بإجمالي )4031( طالًبا.	 

شكل )15(: أعداد خريجي كلية الزراعة خالل الفترة )2014-1980(

يبين شكل )15( أن أكبر عدد للخريجين كان في عامي 2003، 2013 وأدنى عدد للخريجين كان في عامي 1996، 1998.
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دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:

الوحدة 	  األلبان من خالل  ومنتجات  ومنتجاته ومخبوزات(  ألبان  لحوم،  بيض،  )فاكهة،  الزراعية  املنتجات  توفير 
النموذجية لأللبان ملجتمع الجامعة واملجتمع املحيط واملدن الجامعية.

االستفادة من مخلفات املزارع في إنتاج السماد الحيوي )الكمبوست(.	 

عمل دورات تدريبية للطالب والخريجين واملهندسين الزراعيين في مجال األلبان واملعجنات.	 

املشاركة في عديد من القوافل التي أقيمت ببعض قرى املحافظة.	 

كلية الهندسة
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء )1142( عام 1976 بإنشاء الكلية حيث بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1983/1982، وتقع 

الكلية داخل الحرم الجامعي.
نظام الدراسة بالكلية:

مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات جامعية تبدأ بإعدادي هندسة يدرس فيها الطالب املواد التي تؤهله للتخصص، لغة الدراسة 

بالكلية هي العربية ماعدا بعض مقررات تدرس باللغة االنجليزية.
الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:

 درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.
الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

تمنح الكلية درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في تخصصات مختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 
أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:

تخرج من الكلية )2619( طالًبا في الفترة )2005-1988(.   	 
تخرج من الكلية )3309( طالًبا في الفترة )2006-2014(، بإجمالي )5928( طالًبا.	 

شكل )16(: أعداد خريجي كلية الهندسة خالل الفترة )2014-1988( 

يبين شكل )16( أنه رغم االرتفاع امللحوظ في أعداد الخريجين بدًءا من عام 2002، إال أنه قد حدث تراجع ملحوظ في أعداد 
الخريجين عام 2014 مقارنة بعام 2013، وهو ما ينطبق على كل الكليات املذكورة سابقا.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
إنشاء عدد من املراكز ذات الطابع الخاص لخدمة املجتمع داخل وخارج الجامعة.	 

 تقديم عديد من االستشارات الهندسية لبعض املؤسسات واألفراد خارج مجتمع الجامعة	 
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كلية الخدمة االجتماعية
صدر القرار الجمهوري )56( لسنة 1983 بإنشاء الكلية وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1985/1984، وتقع الكلية داخل 

الحرم الجامعي.
نظام الدراسة بالكلية:

مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات جامعية. 
الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية )الشعبة العامة، مجاالت الخدمة االجتماعية، تنمية املجتمع(.
الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

دبلوم الدراسات العليا في مجاالت الخدمة االجتماعية.	 
درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية في تخصصات مختلفة.	 

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:
تخرج من الكلية )11108( طالًبا خالل الفترة )2005-1988(. 	 
تخرج من الكلية )8848( طالًبا خالل الفترة )2006-2014(، بإجمالي )19956( طالًبا.	 

شكل )17(: أعداد خريجي كلية الخدمة االجتماعية خالل الفترة )2014-1988(

)17( التزايد في أعداد الخريجين منذ عام 1988 وحتى عام 2010 عدا الفترة 2003-2005، ثم التراجع في أعداد  يبين شكل 
 من عام 2014، وهي املالحظة ذاتها التي تنطبق على كليتي التربية والزراعة.

ً
الخريجين بدءا

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
 مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تنفيذ برنامج لتوعية األخصائيين االجتماعيين )مشروع االتجار في النساء(.	 
 دورة تدريبية عن أخالقيات طالب الجامعة.	 
 املشاركة في برنامج الصحة اإلنجابية والتوعية بصحة املرأة واألسرة.	 
 املشاركة في برنامج املهارات االبتكارية وإبداعات الشباب وطالب في املدارس.	 
 تجهيز عدد 45 جهاز إطفاء حريق من إدارة الحماية املدنية.	 
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كلية دار العلوم
لسنة   )470( ثم صدر القرار الجمهوري  كلية الدراسات العربية واإلسالمية،  بإنشاء  )362( لسنة 1993  صدر القرار الجمهوري 
وتقع الكلية داخل الحرم  بتعديل املسمى إلى كلية دار العلوم، حيث بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1990/1989،   1999

الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:

مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية.  

الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:

• تمنح الكلية درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم اإلسالمية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

• تمنح الكلية درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.

• تمنح الكلية درجة الدبلوم العامة في كل من العلوم اإلسالمية وآدابها، املأذون الشرعي.

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:

• تخرج من الكلية )6974( طالًبا في الفترة )2005-1993(.   

• تخرج من الكلية )6600( طالًبا في الفترة )2006-2014(، بإجمالي )13574( طالًبا.

شكل )18(: أعداد خريجي كلية دار العلوم خالل الفترة )2014-1993(

يبين شكل )18( أن أعداد الخريجين بلغ أق�سى ارتفاع له عام 2010، ثم حدث تراجع هائل في أعداد الخريجين عام 2014.
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دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:

املشاركة في القوافل الثقافية والطبية لخدمة مجتمع محافظة الفيوم.	 
أنشطة فردية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية: املشاركة مع مؤسسات املجتمع املدني في الفيوم )معهد الدعاة، جمعيات 	 

تنمية املجتمع(، املشاركة مع مؤسسات وزارة الثقافة ووسائل اإلعالم.

كلية العلوم

صدر القرار الجمهوري )23( لسنة 1995 بإنشاء الكلية، حيث بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1995/ 1996، وتقع الكلية 
داخل الحرم الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أربع سنوات جامعية.

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم )تخصص منفرد( في التخصصات املختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 
درجة البكالوريوس العامة في العلوم )تخصص مزدوج( في التخصصات املختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة الدبلوم في تخصصات مختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 
درجة املاجستير في العلوم ودرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم في التخصصات املختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:
تخرج من الكلية )692( طالًبا في الفترة )2005-1999(.   	 
تخرج من الكلية )1367( طالًبا في الفترة )2006-2014(، بإجمالي )2059( طالًبا.	 

شكل )19(: أعداد خريجي كلية العلوم خالل الفترة )2014-1999(

يبين شكل )19( تدرج أعدد الخريجين بالتزايد إلي أن بلغ أق�سى ارتفاع عام 2013، ثم حدث انخفاض كبير في خريجي عام 2014.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:
إقامة عدد من الدورات والندوات ذات الصلة بتنمية املجتمع خارج الجامعة. 	 
التحكيم في مسابقة كأس التفوق العلمي بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم.	 
زيارات مدرسية لبعض املدارس الحكومية والخاصة، بغرض تزويد التالميذ بمعلومات عن طبيعة الدراسة الجامعية.	 
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كلية الحاسبات واملعلومات

صدر القرار الجمهوري )267( لسنة 2006 بإنشاء الكلية حيث بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2007/2006، وتقع الكلية 
داخل الحرم الجامعي. 

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في العلوم األساسية.	 
درجة البكالوريوس في علوم الحاسب.	 
درجة البكالوريوس في نظم املعلومات.	 

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:

تخرج في الكلية )271( طالًبا خالل الفترة )2014-2010(.	 

شكل )20(: أعداد خريجي كلية الحاسبات واملعلومات خالل الفترة )2014-2010(

يبين شكل )20( أن أعداد الخريجين خالل الفترة )2010-2014( قد بلغ )271( خريجا، وكان عام 2011 هو األكبر في عدد الخريجين 
حيث بلغ 90 خريًجا، ثم حدث تراجع في أعداد الخريجين ليتجه املؤشر إلى االنخفاض عام 2014.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:
تقديم عدد من االستشارات واملساعدات العلمية والفنية لبعض الهيئات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا الحاسبات 	 

واملعلومات.
تدريب عديد من الكوادر الفنية على تكنولوجيا الحاسبات واملعلومات.	 
تنظيم عدد من املؤتمرات والندوات في مجال تكنولوجيا الحاسبات واملعلومات.	 
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كلية اآلداب

صدر القرار الجمهوري )129( لسنة 2006 بإنشاء الكلية حيث بدأت الدراسة بها العام الجامعي 2007/2006، وتقع الكلية في 
داخل الحرم الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية. 	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
تمنح الكلية درجة الليسانس في التخصصات املختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
تمنح الكلية درجة املاجستير في التخصصات املختلفة طبقا لالئحة الداخلة للكلية.	 
درجة دكتوراه الفلسفة في التخصصات املختلفة طبقا لالئحة الداخلة للكلية.	 

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:
تخرج من الكلية )2767( طالًبا في الفترة )2014-2010(.	 

شكل )21(: أعداد خريجي كلية اآلداب خالل الفترة )2014-2010(

يبين شكل )21( أن أعداد الخريجين خالل الفترة )2010-2014( قد بلغ )2767( خريًجا، وقد زاد عدد الخريجين )800( خريج عام 
2012، وهو األعلى بين األعوام األخرى، ثم حدث تراجع عام 2014 نتيجة دفعة الفراغ.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 

عقد دورات لتوعية املدارس والطالب واملدرسين لحل مشكلة التسرب الدرا�سي.	 

تنفيذ أنشطة في املدارس لدمج تالميذ املدارس االبتدائية باملحافظة. 	 

تنفيذ مشروع تدوير النفايات بإقامة ورش عمل باملدارس.	 

تنفيذ ندوات توعية بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد االستهالك ووسطية الدين    وسماحته في املجتمع املحلي.	 

تنفيذ دورات تدريبية للمجتمع الخارجي لبعض الفئات املستهدفة في اللغة اإلنجليزية، اإلرشاد النف�سي، وذلك من خالل 	 
مركز الخدمة العامة.
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كلية السياحة والفنادق

صدر القرار الجمهوري 362 لسنة 1993 بإنشاء الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1994/ 1995 وتقع الكلية داخل الحرم الجامعي.
نظام الدراسة بالكلية:

 مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية. 
الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:

درجة البكالوريوس في الدراسات السياحية. 	 
درجة البكالوريوس في الدراسات الفندقية.	 
درجة البكالوريوس في االرشاد السياحي.	 

 الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
تمنح الكلية درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في التخصصات السابقة.	 
أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:	 
تخرج من الكلية )2161( طالًبا في الفترة )2005-1998(.   	 
تخرج من الكلية )2380( طالًبا في الفترة )2005-2014(، بإجمالي )4541( طالًبا.	 

شكل )22(: أعداد خريجي كلية السياحة والفنادق خالل الفترة )2014-1998(

يبين شكل )22( زيادة في أعداد الخريجين عام 2000 ثم يلي ذلك عامي 2009، 2011 وحدث تراجع في أعداد الخريجين بشكل 
منتظم ليصل الي أقل مستوى عام 2014. 

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
عقد اتفاقية تعاون مع املجلس القومي للمرأة بتاريخ 2014/11/25.	 
عقد إتفاقية تعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم )قطاع التعليم الفني والفندقي(.	 
املشاركة في احتفالية أهمية صناعة السينما السياحية وذلك بإنتاج أفالم مصرية- هندية يتم تصويرها في مناطق 	 

سياحية.
عقد ورشة عمل بهدف وضع آلية مناسبة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وإيجاد طلب على املنتج السياحي 	 

املصري.
توفير غرف فندقية بالفندق التعليمي للوافدين إلى املحافظة.	 
عقد بروتوكول تعاون بين الكلية وغرفة املنشآت الفندقية )االتحاد املصري للغرف السياحية( في 2015/3/24 بغرض 	 

الوقوف على املشاكل والعقبات التي تواجه آليات عمل الفنادق واملطاعم على مستوى املحافظة والجمهورية.
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كلية التربية النوعية

صدر القرار الجهوري )329( بتاريخ 10/1/ 1998 بضم الكلية إلى جامعة القاهرة فرع الفيوم، وتقع الكلية خارج الحرم الجامعي.
نظام الدراسة بالكلية:

مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية. 
الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:

بكالوريوس التربية النوعية في التخصصات املختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 
 الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

درجة املاجستير في التربية الفنية أو االقتصاد املنزلي. 	 
   أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:

 تخرج من الكلية )2675( طالًبا خالل الفترة )2005-1999(. 	 
 تخرج من الكلية )2270( طالًبا خالل الفترة )2006-2014(، بإجمالي )4945( طالًبا.	 

شكل )23(: أعداد خريجي كلية التربية النوعية خالل الفترة )2014-1999(

يبين شكل )23( أن أكبر عدد للخريجين كان في عام 2000، يليه عام 2009، ثم حدث تراجع في أعداد الخريجين بشكل منتظم 
ليصل إلي أقل مستوي عام 2014.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
 دعوة طالب املدارس لزيارة الكلية للتعرف على األقسام وطبيعة الدراسة.	 
 إقامة معارض بمشاركة الطالب.	 
 إقامة عدد من الدورات التدريبية.	 
 عمل زيارة ميدانية لطالب الكلية لبعض املدارس الخاصة.	 
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كلية الطب

صدر القرار الجمهوري )193( لسنة 2005 بإنشاء الكلية وتم تحويل الطالب امللتحقين بكلية طب جامعة القاهرة من أبناء الفيوم 
واملقبولين في العام الجامعي 1996/1995 إلى كلية الطب بجامعة الفيوم، وتقع الكلية خارج الحرم الجامعي. 

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة ست سنوات، على أن يؤدي الخريجون خاللها سنه تدريبية 

إجبارية )امتياز( تحت إشراف الكلية في املستشفيات التابعة لجامعة الفيوم وذلك قبل مزاولة املهنة. 
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية للدرجة الجامعية األولى: 

درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.	 
الدرجات العملية التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

درجة املاجستير في الطب في تخصصات مختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية. 	 
درجة الدكتوراه في الطب في تخصصات مختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:
تخرج من الكلية )539( طالًبا خالل الفترة )2005-2001(. 	 
تخرج من الكلية )1135( طالًبا خالل الفترة )2006-2014(، بإجمالي )1674( طالًبا.	 

شكل )24(: أعداد خريجي كلية الطب خالل الفترة )2014-2001(

يبين شكل )24( أن مؤشر الخريجين قد وصل إلى أق�سى ارتفاع له عام 2013 ليصل إلى )160( خريجا، ثم حدث تراجع  عام 2014.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
قامت الكلية بتسيير عدة قوافل طبية على مستوى محافظة الفيوم في قرية شكشوك، الحملة القومية السابعة ملكافحة 	 

أمراض العيون، االحتفال باليوم العالمي للسكر، حملة الفيروسات الكبدية، قافلة طيبة للعيون لقرى النزلة ومو�سى 
والخضر.

إقامة عدد من املؤتمرات والندوات العلمية في مجاالت الطب املختلفة.	 
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كلية اآلثار

صدر القرار الجمهوري )193( لسنة 2005 بإنشاء الكلية وبدأت الدراسة بها فرًعا لجامعة القاهرة في العام الجامعي 1995/1994، 
وتقع الكلية في خارج الحرم الجامعي .

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية.

 الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة الليسانس في اآلثار املصرية، أو اآلثار اإلسالمية، أو في ترميم اآلثار.	 

 الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدارسات العليا:
درجة دبلوم في اآلثار في التخصصات املختلفة طبقا لالئحة الداخلية للكلية.	 
درجتا املاجستير والدكتوراه في اآلثار في التخصصات املختلفة طبًقا لالئحة الداخلية للكلية.	 

 أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:
تخرج في الكلية )676( طالًبا خالل الفترة )2005-1998(. 	 
تخرج من الكلية )971( طالًبا خالل الفترة )2006-2014(، بإجمالي 1647 طالًبا.	 

شكل )25(: أعداد خريجي كلية اآلثار خالل الفترة )2014-1998(

يبين شكل )25( تذبذب أعداد الخريجين صعودا وهبوطا، وبعد عام 2010 اتسمت أعداد الخريجين بالتراجع املنتظم.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
 بدء برنامج نشر ثقافة الوعي األثري باملدارس املختلفة.	 
 عقد بروتوكول تعاون مع مركز بايونير أكاديمي.	 

كلية رياض األطفال
صدر القرار الجمهوري )267( لسنة 2006 بإنشاء الكلية حيث بدأت الدراسة بها العام الجامعي 2007/2006، وتقع الكلية خارج 

الحرم الجامعي.
نظام الدراسة بالكلية:

 مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات جامعية. 	 
الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولي:

بكالوريوس في التربية )رياض األطفال(.	 
أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:

تخرج من الكلية )938( طالًبا خالل الفترة )2014-2010(.	 



79

ي
ثان

 ال
اب

الب

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في التربية )رياض األطفال(.	 
درجة الدبلوم التطبيقي في التربية )رياض األطفال(.	 
درجة الدبلوم الخاص في التربية قسم )تربية خاص، طفل عادي، إرشاد نف�سي(.	 
درجة الدبلوم املنهي في التربية قسم )تربية خاصة، طفل عادي(.	 

شكل )26(: أعداد خريجي كلية رياض األطفال خالل الفترة )2014-2010(

يبين شكل )26( أن أعداد الخريجين خالل الفترة )2010-2014( قد بلغ )938( خريًجا، وزاد هذا العدد عام 2012 قبل أن يتراجع 
عدد الخريجين مرة أخرى عام 2014.

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:

تنظيم العديد من الجلسات الخاصة بالصحة النفسية )تخاطب، تعديل سلوك، صعوبة تعلم، تقوية الذاكرة(.	 
إنشاء معمل الكمبيوتر واللغات لعمل دورات تدريبية للراغبين من خارج الكلية.	 
تنظيم دورات تدريبية في الصحة واللياقة البدنية.	 
إقامة حفل سنوي بمناسبة عيد األم.	 
عمل ندوات خاصة ألولياء األمور بروضة الكلية.	 

كلية التمريض
صدر القرار الجمهوري )370( لسنة 2009 بإنشاء الكلية، وتقع الكلية حاليا داخل الحرم الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس في التمريض أربع سنوات جامعية، على أن يؤدي الخريجون سنه تدريبية إجبارية 

)امتياز( تحت اشراف الكلية في املستشفيات التابعة لجامعة الفيوم وذلك قبل مزاولة املهنة. 
الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:

درجة البكالوريوس في علوم التمريض.	 
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أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة الكلية:
تخرج في الكلية )215( طالبا خالل الفترة )2013-2014( شكل )27(.	 

شكل )27(: أعداد خريجي كلية التمريض خالل عام )2014-2013(

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
تقديم خدمات تمريضية وتثقيف صحي ألفراد املجتمع بكل فئاته في املدارس واملستشفيات ومراكز الرعاية األولية 	   

والجمعيات األهلية. 
 فتح قنوات اتصال وعمل بروتوكوالت تعاون بين الكلية وبعض مؤسسات املجتمع.	 
 إقامة ندوات عن الوقاية والعالج من األمراض واإلسعافات األولية.	 

كلية طب األسنان
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء )277( لسنة 2013 بإنشاء الكلية، وتقع الكلية خارج الحرم الجامعي. 

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات جامعية بما فيها السنة إعدادي طب وجراحة الفم واألسنان.	 

 الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان. 	 

دور الكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:
املشاركة في القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة.	 

إنشاء وحدة العالج االقتصادي لخدمة املجتمع داخل الجامعة.	 

املعهد الفني للتمريض

صدر القرار الجمهوري )316( لسنة 1996 بإنشاء املعهد، وبدأت الدراسة به 1997/1996,ويقع املعهد خارج الحرم الجامعي.

نظام الدراسة باملعهد:
مدة الدراسة باملعهد سنتان يمنح بعدها الخريج دبلوم في التمريض، ويقبل املعهد خريجي الثانوية العامة شعبة علوم، 	 

باإلضافة إلى خريجي املدارس الثانوية للتمريض.
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أعداد الخريجين للمرحلة الجامعية األولى منذ نشأة املعهد:

تخرج من املعهد )234( طالًبا في الفترة )2005-1998(.  	 

تخرج من املعهد )320( طالًبا في الفترة )2006-2014(، بإجمالي )554( طالًبا.	 

شكل )28(: أعداد خريجي املعهد الفني للتمريض خالل الفترة )2014-1998(

 
ً
يبين شكل )28( تذبذب أعداد خريجي املعهد زيادة ونقًصا ليصل إلى أدناه عام 2005 وأقصاه عام 2007 قبل أن يتراجع تراجعا

حادا عام 2014.

 دور املعهد في خدمة املجتمع وتنمية البيئة:
املشاركة في القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة.	 

معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 

صدر  قرار  رئيس مجلس الوزراء )628( لسنة 2013 بإنشاء املعهد، وبدأت الدراسة به عام 2015/2014، ويقع املعهد داخل 
الحرم الجامعي. 

نظام الدراسة باملعهد والدرجات العلمية التي يمنحها في مرحلة الدراسات العليا:
يتبع املعهد نظام الساعات املعتمدة ويمنح املعهد الدرجات العلمية التالية: 

دبلوم نظم املعلومات الجغرافية. 	 
دبلوم إدارة املستشفيات والخدمات الصحية. 	 
دبلوم السكان واملوارد االقتصادية. 	 
دبلوم التنمية الزراعية واألمن الغذائي.	 
املاجستير املنهي في إدارة األعمال للمديرين التنفيذيين باللغتين العربية واإلنجليزية.	 
املاجستير املنهي في املحاسبة.	 
الدكتوراة املهنية في إدارة األعمال للمديرين التنفيذيين باللغتين العربية واإلنجليزية. 	 
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دور املعهد في خدمة املجتمع وتنمية البيئة: 
• تنظيم عدد من الندوات داخل وخارج املعهد.

• عقد اتفاقيات تعاون بين املعهد والشركات واملؤسسات األهلية.

مركز التعليم املفتوح بجامعة الفيوم

يعتبر نظام التعليم املفتوح بجامعة الفيوم أحد الطرق التي تمثل فرصة فريدة لتحقيق تطلعات عديد من الدارسين الراغبين في 
تنمية معارفهم ومهاراتهم، ويعتمد نظام التعليم املفتوح على حرية الدارس في اختيار البرامج واملقررات الدراسية املناسبة له.

نشأة املركز:
الدراسة ببرنامج بكالوريوس الرعاية االجتماعية بكلية الخدمة  باملوافقة على بدء   2006/1/8 بتاريخ   24 صدر القرار الوزاري 
االجتماعية، أعقب ذلك صدور القرار الوزاري 45 بتاريخ 2007/3/8، والقرار الوزاري 2560 بتاريخ 2007/8/27، باملوافقة على 

بدء الدراسة بباقي برامج مركز التعليم املفتوح.

 أهداف املركز:
يتيح املركز فرص مميزة للتعليم أمام قطاعات املجتمع املختلفة، ويساهم في تنمية وتحديث مهارات وقدرات العاملين بالقطاعات 

املختلفة بالدولة.

برامج التعليم املفتوح بالجامعة: 
برنامج الرعاية االجتماعية )1032 خريًجا(، برنامج الدراسات العربية )461 خريًجا(، برنامج اإلعالم )284 خريًجا(، برنامج الدراسات 
الفندقية والسياحية )268 خريًجا(، برنامج الدراسات القانونية والعملية )438 خريًجا(، برنامج املعامالت املالية والتجارية )1533 

خريًجا(، برنامج الترجمة الفورية )لم يتخرج أحد بعد(، برنامج رياض األطفال )لم يتخرج أحد بعد(.

الدراسات العليا واملنح والبعثات واإلعارات

: الدراسات العليا
ً
أوال

تبدأ مرحلة الدراسات العليا بعد الحصول الدرجة الجامعية األولى )الليسانس أو البكالوريوس( بغرض الحصول على درجة علمية 
ويختلف تنظيم وهيكلة نظام الدراسات العليا  أعلى وذلك من خالل عدة مستويات تعليمية من الناحية الدراسية والبحثية، 
في الكليات املختلفة التي تتبع قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية، فهناك كليات تبدأ الدراسات العليا بها بالدراسة ملدة 
عام أو عامين للحصول على درجة الدبلوم، ثم دراسة مقررات تخصصية في سنة تمهيدية قبل التسجيل لدرجة املاجستير الذي 
يخصص إلجراء بحث في أحد التخصصات، وهناك كليات يتم التسجيل بها لدرجة املاجستير مباشرة حيث يدرس الطالب عددا 
من املقررات الدراسية التخصصية بالتزامن مع إجراء البحث املحدد من قبل لجنة اإلشراف. وبعد الحصول على املاجستير يدرس 
الطالب للحصول على درجة الدكتوراه حسب لوائح كل كلية، فقد يكون هناك سنة دراسية تمهيدية قبل التسجيل، أو يتم دراسة 

املقررات الدراسية بالتزامن مع إجراء البحث.
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شكل )29(: أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه بكليات الجامعة خالل الفترة )2015-2011(

يبين شكل )29( أن أعلى نسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه من طالب الجامعة تحقق في كلية دار العلوم بنسبة )20%( تليها 
كليتا الخدمة االجتماعية والزراعة بنسبة )14%(، وهو ما يؤكد أن اتساع حقول العمل التربوي التعليمي وما يرتبط به من العمل 
من   )%3( وتأتي كلية الهندسة لتحقق أقل نسبة  االجتماعي يدفع عددا كبيرا من الخريجين إلى خوض غمار الدراسات العليا، 
الحاصلين على درجة الدكتوراه مما يدل على قدرة خريج كلية الهندسة على تحقيق ذاته في الواقع العملي والتميز في مجاالت العمل 

امليداني، مما يصرف نظره عن تحقيق ذاته من خالل الحصول على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس.

شكل )30(: أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه في كليات العلوم الطبيعية واالنسانية بالجامعة خالل الفترة )2014-2011(
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شكل )31(: إجمالي عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في كليات العلوم الطبيعية واإلنسانية بالجامعة خالل الفترة )2011–2014(

يبين شكل )30( أن عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال العلوم اإلنسانية يزيد بنسبة ملحوظة عن نظيره في مجال العلوم 
الطبيعية والهندسية خالل الفترة )2011–2014(، بصفة عامة، وفي عام 2013، بصفة خاصة، ويؤكد ذلك أن نصيب كليات 
العلوم الطبيعية والهندسية يمثل نصف نصيب كليات العلوم اإلنسانية من خريجي الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه )شكل 
31(. ويمكن تفسير ذلك باتساع وتنوع وتوفر مجاالت العمل لدي الخريجين من الكليات التي تدرس العلوم الطبيعية والهندسية 
باملقارنة مع خريجي الكليات التي تدرس العلوم اإلنسانية وهو ما يشغل الخريج بدوره عن السعي إلى الحصول على الدرجة األعلى 

من البكالوريوس لعله يجد وظيفة مناسبة خاصة مع توجه الدولة إلى تعيين حملة الدكتوراه على وجه الخصوص.

شكل )32(: أعداد الحاصلين على درجة املاجستير بكليات الجامعة خالل الفترة )2011- 2015(

يبين شكل )32( التباين الواضح بين أعداد الطالب الخريجين الحاصلين على درجة املاجستير من كليات الجامعة، حيث يالحظ أن 
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خريجي كلية التربية يمثلون أعلى نسبة )21%( ويفسر ذلك الكثرة امللحوظة في عدد األقسام العلمية بالكلية وتوفر مجاالت العمل 
في الحقل التربوي مقارنة بغيره من الحقول العلمية، ويلي كلية التربية كلية الخدمة االجتماعية بنسبة )17%( ويفسر ذلك االرتباط 

الواقعي املباشر بين العمل التربوي والعمل االجتماعي في املؤسسات التعليمية والتربوية.

كما يبين الشكل أن كلية الهندسة هي األقل في نسبة الحاصلين على املاجستير بنسبة )7%(، ويفسر ذلك بقدرة الخريجين على 
تحقيق ذاتهم في الواقع العملي، واتساع وتميز مجاالت العمل لخريج الكلية مما يصرف نظره عن االلتحاق ببرامج الدراسات العليا 

ربما باعتبارها مضيعة للوقت. 

وفي هذا السياق، يبين شكل )33( وشكل )34( أن نسبة الحاصلين على درجة املاجستير في العلوم اإلنسانية )64%( تقارب ضعف 
النسبة في كليات العلوم الطبيعية والهندسية )36%(، وهو ما يفسر اتساع وتنوع وتوفر مجاالت العمل لدي الخريجين من املجموعة 

الثانية باملقارنة مع املجموعة األولي، وبالتالي ينشغل الخريج عن السعي لتحقيق درجة أعلى من درجة البكالوريوس.

شكل )33(: أعداد الحاصلين على درجة املاجستير في كليات العلوم الطبيعية واإلنسانية بالجامعة خالل الفترة )2014-2011(

شكل )34(: أعداد ونسب الحاصلين على درجة املاجستير في كليات العلوم الطبيعية واإلنسانية بالجامعة خالل الفترة )2011–2014(
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شكل )35(: أعداد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من كليات الجامعة خالل الفترة )2011–2015(

يبين شكل )35( وجود تباين ملحوظ بين الكليات فيما يخص أعداد الحاصلين على درجة الدبلوم حيث بلغ عدد الحاصلين على هذه 
الدرجة من كلية رياض األطفال عام 2014 أعلى نسبة باملقارنة بباقي كليات الجامعة املوضحة بالشكل )عدا كلية التربية التي تمثل 
حالة خاصة ال يتسع الشكل لعرضها(. يبين شكل )35( وجود زيادة في إجمالي عدد الحاصلين على درجة الدبلوم من كلية اآلداب 
على مدار الفترة )2011-2014(. ويمكن تفسير ذلك بأن كليتي رياض األطفال واآلداب هما األوفر حظا في اجتذاب الدارسين ملرحلة 

الدبلوم، حيث يحتاج الخريج إلى توثيق تخصصه للمنافسة في حقل العمل التربوي، خاصة في املدارس الخاصة أو التجريبية.

ويأتي في ذيل القائمة كلية اآلثار وكلية الهندسة ومعهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل، على الترتيب، ربما 
لعدم احتياج سوق العمل لدرجات علمية أعلى من الدرجة الجامعية األولى بالنسبة لكليتي اآلثار والهندسة، أما بخصوص معهد 
البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل، فتعود قلة أعداد حملة دبلوم الدراسات العليا منه إلى أن املعهد ينفرد 
عن بقية املؤسسات التعليمية في الجامعة بأنه ال يقوم بالتدريس في املرحلة الجامعية األولى، وبالتالي ال ينال الشهرة املطلوبة بين 

الراغبين في الدراسة أسوة بالكليات العادية.

شكل )36(: أعداد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من كلية التربية خالل الفترة )2015-2011(
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يبين شكل )36( أن أعداد الطالب الحاصلين على درجات الدبلوم من كلية التربية يشكل حالة خاصة جدا، مثل بقية كليات التربية 
في مصر، وذلك باملقارنة مع بقية الكليات بالجامعة حيث بلغت نسبة الطالب الحاصلين على الدبلوم في كلية التربية )95%( من 
إجمالي الحاصلين على الدبلوم بكليات الجامعة، ويمكن تفسير ذلك أن خريجي كليات التربية يسعون لتحسين مستواهم ليكون 
 من خريجي الكليات األكاديمية األخرى للحصول على درجة الدبلوم التربوي )العامة، 

ً
لهم األسبقية في التعيين، كما أن هناك إقباال

الخاصة، املهنية( لاللتحاق بسوق العمل التربوي وهو ما يفسر احتياج سوق العمل التربوي إلى شهادة أعلى من الدرجة الجامعية 
األولى.

 حيث كانت أعلي نسبة عام 2014 
ً
وبلغ متوسط عدد الطالب الحاصلين على الدبلوم في كلية التربية في السنوات األربع 2761 طالبا

(37%(، في حين كانت أقل نسبة عام 2011 )12%(، ربما بسبب اشتغال املجتمع بالحراك السيا�سي واالجتماعي في عام 2011 على 
خالف الحال عام 2014.

ويبين شكل )35( وشكل )36( التباين بين أعداد الحاصلين على الدبلوم في كليات جامعة الفيوم عبر السنوات املختلفة، حيث بلغت 
هذه النسبة عام 2014 )38%(، بينما بلغت أدني مؤشراتها عام 2011 )12%( وذلك ربما بسبب ما شهدته البالد من أحداث عام 

2011 وبداية االستقرار السيا�سي واالجتماعي عام 2014. 

ثانًيا: املنح والبعثات
يبين شكل )37( أن كلية العلوم هي األعلى في االستفادة من املنح الدراسية )29%(، تليها كلية الهندسة )24%(، ثم تأتى كلية الحاسبات 
واملعلومات لتمثل الحد األدنى من االستفادة من املنح )1%(. ويبين الشكل أن كليات العلوم الطبيعية والهندسية تتفوق بنسبة 
ملحوظة على كليات العلوم االنسانية، ويفسر ذلك على أساس زيادة فرص أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة في الحصول على 
منح في مجاالت العلوم الطبيعية الحديثة والهندسية على حساب تخصصات أخرى، كما يبين الشكل أن عام 2014 هو األعلى في 

نسبة الحصول على املنح الدراسية نتيجة لالستقرار الذي تشهده البالد حاليا.

شكل )37(: املنح الدراسية بكليات الجامعة خالل الفترة )2015-2011(
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شكل )38(: املهمات العلمية بكليات الجامعة خالل الفترة )2015-2011(

يبين شكل )38( أن كلية الزراعة حظيت بالنصيب األكبر من املهمات العلمية )22%(، في حين كانت كلية الحاسبات واملعلومات 
صاحبة الحظ األدنى )1%(. كما يبين الشكل ذاته أن هناك استقرارا في إيفاد املهمات العلمية في كليات العلوم واآلثار والزراعة 
والطب، كما يبين الشكل تذبذب أعداد املهمات العلمية على مدى السنوات الجامعية )2011-2015( في كليات التربية والخدمة 
االجتماعية والسياحة والفنادق والهندسة والحاسبات واملعلومات، وهو ما يعني أن هناك تخصصات علمية ذات حضور ملحوظ 

في خطة الدولة عن تخصصات أخرى التي ال تتمتع بالحضور ذاته.

كان أكثر األعوام استحواذا على املهمات العلمية في كليات الجامعة مقارنة باألعوام الثالثة   2014 ويبين الشكل أيضا أن عام 
السابقة داللة على الفارق بين االستقرار السيا�سي واالجتماعي عام 2014 مقارنة بما حدث خالل الفترة السابقة.

شكل )39(: إجمالي البعثات )الداخلية، الخارجية، االشراف املشترك( بكليات الجامعة خالل الفترة )2015-2011(

يبين شكل )39( أن هناك تباينا واضحا بين الكليات في أعداد البعثات بأنواعها حيث جاءت كلية العلوم في الصدارة بنسبة )%29( 
تلتها كليتي السياحة والفنادق والزراعة، في حين جاءت كليتا اآلداب والهندسة في مراكز متأخرة بنسبة )4%(، ويشير تقدم كليتا 
العلوم والزراعة إلى أن التخصصات العلمية، خاصة الحديث منها، تحظى باهتمام الدولة ممثلة في الجامعات ووزارة التعليم العالي.
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يبن شكل )40( أن هناك تقارًبا بين أعداد البعثات الخارجية )50 بعثة خارجية( وبعثات اإلشراف املشترك )55 بعثة إشراف 
مشترك(، في حين لم تتجاوز البعثات الداخلية خمس بعثات، وهو ما يعنى رغبة الباحثين في الدراسة بالخارج والتواصل مع 

الثقافات العاملية املختلفة.

شكل )41(: أعداد املؤتمرات )داخلية وخارجية( التي حضرها أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بكليات الجامعة خالل الفترة )2011 – 2015(

يببن شكل )41( أن كلية اآلثار قد بلغت الحد األعلى في أعداد املشاركين في املؤتمرات العلمية الخارجية والداخلية )18.0%(، في 
وبين هاتين النسبتين يبرز أعضاء هيئة التدريس من كليات   ،)%0.2( حين لم تتجاوز كلية التمريض الحد األقل لهذه املشاركة 
 إلى املشاركة في املؤتمرات، وهو ما يعني تميز كليات العلوم الطبيعية 

ً
الطب البشري والزراعة والعلوم والهندسة كأكثر األعضاء ميال

والهندسية في مهارة التواصل مع الثقافات الخارجية عن كليات العلوم اإلنسانية، كما يبين الشكل ذاته أن أعداد املؤتمرات التي 
شارك فيها أعضاء هيئة تدريس قد بلغ )355( مؤتمًرا خارجًيا، أما أعداد املؤتمرات الداخلية فقد بلغ 160 مؤتمرا، وهو ما يعنى 
تزايد الرغبة لدى أعضاء هيئة التدريس في عرض إنتاجهم العلمي بالخارج، باإلضافة إلى التواصل مع الثقافات اإلنسانية املختلفة.
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ا: اإلعارات الداخلية والخارجية
ً
ثالث

شكل )42(: اإلعارات )الداخلية والخارجية( ألعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة خالل الفترة )2011 – 2015(

يببن شكل )42( أن كلية العلوم قد احتلت الصدارة في عدد املعارين داخلًيا وخارجًيا )19%(، تليها كلية الهندسة )16%(، وهو ما 
يعنى أن التخصصات الطبيعية أكثر حضورا في املجتمع الخارجي حيث يزيد الطلب عليها عربيا ودولًيا. كما يالحظ أن هنالك تزايًدا 

ا في أعداد اإلعارات عام )2014-2015( بنسبة )%28(.
ً
ملحوظ

يبين شكل )43( أن أعداد اإلعارات الخارجية قد احتلت العدد األكبر )461 إعارة( بنسبة )91%(، في حين توقفت اإلعارات الداخلية 
عند 43 إعارة بنسبة )9%(، مما يعنى ارتفاع مستوى التواصل العملي املباشر مع العالم الخارجي، وازدياد رغبة أعضاء هيئة التدريس 

في تحسين دخولهم املادية.

شكل )43(: اإلعارات )الداخلية والخارجية( ألعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة خالل الفترة )2011– 2015(
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الفصل الثاني
السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي واالقتصادي: مصر  2016

: السياق الجغرافي والسيا�سي والسكاني واالجتماعي
ً
أوال

الجغرافيا علم املكان Spatial Science أو علم  وصف األرض التى يشارك في دراستها علوم أخرى، وهو علم يعنى بدراسة االختالفات 
 على األنظمة املكانية Spatial systems التى تربط املظاهر الطبيعية باألنشطة اإلنسانية أو بالجماعات التى تعيش 

ً
املكانية معتمدا

في منطقة ما باملناطق األخرى.(1(

املوقع الفلكي والجغرافي ملصر: 

: تقع مصر في النصف الشمالي من الكرة األرضية  وتمتد حدودها بين خطي عرض  22  و31،30 شمالي خط االستواء، وهي 
ً
فلكيا

بالتالي تقع في النطاق الصحراوي ويستحوذ جنوبها على جزء من النظام املداري، وشمالها على جزء من مناخ البحر املتوسط 
املعتدل الدافئ ولكن غير طبيعتها الصحراوية مرور نهر النيل بأراضيها. 

: تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من القارة األفريقية وفي ملتقى قارات العالم القديم )أوروبا، أفريقيا، آسيا(، ويبلغ 
ً
جغرافيا

طول الحدود السياسية ملصر من الجنوب إلى الشمال حوالى 1073 كم، أما طول سواحلها الشمالية على البحر املتوسط فتصل 
نحو 1262 كم(2( وتبلغ مساحتها حوالى مليون ك.م2 )1.019.600 كم2( وهى تمثل حوالي 3% من مساحة القارة األفريقية.(3( 

وتتسم الطبيعة الجغرافية املصرية بالتنوع من مرتفعات إلى منخفضات ووديان ودلتا، كما تتسم بالتميز، حيث يمثل النيل عنصر 
، وقد لعب النيل دوره 

ً
 واقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وثقافيا

ً
تميز جغرافي كان له تأثيره على كل مستويات الحياة املصرية جغرافيا

 املجال الحيوي لجغرافية مصر، ليس في إقليم واحد من أقاليمها 
ً
 إليقاع الحياة املصرية في كل مجاالتها مشكال

ً
بوصفه ضابطا

وإنما في كل أقاليمها، وقد كان لهذا املوقع تأثيره  في تكوين شخصيتها الجغرافية والحضارية، وتوجيه دورها التاريخي والحضاري في 
منطقة الشرق األدنى والعالم القديم، قدرتها على نشر حضارتها العريقة )الحضارة الفرعونية(، اكتناز ثقافتها املتشكلة من انصهار 
الحضارات القديمة املتوسطية )الفينيقية واملصرية القديمة، واليونانية والرومانية(، إنها ملتقى الطرق بين قارات العالم القديم، 

ومعبر التجارة األهم بين الشرق والغرب في العالم الحديث )قناة السويس(، ترتبط بعالقات الجوار مع عدد كبير من الدول.

 بقطاع جغرافي مصري دون اآلخر فقد أسبغ التميز خصائصه على محافظات مصر جميعها ومن بينها 
ً
ولم يكن تميز املوقع خاصا

الفيوم.

والفيوم من األقاليم القديمة منذ العصر الفرعوني وعلى أرضها أقيمت عدة حضارات قبطية وإسالمية، وكانت تتمتع بخصوبة 
أراضيها حتى قيل عنها إنها مخزن غالل مصر كلها، والقارئ لتاريخها، واملتأمل في تكوينها وما على أرضها من بقايا تلك الحقب املتعاقبة 
والتي خلفت بعض مظاهرها، يجد أن تاريخ وجودها يعود إلى أكثر من ثالث آالف سنة ق.م، وكانت إحدى مقاطعات مصر جزءا من 
املقاطعة العشرين من مقاطعات الوجه القبلي، وكانت عاصمتها »إهناسيا«، وكانت تتصل بالوادي، فقام امللك »مينا« بعمل سد 

ترابي أمام فتحة الالهون فوق القاع الحجري لبحر يوسف الذى عمقته مياه النيل(4( ليصبح موقعا للسكني.

1- يسرى الجوهري، املضمون البشري في الجغرافيا،1999، ص 14.
2- يسرى الجوهري، املضمون البشري في الجغرافيا، 1999، ص 6. 
3- يسرى الجوهري، املضمون البشري في الجغرافيا، 1999، ص 7. 

4-  عادل فريد طوبيا: موسوعة الفيوم، سلسلة تاريخ وحضارات الفيوم، املجلد السابع )بحث آثار الفيوم في العصر الفرعوني(، 2010، ص13. 
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شكل )44(: خريطة تبين جغرافية الفيوم: مصر الصغري

 يمثل منخفض الفيوم صورة مصغرة إلقليم مصر وهو تصغير جامع للدلتا والصعيد، فواديها بحر يوسف أما املنخفض 
ً
جغرافيا

نفسه فبمثابة مجموعة داالت مروحية بحرها املتوسط هو بحيرة قارون ومدرجاتها تضاهي انحدار الدلتا، وهو ما يشكل السمات 
الجغرافية للفيوم على النحو التالي )شكل 44(:

تقع الفيوم في الجنوب الغربي من مدينة القاهرة بنحو )90 كم( وتتصل بوادي النيل عن طريق بحر يوسف. وهي تقع  بين • 
دائرتي عرض )29(، )29,45( شماال وبين خطي طول )30، 31( شرقا، وتبلغ مساحتها حوالي )1700 كم2( حيث تتدرج 
( فوق مستوى سطح البحر وحتى  مستوى الصفر، وحتى إلى ما تحت 

ً
الطبيعة التضاريسية لإلقليم من ارتفاع )35 مترا

( في بحيرة قارون.
ً
مستوى سطح البحر بنحو )45 مترا

تبلغ مساحة بحيرة قارون حوالي 53 ألف فدان ويتراوح منسوبها بين )44.3– 44.8 متر( تحت مستوى سطح البحر ويبلغ • 
متوسط عمق املياه بها حوالي )4.2م( في جملته ويقع أكثر من 75% من سطح البحيرة بين عمق )2- 5م( وحوالى 25% منها بين 
عمق )5-8م( وهى تحتوي على 69% من الصرف  الزراعي بمحافظة الفيوم وتتوافد إليها الطيور املهاجرة، ويتوسط البحيرة 
عدد من الجزر أهمها جزيرة القرون أو القرن الذهبي، وتتميز شواطئها بكثرة التعرج في خلجان تسمى الجونات، ومياه بحيرة 
قارون مالحة، حيث شواطئها الجنوبية والشرقية أقل ملوحة من الشمالية والغربية ويرجع ذلك إلى تأثير الرياح الشمالية 

الغربية التى تدفع باملياه العذبة املتدفقة عليها عند شواطئها الجنوبية صوب الجنوب والشرق.)1(
تبلغ مساحة منخفض الريان حوالي )700 كم2(، وأق�سى طول له من الشمال للجنوب )25 كم( وأعمق جزء فيه )64م(، • 

ويفصله عن منخفض الفيوم حاجز سميك من الحجر الجيرى وينحدر نحو الداخل، وتصريف هذا املنخفض يكون نحو 
 على أن مياه النيل لم تصل إليه، لكن سطحه مغطى بالرمال التى تنظم 

ً
الداخل ويخلو املنخفض من الرواسب النيلية دليال

في هيئة كثبان رملية.)2(
 من شخصيتها من الشخصية املصرية التي تقوم على النيل الذي يمتد قرابة 1500 كم بطول الجغرافية • 

ً
تستمد الفيوم جانبا

 من الزمان. 
ً
املصرية ويستوعب على ضفتيه قرابة 98% من السكان على مدار ما يزيد على ستين قرنا

وإلقليم الفيوم خصوصية جغرافية متميزة، حيث تلتقي فيه ثالث حيوات أساسية )حياة الحضر، حياة الريف، حياة البدو( والتي 
تشكل بدورها ثالث ثقافات أساسية وهو ما يمنح اإلقليم تفرده االجتماعي والثقافي واالقتصادي، ذلك التفرد القائم على تطور 
 عبر مراحله املختلفة التي يدل عليها أسماؤه املتوالية: الجزيرة chedit وبقاياها هو مدينة 

ً
 لتطور املكان تاريخيا

ً
ثقافة املكان تبعا

(، سماها الرومان كروكوديلويوليس )مدينة 
ً
فارس التي تقع فيها جامعة الفيوم، برسوبك )دار التمساح معبود أهل الفيوم قديما

طلق عليها اسم 
ُ
طلق عليها بطليموس إسم أرسينوي )نسبة إلي زوجته(، في العصر الفرعوني املتأخر أ

ُ
التمساح(، في العصر البطلمي أ

1- عبد اللطيف محمد، ناصر عبد السالم، املضمون البشري في الجغرافيا، الطبعة1، 1991، ص 62 . 
2-  جودة حسنين جودة، املضمون البشري في الجغرافيا، الطبعة1، 1991، ص 91. 
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طلق عليها فيوم قبل أن يضيف لها العرب األلف والالم لتكون الفيوم. وهذا يعني 
ُ
بيوم piom  )بالد البحيرة(، في العصر القبطي أ

انتماء الفيوم ألقدم العصور التاريخية وهو ما يتبلور في املعالم األثرية عبر العصور:

العصر القديم: هرم سيال، معبد الصاغة، هرم الالهون، مسلة سنوسرت األول بإبجيج، مدينة العمال بالالهون، هرم 	 
هوارة، قصر التيه )الالبرينت( مدينة ما�سي األثرية، مدينة كرانيس، بطن حريت، معبد قصر قارون.

العصر املسيحي: دير ديموشيه )العزب(، دير غبريال، دير سنورس، دير الحامول، دير أبو سيفين، دير ديسيا، دير أم 	 
البريجات، دير أبي إسحاق.

العصر اإلسالمي: مسجد الشيخ علي الروبي ينتمي للعصر اململوكي، مسجد خوند أصلباي، قنطرة خوند أصلباي، قنطرة 	 
الالهون، مسجد األمير سليمان الشهير باملسجد املعلق. 

العصر الحديث: املنطقة الصناعية بكوم أوشيم )137 مصنعا(، بحيرة قارون، وادي الريان، وادي الحيتان، السواقي 	 
السبع. 

ويذكر القاموس الجغرافي أن تقسيم الفيوم إلى مراكز حيث في سنة 1626 كان إقليم الفيوم قسما واحدا باسم مأمورية الفيوم، 
وفي سنة 1829 قسمت مأمورية الفيوم إلى قسمين هما: الفيوم وبنى سويف، ثم ألغي هذا التقسيم سنة 1844، وفي 8 يناير 1870 
تم فصل مديرية الفيوم عن مديرية بني سويف وأصبحت كل واحدة منهما مديرية مستقلة. تضم الفيوم اآلن ستة مراكز إدارية 
)الفيوم، سنورس، إبشواي، إطسا، طامية، يوسف الصديق( ويبلغ عدد قراها أكثر من 160 قرية، أما العزب فهي أكثر من 1900 

عزبة )شكل 45(. 

شكل )45(: خريطة التقسيم اإلداري الحالي ملحافظة الفيوم

 
ً
كل ذلك أدى إلى تشكيل التركيبة السكانية للفيوم بتأثير عوامل البيئة والتاريخ واملوقع الجغرافي، فجاءت التركيبة السكانية تشكيال

من ثالثة عناصر أساسية هي:

 في حالة من العزلة عن حياة الحضر قبل أن يختلطوا بالحياة املدنية - 1
ً
 من السكان الذين ظلوا زمنا

ً
 كبيرا

ً
البدو: يمثلون قطاعا

 أساسيا في التركيب السكاني، وتمتد أصولهم للسكان األصليين والعرب املهاجرين من الجزيرة العربية إبان الفتح 
ً
ويصبحوا ركنا

العربي ملصر حيث استقر في الفيوم عدد من القبائل العربية(1( التي اختلط أبناؤها مع مرور الزمن بسكان الفيوم. 

2 - 
ً
أساسيا  

ً
الفالحون: عملوا بالزراعة من البداية وظلوا عبر األجيال محافظين على عملهم وعالقتهم باألرض بوصفها مصدرا

للمعيشة، ومع توالي األجيال اندمج قطاع كبير منهم )األجيال الجديدة( في حياة املدينة.

 لطبيعة أعمالهم )الوظائف الحكومية ورجال الشرطة - 3
ً
الوافدون:  ينتمون إلى محافظات أخرى وقد انتقلوا إلى الفيوم نظرا

والقانون وأساتذة الجامعة وغيرهم ممن استقروا في الفيوم بحكم العمل(. 

1- عبد هللا خورشيد البري، القبائل العربية في مصر في القرون الثالثة األولى للهجرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،1992، ص 57،90، 97، 116،214،217، 248.
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وهذه العناصر تشكل جملة سكان الفيوم ويمثلون مصدر ثروتها البشرية ويصل تعدادهم إلى ثالث ماليين ومائة وثمانيى عشر ألفا 
وثماني وسبعين نسمة )3118078((1( وهو ما يمثل تقريبا 3,1% من سكان مصر. يعيش سكان الفيوم في مساحة مأهولة تقدر بـــ 
، ويتوزعون على 

ً
(1856( كم2 بكثافة سكانية تقدر بـــ )1680 فرد/ كم2( ويتعيشون على مساحة منزرعة تقدر بـــ )383177( فدانا

 عدة طبقات حضارية تتجلى في سلوك الناس وثقافتهم وأنشطة 
ً
ست مدن ومائة اثنتين وستين قرية )162( )2( تتراكم فيها جميعا

حياتهم اليومية وهو ما يكشف عن طبيعة املجتمع الفيومي املحافظ على عاداته وتقاليده ومبادئ حياته وهو ما يعطي مؤشرات 
فعالة في دراسة املجتمع والتعايش معه وفق منظومة القيم الحاكمة لهذا املجتمع وما تكشف عنه لغة األرقام الدالة على بعض 

جوانب نشاط املجتمع الفيومي وتعكس هذا املزيج الثقافي والحضاري والتي تتجلى في:

: أسماء املراكز واملدن املشكلة للتقسيم اإلداري للفيوم.
ً
أوال

ثانًيا: مؤسسات الرعاية االجتماعية الدالة عن حرص املجتمع على قيمة التكافل االجتماعي: مؤسسة الرعاية االجتماعية، مؤسسة 
تحسين الصحة، مؤسسة شفيع الفيوم )بنين(، مؤسسة شفيع الفيوم )بنات(، مبرة نفيسة الحصرى. 

ا: مؤسسات األسر املنتجة وعددها 82 أسرة )15 داخل الخطة – 67 خارج الخطة( يستفيد منها )1905 أسرة (.(3( 
ً
ثالث

رابًعا: املؤسسات الثقافية: )16( ست عشرة مؤسسة، )9( تسع مكتبات عامة، )4( بيوت للثقافة،  مكتبتان للطفل، قصر ثقافة 
واحد  تمارس فيه أنشطة فنية وثقافية وأدبية.  

خامًسا: مؤسسات املجتمع املدني ممثلة في الجمعيات األهلية وعددها )214( جمعية أهلية موزعة على مراكز الفيوم: )50 بندر 
الفيوم(، )27 مركز الفيوم(، )27مركز يوسف الصديق(، )24 مركز أبشواي(، )44 مركز سنورس(، )24 مركز إطسا(، )18 مركز 

طامية(. 

السياق السيا�سي: 
تتبع الحكومة املصرية النظام الجمهوري في الحكم منذ عام 1952، مع وجود رئيس ملجلس الوزراء يمثل السلطة   

ً
سياسيا

ن السلطة التشريعية من مجلس النواب الذى يملك سلطة إصدار التشريعات، وتشترك األحزاب املتعددة في  التنفيذية، وتتكوَّ
الحياة السياسية، وضمان نجاح الحكم الديمقراطي يعتبر أحد أهم النواتج املتوقعة من التعليم الذى ينبغي أن يبث في األطفال 
والشباب قيم الديمقراطية واملواطنة والحوار والتسامح وقبول اآلخر، وينمى فيهم الوعي السيا�سي واالجتماعي الذي يساعد على 
إرساء مجتمع الحرية والعدل، وفق دستور ينظم العالقة بين مؤسسات الدولة واألفراد والقيادة السياسية، وهو نظام له تطبيقاته 

السياسية واإلدارية على محافظات مصر كلها )27 محافظة( تتبع النظام السيا�سي للدولة التي يقوم رئيسها بتعيين املحافظين.

وحيث إن الوضع السيا�سي في املنطقة يتغير اآلن فإن على مصر مسئوليات ضرورية  تتعدى نطاقها الجغرافي الذي توجد فيه 
-الشرق األوسط وشمال إفريقيا–  فينبغي أن تضطلع مصر بدور أسا�سي في تأمين مياه حوض النيل، ويعتبر هذا األمر من األولويات 
القومية اآلن. ويعد إنشاء معهد لدراسات دول حوض النيل بجامعة الفيوم إضافة مهمة في هذا الشأن، وعلينا أن نفكر في كيفية 
تطوير هذا املعهد سواء على املستوى التعليمي أو البحثي؛ بحيث يصبح قوة من قوى مصر الداعمة في مناطق حوض النيل وأفريقيا، 
كما أن الجامعة يمكنها أن تقوم بدور في هذا البعد من خالل برامج الشراكة والتحالف  سواء مع الجامعات األفريقية أو مع 

الشركات املستثمرة في هذه املناطق.

تنقسم محافظة الفيوم إلي ستة مراكز إدارية: مركز الفيوم ويحتوي على )13( وحدة محلية، )38( قرية تابعة، )463( كفر وعزبة 
ونجع، ومركز سنورس ويحتوي على )12( وحدة محلية، )24( قرية تابعة، )253( كفر وعزبة ونجع، ومركز أبشواي ويحتوي علي 
ثمان وحدة محلية، )17( قرية تابعة، )166( كفر وعزبة ونجع، ومركز إطسا ويحتوي على )12( وحدة محلية، )46( قرية تابعة، 
(414( كفر وعزبة ونجع، كما يحتوي مركز طامية على )10( وحدات محلية، )21( قرية تابعة، )419( كفر وعزبة ونجع، وأما مركز 

يوسف الصديق فيحتوي على )8( وحدات محلية، )18( قرية تابعة، )196( كفر وعزبة ونجع )شكل 46(.

1-  ديوان عام محافظة الفيوم، إدارة اإلحصاءات املركزية، عدد السكان، محافظة الفيوم،2014.
2-  ديوان عام محافظة الفيوم،  إدارة اإلحصاءات املركزية، إحصاء يوليو 2014،محافظة الفيوم، 2014.

3-  ديوان عام محافظة الفيوم، إدارة اإلحصاءات املركزية،  إحصاء 2013، محافظة الفيوم، 2013. 
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شكل )46(: بيان بنسب املراكز والوحدات املحلية والكفور والعزب والنجوع بمحافظة الفيوم              

، وتنقسم إلي وادي النيل والدلتا، الصحراء الشرقية، شبه جزيرة سيناء، الصحراء الغربية، 
ً
تبلغ مساحة مصر مليون كم2 تقريبا

وتمثل نسبتهم من املساحة الكلية 4%، 22%، 6%، 86%، علي التوالي، وكانت نسبة مساحة املحميات الحالية إلي إجمالي الجمهورية 
15% لعام 2015.

وتقع محافظة الفيوم في موقع متوسط من النصف الشمالي وتبلغ مساحتها  6,067.8 ألف كم2، واملساحة املأهولة منها وصلت 
إلى 31.5% من مساحة املحافظة، وتنقسم املساحة املأهولة إلي 3.87% سكن ومتناثرات، 1% منافع وجبانات، 2.07% برك وأرا�سي 
بور، أما األرا�سي الزراعية داخل الزمام فتمثل 84.4% من املساحة املأهولة، بينما األرا�سي الزراعية خارج الزمام تمثل 8.6% من 

 للدليل اإلحصائي املوحد ملحافظة الفيوم عام 2014.(1(
ً
املساحة املأهولة، وذلك وفقا

وقد تأثرت الفيوم بحكم موقعها املتميز )القرب من العاصمة وسهولة االنتقال منها وإليها( بأحداث يناير 2011 وما تبعها، وهو ما 
كان له تأثيره السلبي على مشروعات التنمية في مصر عامة والفيوم خاصة.

السياق االجتماعي:
لقد شهد املجتمع املصري عدة تغيرات اجتماعية نجمت عن التحوالت الجذرية التى شهدها العالم في املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والسياسية والتربوية وماصاحبهما من ثورة املعلومات والتطور التكنولوجي. 

وفي إطار ذلك تم رصد بعض مالمح التغيرات االجتماعية والثقافية املعاصرة املؤثرة على التنمية البشرية في مصر خاصة بعد 
أحداث 25 يناير 2011 وتأثير ذلك على إحداث نهضة حقيقية للبالد. وتعتبر العوملة عامل مؤثر على إحداث التغير من منظور 
 

ً
تأثيراتها االقتصادية واالجتماعية السلبية على رأس املال االجتماعي في مصر، وتداعيات مخاطرها، وتعتبر قضية الثقافة مدخال
مهًما ملواجهة آثار العوملة وتنمية الطابع القومي للشخصية املصرية من خالل إعادة طرح مفاهيم الثقافة املصرية في مقابل ثقافة 
العوملة وخصائصها وانعكاساتها على الواقع االجتماعي خاصة األسرة املصرية، باإلضافة إلى تنمية الوازع القومي للشخصية املصرية 
ودور التربية والتعليم واإلعالم ودور العبادة في هذا السياق. كما تقوم املشاركة الشعبية والشراكات الدولية املتعددة بطرح آليات 
إحداث التغير في الجوانب االقتصادية واالجتماعية، وتقديم أطر جديدة لتطوير هذه املشاركة الشعبية والشراكات الدولية من 
أجل تعميق الهوية الوطنية في مواجهة جبروت العوملة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، لذلك يقع العبء األكبر 
على التعليم الذي تأثر كثيًرا بتغير الطلب عليه نتيجة  تغير عدد وتركيب السكان، باإلضافة إلى تغير النسق القيمي للمجتمع في إطار 
التغيرات التي طرأت على دور املجتمع املدني واهتمامه بالجوانب السياسية على حساب جوانب التنمية املجتمعية ومنها التعليم، 
فلم يتم تقديم رؤى وأشكال وأنماط جديدة تحقق طفرة للتعليم في مقابل االنفتاح على العالم وتحقيق اقتصاد املعرفة، وعلى 
الجانب اآلخر، أقر دستور 2014 حق الفرد في الصحة والحصول على الغذاء الصحي والخدمات الصحية خاصة للفئات الفقيرة 
واملهمشة، وتعتبر الحوكمة أحد أهم ما أفرزته العوملة وذلك ملواجهة قضايا الفساد من خالل اإلدارة املجتمعية والحكم الرشيد 
)وفاء عبد هللا وآخرون: مالمح التغيرات االجتماعية املعاصرة ومردوداتها على التنمية البشرية، معهد التخطيط القومي، يونيو 

 .)2012

1- الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.



الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم  )2016 - 2021(

96

ي
الباب الثان

إن كثيًرا من أشكال عدم املساواة االجتماعية، تلك القائمة على الدين والجنس والطبقة، ولألسف تم تصويرها واملحافظة عليها 
وإضفاء الشرعية عليها بواسطة الحديث من جانب الخطاب العام الذي تسيطر عليه من يطلق عليهم مصطلح »النخبة« من 
السياسيين والصحفيين والعلماء والكّتاب وغيرهم، مما أوجد حالة من االستقطاب السيا�سي اجتاحت املجتمع بعد يناير 2011، 

ثم تعرض املجتمع املصري ملوجات من العنف املنظم، وإن بدت تنحسر حاليا.

 إلى جانب من 
ً
 علي مراعاة البعد االجتماعي في جميع السياسات التنموية واالقتصادية والوقوف دائما

ً
إال أن مصر تؤكد دائما

يحتاجون الدعم االقتصادي والحماية االجتماعية دون تفرقة حيث تعمل الدولة على تحسين نوعية الحياة ورفع مستوي 
املعيشة، واالرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على اعتبار أن اإلنسان هو محور التنمية وهو صانعها وهدفها، وتهتم الدولة بالحياة 
االجتماعية للمواطن املصرى وتيهئ الفرص أمامه ليسهم في رقى بالده وتنمية مجتمعه، مع كفالة حقه في حرية القول والعمل، 
وضمان أمنه وأمانه. وفي هذا السياق تقدم وزارة التضامن االجتماعى خدمات متعددة للرعاية االجتماعية على مستوى الفئات 

املوجودة باملجتمع وذلك للمراة والطفل والشباب واألسرة واملسنين وذوي اإلعاقات.)1(

السكان:

 أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)2(، أن عدد السكان  في األول من يناير عام 2015 قد بلغ 87.9 مليون نسمة، 
44.9 مليون نسمة من الذكور، 43 مليون نسمة من اإلناث، والنسبة األغلب من السكان في عمر )49-25(. 

وقد أعلن الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أن عدد سكان مصر بلغ بالداخل 91 مليون نسمة في 23 يونيو 2016، وأن عدد 
السكان زاد مليوًنا خالل الستة أشهر األخيرة، وبلغ معدل  النمو السكاني 2.4% وهو أكبر خمسة أضعاف املعدل بالدول املتقدمة، 
وطبقا للمقياس العالمي لألمم املتحدة، بلغ العدد في هذا اليوم )93,329,059(، كما أن الهرم السكاني يتسم بانفراج زاوية الرأس 
 ونسبة، وخالصة ذلك أن هناك مزيًدا من الضغط على مؤسسات التعليم 

ً
بما يعني أن الشرائح العمرية األصغر هي األكثر عددا

كافة بما فيها التعليم الجامعي في العقود الثالثة القادمة، مما يفرض علينا البحث عن صيغ غير تقليدية لهذا النوع من التعليم.

وبالنسبه إلى محافظة الفيوم فقد أوضح الدليل اإلحصائي املوحد للمحافظة)3(، أن عدد سكان املحافظة بلغ )3.127,078( 
مليون نسمة، يمثل الذكور51.299% من عدد سكان املحافظةـ، بينما تمثل اإلناث 48.699% من عدد سكان املحافظة، ويمثل 

سكان الريف 78.05% من عدد سكان املحافظة، بينما يمثل السكان الحضر نسبة 2.19% من عدد سكان املحافظة.

وعلي مدار تاريخ مصر العريق, كان لنهر النيل دور مهم في الحياة املصرية، فهو يمتد ملسافة 1500 كم بطول البالد, ويعيش على 
ضفتيه ما يقرب من 98% من السكان منذ ما يزيد عن 6000 ستة آالف عام، وظل عدد السكان يتزايد حتى تعدى 90 مليون نسمة، 
ويتوقع أن تتباطأ معدالت الزيادة السكانية نتيجة انخفاض معدالت النمو السنوي والتي كانت 2,1% في الفترة )1975-2004( إلى 
1,8% في الفترة 2004 – 2015، وكذلك انخفاض معدالت الخصوبة من 5,7 مولود لكل سيدة في الفترة من 1970- 1975م إلى 
3,3 مولود لكل سيدة في الفترة )2000- 2005(، واآلن وصل إلى2,81 مولود لكل سيدة في الفترة )2010 – 2015( وفق توقعات 

مؤشرات التنمية البشرية.

التعليم: 
شهدت الفيوم طفرة ملحوظة في التعليم تكشفها معدالت الزيادة السكانية ومعدالت الزيادة في عدد املدارس:

 وعدد تالميذها )342313( منهم )179412 تلميذا، 	 
ً
يوجد )568( مدرسة في املرحلة اإلبتدائية تضم )8239( فصال

126192 تلميذة(.
يوجد )322( مدرسة في مرحلة التعليم اإلعدادي تضم )3607( فصول وعدد تالميذها )146748( منهم )76097 	 

تلميذا، 70651 تلميذة(.
 منهم )13550 طالبا، 16442 	 

ً
 وعدد طالبها )29992( طالبا

ً
يوجد )66( مدرسة في املرحلة الثانوية تضم )783( فصال

طالبة(.(4(

1- وزاره التضامن االجتماعي، 2015 .
2- الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015. 

3- ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
4-  ديوان عام محافظة الفيوم، إدارة اإلحصاءات املركزية، محافظة الفيوم، العام الدرا�سي 2014/2013. 
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إن قضية الجامعة في الفيوم تتمثل في ضرورة تناسب املخرجات مع االحتياجات في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، مع 
التركيز علي جودة املخرجات وتقويم برامج التعليم والتدريب في ظل املعايير القومية القياسية املرجعية ومواصفات الخريج في 
ويالحظ أن نسبة من  الكليات النظرية والتوسع في برامج التعليم املرتبطة بسوق العمل.  والحد من إنشاء  القطاعات الثالثة، 

يحملون مؤهال عاليا من السكان في الفيوم 3,2% من سكان اإلقليم، بينما تبلغ نسبة األمية في الفيوم %31.1.

الصحة: 
تعاني الفيوم من نقص واضح في املؤسسات العالجية فلم يتجاوز عدد املنشآت العالجية ثماني منشآت:  وفق إحصاء 2013 
الفيوم العام، سنورس، أبشواي، طامية، فيديمين، الصدر، الرمد، الحميات، وهو ما يعني خلو عدد كبير من مراكز الفيوم من 

املؤسسات العالجية التابعة للدولة.

اإلعالم: 
قبل انتشار األقمار الصناعية كانت مصر ذات ريادة وقوة إعالمية مؤثرة، وقد أتاح لها هذا األمر التأثير في ثقافات الشعوب املحيطة، 
بينما اآلن وفي عصر التكنولوجيا الرقمية أصبحت بعض الدول تعد نفسها لتكون في مكان القيادة اإلعالمية، ومن ثم يكون لها نفوذ 
وتأثير في املنطقة، واستفادة مصر في هذا املضمار تعد من املهام األساسية التي ينبغي أن تسهم فيها جامعاتنا بدور ملموس، لقد 
 عاًما يعبر من خالله كافة أطراف وتيارات املجتمع 

ً
أصبحت وسائل اإلعالم الجديدة املتمثلة في شبكات التواصل االجتماعي مجاال

عن توجهاتهم بحرية دون رقابة من جانب أية جهة رسمية أو غير رسمية، وأصبحت هذه الوسائل ساحة للشعارات السياسية التي 
ُوِظفت فيها التقنيات الحديثة لخدمة أهداف كل طرف سيا�سي، وفي هذا السياق، يقع على جامعة الفيوم عبء تعزيز مكانة مصر 
اإلعالمية، وكذلك القيام بالتوعية اإلعالمية الالزمة  للمواطنين حتى ال يكونوا  فريسة إلعالم وافد يستهدفهم ويؤثر عليهم ليكونوا 
تابعين ال رائدين، كما أن هذه التوعية ينبغي أن تمتد للتثقيف الصحي واإلرشاد الزراعي واالقتصاد املنزلي وغير ذلك من الشئون 

الحياتية للفرد، كما يمكن للجامعة أن تقدم برامج تثقيفية وإرشادية فيها.
وفي نطاق إذاعة شمال الصعيد  )مقرها محافظة املنيا(،  تقع الفيوم في نطاق دائرة عمل القناة السابعة التلفزيونية   

ً
وإعالميا

( مما يعني غياب الشخصية اإلعالمية للمحافظة وحاجتها إلى وسيلة إعالمية تكون قادرة على أداء دورها في 
ً
)مقرها املنيا أيضا

التنمية والتثقيف والتوعية وخدمة برامح التعليم وبرامج محو األمية وتعليم الكبار واإلرشاد الزراعي والصناعي واالجتماعي واألسري 
لسكان املحافظة.

الثقافة والفنون:
تمتلك مصر رصيًدا حضارًيا متميًزا، تكون عبر آالف من السنين، أضافت خاللها كل حضارة من حضارات مصر املتعاقبة: الفرعونية، 
واليونانية - الرومانية، والقبطية، واالسالمية، لبنات تراكمت تباعا لتشيد صرحا متماسكا من أنماط الفكر واآلداب والفنون، 
واستناًدا الى هذا البناء الثقافي بتراكماته املعرفية عميقه الجذور، انطلقت نهضة مصر الحديثة متفاعلة مع تطور الثقافات األخرى 
في العالم الحديث خاصة الثقافات األوروبية، لتصنع أسس ثقافة حديثة تواكب العالم املعاصر وتستمد خصوصيتها وتميزها من 

جذور الثقافات املصرية عبر العصور املتتالية.

 
ً
وضع املصريون في العصر الحديث أسسا لفكر نهضوي لبناء دولة عصرية تعيد أمجاد مصر السابقة، كما وضع فنانو مصر أسسا
لفنون تشكيلية تجارى العصر وتستمد روحها من التراث والشعب، وهكذا في مجال اآلداب والشعر والرواية والقصة واملسرح 

واملوسيقى والغناء وغيرها.

 وبفضل كل ذلك انطلقت مصر منذ أكثر من قرنين بدور حيوي في مجال النهوض الثقافي والتنوير الحضاري في محيطها اإلقليمي، 
وأصبحت القاهرة منارة ومركز إشعاع في مجاالت الفكر واآلداب والفنون، وعاصمة ثقافية ألمتها العربية، وتحُول رموزها ومبدعوها 
إلى أعالم ألجيال متعاقبة في األمة العربية، فتواصلوا مع أقرانهم في كل قطر عربي، وأرسوا أسًسا للتطور والنهضة الثقافية في كل 
العالم العربي. وقد أضافت الدولة إلى كل ذلك إضافات مهمة عبر االهتمام باملؤسسات الثقافية بكل مستوياتها وأنواعها، ومن 
هذا املناخ الناهض على أسس وجذور راسخة، خرج أعالم كثيرون في كل مجاالت الثقافة وفي أجيال متتالية )عن: الهيئة العامة 

لإلستعالمات، الثقافة والفنون، الخميس 10 سبتمبر 2015(.  
الجمعيات األهلية بمحافظة الفيوم ودورها التنموي:

يتسم عمل الجمعيات األهلية بـالعمل اإلنساني التعاوني اإلنمائي )طوارئ، إغاثة، إعادة تأهيل، ثقافة، تنمية، الدفاع عن الحقوق، 
مواجهة األزمات والنكبات، ..... إلخ(. 
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وتؤدي املنظمات غير الحكومية )ال تستهدف الربح( طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف اإلنسانية، وفيما يلي بعض من  
مساهمات الجمعيات في إقليم الفيوم:

العمل االجتماعي, ويأتى في مقدمتها جمعيات الخدمات الثقافية والعلمية والدينية واالجتماعية. 	 
تنفيذ مشروع مدارس املجتمع مع وزارة التربية والتعليم.	 
إنشاء املدارس الصغيرة بالتعا ون بين وزارة التربية والتعليم والجمعيات األهلية ملحاربة التسرب من التعليم.	 
إنشاء املدارس الصديقة للتصدي ملشكالت التعليم وخاصة تعليم الفتيات بالتعاون بين املجلس القومى لألمومة 	 

والطفولة والجمعيات األهلية وبعض املنظمات األخرى.   
محو األمية وتعليم الكبار.	 
الحد من مشكلة البطالة وتوفير فرصة عمل، باإلضافة إلى إنشاء مجمعات استهالكية متعددة األدوار والفروع في مناطق 	 

مختلفة. 
االهتمام باألموال املستثمرة في مشروعات وفي قطاع االئتمان الزراعي, اإلصالح الزراعي واإلسهام في حل جزء من مشكلة 	 

البطالة. 
إنشاء وحدات سكنية لحل أزمة البطالة واإلسكان.	 

الخالصة وأهم التوصيات:
ضرورة تغيير املفهوم حول صورة الفرد وإيجاد روح التنافس الفردي والجماعي بين الطالب.	 
ترسيخ قاعدة معلوماتية ثقافية اجتماعية لدى الطالب من خالل املشاركة في أنشطة طالبية إذاعية.	 

دعم املشاركة املجتمعية للطالب، ونشر ثقافة املشاركة املدنية.	 

دعم مشاركة الطالب في تنظيم الدورات والندوات في كافة املجاالت الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 	 
والرياضية.

تفعيل برامج األنشطة الطالبية لتصبح منابر للتدريب على بناء الثقة في النفس وفي الغير، واكتساب مهارات املبادرة، 	 
والقيادة، والعمل الجماعي، واالنغماس في شئون مجتمعاتهم املحلية، وبما يدعم مشاعر االنتماء والوالء واألمن لديهم، 

ويشعرهم بالتقدير واالحترام، وامتداح نجاحاتهم وإنجازاتهم.

التركيز علي جودة املخرجات وتقويم برامج التعليم والتدريب في ظل املعايير القومية القياسية املرجعية ومواصفات 	 
الخريج في القطاعات الثالثة، والحد من إنشاء الكليات النظرية والتوسع في برامج التعليم املرتبطة بسوق العمل.

ثانًيا: السياق االقتصادي
 من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق 

ً
 ملؤشرات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء واحدا

ً
يعد االقتصاد املصري وفقا

األوسط تنوًعا، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه األسا�سي، ويتوزع 
الناتج املحلي اإلجمالي على قطاعات االقتصاد املصرى كاآلتي: القطاع الخدمي 47,9%، والقطاع الزراعي 14,7% والقطاع الصناعي 
37,4%. ويشار إلي أن االقتصاد املصري يعتمد بشكل رئي�سي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، واإلنتاج 
 ملا أشار إليه الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.(1(

ً
الثقافي واإلعالمى، والصادرات البترولية، وتحويالت العمالة بالخارج، وفقا

وفيما يتعلق بمؤشر التنافسية العالمي، تأتي مصر في الترتيب 119 دولًيا من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2014-
2015، ورقم 12 في الترتيب على املستوى العربي، وبالنسبة لكفاءة سوق العمل تأتى مصر في الترتيب 140 دولًيا من بين 144 دولة، 
ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص. أما مؤشر حجم األسواق فتأتي مصر في الترتيب 29 دولًيا من 
بين 144 دولة، وبالنسبة ملؤشر تطوير األسواق املالية تأتى مصر في الترتيب 125 دولًيا من بين144 دولة، أما تحقيق املتطلبات 
 للمؤشرات الدولية التابعة 

ً
األساسية من الصحة والتعليم األسا�سي فتأتي  مصر في الترتيب 97 دولًيا من بين 144 دولة، وذلك وفقا

1-  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، بيانات غير منشورة، 2014. 
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للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.(1(

ويتضح من املؤشر الدال على ترتيب مصر من ناحية كفاءة سوق العمل، تدني مستوى مهارة العمالة املصرية املدربة في األسواق 
املحلية والعاملية، ولذلك ينبغي أن تتضافر جهود الجامعات املصرية والتعليم الفني لتخريج عمال ذوي مهارة علمية وعملية بما 
يتالءم مع مستوى مهارة العمالة بالخارج. فاالستثمار في التعليم واملوارد البشرية حسب ما توصل إليه العلم تظهر عوائده على املدى 
البعيد، علي غير االستثمار في القطاعات اإلنتاجية األخري مثل الصناعة والتجارة والزراعة، التي تظهر عوائده علي املدى القريب 

 يكون متقدما اقتصادًيا.
ً
واملجتمع املتقدم علميا

الناتج املحلي اإلجمالي:

أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)2( أن الناتج املحلي اإلجمالي للربع الثاني لعام )2014-2015( بأسعار السوق بلغ 
567.4 مليار جنيه مقابل 499,3 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2013-2014، كما بلغ معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي 4,3% في 

الربع الثاني لعام 2014-2015 مقابل 1,4% في الربع الثاني لعام )2013-2014( كما هو مبين في شكل )47(.

)شكل )47(: الناتج املحلي اإلجمالي للربع الثاني لعامي )2014-2013(، )2015-2014

كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي 25,847 ألف جنيه في الربع الثاني )2014-2015( مقابل 23,282 جنيه 
في الربع الثاني لعام )2014-2013(.

أوضحت بيانات البنك املركزي املصري أن إجمالي الدين الخارجي للبالد وصل إلى 53.444 مليار دوالر، في الربع الثالث الذي انتهى في 
31 مارس 2016، بينما كان 39.853 مليار دوالر في الربع املقابل من )2014-2015(. وارتفع الدين العام املحلي إلى 2.496 تريليون 
جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام )سكاي نيوز العربية، 9 يونيو 2016(. وقد بلغ صافي اإلحتياطات الدولية 

15,291 مليون دوالر في مارس 2015 بنسبة انخفاض قدرها 12,2% عن نفس الشهر من العام السابق.

1-  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، املؤشرات الدولية، 2015.

2   - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، النشرة اإلحصائية الشهرية، مايو 2015.
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االستثمار:
ذكر الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)1( أن صافي االستثمارات األجنبية املباشرة، قد بلغ 960 مليون دوالر في الربع الثاني 
من عام )2014-2015(، مقابل 1323.9 مليون دوالر في الربع الثاني من عام )2013-2014(، واستثمارات القطاع العام في الربع 
الثاني من )2014-2015( بلغت 19.785 مليار جنيه مصري بنسبة 30.3% من اإلجمالي، مقابل 20.835 مليار جنيه في نفس الفترة 
في العام السابق بنسبة 31.9% من اإلجمالي، كما أن استثمارات القطاع الخاص في الربع الثاني من 2014-2015 بلغت 45.449 
مليار جنيه مصري في نفس الفترة من العام السابق بنسبة 68.1% من  مليار جنيه بنسبة 69.7% من اإلجمالي، مقابل 44,463 
اإلجمالي. أما عن عدد الشركات التي تم تأسيسها في مارس 2015 قد بلغ 1.074 شركة برأس مال قدره 1.535.5 مليار جنيه، مقابل 

855 شركة في مارس 2014 برأس مال 1.549.3 مليار جنيه )شكل 48(.

 خالل 
ً
ومن ناحية أخرى، أوضحت وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى لسنة 2015)2( أن االستثمار العام قد حقق ارتفاعا

العام املالي 2014-2015، حيث بلغ نحو 88 مليار جنيه خالل التسعة أشهر األولي، منها حوالي 46 مليار جنيه خالل الربع الثالث.

ويوجد بمحافظة الفيوم منطقة صناعية واحدة،  تضم 137 مصنًعا، 38 مصنعا تحت اإلنشاء، 30 مصنعا لم يبدأ فيها العمل، 
و47 مصنعا توقف عن اإلنتاج.(3( وتبلغ املساحة املخصصة للنشاط الصناعي 403 فدان، أما املساحة التي تم تخصيصها للمصانع 
1.094 ألف كم2، كما يوجد في املحافظة 14 جمعية للتعاون اإلنتاجي بعدد أعضاء 1.570 ألف عضو، مع مالحظة أنه يوجد 
بمدينة الفيوم ثمان جمعيات متوقفة عدد أعضائها 1.160 ألف عضو، كما يوجد جمعية بمركز سنورس ال تعمل وعدد أعضائها 

289 عضوا.)4( 

ويتضح من ذلك أن االستثمارات األجنبية املباشرة انخفضت بمقدار363,9 مليون دوالر وانخفض أيًضا االستثمار في القطاع العام 
وهو ما يؤكد على أن البحث العلمي يحتاج إلى مزيد من الدعم   .%1,6 بينما ازداد استثمار القطاع الخاص بنسبة  بنسبة%1,6 
والتطوير مما يجعل من بالدنا موطنا أمًنا لالستثمار املبني على أساس علمي مما يقلل من مخاطر االستثمار ويشجعه ويجعله أكثر 

ا في مصر.
ً
أمانـ

1  - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: جمهورية مصر العربية، النشرة اإلحصائية الشهرية، مايو 2015.
2  - وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، 2015.

3   - ديوان عام محافظة الفيوم: الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
4 - إدارة اإلحصاءات املركزية، ديوان عام محافظة الفيوم.
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)شكل )48(: إستثمارات القطاع العام و الخاص خالل العام املالي )2015-2014

االستثمار في مجال الثروة السياحية:
فإن السياحة من أهم الصناعات العاملية ملا لها من دور في التنمية ودعم  العتمادها على املوارد الطبيعية والبشرية املتاحة، 
االقتصاد، وخاصة في الدول النامية ومنها مصر التي تسعى جاهدة لوضع البرامج واملخططات التي من شأنها استثمار طاقاتها من 
خالل هيئة الترويج االقتصادي )طبًقا لتصريحات وزير االستثمار( وهذه الهيئة تتبع رئيس الوزراء لتوفير مناخ صالح لالستثمار 
واالصالح االقتصادي الشامل وهي ترتكز علي ثالثة محاور رئيسية: االصالح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، املحور التنموي، محور 

االصالح التشريعي.

ومحافظة الفيوم من املحافظات الواعدة بالتنمية السياحية، ألنها تمتلك عناصر الجذب السياحي املتعددة، فهي بحاجة لالستثمار 
واستغالل مواردها السياحية واالستفادة منها لدعم االقتصاد املحلي والعمل على التنمية البشرية بها ولتنشيط الصناعات ذات 

الصلة بالسياحة ودورها التنموي. 
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تمتلك الفيوم عدة عناصر لجذب السياحة، مع تنوع البيئات الطبيعية الزراعية والصحراوية والساحلية من آثار الفيوم التاريخية 
من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية وكذلك القبطية واإلسالمية والحديثة. 

ويكشف تقرير هيئة تنشيط السياحة لسنة 2013 (1( عن املناخ واملوقع املناسب لالستثمار وتعرض التقرير إلى الوضع االقتصادي 
املتردي للفيوم وأنها بحاجة ماسة الستثمار مواردها السياحية ملا لذلك من تأثير علي الدخل املحلي ودعم االقتصاد القومي. (2(

أهم مقومات السياحة بالفيوم:

املقومات الطبيعية: البيئات السياحية، الزراعية، الصحراوية، املحميات.	 
املقومات الثقافية: آثار الحضارات القديمة، ما قبل اإلنسان، ما قبل التاريخ، آثار العصور الفرعونية، واليونانية، 	 

والرومانية، والقبطية، واإلسالمية، والحديثة.
املؤسسات واألنشطة الثقافية باملحافظة: متاحف، مكتبات، أنشطة ثقافية وفنية.	 
اكتشاف أنماط سياحية جديدة: سياحة التزحلق علي الرمال، مراقبة الطيور والحياة البرية، سياحة التجديف، 	 

الشراع، سباقات اليخت، الرحالت البحرية، صيد األسماك، حمامات الشمس، صناعة القوارب والشباك واالهتمام 
بالحياة السياحية.

طبيعة الحياة: تظهر معالم الحياة الريفية في الفيوم  من زراعة وري وعادات وتقاليد.	 

وكل ماسبق ُيمثل عوامل جذب لالستثمار السياحي الذي في الفيوم، وقد قامت الدولة بتحديد مناطق االستثمار السياحي باملحافظة 
وإعداد مخططات للتنمية السياحية إال أنه لم ينفذ فعلًيا، كما أنه ال توجد بنية أساسية للمناطق املرشحة لالستثمار مثل )شمال 
)لإلسكان  حيث ينحصر في مشروعات متعثرة  باإلضافة إلى أن االستثمار السياحي اآلن قليل،  طريق،  عدا إنشاء  بحيرة قارون( 
ورغم تعدد أنماط السياحة  ويواجه االستثمار السياحي عقبات قانونية ومالية وتخطيطية،  شرق وجنوب البحيرة،  السياحي( 

بالفيوم فهي ليس لها تواجد علي الخريطة السياحية.

ووفق تقرير املنظمة العربية للسياحة، تضم الفيوم كثير من مواقع جذب السياح متمثلة في املواقع التراثية الثقافية (3( مثل اآلثار 
ومواقع التراث الطبيعي، غير أنها غير مستثمرة االستثمار األمثل وهو ما يستوجب العمل على: إقامة مشروعات وخدمات سياحية 
خدمات سياحية مثل شركات النقل السياحي  وإنشاء  )فنادق ومطاعم((4(  مجمعات سياحية متكاملة  بناء  متوافقة مع البيئة، 
وإعادة فتح متحف كوم أوشيم  وتفعيل سياحة السفاري واملهرجانات ومعارض الحرف اليدوية وتوفير متطلباتها،  والرحالت، 
وغيره، وحماية اآلثار، وتنفيذ مشروع الصوت والضوء بقصر هارون، وحصر مشاكل مستثمري القرى السياحية وحلها بالشروط 
القانونية الالزمة، وتطوير واستغالل املنشأت التراثية ملدة زمنية محددة، وتفعيل البروتوكوالت املوقعة للتآخي بين الفيوم وبعض 
الدول مثل الصين وبولندا وغيرها، وتنمية اإلرشاد السياحي واألثري بلغات متعددة، واشتراك الجامعة بكل مؤهالتها من كليتي 
اآلثار والسياحة في حل املشاكل وتنمية املناطق السياحية واألثرية وعمل البرامج الالزمة لذلك وتصميم املواقع االلكترونية، مع 
مراعاة تفادي كثير من السلبيات مثل: غياب الوعي البيئي، النمو العشوائي للسكان، التوسع الزراعي والعمراني علي حساب حرم 
املنطقة األثرية، غياب الوعي الشعبي بأهمية السياحة للفيوم، النظرة السلبية للسياحة في مجتمع الفيوم خاصة بين أهل الريف 
والبدو، عدم وجود متاحف إقليمية لآلثار أو متاحف للحضارة والتراث(5(، صعوبة وصول السياح للمناطق األثرية خاصة في رحالت 
السفاري مما يؤثر علي حجم االستثمار في مجال السفاري رغم سهولته وربحه العالمي،(6( وعدم وجود مواقع الكترونية بلغات 

مختلفة يمكن من خاللها التواصل والرد علي املهتمين وتقديم املادة العلمية واالستثمارية والصور.

1 - تقرير هيئة تنشيط السياحة لسنة 2013.
2 -   تقرير التنمية البشرية لسنة 2013 ملحافظة الفيوم.

3 - املنظمة العربية للسياحة 2012.
4 - اإلدارة العامة لإلنتاج والشئون اإلقتصادية 2014.

5- مؤتمر التنمية االقتصادية املحلية 2014.
 6 - مؤتمر التنمية االقتصادية املحلية 2014.
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املوازنة العامة:
املصروفات   واإليرادات: أوضحت وزراة التخطيط في تقرير ألهم مؤشرات األداء االقتصادي واإلجتماعي)1( أن اإليرادات العامة 
بينما حققت  زادت بحوالي 10.5% خالل الربع الثالث من عام )2014- 2015( مقارنة بالفترة املناظرة من العام املالي السابق، 
اإليرادات انخفاًضا طفيًفا علي مستوي فترة التسعة أشهر األولي )يوليو- مارس( من العام، وترجع الزيادة في اإليرادات خالل الربع 

الثالث – بصفة أساسية – إلي زيادة اإليرادات الضريبية بنحو %40.
وانخفضت نسبة اإليرادات العامة من الناتج املحلي اإلجمالي من 14.2% في الفترة )يوليو– مارس( من عام )2013- 2014( إلي نحو 
12.2% خالل ذات الفترة من عام )2014- 2015(، في حين لم تتغير نسبة املصروفات العامة من الناتج املحلي اإلجمالي خالل ذات 

الفترة.(2(

أما املصروفات فقد ارتفع حجمها بحوالي 26.3% خالل الربع الثالث من عام )2014- 2015( مقارنة بالربع الثالث من العام املالي 
السابق )شكل 49(.

شكل )49(: اإليرادات واملصروفات العامة خالل عام )2015-2014(

شكل )50(: اإليرادات واملصروفات العامة كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة )2014-2013(، )2014- 2015(

اإليرادات الضريبية: أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)3( أن اإليرادات الضريبية قد بلغت )204.903( مليار جنيه 
في الفترة من يوليو إلى مارس لعام )2014-2015(، مقابل )168.908( مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق، بمعدل تغير %21.3 

شكل )50(.

1- وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، جمهورية مصر العربية، أهم مؤشرات األداء اإلقتصادي واإلجتماعي خالل الربع الثالث والتسعة أشهر األولي من العام املالي 2014-
.2015 ،2015

2- وزارة املالية، 2015.
3 -الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، النشرة اإلحصائية الشهرية، مايو 2015.
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 لتقرير البنك املركزي)1(  فقد سجلت معامالت االقتصاد املصري مع العالم الخارجي خالل الفترة )يوليو- ديسمبر( من السنة 
ً
ووفقا

 بميزان املدفوعات بلغ نحو مليار دوالر )مقابل فائض كلي بلغ نحو 2 مليار دوالر خالل نفس الفترة 
ً
 كليا

ً
املالية )2014-2015( عجزا

من السنة املالية السابقة(، ويأتي ذلك في ظل قيام السلطات املصرية بسداد نحو ثالثة مليار دوالر من التزاماتها مع العام الخارجي 
)سندات وودائع( وهذا يؤكد التزام وقدرة االقتصاد املصري على سداد التزاماته الخارجة في حال استحقاقها، وكان ذلك نتيجة 

اآلتي:

ارتفاع العجز في حساب املعامالت الجارية ليصل إلي نحو 4.3 مليار دوالر، محصلة ملا يلي:	 
ارتفاع عجز امليزان التجاري بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دوالر كنتيجة أساسية الرتفاع املدفوعات عن  ▪

الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دوالر، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل %7 
لتسجل نحو 12.2 مليار دوالر.

تحقيق فائض في امليزان الخدمي بلغ نحو 3.9 مليار دوالر ويأتي هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد اإليرادات  ▪
السياحية لتسجل نحو 4 مليار دوالر وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 81.9% لتصل إلي 53.4 مليون 

ليلة.
تراجع صافي التحويالت بدون مقابل بمعدل 18.4% ليصل إلي نحو 12 مليار دوالر، كنتيجة أساسية لتراجع صافي  ▪

التحويالت الرسمية )النقدية والسلعية( لتقتصر علي نحو 2.6 مليار دوالر.

تحقيق حساب املعامالت الرأسمالية واملالية لصافي تدفق للداخل اقتصر علي 883.8 مليون دوالر، محصلة للتطورات 	 
اآلتية:
نتيجة الرتفاع صافي  ▪ مليار دوالر،   2.7 تحقيق االستثمار األجنبي املباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 

التدفق للداخل لالستثمارات الواردة لتأسيس شركات )أو زيادة رؤوس أموالها( ليحقق 1.4 مليار دوالر، وكذلك 
ارتفاع صافي التدفق للداخل لالستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 1.2 مليار دوالر.

تحول االستثمارات بمحفظة األوراق املالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دوالر، مقابل  ▪
صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دوالر، وجاء ذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خالل الفترة 
بقيمة 2.5 مليار دوالر، في حين ارتفع صافي تدفقات استثمارات األجانب في بورصة األوراق املالية املصرية لتسفر 

عن صافي مشتريات بلغ 347 مليون دوالر.
تراجع صافي التغير علي التزامات البنك املركزي املصري تجاه العالم الخارجي لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ  ▪

525.5 مليون دوالر خالل فترة العرض، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو1.9 مليار دوالر خالل فترة املقارنة، 
كنتيجة لقيام البنك املركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه.

البطالة:
وفقا إلحصائيات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في نشرة شهر مايو 2015)2( تبين أن معدل البطالة قد بلغ 12.8% في 
الربع األول من عام 2015 بينما كان 13.4% في الربع األول من العام السابق، كما بلغ معدل التضخم 11% في شهر إبريل 2015 
مقابل 9.1% عن نفس الشهر من العام السابق. يبين جدول )5( أن قوة العمل قد بلغت 27.9 مليون نسمة عام 2014، حيث كانت 
بينما كانت قوة العمل 27.6 مليون نسمة في عام 2013، وكانت نسبة  بينما بلغت نسبة اإلناث %23.7،  نسبة الذكور %76.3، 
الذكور 76.6% بينما نسبة اإلناث 23.4% من قوة العمل، وذلك وفقا إلحصائيات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في نشرة 

ملحة إحصائية عن مصر 2015.)3(

1 - البنك املركزي املصري، جمهورية مصر العربية، بيان صحفي بشأن أداء ميزان املدفوعات خالل النصف األول من السنة املالية 2015-2014، 2015.
2 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، النشرة اإلحصائية الشهرية، مايو 2015.

3 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.
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جدول )5(: معدل البطالة واملشتغلون واملتعطلون وقوة العمل خالل عامي )2014، 2015(

الربع االولالبيان

2014

الربع الرابع

2014

الربع االول

2015

معدل التغير

سنويالربع سنوي

2387824122241790.21.3املشتغلون
-4.1-3695356435430.6املتعطلون
2757337686277220.10.5قوة العمل

- 0.6*-0.1*13.412.912.8% معدل البطالة
مقدار التغير*

كما انخفض معدل البطالة إلى 12,8% في الربع األول من عام 2015  بينما كان 13,4% في الربع األول من عام 2014. كما أوضحت 
وقد   ،2013 مليون مشتغل في عام   24 بينما بلغ   ،2014 مليون مشتغل في عام   24.3 اإلحصائيات أن عدد املشتغلين قد بلغ 
إنخفض معدل البطالة من 13.2% عام 2013 إلي 13% عام 2014. وكانت أكثر نسب املتعطلين طبقا للحالة التعليمية تعود إلى 

الحاصلين على مؤهل فني متوسط حيث بلغت النسبة 41.1% عام 2013، 39.7% عام 2014.

وترجع نسب البطالة بصفة عامة إلى انخفاض كفاءة عنصر العمل نتيجة اإلهمال امللحوظ في العملية التعليمية  في مصر خالل 
السنوات السابقة وبصفة خاصة في التعليم املتوسط الذى أهمل فيه التدريب والتطبيق العملي مما أدى إلى وجود خريجين ال 

تتفق مؤهالتهم مع متطلبات سوق العمل.

ومن ناحية املساهمة في النشاط االقتصادي، فقد بلغت نسبة املشتغلين في نشاط الزراعة والصيد واستغالل الغابات وقطع 
أشجار األخشاب وصيد األسماك 27.5%، ونشاط التعدين واستغالل املحاجر 0.2%، وفي نشاط الصناعات التحويلية %11.1، 
بينما في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات تكييف الهواء بلغت النسبة 0.9%، وفي نشاط اإلمداد املائي وشبكات الصرف 
الصحي وإدارة ومعالجة النفايات بلغت النسبة 0.9%، بينما في نشاط التشييد كانت النسبة 11.3%، وفي نشاط التجارة فقد بلغت 
11.2%، بينما في نشاط النقل والتخزين بلغت 7.2%، وفي نشاط خدمات الغذاء واإلقامة بلغت 2.3%، أما في نشاط التعليم فقد 
بلغت النسبة 9.4%، وكانت معدالت املساهمة األكثر في قوة العمل طبقا لفئات السن تعود إلى عمر40-49 عام حيث كان معدل 
املساهمة 62.6%. ويشير الدليل اإلحصائي املوحد ملحافظة الفيوم )1( لعام 2014، أن قوة العمل قد بلغت 1,094,477 مليون 
نسمة، وبلغ عدد املشتغلين 941,250 ألف مشتغل، بينما عدد املتعطلين 153,227 ألف متعطل، بمعدل بطالة 14% جدول )6(. 

جدول )6(: معدل البطالة وعدد املشتغلون وعدد املتعطلون وقوة العمل بمحافظة الفيوم عام 2014

%معدل البطالة)عدد املتعطلين )متعطلعدد املشتغلين )مشتغل()قوة العمل )نسمةالبيان

109447794125015322714إجمالى املحافظة

مصدر البيان:  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء )2014(

يتضح مما سبق أن نسبة البطالة مرتفعة بمحافظة الفيوم بالرغم توافر جميع أنواع األنشطة االقتصادية ويرجع ذلك إلى إهمال 
املسئولين لدعم وتنشيط بعض الحرف خاصة الزراعة والصناعات الغذائية القائمة على املزروعات املتوفرة باملحافظة، وإهمال 
الحرف والصناعات اليدوية التى يشتهر بها مجتمع الفيوم، وكذلك إهمال السياحة باملحافظة التى يمكن أن تستوعب عديد من 

األيدي العاملة.

1- ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
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التجارة الخارجية:
أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في نشرته االحصائية عن شهر مايو 2015)1( أن قيمة الصادرات بلغت 1,7 مليار 
دوالر في فبراير 2015، بينما بلغت 2,3 مليار دوالر في فبراير 2014 بمعدل إنخفاض 26,1%، وبلغت قيمة الواردات 5,5 مليار دوالر في 

فبراير 2015، بينما كانت 5,2 مليار دوالر في فبراير 2014 بمعدل زيادة قدره 5,8% )شكل 51(.
كما أوضحت اإلحصائيات الخاصة بتقرير ملحة إحصائية عن مصر 2015)2( أن قيمة الصادرات قد انخفضت من 199,8 مليار 
جنيه عام 2013 إلي 189,7 مليار جنيه عام 2014، بينما ارتفعت قيمة الواردات من 455.9 مليار جنيه عام 2013 إلي 521,4 مليار 

جنيه عام 2014.

وكانت أهم الدول املصدر إليها هي إيطاليا بقيمة صادرات 2.4 مليار دوالر لعام 2014 تليها الهند والسعودية بقيمة 1.9 مليار دوالر، 
ثم الواليات املتحدة األمريكية بقيمة 1.1 مليار دوالر. وكانت أهم الدول التى استوردت منها مصر الصين بقيمة واردات 8.4 مليار 
دوالر، تليها املانيا بقيمة واردات 5.7 مليار دوالر، ثم الواليات املتحدة األمريكية بقيمة واردات 5.3 مليار دوالر، ثم روسيا بقيمة 

واردات 2.9 مليار دوالر عام 2014.

شكل )51(: قيمة الصادرات و الواردات خالل عامي )2014، 2015(

قطاع الزراعة: 
أوضحت إحصائيات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في نشرة ملحة إحصائية عن مصر 2015)3(، أن املساحة املنزرعة قد 
ارتفعت من 8,8 مليون فدان عام 2012 إلي 9 مليون فدان عام 2013، وزاد إنتاج القمح من 9,5 مليون طن عام 2013 إلى 8,8 
مليون طن عام 2012، بينما كان إنتاج الذرة الشامية 8 مليون طن عام 2013، مقابل 8,1 مليون طن عام 2012، أما إنتاج األرز 
 إنتاج البصل من 2,3 مليون طن عام 2012 

ً
فقد انخفض من 5,9 طن عام 2012 إلي 5,7 مليون طن عام 2013، وانخفض أيضا

إلي 2,2 مليون طن عام 2013، وكذلك انخفض إنتاج الفواكه من 8,9 مليون طن عام 2012 إلي 8,6 مليون طن عام 2013.

أما اإلنتاج السمكي فقد ارتفع من 1,4 مليون طن عام 2012 إلي 1,5 مليون طن عام 2013، كذلك إرتفع إنتاج العسل من 5,1 الف 
طن عام 2012 إلى 5,4 ألف طن عام 2013، بينما انخفض إنتاج الشمع من 175 طن عام 2012 إلي 147 طن عام 2013، وإنتاج 
اللبن الخام من 5,8 مليون طن عام 2012 إلى 5,6 مليون طن عام 2013، وانخفض إنتاج البيض من 9,2 مليار بيضة عام 2012 
إلى 9,1 مليار بيضة عام 2013، أما نصيب الفرد من إستهالك اإلنتاج النباتي فقد انخفض من 513,8 كجم عام 2012 إلى 505,7 
كجم عام 2013، وكذلك انخفض نصيب الفرد من استهالك اإلنتاج الحيواني )بدون بيض( من 89,6 كجم عام 2012 إلى 85,7 

كجم عام 2013، بينما ظل نصيب الفرد من اإلنتاج السمكي 12,6 كجم ثابتا في عامي 2012، 2013.

1 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، النشرة اإلحصائية الشهرية، مايو 2015.
2 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.
3 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.
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أن عدد الحيازات في محافظة  وبالنسبة إلى محافظة الفيوم فقد أوضح الدليل اإلحصائي املوحد للمحافظة لعام 2014)1(، 
تنقسم إلي 422,302 فدان إلجمالي املساحة  الفيوم قد بلغ 189,258 حيازة،، وأن إجمالي املساحة املزروعة 423,338 فدان، 
املزروعة القديمة، بينما إجمالي املساحة املنزرعة الجديدة بلغت 1,034 فدان، وبلغ إجمالي املساحة املحصولية 805,457 فدان. 
 للدليل فإن املحصول الزراعي األول في املحافظة هو القمح وكانت املساحة املنزرعة 209,443 فدان، وإنتاجيته 17,5 طن، 

ً
ووفقا

بينما املحصول الزراعي الثاني هو بنجر السكر بإنتاجية 15,8 طن واملساحة املنزرعة 32,750 ألف فدان، أما املحصول الزراعي 
الثالث هو البصل وكانت إنتاجيته 13,7 طن، واملساحة املنزرعة 11,997 ألف فدان، وبلغ إنتاج اللحوم الحمراء 3,6368,55 طن/ 
سنة، بينما بلغ إنتاج اللحوم البيضاء 21,115 ألف طن/ سنة، أما اإلنتاج من عسل النحل فقد بلغ 203,994 كجم/ سنة. يوجد 
باملحافظة 970 مزرعة دواجن و4 مجازر بإجمالي طاقة 4,100 ألف طن/ سنة، كذلك يوجد 24 مجزر للماشية، وال يوجد طاقة 
ملجازر املاشية ويتم الذبح يدوي داخل املجازر )يوجد مجزر بقرية دمو متوقف عن العمل حاليا(، كذلك يوجد باملحافظة 91 وحدة 

للطب البيطري، 175 جمعية تعاونية زراعية، 297 جمعية نوعية.

قطاع الصناعة:

أن عدد املنشآت في  في نشرة ملحة إحصائية عن مصر2015)2(  أوضحت إحصائيات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
القطاع العام بلغ 407 منشأة لعامي 2011-2012، 2012-2013،  بينما بلغ عدد املنشآت في القطاع الخاص 8.3 ألف منشأة 
لنفس الفترة، وبلغ إنتاج القطاع العام بسعر البيع 122.4 مليار جنيه عام 2012-2013، مقابل 112.3 مليار جنيه عام )2011-
2012(، أما القطاع الخاص فقد بلغ إنتاجه بسعر البيع 549.5 مليار جنيه عام 2013، مقابل 527.8 مليار جنيه في عام 2012، 
أما عدد العاملين فقد بلغ 272 ألف عامل في القطاع العام في عام 2013، بينما بلغ 767 ألف عامل في القطاع الخاص في نفس 
العام، وكان متوسط األجر السنوي 64.2 ألف جنيه في عام 2013 في القطاع العام، بينما بلغ 39 ألف جنيه في القطاع الخاص في 
نفس العام، وكان متوسط إنتاجية العامل في القطاع العام 487.2 ألف جنيه عام 2013، بينما بلغ 716.1 ألف جنيه في القطاع 

الخاص في نفس العام.

إلى وجود عديد من األنشطة   ،)3(2014 وبالنسبة إلى محافظة الفيوم فقد أشار الدليل اإلحصائي املوحد للمحافظة لعام 
الصناعية ذات عدد كبير من املنشآت الصناعية بلغ 1.834 ألف منشأة يعمل بها 5.125 ألف عامل، يحتوي نشاط الكيماويات 
ومنتجاتها منها علي 79 منشأة  يعمل بها 159 عامل، ويضم نشاط مواد البناء والحراريات 192 منشأة يعمل بها 747 عامل، كما 
يضم نشاط املنتجات املعدنية األساسية 182 منشأة يعمل بها 376 عامل، أما نشاط املنتجات املعدنية واآلالت ومعدات النقل 
فيحتوي علي 4 منشآت يعمل بها 110 عامل، بينما نشاط الخشب ومنتجاته فإنه يحتوي علي 423 منشأة يعمل بها 990 عامل، 
ونشاط الغزل والنسيج يحتوي علي 4 منشآت يعمل بها 638 عامل، بينما يضم نشاط الورق والطباعة 147 منشأة يعمل بها 316 
عامل، بينما يضم نشاط املواد الغذائية 519 منشأة يعمل بها 964 عامل، أما نشاط الصناعات التحويلية األخري فإنه يحتوي علي 
284 منشأة يعمل بها 825 عامل، كما تحتوي املحافظة علي 3,229 آالف ورشة حرفية تتنوع ما بين منتجات كيماوية، تعدينية، 

معدنية، خشبية، غزل ونسيج، ورق وطباعة، ومواد غذائية يعمل بها 8,614 ألف عامل.

وتساهم محافظة الفيوم في النشاط الصناعي من خالل الصناعات الغذائية واملشروبات والتبغ والغزل والنسيج واملالبس والجلود 
وصناعة الخشب والورق ومنتجاته والصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والصناعات املعدنية، كما يوجد صناعات 
عديدة تشمل الخزف والصينى والحراريات والصناعات االلكترونية والكهربية، كما يوجد بها عديد من املناجم واملحاجر مما يوفر 

عدد من الصناعات في هذا املجال.)4(

1 - ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
2 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.

3 - ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
4 - داليا صالح الدين عبد العاطي، دراسة اقتصادية إلمكانات التصنيع الزراعي في محافظة الفيوم، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الفيوم، 

.2014
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املنطقة الصناعية بكوم أوشيم:

تقع املنطقة الصناعية بكوم أوشيم، التي تبلغ مساحتها ألف فدان، في الشمال الشرقي ملحافظة الفيوم على طريق القاهرة الفيوم 
 من مدينة القاهرة، 30 كم من مدينة الفيوم. أنشئت املدينة بقراري رئيس مجلس الوزراء 2901 

ً
الصحراوي على بعد 60 كم جنوبا

لسنة 1996, 2955 لسنة 1997. وقد تم تخطيط املنطقة بأسلوب علمى بمعرفة إدارة التخطيط العمراني باملحافظة وتم تقسيم 
املنطقة إلى خمس مراحل، املرحلة األولى تبلغ حوالى 302 فدان وباقي املراحل 200 فدان لكل مرحلة وذلك إلمكانية تجهيز أعمال 
البنية األساسية في حدود مصادر التمويل املتاحة. تصنيف األنشطة االستثمارية في شكل قطاعات نوعية للصناعات، وروعي فيها 
التأثير البيئي والتكامل الصناعي بين املشروعات حيث شمل التخطيط النوعي صناعات غذائية، كيماوية، طبية ومستحضرات 
تجميل، غزل ونسيج، معدنية، هندسية، كهربائية، خدمية خشبية، مواد بناء، وبلغت نسبة االستغالل الصناعي 60% من إجمالي 
من املرحلة الثالثة  فدان وجزء   500 تم تجهيز املرحلتين األولى والثانية بواقع  وخدمات وطرق.  املساحة والباقي مناطق خضراء 

باملرافق والخدمات. وتتميز املنطقة بما يلي:
قربها من القاهرة ومنطقة مدينة 6 أكتوبر واألسكندرية كمناطق تسويق وتصدير وقربها من العمران.	 
املنطقة مجهزة باملرافق والخدمات ومزودة بمركز خدمات ألغراض املصانع والعاملين بها.	 
جميع الطرق الرئيسية للمنطقة مرصوفة بحالة جيدة ومحاطة بمنطقة تشجير، وتم تخصيص 10% من مساحة 	 

املنطقة للمشروعات الصغيرة.
توفر العمالة الرخيصة واملدربة مع توافر مجاالت االستثمار الواردة بقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 8 لسنة 	 

1997 فيما عدا الصناعات امللوثة للبيئة، باإلضافة إلى اإلعفاء الضريبي ملدة 10 سنوات والتمتع بالفئة الجمركية على 
اآلالت واملعدات واألجهزة الالزمة إلنشاء املشروع، وغير ذلك من مزايا.

قطاع السياحة:
تعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم، واحتلت املركز رقم 22 من حيث عدد السياح والترتيب 32 من حيث الدخل.(1(

كما أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)2( أن عدد السائحين قد حقق زيادة بمعدل 10.6% سنويا، 30.4% شهريا، 
حيث بلغ عدد السائحين 834,636 ألف سائح في مارس 2015، مقابل 754,691 ألف سائح في مارس 2014، وكانت نسب اإلشغال 

بالفنادق الثابتة  والعائمة 50.15% في فبراير 2015، مقابل نسبة 32.05% في فبراير 2014. 

وبالنسبة إلى محافظة الفيوم فقد أوضح الدليل اإلحصائي املوحد للمحافظة لعام 2014 )3(، أن إجمالي عدد الفنادق التي توجد 
في املحافظة بلغ 16 فندقا، وكان عدد السائحين عام 2013 قد بلغ 5,360 سائًحا أجنبي، 746 سائح عربي، 15,116 زائًرا من 

املصريين، بإجمالي 21,222 ألف زائًرا.

بالرغم من توفر الفنادق في محافظة الفيوم إال أنها تفتقر إلى الخدمة التى تؤهلها إلى أن ترتقي لتكون خدمة فندقية خمس نجوم، 
ولكي تصل إلى ذلك ينبغي االهتمام واالرتقاء بالتعليم العالي السياحي والفندقي لتحسين الوضع السياحي باملحافظة.   

1-http://www.svu.edu.eg/arabic/studio/studentwebsite/ms/emanabdelnaem/index.htm 
2 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.

3  - ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
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جدول )7(: التدفق السياحي ملحافظة الفيوم)1(

الشهر

 إجمالياملصريينالعرباألجانب
 الزائرين

 إجمالي الزائرين

20132014201320142013201420132014
654206701301150180018742136يناير
93946741811112201320922561فبراير
8028335643988197818462854مارس
86842011368800150017811988أبريل
9883598289900140019701848مايو
28824787282300120026751475يونيه
209612390015009321599يوليه

1200921491-----502174274أغسطس
34110286190013009621471سبتمبر
159244182262068130022451770اكتوبر
459561732511985120025172012نوفمبر
99372124672013180022362239ديسمبر
53604132746112115116181912122223444اإلجمالي

بلغ عدد الفنادق في محافظة الفيوم 18 فندقا عام 2014، كما بلغ عدد الشاليهات والغرف الفندقية 440 غرفة وشاليه. وتشير 
اإلحصائيات إلى أن نسبه املقيمين بالفنادق من إجمالي الزائرين قد زادت بداية من عام 2012 )35.5928 مقيًما( حتى 2014 
(55.8266 مقيًما( وذلك بسبب االستقرار األمني واالهتمام بالسائحين وتنمية الخدمات الفندقية في بعض املنشآت الفندقية 

)جدول7، شكال 52، 53(.

شكل )52(: الحركة الفندقية في محافظة الفيوم من عام 2009 حتى عام 2014

1 - ادارة السياحة بالديوان العام، إدارة اإلحصاءات املركزية، محافظة الفيوم، 2013.
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)شكل )53(: التدفق السياحي خالل الفترة )2014-2010

تشير األرقام إلى انخفاض في أعداد السائحين األجانب بنسبة بلغت 30%، بينما كان هناك زيادة في أعداد السائحين العرب بنسبة 
بلغت 33%، وارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 17%، وترجع الزيادة إلى االستقرار األمني في املحافظة مقارنة باألعوام السابقة. 

قطاع الصحة:
بلغ عدد املستشفيات في الدولة 1,610 ألف مستشفي  لعام 2013، 125.5 ألف سرير، 877 مركز إسعاف، 7,381 ألف منشأة 
عالجية، وذلك وفقا إلحصائيات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن تقرير ملحة إحصائية عن مصر 2015)1(، كما 
أوضحت اإلحصائيات أن اإلنفاق علي الصحة قد بلغ 42.4 مليار جنيه بنسبة 5.4% من إنفاق الدولة العام وذلك عام )2014-

2015(، مقابل 32.7 مليار جنيه بنسبة 4.8% في عام )2014-2013(.

وقد أوضح تقرير التنمية البشرية لعام 2014)2(، أن نسبة اإلنفاق علي الصحة من الناتج املحلي اإلجمالي لعام 2011 قد بلغ %4.9.

أما بالنسبه ملحافظة الفيوم، فقد ذكر الدليل اإلحصائي املوحد للمحافظة الصادر عام 2014 )3(، أن املحافظة بها مستشفي 
عام واحدة بها 340 سريًرا، خمس مستشفيات مركزية بها 549 سريًرا، ثالث مستشفيات نوعية بها324 سريًرا، كما تحتوي علي 
مستشفي واحدة تابعة لهيئة التأمين الصحي بها 353 سرير، ومستشفي جامعي بها 350 سرير، أما املستشفيات الخاصة فإن 
عددها 13 مستشفي بها 316 سرير. كما يوجد باملحافظة 165 وحدة صحية ريفية، تسع مراكز صحية حضرية، 172 وحدة تنظيم 

أسرة، مكتبين صحة، مركزين لرعاية األمومة والطفولة، خمس بنوك للدم، 42 مركًزا ونقطة إسعاف، 64 عربة إسعاف.

قطاع التعليم:
 بلغ إجمالي عدد الطالب في التعليم العام قبل الجامعي 18.6 مليون طالب في العام الدرا�سى 2013 /2014، مقابل 18.3 مليون 
طالب في عام 2013/2012، أما إجمالي عدد الطالب في التعليم األزهري فقد بلغ 2 مليون في العاميين 2014/2013، 2013/2012، 
 إلحصائيات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في تقرير ملحة إحصائية عن مصر2015)4(، أما في التعليم الجامعي 

ً
وذلك وفقا

فقد بلغ إجمالي عدد الطالب فيه 1.7 مليون طالب في العام الجامعى 2013/2012، حيث كان إجمالي الطالب املقيدين بالجامعات 
الحكومية 1.7 مليون طالب، منهم 50.6% ذكورا، 49.4% إناثا من إجمالي عدد املقيدين في الجامعات الحكومية، أما إجمالي عدد 

1- الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.
2-  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، الواليات املتحدة األمريكية، تقرير التنمية البشرية، 2014.

3- ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
4- الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر 2015، يونيو 2015.
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الطالب املقيدين في الجامعات الخاصة فقد بلغ 94 ألف طالب في العام الجامعى2013/2012، منهم 59.2% ذكورا، 40.8% إناثا 
من إجمالي عدد املقيدين.

ووفقا لإلحصائيات، فإن إجمالي خريجي التعليم الجامعي بلغ 339 ألف خريج في عام 2013/2012، منهم 325.4 ألف خريج من 
الجامعات الحكومية )45.4% ذكورا، 54.6% إناثا(، بينما بلغ إجمالي خريجي الجامعات الخاصة 13.8 ألف خريج )54.6% ذكورا، 

45.4% إناثا(.

وقد بلغ اإلنفاق العام للدولة علي التعليم 689.3 مليار جنيه في العام 2013-2014، مقابل 533.8 مليار جنيه في العام 2013-2012، 
وكان اإلنفاق علي التعليم قبل الجامعي 55 مليار جنيه في العام 2014/2013، مقابل 42.7 مليار جنيه في العام 2012/2013، أما 

اإلنفاق علي التعليم الجامعي فقد بلغ 18.1 مليار جنيه في العام 2014/2013، مقابل 13.7 مليار جنيه في العام 2013/2012.

وقد أوضح تقرير التنمية البشرية لعام 2014 )1(، أن نسبة اإلنفاق علي التعليم من الناتج املحلي اإلجمالي بلغت 3.8% في الفترة 
2012/2005، وأن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بلغ 73.9% من البالغين )الفئة العمرية من 15 سنة فما فوق(، 89.3% من 
الشباب )الفئة العمرية 15-24 سنة(، وأن النسبة اإلجمالية من امللتحقين بالتعليم العالي بلغت 29% من السكان في عمر التعليم 

العالي، معدل التسرب من التعليم االبتدائي بلغ %1.1.

 للدليل اإلحصائي املوحد للمحافظة الصادر عام 2014)2(،  فقد بلغت عدد مدارس التعليم 
َ
أما في محافظة الفيوم، ووفقا

العام قبل الجامعي 1,890 ألف مدرسة، وهذه تنقسم إلي 352 مدرسة في الحضر، 1,538 ألف مدرسة في الريف، بينما التحق 
347,981 ألف تلميذ من لذكور )248,645 ألف تلميذ في الريف، و9,936 ألف تلميذ في الحضر(، 322.725 ألف تلميذة من 
اإلناث )233,371 ألف تلميذة في الريف، 89,354 ألف تلميذة في الحضر(، وبلغت نسبة التسرب من املرحلة اإلبتدائية 0.5%، وفي 

املرحلة اإلعدادية %15.

بلغ عدد املعاهد األزهرية في املحافظة 35 معهدا في الحضر، 187 معهدا في الريف، بإجمالي عدد 222 معهد، وبلغ عدد الطالب 
املقيدين الذكور 8,335 ألف طالب في الحضر، 21,354 ألف طالب في الريف، بإجمالي 29,689 ألف طالب، بينما كان عدد 

الطالبات املقيدات 6,267 ألف طالبة في الحضر، 18,784 ألف طالبة في الريف، بإجمالي 25,051 ألف طالبة.

يوجد باملحافظة جامعة واحدة حكومية )جامعة الفيوم( تضم 18 كلية ومعهدا يدرس بها 21.970 ألف طالب وطالبة طبقا 
الحصائيات العام الجامعي 2014-2015 )7.343 ألف طالب، 14.627 ألف طالبة(، وتخرج في دور مايو )2014-2013( 629 

طالبا، 1.109 ألف طالبة، بينما تخرج في دور يناير 18 طالب، 43 طالبة، بإجمالي 1.799.

وفي مجال محو األمية، أوضح الدليل أن عدد من تم محو أميتهم من الذكور 15.460 ألف أمي ومن اإلناث 13.715 ألف أمية عن 
الفترة من يوليو2014 حتي مارس 2015، وأن عدد املستهدفين من األميين 92.623 ألف أمي، على الجامعة ان تساهم مساهمة 

فعالة في هذا املشروع القومي الهام بالتعاون مع أجهزة الدولة ممثلة في الهيئة العامة لتعليم الكبار. 

مما سبق يتضح ضرورة زيادة اإلنفاق على التعليم لتغير الواقع الفعلي إلى صورة مرغوبة تستحقها مصر.

قطاع الطاقة في مصر: التحديات ورؤية للمستقبل )وزارة الدولة لشئون البيئة، شبكة املعرفة البيئية املصرية، 23 مارس 
:)2014

أن اإلجمالي العام من الطاقة الكهربية املباعة  في الكتاب السنوي 2014)3(،  أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
بلغت 140.675 ألف ج. و. س في العام 2012-2013، مقابل 119,916 ألف ج. و. س في العام 2009-2010، وتم بيعها ألغراض 

االستعمال والتي تتنوع ما بين الصناعة، الزراعة، مرافق وإنارة عامة، جهات حكومية، منازل وشركات اإلسكان، محالت وأخرى.

كما أوضح أن الطاقة الكهربائية املولدة من املحطات التابعة لشركات اإلنتاج في العام 2012-2013 بلغت 164.628 ألف ج.و.س، 
مقابل 139 ألف ج.و.س في العام 2010-2009.

1- برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، الواليات املتحدة األمريكية، تقرير التنمية البشرية، 2014.
2- ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.

3- الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، الكتاب السنوي اإلحصائي، 2014.
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وقد أوضح الجهاز في ملحة إحصائية عن مصر 2015 )1(، أن كمية االستهالك من املنتجات البترولية قد بلغ 71.6 مليون طن متري 
لعام 2011-2012، مقابل 68.3 مليون طن متري لعام )2011-2010(.

وعلي الرغم من أن مصر تتمتع  بتوفر خليط متنوع من املصادر اآلولية للطاقة التقليدية واملتجددة، إال ان قطاع الطاقة يواجه 
تحدى حقيقى في الوفاء باحتياجات التنمية حيث إن الزيادة املضطردة في االستهالك غير الكفء للطاقة املستدامة والتوجه السابق 
الى تصدير املوارد األولية خاصة الغاز الطبيعى، قد أدى منذ العام 2007 / 2008 إلى بدء ظهور فجوة متزايدة بين املوارد األولية 
املتوفرة لالستهالك املحلي وحجم الطلب عليها، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى استيراد عديد من املشتقات البترولية والبوتاجاز والتى 

تمثل عبء ضخم على موازنة الدولة.

أما عن التحديات، فقد اتفقت نتائج تقديرات أجرتها جهات مختلفة بين عامى )2010/2008( على أنه من املتوقع أن تتراوح 
الفجوة بين 24% - 35% من حجم الطلب على الطاقة األولية بين عامي )2022-2030(، وهو مايمكن أال تتوفر إمكانات تدبيره من 
األسواق العاملية أو تمويله من املصادر املحلية، لذك يواجه قطاع الطاقة املصري تحديات متعددة في سعيه لتحقيق إسهام مؤثر 
في الوفاء باحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر وتحقيق استدامتها، خاصة في ضوء املواد 27،32،46 من الدستور 
املصري التي تلزم الدولة بتحقيق الرخاء االقتصادى من خالل التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، وااللتزام بالحفاظ علي 
املوارد الطبيعية واالستغالل األمثل ملصادر الطاقة املتجددة، وحماية البيئة بما يكفل تحقيق التنمية املستدامة، ومن أهم هذه 

التحديات:

تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية املستدامة.	 

التغلب علي الفجوة املتزايدة بين موارد الطاقة وحجم الطلب عليها وتأمين إمداداتها.	 

التحول إلي أنماط اإلنتاج واالستهالك املستدام ملوارد الطاقة للحفاظ علي البيئة .	 

مراجعة سياسات دعم الطاقة، مع مراعاة العدالة االجتماعية وتوفير فرص العمل .	 
في ضوء ما تقدم، تتحدد الرؤية للمستقبل في ضمان توفير موارد الطاقة وتأمين إمداداتها الالزمة لتحقيق نمو اقتصادي يتناسب 
وأهداف خطة التنمية الطموحة ملصر، مما يستلزم التوجه الفوري لتضمين استراتيجيات وخطط قطاع الطاقة إجراءات حاسمة 

للعمل على:
تكثيف االعتماد على موارد الطاقة الوطنية املتاحة.	 
تكثيف وتطوير أنشطة التنقيب واالستكشاف، مع إعادة النظر في االتفاقيات لتحفيز الشركاء، وتعظيم االستفادة 	 

الوطنية .
التوسع في مشروعات التحول إلى الغاز الطبيعي في القطاعات املختلفة، وبما يتناسب واملوارد املتاحة.	 
تبني استراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة وترشيد االستهالك تستهدف توفير10% من إجمالي االستهالك النهائي للطاقة 	 

بحلول عام 2022، 20%  بحلول عام 2027. 
إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وصيانة عديد من املحطات القائمة.	 
تبني استراتيجية لتوفير20% من الكهرباء املنتجة من املصادر املتجددة بحلول عام 2020 حيث تم تنفيذ مشروعات 	 

ميدانية بقدرات متصاعدة، خاصة مزارع الرياح والتى وصلت قدراتها في عام 2011/2010 إلى 540 ميجاوات ويستهدف 
وصولها إلى 7200 ميجاوات بحلول عام 2020، وإنتاج الكهرباء من النظم الحرارية الشمسية بقدرة 140 ميجاوات، 
باإلضافة إلى قيام القطاع الخاص بتصنيع للسخانات الشمسية، وتجميع ألواح الخاليا الشمسية وتنفيذ نظمها، وعلى 
 عن األهداف االستراتيجية، اإلمكانات 

ً
الرغم من ذلك إال أن حجم انتشار تطبيقات الطاقة املتجددة مازال قاصرا

املتوفرة لها خاصة في ضوء التطور التقني املتسارع وبدء وصول عديد من نظمها إلي حيز االستخدام التجاري.

الشروع في إنشاء محطات الطاقة النووية رغم تكلفنها الكبيرة.	 

1- الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر، يونيو 2015.
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املياه:
أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في ملحة إحصائية عن مصر 2015 (1(، أن كمية املياه النقية املنتجة قد بلغ 8.9 
مليار م3 لعام 2011-2012، بينما بلغ 8.5 مليار م3 لعام 2010-2011، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من املياه النقية املستهلكة 
86.5 م3 لعام 2011-2012، مقابل 87.4 م3 لعام 2010-2011، وقد كانت كمية املياه العكرة املنتجة 2.6 مليار لعام 2011-

2012، مقابل 2.8 مليار م3 لعام 2011-2010.

وقد أوضح الدليل اإلحصائي املوحد ملحافظة الفيوم لعام 2014)2(، أن كمية مياه الشرب النقية املنتجة للمحافظة بلغت 
208,358 ألف م3/ عام، بينما بلغت كمية مياه الشرب النقية املستهلكة 144,101 ألف م3/ عام.

أما طاقة الصرف الصحي فقد بلغت 196.72 ألف م3/ يوم، وعدد املباني املتصلة بشبكة الصرف الصحي بلغت 57.431 ألف 
مبنى في الحضر، 111,509 ألف مبنى في الريف، بإجمالي 168,940 ألف مبنى.

كما أشار الدليل أن كمية الكهرباء املنتجة بلغت 2,829 مليون ك.و.س/ سنة، وتنقسم جملة الكهرباء املستهلكة إلي نشاط اإلنارة 
وتبلغ 1,922 مليون ك.و.س/ سنة، والنشاط الصناعي ويبلغ 660 مليون ك.و.س/ سنة.

الدعم:
 أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)3(، أن إجمالي الدعم قد بلغ 94.795 مليار جنيه في الفترة )يوليو- مارس( للعام 

املالي 2014-2015، مقابل 85.202 مليار جنيه في نفس الفترة للعام السابق بمعدل تغير 11.3% )جدول 8(.

جدول )8(: إجمالي الدعم في الفترة )يوليو – مارس( للعام املالي )2015-2014(

البيان
يوليو- مارس

2014/2013
االجمالى %

يوليو- مارس

2015/2014
معدل التغير%االجمالى %

مؤسسات غير مالية حكومية

1- هيئة السلع التموينية

2- هيئة البترول

3- أخرى

16.321

49.800

17.834

19.2

58.4

20.9

21.353

44.773

27.727

22.5

47.2

29.3

30.8

10.1-

55.5

-1.2471.5.9421.024.5مؤسسات مالية حكومية

85.20210094.79510011.3إجمالى الدعم

املصدر: وزارة املالية

وفي هذا الخصوص، أشار الدليل اإلحصائي املوحد للمحافظة لعام 2014)4(، أن عدد مكاتب التموين في املحافظة بلغ 74 مكتب، 
وعدد املجمعات االستهالكية بلغ 154 مجمعا، أما عدد املستفيدين من البطاقات التموينية قد بلغ 2,437,717 مليون مستفيد، 
وبلغ عدد املخابز البلدي املدعم 513 مخبزا تقدم الدولة لها حصة دقيق مدعم قدرها 187 ألف طن/ سنة، بينما عدد املخابز 
الطباقي بلغ 94 مخبزا وبلغت حصة الدقيق لها 17 ألف طن/ سنة، بينما حصص الدقيق األخري بلغت 83 ألف طن/ سنة، بإجمالي 

1-  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، ملحة إحصائية عن مصر، يونيو 2015. 
2- ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.

3 - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، النشرة اإلحصائية الشهرية، مايو 2015.
4  - ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
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288 ألف طن/ سنة. وذكر الدليل أن عدد مستودعات البوتاجاز قد بلغ 67 مستودًعا في املحافظة وعدد األسطوانات املستهلكة 
 7 مليون أسطوانة سنوًيا، وبلغ عدد األسطوانات األخري 244 ألف أسطوانة سنوًيا.

ً
منزليا

الدخل:
أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في الكتاب السنوي 2014)1(، أن مصادر الدخل تتعدد، فقد بلغ إجمالي الدخل 
30,491 ألف جنيه عام 2012-2013، مقابل 25,352 ألف جنيه عام 2010-2011، وقد أوضح تقرير التنمية البشرية عام 
2014)2( أن فقر الدخل في الدول العربية والتي عددها 10 بلدان بلغ 6.5% ونسبة املعرضون لفقر الدخل بلغ 36.4% )مكتب تقرير 

التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الصادرة عن البنك الدولي(.

التنمية البشرية:
بناء علي تقرير التنمية البشرية الصادر ديسمبر 2015 الصادر عن األمم املتحدة والذي شمل 188 دولة، تعتبر الدول ذات تنمية 
مرتفعة جدا عندما تحوز على مؤشر يتراوح بين 0.8-1، وهي في هذا العام 49 بلدا تأتي في مقدمتها النرويج )0.944( فاستراليا، 

سويسرا، الدانمارك، هولندا، املانيا، ايرلندا، الواليات املتحدة، كندا، نيوزيلندا، وسنغافورة.

جاءت قطر في املرتبة 32 عامليا وفي مقدمة الدول العربية )0.85(، تليها السعودية في املرتبة 39، فاإلمارات 41، فالبحرين 45، 
فالكويت 48، وجاء في الدول ذات التنمية املرتفعة )0.7-0.8( سلطنة عمان 52، لبنان 67، األردن 80، الجزائر 83، تونس 96.

ومن الدول ذات التنمية املتوسطة )0.5-0.7(: مصر 108 )املتوسط السنوي ملعدل نمو دليل التنمية البشرية بلغ 0,690(، فلسطين 
113، العراق 121، املغرب 126، سوريا 134. وجاء في التنمية املنخفضة )أقل من 0.5( موريتانيا 156، جزر القمر 159، اليمن 
160، السودان 167، جيبوتي 168، جنوب السودان 169. وقد احتلت مصر املركز 110 بناء علي تقرير التنمية البشرية لعام 
2014)3( وكان معدل نمو دليل التنمية البشرية 0.72%. كما أوضح تقرير 2014 أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 

بلغ 25.2% في الفترة 2012-2002.

التنمية البشرية بالفيوم: 
يالحظ عموًما على مستوى مصر أن هناك تحسًنا مستمًرا في مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0.68 عام 2014 مقابل 0.524 عام 
1995. وعلى الرغم من ذلك تأتي محافظة الفيوم ضمن محافظات الجمهورية )الفيوم، وأسيوط، واملنيا، وبني سويف، وسوهاج 

 لتقرير التنمية البشرية2010.
ً
، قنا( التى تشغل املراكز األخيرة في التنمية البشرية، وفقا

البيئة: 
أوضح الدليل اإلحصائي املوحد ملحافظة الفيوم لعام 2014)4(، أن املحافظة تحتوي علي  محطتين للرصد البيئي، ثالث مقالب 
للقمامة، وموقع واحد للدفن الصحي للمخلفات الصلبة، كما يوجد مصنع واحد لتدوير القمامة ولكنه معطل، كما يوجد ثالث 
محارق للقمامة، وال توجد شركات نظافة في املحافظة، وتبلغ املحميات الطبيعية في املحافظة محميتين طبيعيتين، باإلضافة إلى 

20 حديقة عامة.

التنمية املستدامة:
مصر هى إحدى الدول التى اهتمت كثيرا بالتنمية املستدامة، باعتبار ما يواجهها من تحديات في مجاالت التنمية الزراعية والصناعية 
واألنشطة االقتصادية املختلفة، وإلى جوار االهتمام الحكومي اهتم املجتمع املدني أيضا بهذا املفهوم، إذ بدأ املنتدى املصري 
للتنمية املستدامة نشاطه في عام 2012. وكان يهدف إلى وضع تقرير سنوى محايد عن حالة التنمية املستدامة في مصر لتحقيق 
أحد أهم توصيات قمة »األرض +20« التي نصت على وجود كيانات وطنية للرصد والتقويم واملتابعة. وقام تقرير املنتدى على 
محاور أهمها: السياسات املصرية لالقتصاد األخضر، واألمن املائي والغذائي، والخروج من الوادي إلى الصحراء، وتحديات الطاقة 

1   - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، الكتاب السنوي اإلحصائي، 2014.
2  - برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، الواليات املتحدة األمريكية، تقرير التنمية البشرية، 2014.
3 - برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، الواليات املتحدة األمريكية، تقرير التنمية البشرية، 2014.

4 - ديوان عام محافظة الفيوم، الفيوم، الدليل اإلحصائي املوحد عن املحافظة، 2014.
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املتجددة، وخليط مصادر الطاقة بين الفحم والنووي، واإلسكان االجتماعي والعمارة الخضراء، وتنمية قناة السويس وسيناء، كما 
تضمنت محاور التقرير قضايا تغير املناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والزيادة السكانية، وصحة البيئة، وغيرها )عن: فوزى عبد 

الحليم، من يدير التنمية املستدامة في مصر؟ األهرام القاهري، األربعاء 23 سبتمبر، 2015 العدد 47042، ص 23(.

مقارنة بين أهم املؤشرات اإلقتصادية خالل الفترة )2015-2009( )1(

يوضح جدول )9( إنخفاض معدل النمو االقتصادي من 5.1% عام )2009-2010( إلى 4.7% عام )2014-2015(، كما انخفض 
معدل االستثمار في جمهورية مصر العربية من 19.5% عام )2009-2010( إلى 12.6% عام )2014-2015(، أما معدل البطالة فقد 
ارتفع من 8.9%  عام )2009-2010( إلى 12.8% عام )2014-2015(، وكان ذلك نتيجة زيادة نسبة عجز املوازنة العامة للدولة من 
الناتج املحلي اإلجمالي، وانخفاض حصيلة الصادرات، وحدوث عجز في ميزان املدفوعات، وانخفاض صافي االحتياطات الدولية، 
حيث كان 35.2 مليار دوالر عام )2009-2010(، وانخفض إلى 15.3 مليار دوالر عام )2014-2015(، وكان هذا كله بسبب األحداث 
التي مرت بها البالد في السنوات األخيرة، والتي أدت إلي خروج بعض االستثمارات األجنبية خاصة في فترة انعدام األمن واألمان 
التي حدثت أعقاب أحداث يناير 2011، ولكن األمر الذي يدعو للتفاؤل هو بداية رجوع مصر إلى معدالتها التي كانت تحققها قبل 
هذه األحداث، فبمتابعة الجدول التالي في السنوات 2011/2010، 2012/2011، 2013/2012، 2014/2013، يجد القارئ أن 
معدالت النمو في تحسن مستمر، وهذا يتيح الفرصة للجامعة لكي يكون لديها نصيب في تحقيق التنمية االقتصادية التي تسعي 
مصر إلى تحقيقها، عن طريق إجراء البحوث والعمل علي تطوير األساليب التكنولوجية املستخدمة في الزراعة والصناعة، وتوطين 
التكنولوجيا، وتدريب الطالب وتأهيلهم لسوق العمل بمهارات ومؤهالت تساعدهم علي تحقيق التنمية االقتصادية التي يحلمون 

بها لدولتهم.

1 - وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، جمهورية مصر العربية، أهم مؤشرات األداء اإلقتصادي واإلجتماعي خالل الربع الثالث والتسعة أشهر األولي من العام املالي 2014-
.2015 ،2015
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جدول )9(: أهم املؤشرات االقتصادية لجمهورية مصر العربية من الفترة 2009 إلى 2015

املؤشر
 / 2009

2010

 / 2010

2011

 / 2011

2012

 / 2012

2013

 / 2013

2014

2015/2014

يوليو/مارس

5.11.82.22.12.24.7معدل النمو االقتصادى %

19.517.116.414.214.012.6معدل االستثمار %

8.911.812.613.312.312.8معدل البطالة %

24.924.825.932.036.932.8معدل البطالة بين الشباب %

11.5119.157.210.810.8معدل التضخم %

26.326.326.3--25.2--نسبة الفقراء %

عجز املوازنة العامة للدولة )% من الناتج 

املحلى االجمالي(
8.19.810.613.712.89.4

23.927.525.127.026.116.9حصيلة الصادرات )مليار دوالر(

49.554.159.257.759.846.4مدفوعات عن الواردات )مليار دوالر(

(29.6((33.7((30.69((34.14((27.1((25.12(عجز امليزان التجارى )مليار دوالر(

فائض/عجز في ميزان املدفوعات )مليار 

دوالر(
3.359.75 -11.2 -23.1.481.0 -

35.226.615.514.916.715.3صافي االحتياطات الدولية )مليار دوالر(

عدد شهور الواردات الزراعية التى يغطيها 

صافي االحتياطات الدولية
8.65.93.13.1332.8

رأس املال املصدر للشركات التي تم 

تأسيسة )باملليون جنيه(
1641717858106011198111867.6

7900 يوليو/ديسمبر 

2015/2014

رأس املال املصدر للشركات التى تم زيادة 

رؤس اموالها )باملليون جنيه(
4247369491324474929932174.3

16100 يوليو/ديسمبر 

2015/2014
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الخالصة وأهم التوصيات:

مما سبق ينبغي أن ينعكس السياق االقتصادي ملصر، بصفة عامة، وإقليم الفيوم، بصفة خاصة، يساهم بشكل كبير في وضع 
الخطة االستراتيجية للجامعة ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي:

انخفاض االستثمارات األجنبية املباشرة بمقدار363.9 مليون دوالر وانخفض االستثمار في القطاع العام بنسبة %1.6 	 
وزيادة استثمار القطاع الخاص بنسبة 1.6%، يؤكد ضرورة دعم وتطوير البحث العلمي للبحث عن آفاق جديدة ومتميزة 

وآمنة لالستثمار املبني على أسس علمية. 

يبين املؤشر الدال على ترتيب مصر من ناحية كفاءة سوء العمل تدني مهارة مستوى العمالة املصرية في األسواق املحلية 	 
والعاملية، لذلك ينبغي أن تتضافر جهود الجامعات املصرية والتعليم الفني لتخريج عمال ذو مهارة علمية وعملية بما 

يتالءم واحتياجات سوق العمل.

ترتفع نسبة البطالة في محافظة الفيوم بالرغم من توافر جميع أنواع األنشطة االقتصادية بها، ويرجع ذلك إلى إهمال 	 
املسئولين دعم وتنشيط بعض الحرف خاصة الزراعة والصناعات الغذائية القائمة على الزراعات املتوفرة باملحافظة، 
وكذلك إهمال الحرف والصناعات اليدوية التى يشتهر بها مجتمع الفيوم، وقد ترجع نسب البطالة العالية بصفه عامة 
إلى انخفاض كفاءة عنصر العمل نتيجة اإلهمال امللحوظ في العملية التعليمية بمصر خالل السنوات السابقة بما فيها 
التدريب والتطبيق العملي، لذلك ينبغي االهتمام بتطوير البرامج التعليمية طبقا للمستحدثات العاملية وخطط التنمية 

في مصر. 

ينبغي على الدولة زيادة اإلنفاق على العملية التعليمية وعمل بروتوكوالت التعاون الالزمة مع الوحدات االقتصادية 	 
لتطبيق ما تم دراسته من قبل الطالب في الواقع امليداني للدولة ملحاولة تغيير الواقع الفعلي إلى الصورة املرغوبة.

ينبغي تطوير برامج كلية الطب لتتوافق مع طب املجتمع وأمراض البيئة ومساهمة املستشفي التعليمي في النهوض بالوضع 	 
الصحي باملحافظة من خالل توفير خدمات طبية أفضل والوصول بنسب الشفاء إلى نسب مرضية وزيادة استيعاب 

املستشفي للمزيد من املر�سى وتوفير األجهزة واملعامل الالزمة لتقديم خدمة طبية أفضل.

ضرورة االهتمام بعناصر الجذب السياحي ألن املحافظة بحاجة لالستثمار الستغالل مواردها السياحية واإلفادة من 	 
عوائد االستثمار السياحي على االقتصاد املحلي ونتائجه اإليجابية وتحقيق الجودة له. 

ضرورة العمل على وضع الفيوم على الخريطة السياحية وكذلك وضع برنامج كامل للتسويق السياحي بها. 	 

إشراك الجامعة بكل مؤهالتها من كليتي اآلثار والسياحة في حل املشاكل وتنمية املناطق السياحية واألثرية وعمل البرامج 	 
الالزمة لذلك وتصميم املواقع االلكترونية، وتنمية اإلرشاد السياحي واألثري بلغات متعددة وتبني مشروعات املتاحف.
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الفصل الثالث
تحليل الوضع الراهن )التحليل البيئي( لجامعة الفيوم

تتحدد الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم في ضوء تحليل دقيق للوضع الراهن للجامعة في مختلف القطاعات حتى يمكن صياغة 
رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية التي تسعي إلي تحقيقها خالل األعوام الخمسة القادمة )2016-2021( والتي تعكس 
طموح إدارة الجامعة ملستقبل أفضل من خالل خلق قيم مضافة في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع وتنمية البيئة. 

وتواجه الجامعة تحدًيا غير مسبوق نتيجة عدد من املتغيرات التي حدثت خالل اآلونة األخيرة علي الصعيدين املحلي والعالمي 
مما يفرض علي الجامعة حتمية التخطيط بشكل علمي ملواجهة التغير الدائم في ظروف البيئة الخارجية حيث إن التخطيط 
االستراتيجي هو أسلوب التحرك ملواجهة التحّديات أو االستفادة من الفرص املوجودة في البيئة الخارجية والذي يأخذ في الحسبان 

نقاط الضعف ونقاط القوة الداخلية في البيئة الداخلية سعيا لتحقيق رسالة وأهداف يتم تحديدها.

وتتضح أهمية التحليل البيئي في كشف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات داخل املؤسسة التعليمية التخاذ القرار 
االستراتيجي الصحيح في التعامل مع النشاطات املختلفة داخل وخارج املؤسسة، ومن هذا املنطلق قام فريق العمل بتشخيص 
وتقييم الوضع الراهن بطرق علميه متعارف عليها من خالل استخدام تحليل سوات  SWOT Analysis  لتحقيق الفهم الصحيح 
الذهني ملجموعة مختارة  العصف  أسلوب  باستخدام  التحليل  تطبيق هذا  بدأ  وإمكاناتها،  الجامعة  لواقع  الدقيق  والتحليل 
من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والعالقة بالتخطيط االستراتيجي الجيد، ومن ثم تم تحديد البيئة الداخلية والبيئة 
الخارجية، حيث إن البيئة الداخلية تمثلت في نقاط القوة ونقاط الضعف، بينما البيئة الخارجية تمثلت في الفرص والتهديدات، 
التي تحيط بالجامعة والتي يمكن استغاللها لتحقيق أهداف ونتائج إيجابية إضافية لها، ثم جرى تصميم مجموعة من استطالعات 
الرأي للمهتمين بالشأن الجامعي في إقليم الفيوم من قيادات أكاديمية وإدارية وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين وطالب 

وممثلين للمجتمع املدني املستفيد من خدمات الجامعة.

وقد أسفرت نتائج تحليل الراهن عن إبراز نقاط القوة والفرص املناسبة الستنتاج أهداف استراتيجية قوية ومناسبة تعمل على 
تحقيق الرؤية والرسالة املنشودة للجامعة من خالل دعم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ملواجهة أو تجنب التهديدات 

والتحديات املحتملة، وفيما يلي نتائج التحليل )جدول 10(.

جدول )10(: نتائج تحليل الوضع الراهن: مصفوفة تقييم العوامل االستراتيجية الداخلية للجامعة

العوامل 
االستراتيجية 

الوزن النسبى

Weight

القيمة

Rate

النقاط املرجحة

 Weighted
 Score

التعليق

: نقاط القوة
ً
أوال

الحوكمة في إدارة 
الجامعة

0.0430.12

وجود هيكل تنظيمي متكامل املسئوليات • 
واملستويات اإلدارية واألكاديمية على كافة 

قطاعات العمل الجامعي.

للجامعة رؤية ورسالة ومنظومة قيم جديدة • 
تعكس أدوارها التعليمية والبحثية واملجتمعية.
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تنمية املوارد 
البشرية 

0.1840.72
وجود عدد كاف وخبرات متميزة من هيئة • 

التدريس من مدارس علمية متباينة. 

0.1250.6البنية التحتية

وجود حرم جامعي بتخطيط متميز ومالئم • 
لتحقيق رؤية رسالة الجامعة وأهدافها واألهداف 

التعليمية. 

توافر القاعات التدريسية املالئمة ألعداد الطالب • 
بالكليات.

تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصال

0.1240.48
تمتلك الجامعة بنية تحتية تكنولوجية داعمة • 

لنظم املعلومات وأنشطتها.

تطوير البرامج 
التعليمية

0.1230.36
تقدم الجامعة باقة متنوعة من البرامج • 

التعليمية.

0.1440.56التعليم والتعلم

نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس في • 
غالبية كليات الجامعة نسبة جيدة تدعم جودة 

العملية التعليمية.

يستخدم أعضاء هيئة التدريس أنماط متعددة • 
من أساليب التعليم والتعلم.

0.0530.15أساليب التقويم
يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب تقويم • 

مختلفة تتسم بالعدالة والشفافية وعدم التحيز.

0.0530.15التعليم املفتوح
يقدم مركز التعليم املفتوح بالجامعة عددا من • 

البرامج التي تغطي تخصصات مختلفة بما يدعم 
القدرات الذاتية للجامعة.

رعاية الطالب 
والخريجين

0.0830.24

 • 
ً
تدعم الجامعة األنشطة الطالبية املختلفة ماديا

ومعنوًيا.

يوجد مركز ملتابعة الخريجين يعقد عديًدا من • 
امللتقيات التوظيفية بكليات الجامعة املختلفة.

حفزة 
ُ
البيئة امل

النتاج املعرفة
0.0540.2

تقدم كليات الجامعة مجموعة متنوعة من • 
برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات 

العلمية. 

يتم تحفيز الباحثين للنشر الدولي. • 

وجود معامل معتمدة دوليا حاصلة على شهادات • 
األيزو تخدم العملية البحثية.
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نقل وتوطين 
التكنولوجيا

0.0530.15

يقدم مركز تكنولوجيا املعلومات بالجامعة • 
دورات تدريبية في مهارات الحاسب اآللي.

توفر الجامعة أجهزة الحاسب اآللي ألعضاء هيئة • 
التدريس واالتصال باالنترنت بما يدعم نقل 

التكنولوجيا.

العالقات 
الثقافية والتعاون 

الدولي
0.0430.12

تشجع الجامعة عقد االتفاقيات من  خالل • 
العالقات الثقافية والتعاون الدولي.

ثانًيا: نقاط الضعف

 

الحوكمة في إدارة 
الجامعة

0.110.1

قصور مشاركة القيادات الجامعية  والطالب • 
والخريجين وأولياء األمور في إعداد رؤية ورسالة 

الجامعة وأهدافها االستراتيجية في الفترات 
السابقة.

ال يوجد خطة معتمدة لتنمية موارد الجامعة • 
وآليات متابعتها.

قصور في تنفيذ ومتابعة أنشطة ضمان الجودة.• 

ضعف توجيه ومتابعة األقسام العلمية • 
واإلدارية في الكليات لتنفيذ سياسات وإجراءات 

نظم الجودة الداخلية.

ضعف إعداد التقارير السنوية وخطط التحسين • 
الستيفاء معايير االعتماد بالكليات.

عدم وجود خطط تحدد أولويات االنفاق • 
االستثمارى بالجامعة.

تنمية املوارد 
البشرية

0.0820.16

غياب مؤشرات جودة األداء في القطاع اإلداري.• 

ال توجد آليات لتقييم أداء مراكز وحدات • 
الجامعة املختلفة.

ال توجد سياسات لتشجيع االبتكار وزيادة اإلنجاز • 
في إدارات الجامعة.

ال يوجد ميثاق أخالقي معتمد ومعلن بالجامعة. • 
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0.1520.3البنية التحتية

عدم كفاية املعامل الدراسية والتجهيزات • 
املعملية بما يتناسب مع أعداد الطالب.

ضعف تجهيزات املعامل البحثية باألجهزة • 
الحديثة وقلة املعامل املركزية.

ضعف آليات متابعة كفاءة املرافق املتاحة • 
بالجامعة، وخطط الصيانة الدورية.

تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصال

0.0710.07

ال توجد أنظمة معلومات الكترونية إلدارة • 
القاعات الدراسية واملعامل واملخازن ومباني 

وبوابات الجامعة.

بطء سرعة االنترنت بالجامعة وضعف توافر • 
الواي فاي في بعض مناطق الجامعة، مما يؤثر 

سلبا في امكانية التوسع في التعليم عن بعد، 
وعلى األداء بصفة عامة.

امللكية الفكرية 
واألخالقيات

0.0510.05
عدم تفعيل دليل األخالقيات وامللكية الفكرية • 

بالجامعة.

تطويرالبرامج 
التعليمية

0.1520.3

ضعف في دراسات احتياجات سوق العمل • 
ألخذها في االعتبار عند إعداد البرامج التعليمية.

قصور في آليات التحسين املستمر للبرامج • 
واملقررات بناءا على التقييم الذي يتم دوريا.

عدم وجود سياسات واضحة في برامج إعـداد • 
الطالب فيما يخص ربط تلك البرامج بسوق 

العمل واحتياجات املجتمع املحلي.

عدم وجود مؤشرات واضحة لقياس فاعلية • 
التدريب

امليداني لطالب الجامعة.
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0.1520.3التعليم والتعلم

قلة عدد البرامج التعليمية املشتركة مع جامعات • 
عربية وعاملية .

قصور في إجراءات التحسين املستمر للبرامج • 
واملقررات.

قلة عدد البرامج التقنية )للعلوم املستقبلية( • 
بالجامعة.

ضعف آليات التدريب امليداني في بعض كليات • 
الجامعة.

قلة املوارد املالية املخصصة للعملية التعليمية.• 

وجود مشكلة الكثافة العددية للطالب في بعض • 
الكليات والبرامج التعليمية دون غيرها بالجامعة.

نقص آليات تنمية قدرات ومهارات الطالب في • 
اإلبداع واالبتكار والتطوير.

قصور دور مركز ضمان الجودة في متابعة جودة • 
أداء العملية التعليمية بالجامعة.

0.0510.05أساليب التقويم
ضعف االستفادة من نتائج تقويم العملية • 

التعليمية.  

0.041التعليم املفتوح
0.05

ال توجد آليات ملتابعة جودة برامج التعليم • 
املفتوح بالجامعة، وعدم وجود معايير قومية 

أكاديمية NARS يمكن القياس عليها.

ضعف قدرات ومهارات خريجي برامج التعليم • 
املفتوح.

رعاية الطالب 
والخريجين

0.0410.05

قلة بـرامج رعايـة الطــــالب املوهوبين واملتفوقين • 
واملتعثرين  دراسًيا.

ضعف آليات االتصال الفعال بالخريجين • 
واستطالع آرائهم في تطوير البرامج.
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حفزة 
ُ
البيئة امل

النتاج املعرفة
0.0720.16

عدم وجود اليات لتحويل املعارف إلي • 
تكنولوجيات )إنتاج التكنولوجيا(.

عدم تفعيل الخطط البحثية للكليات وضعف • 
املوازنات املالية املخصصة  لتنفيذها. 

ضعف خطط تطوير وصيانة املعامل البحثية.• 

نقل وتوطين 
التكنولوجيا

0.0310.03

عدم تفعيل الوثيقة االليكترونية. • 

ضعف تفعيل االستفادة من امكانات الشبكة • 
الداخلية للجامعة.

العالقات 
الثقافية والتعاون 

الدولي
وجود كثير من االتفاقيات الدولية غير مفعلة.• 0.0210.02

إجمالى النقاط 
املرجحة

األداء العام: دون املتوسط25.49

جدول )11(: نتائج تحليل الوضع الراهن: مصفوفة تقييم العوامل االستراتيجية الخارجية للجامعة

العوامل 
االستراتيجية 

الوزن النسبي
Weight

القيمة
Rate

النقاط املرجحة
 Weighted Score

التعليق

: الفرص
ً
أوال

القدرة 
املؤسسية

0.230.6

تتضمنها •  التي  واملشاريع  املبادرات  تمثل  قد 
الخطة االستراتيجية للتعليم العالي فرًصا متاحة 

للجامعة.

توجه سياسات الدولة نحو اعتماد املؤسسات • 
التعليمية وضمان جودة التعليم بها.

املوقع الجغرافي املميز لجامعة الفيوم حيث إنها • 
أقرب محافظات الصعيد للقاهرة.

وجود منطقة صناعية بمحافظة الفيوم وأخرى • 
 6 وبمدينة  املجاورة  سويف  بنى  بمحافظة 
أكتوبر املجاورة بما يخلق فرص عمل متنوعة 

للخريجين.
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الفاعلية 
التعليمية

0.2830.84

توجد فرص كبيرة للطلب املحتمل على خريجي • 
السياحة  كلية  )خاصة  الجامعة  كليات  بعض 
فرع للجامعة بمدينة  في حالة إنشاء  والفنادق( 

أكتوبر أو مدخل محافظة الفيوم.

وجود مخصصات  مالية من وزارة التعليم العالي • 
لدعم مشروعات الفاعلية التعليمية.

ال يوجد في النطاق الجغرافي إلقليم الفيوم كليات • 
دار  )السياحة،  مناظرة لبعض كليات الجامعة 
رياض  اآلثار،  االجتماعية،  الخدمة  العلوم، 

األطفال، التربية النوعية، طب األسنان(.

قبل •  من  الطالبية  املشاركة  مشروعات  دعم 
وحدة إدارة املشروعات بوزارة التعليم العالي.

بالتعليم •  امللتحقين  عدد  لزيادة  الدولة  توجه 
العالي وتوسيع القاعدة العمرية للملتحقين.

البحث 
العلمي

0.1220.24
تمويل •  املانحة  الجهات  من  كثير  تفضل 

املشروعات التنموية ومشروعات تطوير التعليم 
بمحافظة الفيوم. 

العالقات 
الثقافية 
والدولية

0.230.6

لتفعيل •  األوروبي  االتحاد  لدى  توجه  وجود 
شراكات مع دول شمال أفريقيا.

توجه السياسة العامة للدولة للتوسع في سبل • 
التعاون مع عديد من الهيئات والدول األوربية 
وتفعيل الشراكات الدولية مع هذه  واألفريقية، 

الكيانات.
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خدمة 
املجتمع 

وتنمية البيئة
0.240.8

وجود توجهات للدولة نحو تطوير التعليم التقني • 
وربطه بالجامعات واحتياجات املجتمع املحلي.

التنموي •  الجامعة  دور  في  املحلي  املجتمع  ثقة 
بيًتا للخبرة واالستشارات لحل مشكالت املجتمع 

وإعداد خطط التنمية على كافة املستويات .

إقليم •  في  السياحية  بالتنمية  الدولة  اهتمام 
الفيوم وما يتضمن ذلك من فرص لتفعيل دور 

الجامعة في قطاع السياحة.

ثانًيا: التهديدات  

القدرة 
املؤسسية

0.210.2

الضغوط االقتصادية على مستوى الدولة عامة • 
وانعكاسه على املوازنات املخصصة للجامعة.

وجود بعض القصور والبطء في سياسات الهيئة • 
القومية للجودة واالعتماد في تقديم الدعم الفني 

للكليات والجامعات.

الهيكل اإلدارى لوحدة إدارة •  حدوث تغيرات في 
املشروعات بوزارة التعليم العالى وتغير سياسات 

الدعم للمشروعات التي تقدمها للجامعات.

الفاعلية 
التعليمية

0.2820.56

زيادة أعداد امللتحقين بالجامعة بشكل مستمر، • 
البشرية  الكليات  إمكانات  عن  النظر  بغض 

واللوجستية واملوازنات.

 • 6 ومدينة  بالقاهرة  الخاصة  الجامعات  جذب 
أكتوبر للطالب والوافدين والكوادر املتميزة.

سويف •  بني  بمحافظة  مجاورة  جامعة  وجود 
كلية تغطي كثير من تخصصات جامعة   18 بها 

الفيوم.

نتيجة •  الجامعة  لخريجي  العمل  فرص  قلة 
للظروف االقتصادية أو زيادة نسبة البطالة.
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0.1230.36البحث العلمي
سعي الجامعات املصرية لتطوير ترتيبها العالمي • 

وزيادة تطوير معدالت النشر الدولي واملشروعات 
البحثية بها.

العالقات 
الثقافية 
والدولية

0.220.4

والخدمات •  املنتجات  في  املنافسة  تزايد 
للمجتمع  الجامعة  تقدمها  التي  التخصصية 

املحيط.

تزايد املنافسة من الجامعات املصرية واإلقليمية • 
في تفعيل شراكات مع جامعات االتحاد األوروبي.

خدمة 
املجتمع 

وتنمية البيئة
0.220.4

ارتفاع مشاكل الفقر واألمية واملشاكل الصحية  • 
في مجتمع محافظة الفيوم ومحافظة بني سويف 
املجاورة بما يحد من نجاح البرامج املميزة، ويلقي 
بمزيد من املسئوليات على دور الجامعة في تنمية 

املجتمع.

والوضع •  للدولة  العام  املناخ  استقرار  تذبذب 
األمني والسياسات العامة بالوزارة منذ أحداث 
وانعكاس ذلك على تذبذب   ،2011 ثورة يناير 
مستوى التعاون الفعال مع مؤسسات املجتمع 

واملؤسسات الدولية في مجاالت تطوير التعليم.

وجود تحديات اقتصادية على املستوى القومي • 
الجامعة،  لخريجي  العمل  فرص  من  يقلل  بما 

وارتفاع معدالت التضخم.

وجود قيود في ارتفاع املباني في األرض املخصصة • 
للجامعة بمدينة الفيوم الجديدة بما يحد من 

االستفادة القصوى من األرض.

إجمالى 
النقاط 
املرجحة

األداء العام: دون املتوسط25
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ملخص نقاط الضعف من واقع النتائج

في مجال القدرة املؤسسية:
غياب مؤشرات جودة األداء في القطاع اإلداري.• 
ال توجد آليات لتقييم أداء مراكز ووحدات الجامعة املختلفة.• 
ال توجد سياسات لتشجيع االبتكار وزيادة اإلنجاز في إدارات الجامعة.• 
ال يوجد ميثاق أخالقي وعدم تفعيل دليل األخالقيات وامللكية الفكرية بالجامعة معتمد ومعلن بالجامعة.• 
عدم كفاية املعامل الدراسية والتجهيزات املعملية.• 
ضعف تجهيزات املعامل البحثية.• 
ضعف آليات متابعة كفاءة املرافق املتاحة بالجامعة، وخطط الصيانة الدورية.• 
ال توجد أنظمة معلومات الكترونية إلدارة القاعات الدراسية واملعامل واملخازن ومباني وبوابات الجامعة.• 
بطء سرعة االنترنت بالجامعة وضعف توافر الواي فاي في بعض مناطق الجامعة، مما يؤثر سلبا في امكانية التوسع في • 

التعليم عن بعد، وعلى األداء بصفة عامة.

في مجال موارد الجامعة:
عدم وجود خطة معتمدة لتنمية موارد الجامعة وآليات متابعتها. • 
عدم وجود خطط تحدد أولويات االنفاق االستثمارى بالجامعة.• 

في مجال الجودة:
قصور في تنفيذ ومتابعة أنشطة ضمان الجودة.• 
ضعف توجيه ومتابعة األقسام العلمية واإلدارية في الكليات لتنفيذ سياسات وإجراءات نظم الجودة الداخلية.• 
ضعف إعداد التقارير السنوية وخطط التحسين الستيفاء معايير االعتماد بالكليات.• 
قصور دور مركز ضمان الجودة في متابعة جودة أداء العملية التعليمية بالجامعة.• 

في مجال العناصر البيداجوجية:
قصور في آليات التحسين املستمر للبرامج واملقررات بناًء على دراسات احتياجات سوق العمل واحتياجات املجتمع املحلي • 

ونتائج التقييم الذي يتم دورًيا.
عدم وجود مؤشرات واضحة لقياس فاعلية التدريب امليداني لطالب الجامعة.• 
قلة عدد البرامج التعليمية املشتركة مع جامعات عربية وعاملية والبرامج التقنية للعلوم املستقبلية.• 
قلة املوارد املالية املخصصة للعملية التعليمية.• 
الكثافة العددية للطالب في بعض الكليات والبرامج التعليمية.• 
نقص آليات تنمية قدرات ومهارات الطالب في اإلبداع واالبتكار والتطوير.• 
ضعف االستفادة من نتائج تقويم العملية التعليمية.  • 
قلة بـرامج رعايـة الطــــالب املوهوبين واملتفوقين واملتعثرين  دراسًيا.• 
ضعف آليات االتصال الفعال بالخريجين واستطالع آرائهم في تطوير البرامج. • 
ال توجد آليات ملتابعة جودة برامج التعليم املفتوح بالجامعة أو التطوير. • 

في مجال نقل املعرفة وتوطين التكنولوجيا:
عدم وجود آليات لتحويل املعارف إلي تكنولوجيات )انتاج التكنولوجيا(.• 
وضعف املوازنات املالية املخصصة  للبحث العلمي,• 
عدم تفعيل الوثيقة االلكترونية.• 
عدم تفعيل كثير من االتفاقيات الدولية.• 
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ملخص التهديدات من واقع النتائج
الضغوط االقتصادية على مستوى الدولة.• 
سياسات الهيئة القومية للجودة واالعتماد فيما يخص تقديم الدعم الفني للكليات والجامعات.• 
تغير سياسات دعم املشروعات التي تقدمها وزارة التعليم العالي للجامعات.• 
زيادة أعداد امللتحقين بالجامعات عموما وبشكل مستمر في ضوء ضعف اإلمكانات.• 
جذب الجامعات الخاصة للطالب والوافدين والكوادر املتميزة.• 
وجود جامعة بمحافظة بنى سويف املجاورة.• 
قلة فرص العمل لخريجي الجامعة نتيجة للظروف االقتصادية.• 
زيادة املنافسة في تفعيل شراكات مع جامعات االتحاد األوروبي.• 
ارتفاع مشاكل الفقر واألمية واملشاكل الصحية  في مجتمع محافظة الفيوم.• 
تذبذب مستوى التعاون الفعال مع مؤسسات املجتمع واملؤسسات الدولية في مجاالت تطوير التعليم.• 
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منطلقات الخطة 

مقدمة:
في ظل رؤية واعدة ورسالة طموحة، تضع جامعة الفيوم عدة منطلقات في تحديد خطتها االستراتيجية بحيث تسهم تلك املنطلقات 
في دعم املعرفة ونشر الثقافة العلمية وتطبيقها لإلسهام في تنمية املجتمع املحلي واإلقليمي والدولي عن طريق تلبية احتياجاته 
واإلسهام بشكل فعال في تحقيق برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة في مصر، مع األخذ في االعتبار أهداف التنمية 
االستراتيجية في الواقع املصري وااللتزام بمنظومة القيم واألهداف الحاكمة والرغبة القومية امللّحة في التطوير والبناء واالنطالق 
إلى آفاق مستقبل واعد يسهم في إكساب العنصر البشري املعارف والخبرات بما يحقق رفع كفاءة األداء الجامعي وااللتزام بمعايير 

الجودة والقدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية وتطوير البحث العلمي وتطبيقاته بما يخدم االقتصاد القومي.

يأتي هذا كله في ظل التطور املستمر في تكنولوجيا املعلومات ونظريات التعليم والتعلم والتغير املتالحق في مفردات سوق العمل 
ا يتطلب باستمرار رفع القدرة  واحتياجاته، إيمانا من جامعة الفيوم بأن املنافسة في مجال التعليم والبحث العلمي باتت واقًعا عامليًّ
املؤسسية والفاعلية التعليمية والتطوير الديناميكي والتفاعل مع احتياجات الواقع املحلي والدولي وااللتزام بمعايير التميز الدولية 
في مجاالت التعليم والبحوث وتوظيف تكنولوجيا التعليم ونظم املعلومات واالتصاالت بصورة تطبيقية يظهر أثرها في بنية املجتمع 

ا، بما ُيحقق الدور التنموي لجامعة الفيوم في خدمة املجتمع املصري. ا وتنمويًّ ا واقتصاديًّ ا وثقافًيا واجتماعيًّ معرفيًّ

وتأخذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم في اعتبارها الوقوف على التحول في نمط التنمية وأسلوبها، حيث أصبح نمط التنمية 
يعتمد على القطاع الخاص ومنطق اقتصاد السوق، األمر الذي ينعكس بشكل مباشر على نظام التعليم الجامعي في تحديد 

تخصصات علمية يتطلبها الواقع املصري وأن يكون خريج تلك التخصصات على درجة معينة من الكفاءة في األداء والتميز.

ومن املالئم إعادة هيكلة البرامج التعليمية في مختلف كليات جامعة الفيوم، وفقا الحتياجات سوق العمل كًما ونوًعا مع إكساب 
الخريج املهارات املهنية املطلوبة وأخالقيات العمل ودعم مهارات االبتكار واملبادأة ونزعة االستقالل والتميز. وكذلك يتعين وضع 
الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم في ضوء توجهات الدولة املصرية في الخروج من الوادي القديم واالنتقال من املعمور إلى 
املهجور، وذلك من خالل إنشاء املجتمعات العمرانية الجديدة وتنمية الظهير الصحراوي وإعادة رسم حدود املحافظات لالستفادة 
من مختلف مصادر الثروة البشرية والطبيعية، ويتحدد دور جامعة الفيوم في ظل هذا التوجه القومي عن طريق إكساب العنصر 
البشري القدرة على املرونة في التفكير والقابلية العالية للتكيف والتنقل املنهي والجغرافي، وأن تراعي البرامج التعليمية استبعاد قيم 

االتكالية واألنامالية والتخلص من التفكير التقليدي والنمطي في التعليم والعمل.

إن جامعة الفيوم وهي تضع خطتها االستراتيجية تسعى للتفاعل اإليجابي مع الواقع العالمي ومفرداته في مجال ثورة املعرفة 
واملعلومات واالتصاالت، وتحاول الجامعة في هذا السياق رسم خطتها االستراتيجية في مجال التعليم والبحوث وتطبيقاتهما في 
خدمة املجتمع بطريقة تسهم في سد الفجوة املعرفية بين املجتمع املصري واملجتمعات املتقدمة، وكذلك سد الفجوة املعرفية 
داخل بنية املجتمع املصري املحلي، وذلك عن طريق إكساب العنصر البشري القدرة على التعامل مع عصر املعرفة والتفاعل املتزايد 

.
ً
 معرفيا

ً
في املعرفة واملعلومات واالتصاالت بحيث تسهم جامعة الفيوم في أن يصبح املجتمع املصري مجتمعا

ومن نقاط االنطالق املهمة في وضع الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم، االنطالق من الواقع العالمي في عصر املعرفة واملعلومات؛ 
سهم الجامعة في 

ُ
سهم الخطة االستراتيجية للجامعة في إكساب املعرفة، التكيف مع املجتمع، تنمية الذات، وكذلك ت

ُ
بحيث ت

تحقيق الغايات التي فرضها النظام العالمي في ظل ثورة املعلومات، وقد حددت منظمة اليونسكو بعض هذه الغايات الجديدة، 
 Learning to live وتعلم لتعيش مع اآلخرين ،Learning to be والتعلم لتكون ،Learning to do ومنها: التعلم من أجل العمل

.together

ومن املنطلقات الرئيسية للخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم اإلسهام في تحقيق التضافر واالندماج بين تكنولوجيا املعلومات 
والبرامج التعليمية والبحث العلمي وخدمة املجتمع وإحداث التنمية بما ينعكس على الواقع االجتماعي واالقتصادي والتنموي 
للبالد، وبما ُيسهم في االنتقال باملجتمع املصري إلى مجتمع معرفي له إسهاماته العلمية والبحثية في منجزات ثورتي املعرفة 

واالتصاالت. 
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واملعاهدات  الحديثة  التربوية  واالتجاهات  املبادئ  من  عدد  اعتبارها  في   
ً
آخذة الفيوم  لجامعة  االستراتيجية  الخطة  وتنطلق 

واالتفاقيات الدولية، باإلضافة إلى خبرات الجامعات املحلية والعاملية األخرى.  

وفيما يلي محاور منطلقات الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2021-2016(.



ث
ثال

 ال
اب

الب

135

الفصل األول 
متطلبات عصر اقتصاد املعرفة

 في تاريخ البشرية على مدى القرون الطويلة املاضية، ويمكن القول إن إسهام هذه 
ً
 وحاسما

ً
 مهما

ً
لعبت املعرفة اإلنسانية دورا

 خالل السنوات القليلة املاضية وذلك بفضل الثورة التكنولوجية والعلمية. من هنا املنطلق فإن 
ً
 وجليا

ً
املعرفة قد بدا واضحا

 
ً
 أساسيا

ً
عصر املعلوماتية قد برزت مالمحه بشكل واضح خالل الثلث األخير من القرن املا�سي، حتى باتت املعلومات تشكل موردا

من املوارد االقتصادية ذات البعد االستراتيجي لكل أمة من األمم، والتي ال بد منها، لتحقيق درجة متقدمة من التطور في كافة شئون 
الحياة.

واالقتصاد القائم على املعلوماتية أو املعرفة، هو اقتصاد يرتكز على رؤية تعني بإحداث تغيير جوهري ملموس في بنية نظام العمل 
، ثم إعادة هندسة أساليب األداء وطرق التفكير التي تنظم وتحكم املؤسسات االقتصادية من أجل أن 

ً
داخل االقتصاد نفسه أوال

تتهيأ للعمل املرتكز على املعلومات والذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق فلسفات وتطلعات املجتمع والرقي باألساليب اإلدارية.

 فالتطور الذي تحقق في األنظمة املعلوماتية أدى إلى أن تصبح تكنولوجيا املعلوماتية أحد أهم جوانب تطور االقتصاد العالمي، 
وقد بلغ حجم السوق العاملية لخدمات املعلوماتية في عام )2000( حوالي )2( تريليون دوالر، مما نجم عنه إدخال املجتمعات في 
د  ِ

ّ
عصر ما بعد الصناعة والتي تتميز بثورة االتصاالت واإلنترنت، والتي تؤثر في تعليم اإلنسان وتربيته وتدريبه، وفي الوقت نفسه يول

 للتغيرات املتسارعه وعدم القدرة على التكيف مع هذا الزخم الهائل من التطورات العلمية 
ً
تحدًيا هائال يقف في وجه اإلنسان نظرا

والتكنولوجية، الذي سوف ينعكس على قدرة املجتمعات على املنافسة في سوق االقتصاد العالمي بسهولة ويسر. 

ويتطلب هذا بال شك بناء القدرات البشرية املمكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات اإلنتاجية. وجدير 
بالذكر أن مجتمع اقتصاد املعرفة يأتي بعد مراحل من التاريخ اإلنساني، وقد كان لكل مرحلة منها أثرها ودورها في ظهور املرحلة التي 
تليها بالرغم من التمايز بين هذه املراحل التاريخية في نمط التفكير ونمط اإلنتاج ونسق القيم. وبصفة عامة يتميز مجتمع اقتصاد 

املعرفة بعدة خصائص، منها:

االعتماد على املعرفة التي هي حصيلة ملا يتوافر من معلومات غير قابلة لالستهالك أو التال�سي، وتكُمن فاعليتها وإمكانية 	 
االستفادة منها في املشاركة في تجميعها، والقدرة على تنظيمها وترتيبها وإعاده صياغتها في شكل معرفة ُيستفاد منها.

االستفادة من املعلومات وتحويلها ملعرفة مفيدة يتطلب من املواطنين القدرة على اختبار املعلومات الستبعاد عدم املؤكد 	 
منها، ونقدها وتحليلها والربط بينها.

التركيز على العمل الذهني وتنميته من خالل القدرة على اإلبداع وحل املشكالت واملشاركة والتعاون بين املواطنين 	 
والتجديد في صياغة اإلنسان، وذلك بالتوظيف الفعال آلليات خدمة املعلومات.

وهناك عدة خصائص تسم مجتمع اقتصاد املعرفة منها: 

إستخدام املعرفة بوصفها موردا اقتصاديا؛ حيث تعمل املؤسسات والشركات على استغالل املعرفة واالنتفاع بها في 	 
زيادة كفاءتها وهناك اتجاه متزايد نحو شركات املعلومات لتعمل على تحسين االقتصاد الكلي للدولة.

االستخدام املتناهي للمعلومات واملعرفة بين الجمهور العام، حيث يستخدم الناس املعلومات بشكل ُمكثف في أنشطتهم 	 
بوصفهم مستهلكين، وكذلك يستخدمونها بوصفهم مواطنين ويحولونها ملعرفة ملمارسة حقوقهم وواجباتهم، وكذلك 

بوصفها املحتوى األسا�سي لتعليمهم وتثقيفهم وهذا ُيعني أنها تدخل في تفاصيل الحياة اليومية للفرد.

 من قطاعات االقتصاد، بل أصبح اليوم هو القطاع األهم من بين قطاعات 	 
ً
 مهما

ً
ظهور قطاع املعرفة بوصفه قطاعا

 فقط، بل هو املتحكم في القطاعات 
ً
االقتصاد األخرى كالزراعة والصناعة والخدمات ألنه ال يحقق بذاته دخال وعائدا

األخرى لالقتصاد.
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وبشكل عام يستند اقتصاد املعرفة على املحاور اآلتية: 

االبتكار والبحث والتطوير: االبتكار الذي هو ناتج للبحث والتطوير ومحرك له، ال يتم بناء على جهود فردية وإنما يتم من 	 
خالل عالقات شراكة وتحالف بين كافة املؤسسات املنتجة للمعرفة وغيرها من املنظمات واملؤسسات اإلنتاجية األخرى.

وفر اليد العاملة 	 
ُ
التعليم: يعتبر التعليم من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية؛ حيث يتعين على الحكومات أن ت
املاهرة واإلبداعية، أو بمعنى أدق رأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيا الحديثة في العمل. 

سهل نشر وتجهيز املعلومات واملعارف وتكييفها مع 	 
ُ
البنية التحتية املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: هي التي ت

االحتياجات املحلية لدعم النشاط االقتصادي وتحفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.

الحوكمة الرشيدة: هي التي تقوم على أسس اقتصادية قوية وتستطيع توفير كل األطر القانونية والسياسية التي تهدف 	 
إلى زيادة اإلنتاجية والنمو، وتشمل السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر.  

ومن األمثلة على ذلك ما فعلته سنغافورة من االتجاه بشكل ثابت إلى االقتصاد املعتمد على املعرفة بعد تعرضها لألزمة االقتصادية 
التي عصفت بآسيا في نهاية تسعينيات القرن املا�سي.  وقد اعتمدت الخطة السنغافورية على املحاور التالية: 

االستثمار املكثف في النظام التعليمي.	 

االستثمار في العلوم والتقنية.	 

اإلنفاق على البحث والتطوير.	 

تشجيع اإلبداع وتمويل املشاريع املعرفية.	 

نشر ثقافة االبتكار والبحث العلمي بين الشباب.	 

وقد ارتبط عصر اقتصاد املعرفة بما شهدته تكنولوجيا االتصال واملعلومات خالل السنوات األخيرة من تطورات سريعة وتأثيرات 
مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة اإلنسانية على األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية مما جعل التنمية االقتصادية 

مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مسايرة هذه التحوالت والتحكم فيها بقصد استغالل اإلمكانات املتوفرة واملتجددة.

لقد أسهم التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية األفراد، ومن بين التطورات التي تحدث باستمرار تلك املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصال، وما تبلغه من أهمية من ناحية توفير خدمات االتصال بمختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير 
املعلومات الالزمة لألشخاص واملنظمات؛ ومن ناحية أخرى جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها االتصال فيما بينهم 
بسهولة، وتبادل املعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتعود هذه األهمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال إلى الخصائص التي تمتاز 
بها بما فيها االنتشار الواسع وسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد األشخاص املشاركين أو املتصلين، أو بالنسبة لحجم املعلومات 

املنقولة، كما أنها تتسم بسرعة األداء وسهولة االستعمال وتنوع الخدمات.

وُيعد التعليم من العوامل األساسية لتمكين األفراد في مجتمع اقتصاد املعرفة، وبالرغم من أن الهيئات الدولية التي تعمل في 
شيد بالجهود التي تبذلها الدول العربية وخاصة الخليجية لزيادة نسبة االلتحاق باملدارس 

ُ
مجال مراقبة التعليم في الدول النامية ت

وكذلك في مجال محو األمية، إال أّن هذه الدول ما تزال تواجه بتحديات عدة للوصول بمنظومة التعليم بها ومن كافة مراحلها 
للمستوى الذي ُيؤهلها للعمل في مجتمع اقتصاد املعرفة. وقد أشاد تقرير التنمية البشرية العربية إلى أن جودة برامج التعليم في 

التعليم العالي وتنمية مهارات الطالب تمثالن إحدى القضايا الهامة التي يتعين مواجهتها لتنمية اقتصاد املعرفة. 

عاني 
ُ
وجدير بالذكر أن الوطن العربي وخاصة منطقة الخليج منه تتمتع بنسبة عالية من الشباب، إال أن هذه الشريحة ما تزال ت

من البطالة وبمعدالت أعلى من املتوسط على املستوى العالمي، وقد دفع هذا عديد من الدول العربية الخليجية إلى تنفيذ برامج 
إصالحات شاملة سواء عبر تغيير املناهج التعليمية أو من خالل تطوير برامج متخصصة أو إدماج تقنيات املعلومات واالتصاالت 
في عملية التعليم وتنمية املهارات، ولكن ما يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله من أجل تحسين فرص العمل وقابلية التوظيف 

خرجات التعليم.
ُ
مل

http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
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 في كل عناصر املنظومة التعليمية بداية من فلسفتها، والخروج 
ً
إن دخول مجتمعاتنا عصر اقتصاد املعرفة يقت�سي تغييًر  شامال

بالنظام التعليمي عن نمطيته وتكراريته وجموده إلى آفاق الخيارات املفتوحة، ثم يأتي بعد إعادة فحص فلسفة التعليم، محاوالت 
تطوير وتحسين املناهج والبرامج واألساليب، وليس العكس كما هو متبع اآلن. 

ولعله من املهم اإلشارة إلى أن املطلوب من نظامنا التعليمي لدمج مجتمعنا في عصر اقتصاد املعرفة أكبر من املطلوب من نظم 
التعليم في الدول املتقدمة تجاه مجتمعاتها، فاملفارقة أننا إلى اآلن لم نعش العصور التي سبقت عصر املعرفة، فما زالت كثير من 
أنماط ثقافتنا وإنتاجيتنا تنتمي لعصر ما قبل عصر الصناعة وليس فقط عصر اقتصاد املعرفة، وهذا يفرض على نظام التعليم في 

عاملنا العربي مواجهة تحديين أساسيين هما:

سد الفجوة املعرفية بين مجتمعاتنا واملجتمعات املتقدمة. 	 

سد الفجوة املعرفية داخل املجتمع، أي بين طبقات املجتمع وقطاعاته املختلفة، وخاصة تلك الفجوة املتعلقة بالتباين 	 
في القدرة على التعامل مع عصر املعرفة.

وفي ضوء ما سبق، ينبغي على املسئولين عن التعليم الجامعي في مصر العمل على:

إعادة فحص الفلسفة املوجهة لنظام التعليم	 
، بحيث يعمل على إعداد الفرد 

ً
ا جديدة

ً
إن دخول عصر اقتصاد املعرفة بات يفرض على نظام التعليم غايات وأهداف

ملواجهة مطالب التغيير املستمر والتعايش معه، فخصائص املعرفة والتي من أهمها التغيير املتسارع والتراكم والتعقيد 
والتداخل، يفرض على التربية أن تغير في أهدافها، وأنماط نظمها، وأسلوب عمل هذه النظم املختلفة، ونتيجة لكل ذلك 

ظهرت بعض التحوالت على النظام التعليمي، منها شكل )54(:

شكل )54(: فلسفة التعليم الحديثة في مقابل الفلسفة التقليدية

األخذ بمفهوم وآليات التعليم املستمر	 
إن التطورات املتالحقة في عصر اقتصاد املعرفة في ميادين املعرفة والعلم التطبيقي وما يقوم عليه هذا العصر من ثورة 
في املعلومات واالتصاالت عابرة القارات جعلت من التعليم الجامعي النظامي في كافة تخصصاته مجرد جانٍب جزئي 
 ال ُيلبي حاجة املجتمع وال ُيحقق أهدافه، فالتعليم أو التدريب الذي ُيستكمل أو ُيجري خارج الجامعة، سواء 

ً
غالبا

أثناء الدراسة أو العمل أو من خالل مراكز التدريب أو من خالل وسائل أخرى في املجتمع املعرفي، يعد ذا أهمية وفائدة، 
قدمه الجامعات التقليدية.

ُ
 ملا ت

ً
واستكماال

وتأسيًسا على ما سبق، ينبغي أن يتحرر نظام التعليم الجامعي من الفكر التربوي التقليدي، ويتجه لفكٍر تربوي أرحب 
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 ُيؤكد على ضرورة دمج مفهوم التعليم املستمر في برامج تطوير التعليم الجامعي بحيث تصبح مؤسسات 
ً
وأكثر انفتاحا

التعليم الجامعي مراكز تعليم للمجتمع وللجميع، تقدم برامج تتناسب مع احتياجات كل فئات املجتمع وقدراتها ووفق 
خصائصها وسماتها النفسية والعقلية واهتماماتها، وهذا ما يتوافق مع صيغ التعليم املستمر في دول العالم املتقدم. 
لذلك يقت�سي تبني مفهوم التعليم املستمر ربط مؤسسات التعليم الجامعي بكل مؤسسات املجتمع وهيئاته، وذلك من 

خالل عالقات شراكة حقيقية سواء في تمويل التعليم أو إدارته أو صياغة محتواه. 

تغيير نمط العملية التعليمية 	 
إن ما ُيقدم في كثير من جامعتنا يكون في شكل خبرات ومعارف للطالب قد ال تعكس بدقة الواقع خارج الجامعة، وهذا في 
النهاية ال يخدم مخرجات العملية التعليمية؛ إذ تظل أذهان الطالب بعيدة عن القضايا الحقيقية ملجتمعهم، ومهاراتهم 
ال تتناسب وما تطلبه مؤسساته اإلنتاجية والخدمية، ولكن بفضل ما توفره وسائل االتصال في مجتمع املعرفة، أمكن 
محاكاة الواقع داخل أسوار الجامعة، فبعد أن توفرت للطالب مصادر عديدة للتواصل املباشر مع مصادر املعرفة خارج 
أسوار جامعته قلت حاجتنا للتجزئ واالختزال والتبسيط لكثير من قضايا الواقع، وهذا لن يساعد فقط في تعلم الطالب 
التعامل مع قضايا الواقع بطريقة كلية، وإنما أيضا سوف يتعاملون معها بطريقة ديناميكية، ومن ثم تنمو قدراتهم على 
توظيف املعرفة، والتعامل مع الواقع بعد التخرج من الجامعة. والشكل التالي يبين خصائص النظام التعليمي في عصر 

اقتصاد املعرفة )شكل 55(.

شكل )55(: خصائص النظام التعليمي في عصر اقتصاد املعرفة

ووفقا ملا سبق فإن الخطة اإلستراتيجية لجامعة الفيوم ينبغي أن تتسم باملرونة والواقعية وتحقق كل الطموحات، وأن 
 في العشرين سنة القادمة في 

ً
 محوريا

ً
 للعمل والدراسة، وأن تكون جامعة رقمية تلعب دورا

ً
 جاذبا

ً
تصبح الجامعة مكانا

سهم الخطة االستراتيجية في تحسين الكفاءة الداخلية للجامعة، وبناء 
ُ
تحقيق الريادة في إنتاج وتوليد املعرفة، بحيث ت

تميزة، وتحقيق متطلبات التقويم واالعتماد على املستويين املحلي والعالمي، وتحقيق جودة 
ُ
بيئة جاذبة للكفاءات امل

مخرجاتها، وبذلك يكون خريجوها قادرين على خلق فرص عمل داعمة لالقتصاد الوطني، باإلضافة إلى تعزيز الشراكة 
مارس دورها التقليدي في توفير 

ُ
بين الجامعة وقطاعات املجتمع املختلفة. لقد كانت الجامعات منذ مئات السنين ت

خدمات التعليم املتخصص، ومع تغير األنماط االقتصادية في العالم أصبحت وظيفة البحث العلمي من أبرز وظائف 
الجامعات ملا تتميز به البيئة األكاديمية التقليدية من قدرات وإمكانات بحثية. ومع تطور دور الجامعات في ظل االقتصاد 
املعرفي ظهرت وظيفة ثالثة للجامعات لتلبية متطلبات التحول إلى مجتمع املعرفة؛ حيث أصبح على الجامعات أن تنقل 

التقنية وتعزز االبتكار وتسهم في التعليم املستمر والشراكة املجتمعية.  

 للمؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الجامعة، أهمها ما يلي: 
ً
وهناك عدة أسباب تجعل املعرفة أساسية في املجتمع، وخصوصا

زيادة حصة الصناعات املولدة للثروة التي تعتمد على تكثيف املعرفة مثل صناعة الوسائط، واملواد الصيدالنية، 	 
والتكنولوجيات املتطورة )التي تتضمن اإلنترنت(، والخدمات املهنية، وكلها استطاعت أن تنمو بسرعة تزيد عدة أضعاف 

عما هو عليه في الصناعات التقليدية.
ر أن أكثر من 70% من العمل يقع في مجاالت تتعلق باملعلومات أو باملعرفة، حتى إن الصناعات التقليدية لديها اآلن 	   ُيقدَّ

.Manual workers عمال مهرة يملكون سر املهنة( أكثر من العمال اليدويين( Knowledge workers  عمال معرفة
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 هناك زيادة في قيمة األصول غير امللموسة، فقيمة بعض املنظمات، كما تعكسها أسعار أسهمها، هي عادة عشرة أضعاف 	 
أو أكثر من قيمة أصولها املسجلة في الحسابات املالية، والفرق يعود بشكل كبير إلى رأس املال الفكري الذي ُيؤدي إلى زيادة 
األصول غير امللموسة، كما هو الحال في العالمة التجارية، براءات االختراع، حقوق التأليف، األشكال األخرى من امللكية 

الفكرية، والخبرات العلمية كما ُيطلق عليه املصطلحKnow-how ، أي كيف ُيؤدي الفرد العمل بسهولة وكفاءة.
نمو األسواق التي تتاجر باألصول املعرفية؛ حيث هناك زيادة في عدد تجار األصول غير امللموسة، من سماسرة البورصة 	 

إلى التجار في املشتقات املالية، فهم أنفسهم منتجات معرفية ِصرفة تكونت من اإلبداع اإلنساني.

وبشكل عام فإن تطوير جامعة الفيوم في ظل االقتصاد املعرفي يتطلب عمل الجامعة في ثالثة محاور أساسية هى:  

تعليم عالي املستوى يعتمد على تقنية املعلومات واالتصاالت )كفاءات معرفية(. 	 
التعاون مع الشركات في تحويل نتائج البحوث ملنتجات اقتصادية )صناعة املعرفة(. 	 
التعليم املستمر ونقل التقنية واالبتكار والشراكة املجتمعية )مجتمع املعرفة(.  	 

وفي هذا اإلطار ينبغي أن تعمل الجامعة على تحقيق مجموعة من املتطلبات التي تؤهلها ملواكبة آليات الثورة املعلوماتية 
واالتصالية وبناء اقتصاد معرفي فعال داخل جامعة الفيوم، أهمها ما يأتي:  

تضمين البرامج التعليمية أساليب حديثة في التّعلم ُمنسجمة مع كفايات منظومة االقتصاد املعرفي.	 
تنويع مصادر التعلم وتوفيرها بوسائل التكنولوجيا االلكترونية الحديثة بين النظام التعليمي داخل الجامعة واألنظمة 	 

تقدمة.  
ُ
األخرى لتقليل حجم الفجوة الرقمية التعليمية امل

دعم فرص اإلبداع العلمي في كافة املجاالت وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطالب لحل   املشكالت من خالل توفير 	 
فرص التعليم والتدريب املستمر. 

زيادة املخصصات املالية لدعم البحث العلمي، وإجراء البحوث املتعلقة باملشكالت الحياتية.	 
 الستراتيجية مالئمة تتوفر لديها آليات التنفيذ من 	 

ً
العمل على تطوير وترقية خدمات نظم املعلومات في الجامعة وفقا

كوادر بشرية وموارد مالية.
والتخطيط لخدمات نظم 	  لتحديد االحتياجات،  الجامعة  في  املعلومات  تقنية  بيانات عن استخدام  إعداد قاعدة 

املعلومات والتوزيع األمثل لإلمكانات واملوارد الخاصة بنظم املعلومات. 
إعداد خطة تدريبية لتخريج كوادر علمية متخصصة بمختلف مجاالت التعليم االلكتروني عن بعد مثل: مدير املشروع ،  	 

ومدير الشبكة، ومصمم برامج ، ومخطط فني، ومبرمج، وخبير وسائط متعددة ، ومخرج فني...  إلخ؛ إذ إنه ال يمكن ضمان 
عقدة في دائرة الضوء ونموها، واالهتمام بها دون أن تتوافر لها قاعدة بشرية مؤهلة 

ُ
التأكد من بقاء هذه املشروعات امل

في مجال االختصاص .  
إعداد برامج تنمية مهنية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب بالجامعة في مجال توظيف استخدامات الحاسب 	 

اآللي واإلنترنت، لتطوير العمل واالرتقاء بمستواه، وتنمية الوعي واإلدراك العام بأهمية تقنيات املعلومات واالستفادة 
.
ً
منها مستقبال

التخطيط، 	  العالي،  )التعليم  األخرى  الحكومية  والجهات  املؤسسات  وبعض  الجامعة  بين  والتعاون  التنسيق  زيادة 
قدمها تلك 

ُ
االتصاالت، الغرف التجارية الصناعية( وذاك لالستفادة من خدمات التقنية الحديثة واملشروعات التى ت

الجهات.
فتح قنوات اتصال مع بعض مؤسسات القطاع الخاص لتمويل االستثمارات الالزمة لتطوير خدمات التعليم بالجامعة. 	 
تفعيل وتطوير مركز إنتاج املقررات االلكترونية بما ُيحقق االستفادة الفعالة من تكنولوجيا االتصال الحديثة.	 
العمل على بناء مكتبة افتراضية مشتركة بين جامعة الفيوم والجامعات والكليات اإلقليمية والعاملية تقوم بتوفير الكتب 	 

واملراجع والدوريات تدعم نظام التعلم عن بعد، وذلك بهدف تخفيض تكاليف تحويل الكتب واملراجع من شكلها املطبوع 
إلى صورة رقمية، وتخفيض قيمة االشتراكات في املجالت والدوريات الرقمية. 
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الفصل الثاني 
اتجاهات حديثة في تطوير التعليم الجامعي

مقدمة:

تتميز استراتيجية تطوير وتحديث التعليم الجامعي بطبيعة ديناميكية تتطلب التقويم الذاتي املستمر كل فترة مع تحديد نقاط 
الضعف في املنظومة إلعادة النظر ومراجعة األولويات، كل ذلك بغرض رفع كفاءة مخرجات التعليم العالي. 

 األخذ بنظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في ضوء املعايير القومية األكاديمية املرجعية القياسية للتعليم 
ً
لقد كان ضروريا

من أجل التطوير املستمر حيث ينبغي أن ينسحب هذا التوجه في جميع أنشطة الجامعة. وأحد أهم عناصر االعتماد األكاديمي هو 
وجود آليات خاصة بتطوير نظم الجودة مع تفعيل العمل بتلك اآلليات، نحو دفع الجامعات للتطوير املستمر ألنشطتها املختلفة 
لتتعدى الحد األدنى املطلوب منها. ومن أهم أنشطة الجامعات التي تسعى للتطوير إعادة هيكلة املسارات والبرامج واملواد التعليمية 
بمؤسسات التعليم الجامعي وتبني االتجاهات الحديثة في تطوير أساليب التعليم والتعلم بما في ذلك الشراكة مع املؤسسات 
اإلنتاجية، على أن يكون في ضوء مهارات التعلم الالزمة للطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين، ويرتبط ذلك مباشرة بتنوع 
أساليب تقويم أداء الطالب املستويات املختلفة، وكذلك تقويم أداء املؤسسة ككل، وأن يكون هناك رغبة جادة في تحقيق التعاون 

والتكامل بين الجامعة من ناحية، ومؤسسات التعليم العالي األخرى املحلية واإلقليمية والدولية لتبادل االستفادة واملنفعة.

: األخذ بمفهوم الجودة واالعتماد في ضوء املعايير القومية العتماد مؤسسات التعليم العالي
ً
أوال

عد الجودة من املفاهيم التي شاع استخدامها وتداولها في اآلونة األخيرة، فلم يقتصر استخدامها على مجال بعينه بل امتدت 
ُ
ت

لتشمل كافة املجاالت الزراعية والصناعية والتجارية والصحية والعلمية، بل وأصبح هناك هيئات دولية تمنح شهادات للجودة 
ا بها عامليا مما 

ً
للمؤسسات التي تلتزم بمعايير معينة تحدد من ِقبل هذه الهيئات )شهادة األيزو(، بحيث تصبح هذه املؤسسات معترف

 من الثقة.
ً
يكسب منتجاتها قدرا

وقد ظهر أسلوب الجودة الشاملة في اليابان وأعيد تكييفه ليتناسب واالستخدام في أمريكا، فمع بداية التسعينيات أصبح اإلهتمام 
بالجودة هو سمة الحوار حول سياسة وإدارة التعليم، حيث وضعت بريطانيا عام 1991 جوائز إلدخال  الجودة الشاملة في مجال 
التعليم، كما أوضحت التقارير الدولية املختلفة أن مفهوم الجودة يعتمد إلى حد كبير على الظروف القومية لكل مجتمع، وأن تلك 
الظروف ُعرضة للتغيير من حين آلخر. وقد عّرف ضياء زاهر الجودة بأنها »جملة الجهود املبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم 
لرفع وتحسين وحدة املنتج التعليمي«. وبما يتناسب مع رغبات املستفيد ومع قدرات وسمات وخصائص وحدة املنتج التعليمي. ومما 

هو جدير بالذكر أن مصطلح الجودة الشاملة لم يُعد يستخدم، حيث من البديهي أن تكون الجودة شاملة وال تتجزأ.

بدأ مفهوم جودة التعليم في مصر يتبلور بإصدار املعايير التربوية للتعليم قبل الجامعي، وتبني تطبيق املعايير يهدف إلى تحسين أداء 
سائر عناصر املنظومة التعليمية لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية، واملنتج التعليمي. كما أن مفهوم املعايير ُيعني االنتقال من 

 ينبغي السعي إليه.
ً
ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز، واعتبار املستقبل هدفا

وبعد إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، تبنت لجان قطاع التعليم التابعة للمجلس األعلى للجامعات وضع 
املعايير القومية األكاديمية املرجعية NARS للبرامج التعليمية في مختلف التخصصات باالستعانة بالخبراء املتخصصين وممثلين 
 
ً
ملختلف قطاعات املستفدين، وتمثل هذه املعايير الحد األدنى املطلوب تحقيقه العتماد البرنامج. وتم صياغة هذه املعايير استرشادا

باملعايير الدولية مع املحافظة على الذاتية الثقافية لألمة، وهي تمثل الحد األدنى ملستوى عناصر جودة البرامج التعليمية. 

كما يمكن وضع معايير أكاديمية قياسية )Academic Reference Standards )ARS للبرامج التعليمية التي ليس لها معايير قومية 
شريطة أن يكون مستواها أعلى من مستوى املعايير القومية، وتستمد هذه املعايير ARS من املعايير القومية أو العاملية أو كليهما، 
وتعتمد من السلطة املختصة وتخطر بها الهيئة القومية لضمان جوجة التعليم واالعتماد، وتحدد املعايير أنواع ومستويات املعرفة 
واملهارات العقلية واملهارات التخصصية واملهارات العامة املتوقع أن يحققها البرنامج التعليمي، وبالتالي ما ينبغي أن يكون الطالب 

 على أدائه.
ً
قادرا

صمم برامجها التعليمية في ضوء الـ NARS الخاصة 
ُ
 على كل مؤسسات التعليم العالي في مصر أن ت

ً
وفي ضوء ما سبق، أصبح لزاما
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بها، وأن تتبنى املعايير القومية ملؤسسات التعليم العالي في كل وحداتها لالرتقاء باألداء وتحقيق هذه املعايير. ومن ثم ينبغي أن تحرص 
الجامعة في خطتها االستراتيجية على:

نشر ثقافة الجودة واملعايير القومية لدى جميع املستويات اإلدارية والعلمية بالجامعة، حتى يساهم الجميع عن اقتناع 	 
.
ً
 وخارجيا

ً
في تطبيق هذه املعايير واإلرتقاء بمستوى الخريج للمنافسة في سوق العمل داخليا

ترجمة املعايير القومية إلى أهداف واضحة ومحددة للجامعة يشارك الجمبع في صياغتها على أن تكون ذات توجه 	 
مستقبلي قصير وطويل املدى لتحقيق رغبات املستفيدين.

خرجات 	 
ُ
االلتزام بمعايير التطوير املستمر والتوجه بالجودة في كافة األنشطة التي تمارسها الجامعة وملختلف النواتج وامل
 باملواصفات واملرجعيات العاملية املتقدمة.

ً
التعليمية والبحثية واملهنية والثقافية التى تنتجها الجامعة استرشادا

االلتزام بخضوع كافة األنشطة والعمليات والنواتج واملخرجات األكاديمية واملهنية والثقافية التى تباشرها الجامعة 	 
للمراجعة والقياس والتقييم والتطوير املستمر وذلك وفق املمارسات واملرجعيات الجامعية املتقدمة في العالم.

البحث املتزايد عن التميز، وإشاعة مفاهيم الجودة الشاملة، والتحسين املستمر	 

إدراك أن املنافسة في مجال التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة أصبحت حقيقة واقعة وأن السبيل 	 
الوحيد للتعامل معها هو تنمية قدرتها التنافسية ومضاعفتها.

 	 
ً
االهتمام بالتخطيط االستراتيجي في الجامعة، من خالل تشكيل مكتب دائم للتخطيط االستراتيجي بها، يكون مسئوال

عن التخطيط املستقبلي، ويقدم الدعم إلدارة الجامعة وقياداتها.

االلتزام باملراجعة املستمرة الستراتيجية الجامعة وخططها والهياكل والبرامج واألنشطة التعليمية والبحثية واملهنية، 	 
لتطويرها بما يخدم االحتياجات التنموية والبيئة املحلية، وبما يؤكد الهوية املتميزة لجامعة الفيوم.

التأكيد على مبادئ وقيم النزاهة األكاديمية واملهنية في كل مجاالت األنشطة التى تتم في الجامعة، بما في ذلك احترام 	 
حقوق امللكية الفكرية، وااللتزام بالتجرد والحيادية واملوضوعية في املمارسات الجامعية، والشفافية وإتاحة البيانات 
واملعلومات، والحق في نشر مؤشرات أداء الجامعة بين األطراف املعنية، وتوفير معلومات عن أداء أعضاء هيئة التدريس 

والعاملين والطالب.

دعم وتشجيع التميز واإلبداع في مختلف أنشطة الجامعة من خالل تبني املبادرات التطويرية التى تقوم بها الكليات 	 
واألقسام واملراكز والوحدات وأعضاء هيئة التدريس ومختلف العاملين بالجامعة.

التوسع في تطبيق نظام الساعات املعتمدة في جميع برامج وكليات الجامعة.	 

تبني فلسفة منع الخطأ وليس مجرد كشفه، والتركيز على تصحيح العمليات.	 

االستخدام الذكي لتكنولوجيا املعلومات ووجود قاعدة بيانات متكاملة.	 

التركيز على العمل الجماعي وتحقيق الترابط والتعاون بين األقسام املختلفة.	 

تقليل التكلفة قدر اإلمكان مع االعتماد على الرقابة الذاتية والتقويم الذاتي.	 

التخلص من الخوف ألنه يقلل من عمليات املبادأة والتجديد واإلنتاجية.	 

التقويم والتحسين املستمر بمعنى أن يكون على مستوى الجامعة جهاز متخصص على مستوى عال من الكفاءة العلمية 	 
والعملية، يتولى مهمة القياس والتقويم املستمر لجودة البرامج التعليمية، ويعمل على تحديث تلك البرامج وتطويرها 
بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمل من جهة ومع التطورات العاملية والتكنولوجية من جهة أخرى، وينبغي 

أال يقتصر التحسين على محتوى البرامج التعليمية فقط، بل يمتد ليشمل طرق وأساليب تنفيذها وتقييمها.

ثانًيا: الشراكة مع املؤسسات اإلنتاجية

 كبيًر في دعم وتعزيز نظم اإلبداع واالبتكار في الجامعات، من خالل 
ً
تلعب العالقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص دورا

العمل على ترجمة األفكار والتقنيات الجديدة املبتكرة في الجامعات إلى منتجات جديدة وتطبيقات حديثة تمكن منظمات األعمال 
من التقدم ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز مقدرتها التنافسية في ظل االقتصاد الرقمي.
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ووفقا لذلك البد أن تنتقل عالقة الجامعة باملؤسسات االنتاجية أو القطاع الخاص واملجتمع بشكل عام من مرحلة التعاون 
والتنسيق إلى مرحلة الشراكة، لإلسهام االستراتيجي في التنمية اإلقتصادية،  ويمكن أن يتم ذلك من خالل:

إجراء عقود شراكة في مشروعات وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين بهدف نقل املعرفة من أقسام ومعامل 	 
ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع األعمال .

مواكبة احتياجات القطاعات التنموية واالنتاجية الواعدة باملحافظة من خالل تطوير الكيانات األكاديمية القائمة 	 
وإنشاء تخصصات جديدة لتلبية هذه االحتياجات.  

دعم املؤسسات املعرفية املوجودة في املحافظة من خالل تطوير برامجها وتنفيذ أبحاث وأنشطة علمية ومعرفية مشتركة 	 
متعددة التخصصات )مؤتمرات، ندوات، مشروعات( لخدمة القطاعات االقتصادية والتنموية بها.

ربط البرامج التعليمية كما ونوعا وسياسات القبول في كل كلية بمؤشرات توظيف الخريجين واحتياجات سوق العمل. 	 

تقدم الجامعة خدمات استشارية وبرامج تدريبية موجهة للمهنيين واملمارسين في مختلف امليادين لرفع كفاءتهم في ضوء 	 
إحتياجات قطاعات ومؤسسات املحافظة ومن خالل التعاقد املسبق مع هذه الجهات لتنمية مصادر التمويل الذاتي 

للجامعة وتحقيق التنمية املستهدفة، على أن يتم تقويم النواتج.

ربط اإلنتاج املعرفي من البحوث والتأليف العلمي بحاجة املجتمع والقطاعات التنموية التي تخدمها.	 

توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات األخرى سواء كانت عربية أو دولية.	 

تسهيل إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطالب الجامعة في املؤسسات االنتاجية والذي يؤدى إلى تنمية 	 
مهاراتهم التطبيقية وزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم.

ا: أساليب غير تقليدية للتعليم والتعلم
ً
ثالث

 ملا يواجه املجتمع من طفرة هائلة في العلم والتكنولوجيا وما 
ً
 في كل ميادين الحياة نظرا

ً
 ملحوظا

ً
شهدت السنوات األخيرة تطورا

أحدثه هذا التقدم العلمي الهائل من تغيرات وتطورات في كافة مجاالت الحياة وعلى رأسها مجال التربية، فالتربية وسيلة املجتمع 
 
ً
في تحقيق فردية املواطن واجتماعيته، فهي التي تعمل على تنمية قدراته، وتهذيب ميوله واتجاهاته وصقل فطرته حتى يصبح قادرا

على مواجهة التحديات والتطورات التي تواجه املجتمع.

ومن آثار الطفرة العلمية الهائلة تضاعف املعرفة البشرية بسرعة كبيرة وحدوث الفجوة بين الجانب العلمي والجانب الثقافي 
االجتماعي مما زاد العبء على عاتق القائمين على العملية التعليمية في ضرورة البحث عن طرق وأساليب واستراتيجيات جديدة 
من شأنها أن تنمى العقلية املفكرة الناقدة لدى الطالب وتساعدهم على مواكبة الثورة العلمية ومواجهة تضاعف املعرفة البشرية 
 على إعداد أفراد 

ً
ومحاولة سد هذه الفجوة، ألن التركيز على التعلم البنكي القائم على الحفظ والتلقين وبرمجة العقول لم يعد قادرا

سيعيشون في القرن الحادي والعشرين.

ومن الجدير بالذكر أن االتجاهات الحديثة في استراتيجيات التعليم والتعلم للطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين تهتم 
باطالق طاقات اإلبداع لديه والخروج من ثقافة تلقى املعلومات إلى ثقافة بناء املعلومات ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة تتمثل في 
اكتشاف عالقات وظواهر بما يمكنه من االنتقال من مرحلة املعرفة إلى مرحلة ما وراء املعرفة التي تتمثل في تأمل املعرفة والتعمق 

في فهمها وتفسيرها واستكشاف أبعادها الظاهرة واالستدالل على أبعادها املستترة من خالل منظومة حية من البحث والتق�سي.

ويوجد عديد من أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم التي ينبغي أن تتبناها جامعة الفيوم من أجل تحقيق الجودة في العملية 
التعليمية، وهذه األساليب تعتمد على التعلم النشط في مجملها، ومنها التعلم التعاوني، العصف الذهني، حل املشكالت، التعلم 
باالسكتشاف، املناقشة من خالل املجموعات الصغيرة، املشروعات، ورش العمل، التجارب العملية، خرائط املفاهيم، دورة 

التعلم، التعلم االلكتروني.

رابًعا: أساليب تقويم أداء الطالب في كل مراحل الدراسة الجامعية
لقد ارتفعت الدعوات في مختلف الدول الصالح النظم التعليمية بحيث تستند العملية التعليمية إلى تقويم تشخي�سى عالجسي 
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يكشف عن عناصر القوة والضعف في النظم املطبقة ويحدد من خالله االجراءات الالزمة لتدعيم تلك العناصر من أجل التحسين 
عدة واملحددة سلفا وذلك 

ُ
 لألهداف التربوية امل

ً
والتطوير، ومن هنا بدأ االهتمام بجودة التعليم بهدف تحقيق أفضل النتائج وفقا

 يمكن املعلم من تطوير وتحسين أدائه، وُيمكن املتعلم من التعرف علي قدراته 
ً
 فعاال

ً
 من أن التعليم الفعال يتطلب تقويما

ً
إنطالقا

ومهاراته واستعداداته ومعالجة نواحي القصور في تعلمه في ضوء التغذية الراجعة التي ُيقدمها له التقويم عن نتائج أداءاته.

إن الهدف األسا�سي من عملية التقويم هو ضمان جودة العملية التعليمية ونواتجها، ذلك ألن الغرض من جهود املؤسسات 
التعليمية هو إكساب الطالب، وبقية قطاعات املجتمع، املعارف واملهارات والسلوكيات واالتجاهات التي يتم تحديدها بوضوح 
من خالل السياسات التعليمية والخطط الدراسية والبرامج املختلفة، لذلك فإن التقويم ُيركز على جودة النتائج النهائية، مدى 
ؤهلهم ألن يكونوا مواطنين صالحين ُيسهمون في تنمية وتقدم وُرقي 

ُ
اكتساب الطالب للمعارف واملهارات واإلتجاهات اإليجابية التي ت

مجتمعهم.

 أو تقويًما نهائيا، هو شرطا رئيسيا لتحقيق الجودة في التعليم من 
ً
 مستمًرا  تكوينيا

ً
ومن الجدير بالذكر أن التقويم سواٌء كان تقويما

خالل وجود معايير أو مواصفات ملدخالت العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها، وأنها تسير وفق املواصفات املطلوبة، وأن التعديل 
يتم إذا أظهر التقويم الحاجة إلى ذلك. كما أن التقويم ُيعد أحد أهم العناصر املطلوبة لضمان الجودة في التعليم، فضمان الجودة 
 من خالل عملية إصالح شاملة ألساليب التقويم املتبعة في إطار نظام الجودة 

ّ
وتحسين مستويات تعلم الطالب ال يمكن تحقيقه إال

وفي ضوء مؤشرات قياس األداء بغية تحقيق التحسين املستمر لجميع املدخالت والعمليات واملخرجات. ومن ثم ينبغي مراعاة 
الجوانب التالية في عملية التقويم لضمان تحقيق متطلبات الجودة التعليمية.

إتباع أساليب التقويم املستمر لنواتج التعلم في الجوانب املعرفية، الوجدانية، املهارات النفسحركية للطالب الجامعي 	 
وتقديم التغذية الراجعة الفاعلة.

إستخدام أساليب التقويم الحديثة املناسبة لنواتج التعلم املراد قياسها )االختبارات التحريرية والشفهية واألدائية 	 
والعملية واملعملية والتقرير الذاتي ...الخ( وكذلك معايير األداء.

شمولية عملية التقويم بحيث تشمل كل عناصر العملية التعليمية )الطالب واملعلم والبرامج الدراسية وبيئة التعلم(. 	 

تفعيل استخدام نظام بنوك األسئلة االلكترونية وأساليب التقويم االلكتروني.	 

تفعيل ملف اإلنجاز الورقي وملف اإلنجاز االلكتروني.	 

وجود آلية واضحة حول الكيفية التي تستخدم فيها نتائج التقويم.	 

 أنواع التقويم:
 Norm-referenced measurement  قياس جماعي املرجع

يستخدم هذا النوع من التقويم لتحديد مستوى أداء املتعلم وإنجازاته في نشاط معين على مقياس ما وذلك في ضوء أداء 
أفراد آخرين على نفس املقياس. 

Criterion-referenced measurement  قياس محكي املرجع
 ملا يحققه من مستوى في ضوء ما هو تحدد 

ً
املتعلم وإنجازاته وفقا يستخدم هذا النوع من التقويم لتحديد مستوى أداء 

األهداف التعليمية دون مقارنته بأداء زمالئه. 
Self-referenced measurement  قياس فردي املرجع

يستخدم هذا النوع من التقويم لتحديد مستوى أداء املتعلم وإنجازاته في مواقف متباعدة لقياس التغير الذي يحدث له 
ومدى تقدمه من بداية التعلم إلى وقت إجراء التقويم. 

 بعض أساليب التقويم الحديثة:
: التقويم االلكتروني

ً
أوال

يقصد بالتقويم االلكتروني توظيف شبكات املعلومات الدولية الختبار أداء الطالب وتحليل استجاباتهم بما يساعد املعلم على 
تحديد تأثير البرامج واألنشطة التعليمية على أداء الطالب للوصول إلى حكم موضوعي عن مدى تحصيل الطالب. ويتميز التقويم 
االلكترونى عن التقويم التقليدى بـــ )1( إمكانية إدارته وسهولة تخزينه ومراجعة تكليفات الطالب، )2( سهولة تواصل املعلم 
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مع املتعلم والسماح للطالب بممارسة مهارات التفكير التأملي والتفكير الناقد وتقديم التغذية الراجعة، )3( تحقيق الشفافية 
والعدالة في عملية التقويم والتى تمثل أحد متطلبات الجودة في التعليم. ومن أمثلة التقويم االلكتروني ما يلي.

Item Bank بنوك االسئلة •
هى تجمع ألسئلة اختبارية تقيس جميعها القدرة الذهنية أو املعرفية في مجال معين وتخزن في الكمبيوتر مما يسمح بحذف 
نواتج التعلم املتوقعة ومستويات  وذلك في ضوء  )ذات خصائص سيكومترية مميزة ومعلومة(   أو إضافة أسئلة جديدة 
األهداف التعليمية وسمات املتعلم واملحتوى الدرا�سي  )يتم تحديد الخصائص السيكومترية من خالل نماذج إحصائية 
وتشتمل بنوك   ،)Item Response Theory عرف بنظرية االستجابة للمفردة 

ُ
الكالسيكي وت تختلف عن نماذج اإلحصاء 

 بالتذكر وانتهاًء باملهارات العقلية العليا مثل حل 
ً
األسئلة على أنواع مختلفة من األسئلة وتغطى كافة املستويات املعرفية بدءا

املشكالت، وتتميز بنوك األسئلة بما يلي:
تحقيق املوضوعية والعدالة واملرونة في تصميم االختبارات وتقويم التحصيل الدرا�سي للطالب. ▪
توفير الوقت والجهد في بناء االختبارات التحصيلية وسرعة الحصول علي صور متكافئة من االختبارات بما يضمن  ▪

تحقيق نواتج التعلم املستهدفة.
تحقيق املقارنة بين الطالب في الجامعات املحلية والدولية والعاملية باستخدام اختبارات مختلفة شريطة أن تكون  ▪

مسحوبة من نفس البنك.
تطوير االختبارات وإثرائها بمفردات جديدة في ظل تطوير املقررات الدراسية، مما ُيساعد على توفير الوقت والجهد  ▪

في تقنين االختبارات التى يتكون منها بنك األسئلة.

وتتميز جامعة الفيوم بوجود مركز لتطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات الذي يشتمل على ثالثة عشر وحدة للتقويم 
في كليات الجامعة املختلفة تشرف على إعداد وتحديث بنوك أسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم املستهدفة 

واملعايير األكاديمية للبرامج التي تخدم التخصص.

e-Portfolio  ملف االنجاز االلكتروني •
 يقصد به التوثيق االلكتروني ملا يقوم املتعلم بتجميعه من أنشطة وإنجازات بصورة هادفة ومنظمة عبر فترة زمنية محددة،
نتائج )أوراق امتحانية،   ويشتمل ملف اإلنجاز للطالب الجامعي على مستندات كثيرة تختلف حسب طبيعة الدراسة 
 االمتحانات، عينات من إنتاج الطالب، أهم مصادر املعرفة التي راجعها، البحوث التي قام بها، التجارب واألنشطة التي قام
نتائج املشروعات والدراسات امليدانية والتدريبات العملية الفردية والجماعية التي قام بها(، ويتم مراجعة امللف في  بها، 

تعلم لألهداف التعليمية
ُ
.ضوء معايير محددة سلفا للحكم على مدى تحقيق امل

On-Line Peer Assessment تقويم األقران االلكترونى •
يعتبر تقويم األقران أحد وسائل التقويم التربوية في مجال التعليم الجامعي حيث يسمح لألقران بالتعليق على جودة أداء 
التكليفات املوكلة إليهم مثل تقويم مهارات كتابة التقارير وحل املشكالت عن طريق االستقصاء العلمي وعرض املشروعات 
لذلك يدعم هذا التقويم مهارات التعلم التعاوني ويضيف تقديم   ،

ً
ويتم ذلك من خالل معايير محددة سلفا الكترونيا، 

تغذية راجعة مما ُيساهم في تحقيق نواتج التعلم املستهدفة. 

Alternative Assessment ثانًيا: التقويم البديل
يقوم مفهوم التقويم البديل على افتراض أن: )1( املعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة املتعلم وليس بواسطة املعلم، )2( دور 
املعلم هو تيسيري أكثر مما هو تلقيني، وبالتالي فإن الهدف األسا�سي من عملية التقويم  هو تقديم  صورة متكاملة عن املتعلم 
بما فيها من معارف ومهارات واتجاهات ومدى قدرته على توظيف ما تعلمه في املواقف العملية، وذلك باستعمال مجموعة من 
البدائل التي تقيس األداء الحقيقي للمتعلم وليس مجرد التحصيل القائم على اختبارات الورقة والقلم. لذلك يتسم هذا النوع 
من التقويم أن يؤدى الطالب أو يبتكر أو ينتج أو يقوم بمهام تتطلب توظيف مهارات التفكير العليا وحل املشكالت وتطبيق 
استخدام املهارات الحياتية وإظهار كفاءاته ويعتبر املعلم هو املسئول عن عملية تقويم أداء الطالب سواء من خالل تجارب 

متعددة الخطوات أو كتابة أوراق بحثية، وغير ذلك من األنشطة.
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  The College Work Readiness Assessment )CWRA( تقييم االستعداد للعمل في الكلية •
في أحد تجارب التقويم البديل في الجامعات  تم تصميم مهمة مدتها تسعون دقيقة يطلب فيها من الطالب أن يمارسوا مهارات 
حل املشكالت والتفكير الناقد ومهارات الكتابة وإطالق األحكام ذات التضمينات االقتصادية والسياسية واإلجتماعية 
والبيئية ملجموعة من القضايا املعاصرة املنشورة واملتاحة الكترونيا في مقاالت من دوريات علمية أو تقارير، وتعتبر هذه 
التجربة أداة لتقويم ليس فقط ملا اكتسبه الطالب، وإنما لقياس مدى تعلم الطالب ومعرفة ما إذا كانت العملية التعليمية 
تسمح للطالب أن يفكروا باستقاللية وبطريقة نقدية وليسوا مجرد تابعين، وأن هناك طرقا جديدة للتعلم تمكنهم من 

مهارات القرن الحادى والعشرين.

• تقويم التدريب امليداني
يعتبر التدريب امليدانى أو الدراسات امليدانية مكمال للتعليم والتعلم الذي ينفذ خارج املؤسسة التعليمية ويختلف باختالف 
 أو زيارات ميدانية أو دراسات ميدانية، بينما تقدم برامج أخرى 

ً
 ميدانيا

ً
قدم بعض البرامج تدريبا

ُ
البرنامج األكاديمي، حيث ت

 مثل التربية العملية أو التدريب بالفنادق. ومهما اختلفت البرامج األكاديمية ونمط 
ً
نوعيا  

ً
 عمليا

ً
أو تدريبا  ،

ً
 صيفيا

ً
تدريبا

)دليل  إال أن هذه البرامج ينبغي أن تشتمل على آليات لتقييم فعاليتها واستثمار نتائجها  التدريب العملى الذى تقدمه، 
الجودة واالعتماد للمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، 2015(، حيث ينبغي 
على املتعلم أن يتقن املهارات النوعية والوظيفية أثناء مروره بخبرات التدريب ليتمكن من املنافسة في سوق العمل، ويتم 
عمل قياسات قبلية وبعدية لتلك املهارات لدى املتعلمين وتقارن الفروق بين القياسين للتعرف على فاعلية التدريب، كما 

يمكن قياس بقاء أثر التدريب من خالل قياسات تتبعية على فترات  تتراوح بين ثالثة إلى ستة أشهر.

• املشروعات الطالبية
يعتمد هذا النوع من التقويم إلى نماذج التعلم القائم على املشروعات Project-Based Learning والتعلم القائم على حل 
وتتمثل املشروعات في مهام معقدة تستند إلى املشكالت واألسئلة التى   .Problem Solving-Based Learning املشكالت 
ينشغل من خاللها املتعلم في أنشطة مختلفة منها: اتخاذ القرار، التصميم، حل املشكالت، األنشطة اإلستكشافية، ُيضاف 
إلى ذلك إعطاء الفرصة للمتعلم للعمل باستقاللية، حيث يتمثل دور املعلم في تسهيل التعلم وليس توجيهه بما يدعم التعلم 

التعاوني ومهارات التفكير التأملي.

ويفيد تقويم أداء الطالب من خالل املشروعات في: )1( مالحظة نواتج التعلم الوجدانية واالستراتيجيات املعرفية املؤثرة 
في التعلم )2( االستجابة إلى إحتياجات املتعلم من خالل نظم التغذية الراجعة. ويمكن قياس فعالية التعلم القائم على 
املشروعات من خالل: )1( االختبارات املقننة لإلنجاز األكاديمي، )2( حل املشكالت، )3( مقاييس التحليل املنطقى الريا�سي، 

(4( معدل الكسب ملهارات نوعية، استطالع آراء الطالب وكتابة التقارير الذاتية. 

مهارات التعلم الالزمة للطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين:

 من 
ً
 جوهريا

ً
لقد تغيرت أهداف منظومة التعليم الجامعي، فبعد أن كان تحصيل املعارف واملعلومات وحفظها واسترجاعها هدفا

أهدافها بل الهدف األسمي، أصبحنا نسمع عن املهارات الحياتية ومهارات التفكير ومهارات التعلم والتربية املستدامة، أو بصورة 
عين املتعلم على التكيف مع التطورات والتغيرات العلمية والتكنولوجية الهائلة التي 

ُ
أشمل مهارات القرن الحادي والعشرين التي ت

تعده للمنافسة في سوق العمل وتساعده علي التميز والتفرد.
وُيشير مصطلح مهارات القرن الواحد والعشرين إلى مجموعة من املعارف واملهارات، عادات العمل  والسمات الشخصية الضرورية 
للنجاح في عالم اليوم الني ينبغي تضمينها  في برامج التعليم العالى املؤهلة إلى سوق العمل حيث يمكن تطبيق هذه املهارات في جميع 
املجاالت األكاديمية والبيئات التربوية واملدنية التى يخبرها الطالب الجامعي، كما ترتبط هذه املهارات بمصطلحات أخرى مثل: 
املهارات التطبيقية ومهارات عبر املناهج واملقررات ومهارات عبر التخصصات املختلفة/ بين التخصصية واملهارات القابلة لالنتقال 
ضيف إلى مدخل العملية 

ُ
سهم وت

ُ
واملهارات الشخصية، وكل هذه املصطلحات غير مترادفة وإنما لها دالالت تخصصية، ولكن كلها ت

واإلفادة من تلك املهارات.  
وجد مجموعة من املهارات األساسية التي تساعد الطالب الجامعي على التميز والتفرد في القرن الواحد والعشرين 

ُ
وفي ضوء ماسبق ت

َعد بمثابة مبادئ أساسية إلعادة 
ُ
عده للحياة في املستقبل حيث تستند قائمة هذه املهارات على دعائم أربع أساسية للتعلم، ت

ُ
وت

تشكيل التعليم في املستقبل بصفة عامة، والتعليم العالي بصفة خاصة، وهذه الدعائم تتمثل في )شكل 56(:
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شكل )56(: مهارات األساسية للطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين

تعلم لتعرف: توفير األدوات املعرفية الالزمة لفهم العالم وظواهره على نحو أفضل، وإرساء أساس مالئم ومناسب للتعلم 	 
في املستقبل.

تعلم لتفعل: توفير املهارات التي من شأنها تمكين األفراد من املشاركة الفعالة في بناء اإلقتصاد واملجتمع العالمي.	 

تعلم لتكون: إتاحة القدرة على التحليل الذاتي وتوفير املهارات االجتماعية لتمكين األفراد من تنمية أق�سى إمكاناتهم من 	 
 من جميع الوجوه.

ً
 كامال

ً
النواحي النفسية واالجتماعية والوجدانية واملادية، بحيث يصبح كل فرد منهم إنسانا

تعلم لتعيش: توجيه األفراد نحو القيم التي تنطوي عليها حقوق اإلنسان، واملبادئ الديمقراطية، والتفاهم واإلحترام بين 	 
الثقافات، والسالم على جميع مستويات املجتمع والعالقات اإلنسانية، وذلك لتمكين األفراد واملجتمعات من العيش 

في سالم ووئام.

ومن أهم مهارات التعلم الالزمة للطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين والتي تحقق دعائم التعلم األربع السابقة هي 
كما يلي:

مهارات التفكير العلمي والناقد واالبداعي واملستقبلي والتنبؤ والتوقع واملبادرة والتخيل واالبتكار.	 

مهارات البحث وحب االستطالع واالطالع والتحليل والنقد وتركيب املعلومات وحل املشكالت وإبداء الرأي واتخاذ القرار.	 

مهارات استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.	 

والعرض 	  واالستماع  املسئولية  وتحمل  اآلخر  وتقبل  واإلختالف  والحوار  والكتابي  اللفظي  والتواصل  الريادة  مهارات 
واالستقاللية والتفاوض والتعبير الشخ�سي في ضوء تعدد الثقافات والتنوع.

مهارات القيادة والعمل الجماعي وحل الصراع والتعاون.	 

التربية البيئية والتنمية املستدامة والحفاظ على النظام البيئى وفهمه. 	 

املثابرة وتوجيه وتنظيم الذات وإدارتها والتخطيط والتكيف واملبادأة.	 

املواطنة والتربية املدنية واألخالقية والعدالة االجتماعية. 	 

الوعى واألمن الصحي والغذائى والصحة العامة.	 
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تقويم أداء املؤسسات الجامعية:

في هذا السياق ينبغي التنويه على أن تقويم أداء الطالب هو جزء من عملية التقويم الشاملة التي تجرى لجميع جوانب املؤسسة، 
لذلك عند إجراء هذه العملية، يراعى ما يلي:

تكامل عملية التقويم بحيث يتعاون فيها جميع املنتسبين للمؤسسة من خالل تصميم أدواتها وتطبيقها والعمل بنتائجها، 	 
كما ينبغي أن يتكامل التقويم الذاتي مع نظم التقويم الخارجية للمؤسسة التعليمية.

، مراجعة 	 
ً
وضع ضوابط لعملية التقويم بما تشتمل عليه من تصميم أدوات، إدارة التطبيق، تحليل النتائج إحصائيا

النتائج واعالنها ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية، ثم التغذية الراجعة.
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الفصل الثالث 
االتفاقيات الدولية للحق في التعليم والبحث العلمي والحق الفكري

من الجدير بالذكر أن العالم بصفة عامة واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة تتمسك بمجموعة من املواثيق واملعاهدات الدولية، 
وهناك عديد من التوصيات من جهات تضع التعليم والبحث العلمي في بؤرة اهتماماتها، ومصر كغيرها من دول العالم تأخذ في 
اعتبارها تلك املعاهدات واملواثيق واألعراف الدولية، فهي تهتم بتلك املعاهدات واملواثيق املتعلقة بالحق في التعليم والبحث العلمي 

وحقوق امللكية الفكرية، ويمكن اإلشارة بإيجاز إلى بعض تلك املعاهدات واملواثيق والتوصيات، على النحو اآلتي:

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )املؤرخ األول من ديسمبر عام 1948(:• 

اعتمد وصدر  رسمًيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 217 ألف )د-3( حيث تنص 
املادة )13( منه على »تقـر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم«. وهي مـتفقة عـلى وجوب توجيه 
التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية وحسب كرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب أن تستهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع 
حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات العرقية أو الدينية، ودعم األنشطة التي 

تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم«.

وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة لهذا الحق يتطلب جعـل التعليم العالي متاًحا للجميع على 
قدم املساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل املناسبة، وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم، وإنشـاء نظـام مـنح يفي 

بالغـرض، ومواصلة تحسين األوضاع املادية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتشير املادة )15( من هذا اإلعالن إلى أن الدول األطراف في هذا العهد تقر بأن من حق كل فرد أن يشارك في الحياة الثقافية، 
وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وأن يفيد من حماية املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني 
أو أدبي من صنعه. وتـتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي. 
وتقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال والتعاون الدولي في ميداني العلم والثقافة.

وتشير املادة )26( من هذا اإلعالن إلى أنه لكـل شـخص الحق في التعليم، وأن يكون التعليم العالي متاحا على قدم املساواة 
للجميع تبعا لكفاءتهم.

توصية اليونسكو الخاصة بأوضاع العاملين في ميدان البحث العلمي:• 

يعترف بهذه التوصية على الصعيد العالمي )195( دولة عضوا في اليونسكو منذ اعتمادها عام 1974. ووِضعت هذه 
الوثيقة بهدف مساعدة الدول األعضاء في صياغة وتنفيذ أطر سياسية مالئمة لإلنتاج العلمي والتكنولوجي، وتهدف، في 
جملة أمور، إلى دعم الباحثين وتشجيع الوافدين الجدد. وقد قّرر املؤتمر العام لليونسكو، في دورته السابعة والثالثين 
املنعقدة في باريس في الثاني من نوفمبر 2013، إطالق عملية قد تف�سي إلى مراجعة النص األصلي، بهدف إبراز التغّيرات التي 
طرأت خالل السنوات األربعين املاضية. ويتمثل الهدف في إثراء النص القائم الذي ال يزال صالحا، بحيث يعكس على نحو 
ه من املهم أن تعكس التوصية 

ّ
أفضل املشاغل الحالية إزاء صلة العلوم باملجتمع.  وعلى سبيل املثال، اعتبر املؤتمر العام أن

التحديات األخالقية والتنظيمية املعاصرة املتصلة بإدارة العلوم وبالعالقة بين العلوم واملجتمع، مع أخذ اإلعالن بشأن 
العلوم واستخدام املعارف العلمية لعام 1999 واإلعالن العالمي بشأن أخالقيات علم األحياء وحقوق اإلنسان لعام 2005 

في االعتبار، وذلك بهدف توفير بيان قوي ومالئم فيما يتصل بأخالقيات العلوم كأساس للسياسات الخاصة بالعلوم.

معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع نظام البراءات الدولي ) 1970(:• 

تمكن معاهدة التعاون بشأن البراءات طالبي الحماية لبراءات اختراعاتهم، وتساعد مكاتب براءات اإلختراع على اتخاذ 
القرارات، وتسهل وصول الجمهور إلى كم من املعلومات التقنية املتعلقة بهذه اإلختراعات.  يقوم طالب براءة االختراع 
بإيداع طلب واحد لدى مكتب البراءات الدولية، بناء على هذه املعاهدة، ويمكن للمتقدمين من 148 دولة الحصول على 

حماية االختراع.
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وقد أبرمت هذه املعاهدة لتحقيق رغبة البلدان النامية في تعزيز التنمية االقتصادية ودفع عجلة التنمية بها، لذلك عليها أن 
تتخذ التدابير الالزمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية املقررة لحماية االختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، وتمكينها 
من الوصول بسهولة إلى املعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة 
وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر، وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من 

شأنه أن يسهل بلوغ هذه األهداف إلى حد كبير.

 •:)WIPO( املنظمة العاملية للملكية الفكرية
هي منظمة دولية تابعة لألمم املتحدة ظهرت في سنة 1967 وتأسست سنة 1974، تعمل من أجل حماية الحقوق امللكية 
الفردية لألفراد، ومهمتها فرض اإلحترام للخصوصية الفكرية في العالم بأسره، إضافة إلى حماية حقوق الفرد امللكية 
)صور، أغاني، فنون...(. تستمد هذه املنظمة نحو 85 باملائة من ميزانيتها السنوية من أنشطة التسجيل والنشر الدولية 
املنتفع بها على نطاق واسع، ويتأتى الجزء الباقي من اشتراكات الدول األعضاء فيها، وتبلغ ميزانيتها السنوية ما يناهز 200 

مليون فرنك سويسري.
حق امللكية الفكرية:• 

امللكية الفكرية هي حقوق امتالك جهة ما ألعمال الفكر اإلبداعية: االختراعات واملصنفات األدبية والفنية والرموز واألسماء 
.
ً
والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو تنتقل إلى ملكيتها الحقا

وتنقسم امللكية الفكرية إلى فئتين هما امللكية الصناعية التي تشمل االختراعات )البراءات( والعالمات التجارية والرسوم 
والنماذج الصناعية والعالمات املميزة للمنشأ )البيانات الجغرافية، تسميات املنشأ( من جهة وحق املؤلف الذي يضم 
املصنفات األدبية والفنية كالروايات والقصائد واملسرحيات واألفالم واأللحان املوسيقية والرسوم واللوحات والصور 

الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية، من جهة أخرى.

أهداف خطة التنمية املستدامة حتى عام )2030(:• 

اعتمد قادة العالم في سبتمبر 2015 أهداف خطة التنمية املستدامة الـسبعة عشر حتى عام 2030 التي تنطبق عاملًيا 
على جميع الدول بصرف النظر عن حالتها االقتصادية، من أجل القضاء على الفقر، وتوفير التعلــيم والصحة والحماية 

االجتماعية وفرص العمل، والتصدى لقضايا املناخ وحماية البيئة. 

خطة اليونسكو )2021-2014(:• 

حددت خطة اليونسكو )2014-2021( ثالثة أهداف رئيسة لتطوير منظومات التعليم للوصول للتعلم مدى الحياة وتشجيع 
االبتكار  ووضع أهداف تعليمية راقية، والتأكد من وصول التعليم للجميع.

نتائج املنتدى العالمي للتربية لرصد التعليم للجميع الذي عقد في كوريا خالل الفترة 19-22 مايو 2015:• 

أقرت نتائج املنتدى العالمي للتربية لرصد التعليم للجميع الذي عقد في كوريا خالل الفترة 19-22 مايو 2015 بأن التعليم 
والتدريب والبحث العلمي هم السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة مع ضمان الجودة.

إتفاقيات أخرى:• 
طلة  ▪

ُ
اتفاقية بشأن اإلعتراف بمؤهالت التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية واألوروبية امل

)فرنسا(، 17 ديسمبر 1976)مجموعة معاهدات  اعتمدت هذه االتفاقية في مدينة نيس  على البحر املتوسط: 
األمم املتحدة رقم 16889(. 

االتفاقية اإلقليمية الخاصة باالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية:  ▪
عتمدت هذه اإلتفاقية في باريس، 22  ديسمبر 1978 )مجموعة معاهدات األمم املتحدة رقم 20367(. 

ُ
أ
إتفاقية بشأن االعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته العلمية في الدول العربية 1978. ▪
العلمية وسائر مؤهالته  ▪ العالي وشهاداته ودرجاته  التعليم  بدراسات  باالعتراف  الخاصة  اإلقليمية  اإلتفاقية 

)مجموعة معاهدات األمم   1981 ديسمبر  عتمدت هذه االتفاقية في أروشا، 
ُ
ا األكاديمية في الدول األفريقية: 

املتحدة رقم 21522(. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022117mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000378/037836mo.pdf#page=13
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000378/037836mo.pdf#page=13
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001223/122316mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001223/122316mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001223/122316mo.pdf
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توصية بشأن االعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهالته: اعتمد املؤتمر العام لليونسكو هذه التوصية في دورته  ▪
السابعة والثالثين، باريس، 13 نوفمبر 1993. 

اعتمد املؤتمر العام لليونسكو هذه التوصية في عام  ▪ التعليم العالي:  توصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في  
1997 بعد سنوات من األعمال التحضيرية املشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية. 

ؤمن بهذه الحقوق وتلتزم بتلك املعاهدات وتأخذ بتوصياتها، ومن املالئم أن تكون تلك 
ُ
وجامعة الفيوم كغيرها من جامعات مصر ت

األعراف واملواثيق واملعاهدات والتوصيات الدولية في قلب اهتمامات جامعة الفيوم على مستوى البرامج الدراسية والبحث العلمي 
على حد سواء.

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000956/095621e.pdf#page=135
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220ab.pdf#page=33
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220ab.pdf#page=33
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املصــــــــــــــــــــــــادر
األمم املتحدة (2015(: أهداف التنمية املستدامة- 1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
 بقرار الجمعية العامة 217 ألف )د-3(.- 2

ً
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )1948(: املؤرخ األول من ديسمبر عام 1948، رسميا

اليونسكو )1974(: توصية اليونسكو الخاصة بأوضاع العاملين في ميدان البحث العلمي، يعترف بهذه التوصية على الصعيد - 3
العالمي في ) 195( دولة عضوا في اليونسكو منذ اعتمادها عام 1974.

اليونسكو )2013(: املؤتمر العام لليونسكو في دورته الــ  37 املنعقدة في باريس في الثاني من نوفمبر 2013.- 4
اإلعالن بشأن العلوم واستخدام املعارف العلمية )1999(.- 5
اإلعالن العالمي بشأن أخالقيات علم األحياء وحقوق اإلنسان )2005(. - 6
معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع نظام البراءات الدولي   )1970(.- 7
م مدى الحياة - 8

ُّ
التعليم الجيد املنصف والشامل والتعل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )19-22 مايو 2015(: 

للجميع بحلول عام 2030: تغيير الحياة بفضل التعليم، املنتدى العالمي للتربية، مدينة إنشون، جمهورية كوريا.
http://ar.unesco.org/world-education-forum-2015/ln-nshywn

مؤتمر باريس للملكية الصناعية، بيرن )1833(.- 9
ع في سنة )1886(.- 10

ّ
مؤتمر حماية املصنفات األدبية والفنية، املوق

اليونسكو )2015(: اإلتفاقيات والتوصيات )التعليم العالي(، متوفر في:- 11
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/higher-
education/conventions-and-recommendations/

http://ar.unesco.org/world-education-forum-2015/ln-nshywn
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/conventions-and-recommendations/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/conventions-and-recommendations/
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الفصل الرابع
اإلطار املرجعي لصياغة الرؤية والرسالة 

ومنظومة القيم والغايات واألهداف االستراتيجية للخطة 
ا من عضوية جامعة الفيوم للمجتمع املصري والعربي واإلقليمي والعالمي، وعدم انعزالها عما يدور حولها على كافة 

ً
إنطالق

إعداد  استهدف  فقد  املتقدمة،  باملجتمعات  واللحاق  املستقبلية  والتحديات  املعاصرة  التغيرات  ملواجهة  وسعيها  املستويات، 
الخطة االستراتيجية للجامعة استعراض أهم املبادرات الحالية سواء على املستوى املحلي أو الدولي، وكذلك دراسة وتحليل 
الرؤية والرسالة والغايات واألهداف لبعض الجامعات األخرى )على سبيل املثال وليس الحصر( على املستوبات املحلية واإلقليمية 
والعاملية، قبل الشروع في صياغة رؤية ورسالة وغايات وأهداف خطة الجامعة للخمس سنوات القادمة، وكذلك استعراض أسس 

بعض التصنيفات العاملية للجامعات. وفيما يلي خالصة هذه الدراسات.

: املبادرات الحالية
ً
أوال

املصرية 	  الجامعات  تدويل  ضرورة  على  التعليم  مجال  في   2030 مصر:  املستدامة  التنمية  استراتيجية  أكدت 
Internationalism من خالل التبادل الثقافي والتعاون الدولي، كما أنها ركزت أيضا على اإلدارة االلكترونية ووضع 

التشريعات لحماية امللكية الفكرية. 
ربط االستراتيجيات البحثية للجامعات ومراكز ومعاهد البحوث باالستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 	 

.)2030-2015)
تدشين البرنامج القومي لالرتقاء بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات 	 

املجتمع، ويصل تمويل املرحلة األولى منه إلى 80 مليون جنيه. 
ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بتحقيق رؤية مصر2030 في املجاالت االقتصادية والصحية ورفاهية املواطن 	 

املصري، وذلك من خالل انتاج املعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيات.
توجهات وزارة التعليم العالي بضرورة االهتمام بربط قدرات الطالب والخريجين بسوق العمل، ودعم وتطوير مهارات 	 

أعضاء هيئة التدريس تحقيقا ملعيار الجودة الكمية والكيفية، وضرورة االهتمام باملستشفيات الجامعية وتطوير إدارتها 
وجودة أداء العاملين بها دعما لخدمة املجتمع.

إنشاء وتشغيل بنك املعرفة القومي بهدف إتاحة مصادر املعرفة للمجتمع املصري باملجان من خالل أكاديمية البحث 	 
العلمي والتكنولوجيا، التي قامت بتوفير الكوادر واالمكانات املادية واللوجستية إلدارة البنك.

دليل إعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي، اإلصدار الثالث، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، جمهورية 	 
مصر العربية، يوليو 2015.

خطة اليونسكو )2014-2021(: تطوير التعليم من أجل الحياة واستخدام التعليم في تطوير املجتمعات الفقيرة.	 

ثانًيا: استعراض رؤية ورسالة وغايات وأهداف بعض الجامعات املصرية واإلقليمية واألجنبية 

تعددت صياغة رؤية ورسالة الجامعات املختلفة سواء منها املحلي أو اإلقليمي أو الدولي، إال أنها اتفقت في تناولها لعدة مجاالت 
أساسية وهى العملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع وتنمية البيئة والتعاون الدولي.

Vision الرؤية
اتفقت جامعات أسيوط، بنها، جنوب الوادي، الزقازيق، في مصر، وامللك سعود، الكويت، فلسطين، امللك فيصل، جازان، 
قطر، في الوطن العربي على شمول رؤيتها السعي للتميز العلمي في تكوين املعرفة ونشرها وتطبيقها إلثراء حياة األفراد واملجتمعات 
والبيئة املحيطة. أما جامعة بنها، فقد اقتصرت رؤيتها على السعي لتحقيق الريادة في تكوين املعرفة ونشرها وتطبيقها على مستوى 

الجامعات املصرية، بينما تسعى جامعتي قطر وامللك فيصل إلى تحقيق ذلك على املستوى  اإلقليمي.
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القاهرة، عين شمس، األردن للعلوم والتكنولوجيا، البحرين، شنقيط العصرية  أما بعض الجامعات املصرية والعربية مثل 
بموريتانيا، اإلمارات العربية املتحدة، فهي ال تسعى للتميز فقط، ولكن للوصول إلى املستويات العاملية، حيث تضمنت رؤية هذه 
الجامعات أن تكون من أفضل الجامعات العاملية في تكوين ونشر وتطبيق املعرفة، وحل مشكالت املجتمعات. كما انفردت جامعة 
األردن للعلوم والتكنولوجيا بالنص في رؤيتها على السعي إليجاد موقع لنفسها ضمن الخمسمائة جامعة األولى على مستوى العالم.

كذلك اتفقت معظم الجامعات املصرية والعربية واألجنبية على شمول رؤيتها تقديم تعليم متميز لتخريج كوادر علمية مؤهلة 
تلبي متطلبات وحاجات املجتمع، وقادرة على املنافسة في سوق العمل، ولكن اختلفت هذه الجامعات على تحقيق الريادة في هذه 

املجاالت طبقا ملستوى طموحها، فبعضها كان محليا، والبعض اآلخر إقليميا، والثالث عامليا.

 University of ومن الجامعات األجنبية التي ارتفع سقف طموحها لتحقيق الريادة على املستوى العالمي، كانت جامعات أكسفورد
Oxford بانجلترا، وهونج كونج University of Hong Kong، وكورنيل Cornell University بالواليات املتجدة األمريكية، ودندي 
University of Dundee باسكتلندا، ومن الجامعات املصرية كانت جامعة القاهرة، ومن الجامعات العربية كانت جامعة األردن 

للعلوم والتكنولوجيا، وجامعتي امللك سعود وجازان باململكة العربية السعودية.

كما أكدت رؤية معظم الجامعات محل الدراسة والتحليل على أهمية تطوير البحث العلمي لخدمة املجتمع وحل مشكالته، وتقديم 
الخدمات املهنية والعينية املتخصصة ملختلف قطاعاته، وتحقيق التنمية الشاملة املستدامة.

وانفردت جامعة الشارقة في سعيها العداد الطالب لتولي أدوار قيادية في املجتمع، وأن تكون مركًزا عامليا مهما للدراسة والبحث 
العلمي لتحسين مستوى حياة البشر، وأكدت جامعة فلسطين على االنفتاح على حضارات العالم وعلومه، وسعيها للتطوير في 
شتى املجاالت في ضوء معايير الجودة. أما جامعة اإلمارات العربية املتحدة فإنها تسعى لالعتماد الدولي، واستهدفت رؤية جامعة 
أكسفورد University of Oxford قيادة املجتمع الجامعي العالمي سواء في مجال التعليم أو البحث العلمي من أجل فائدة املجتمع 
البريطاني ثم املجتمع العالمي، لذلك بنت رؤيتها على تقاليدها العريقة في  زيادة فرص املنح املستقلة والحرية األكاديمية، ودعم 
ثقافة االبتكار وتوفير بيئة داعمة لألفراد الحاصلين على منح للدراسة بها لتنمية اإلحساس باملجتمع والهوية األكاديمية حتى يستمر 
ذلك مدى الحياة، كما استهدفت جامعة كورنيل Cornell University بالواليات املتحدة األمريكية )وهي جامعة مميزة ضمن إحدى 
عشرة جامعة على مستوى العالم في البحث العلمي( أن تكون  نموذًجا لجامعة تضع العلوم الحرة )العلوم واآلداب( واملعرفة 
األساسية والتطبيقات العملية في نسيج واحد مما يؤثر على التعامل مع مشكالت املجتمع والعالم، بينما تسعى جامعة هونج 
كونج University of Hong Kong ، من خالل وضعها كمؤسسة دولية رائدة للتعليم العالي في آسيا، الستقطاب ورعاية الباحثين 
والطالب املتميزين من جميع أنحاء العالم من خالل تميزها في االبتكار في التعليم والتعلم والبحث العلمي وتبادل املعارف، واملساهمة 
في النهوض باملجتمع املحلي وتطوير أداء القيادات فيه، وكذلك تواجدها في املجتمع الدولي واإلقليمي وارتباطها باملجتمع الصيني، 
بينما تكمن رسالة كلية هارفارد للعلوم الحرة Harvard College for Liberal Arts في تعليم املواطنين ليكونوا قادة املجتمع من 
خالل القوة التحويلية للعلوم واآلداب، باإلضافة إلى تأكيدها على وضع املعايير الخاصة بتعليم العلوم واآلداب في القرن الحادي 
والعشرين، والتزامها بخلق واستدامة الظروف التي تمكن جميع طالب الكلية من خوض رحلة تعليمية ال مثيل لها على املستويات 

املعرفية واالجتماعية مما ينعكس على تغيير شخصياتهم.

وأكدت جامعة ويسكونسن University of Wisconsin–Madison بالواليات املتحدة األمريكية في رؤيتها أن تكون نموذجا حيا 
لالستدامة، تجسد القيم واإلجراءات التي تبين االلتزام بإدارة املوارد واحترام املكان وصحة ورفاهية املجتمع ككل، سواء حاليا أو 
مستقبال، بينما اختلفت رؤية جامعة دندي University of Dundee باسكتلندا عن باقي الجامعات املصرية والعربية واألجنبية 
حيث أكدت على تغيير شكل الحياة، والعمل محليا وعامليا من خالل إنتاج وتبادل وتطبيق املعرفة، لذلك فإن الجامعة تعمل على 
تسخير جهودها وطاقاتها ملواجهة ثالثة تحديات كبرى تواجه املجتمع، هي: )1( تنشيط االستخدام املستدام للموارد العاملية، )2( 
تغيير شكل املستقبل من خالل تقديم املبتكر، )3( تحسين سبل الحياة الثقافية واالجتماعية وتحقيق الرفاهية للمجتمع، ومن 
 ،Valuing peopleأجل تحقيق هذه الرؤية، تبنت جامعة دندي منظومة من خمس قيم أساسية هي: تقدير قيمة املورد البشري

.Excellence واالمتياز ،Making a difference التمايز عن اآلخرين ،Integrity النزاهة ،Working togetherالعمل الجماعي
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Mission الرسالة
اتفقت معظم الجامعات املصرية والعربية )القاهرة، الكويت، الزقازيق، أسيوط، بنها، بورسعيد، جنوب الوادي، دبي، امللك 
سعود، امللك فيصل، جازان، اإلمارات العربية املتحدة، قطر، األردن للعلوم والتكنولوجيا، الكويت، الشارقة، السودان للعلوم 
والتكنولوجيا، البحرين، شنقيط العصرية بموريتانيا، فلسطين، قطر( على شمول رسالتها تحقيق التميز العلمي في تقديم خدمات 
التعليم الجامعي إلعداد خريج متميز قادر على املنافسة في أسواق العمل، وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتوظيف 
البحوث لخدمة املجتمع املحلي واإلقليمي والدولي. وبينما انفردت رسالة كل من جامعة الشارقة وجامعة الكويت بالحفاظ على 
الثقافة والتراث والتاريخ العربي واإلسالمي وتعزيز القيم واملبادئ الوطنية، فقد تضمنت رسالة جامعة الكويت أهمية إنتاج املعرفة 
، ومعارف جديدة  تلبي 

ً
وتطويرها ونشرها، وهذا ما أكدته رسالة جامعة جازان السعودية من ضرورة إنتاج أبحاث معترف بها دوليا

احتياجات منطقة جازان. وأكدت رسالة جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا على السعي لجذب الطالب العرب واألجانب إلثراء 
الحياة الثقافية. أما رسالة جامعتي الزقازيق وبنها فقد أكدتا على تنمية املوارد البشرية في إطار من القيم األخالقية، وأضافت 

جامعة بنها حرصهاعلى تعظيم الشراكة مع املجتمع املحلي والدولي.

وتعرضت رسالة جامعة هونج كونج University of Hong Kong إلى السعي لتوفير التعليم الشامل املتطور، وبناء القوة الفكرية 
والشخصية لدى طالبها مع زيادة فرص التعلم مدى الحياة وتخريج طالب متميزين متمتعين بالنزاهة العلمية واملهنية والقدرة 
على التعلم املستمر، قادرين على القيادة، ولديهم القدرة على االتصال واالندماج باملجتمع في مجاالتهم التخصصية، كما تعمل 
الجامعة على تطوير وتدعيم بيئة فكرية مرنة لدى الطالب والباحثين والعاملين بها، وبناء وتشجيع االبداع والتعلم وحرية الفكر من 
خالل حرية التعبير وإبداء اآلراء وتوفير بيئة آمنة وصحية ومستدامة لتدعيم وتطوير التعليم والتعلم والبحث العلمي، باإلضافة إلى 
التواجد بقوة وتحمل املسئولية الكاملة عن اإلدارة الفعالة للموارد العامة والخاصة وعمل توءمة وشراكة مع املجتمع من خالل 
توليد ونشر وتطبيق املعرفة. أما على املستوين اإلقليمي والعالمي، فإن جامعة هونج كونج تسعى ألن تكون بمثابة نقطة محورية في 
املسعى الفكري واألكاديمي ليس في هونج كونج والصين فقط، بل في آسيا بأثرها، وأن تكون بوابة ومنتدى للمنح الدراسية مع بقية 

دول العالم في الحصول على ترتيب متقدم في التخصصات املختلفة على املستوى العالمي. 

وأكدت جامعة كيو اليابانية Keio University في رسالتها على أنها ليست مجرد مكان للسعي األكاديمي فقط، بل مهمتها أيضا أن 
تكون مصدرا دائما للشخصية املتميزة ونموذجا للفكر واألخالق لألمة بأسرها، وعلى كل عضو بها أن يطبق هذه الروح لتوضيح 
جوهر األسرة واملجتمع واألمة، وإثبات ذلك في أعماله، مما يجعل جامعة كيو رائدة وقائدة للمجتمع، وهذا ما أكدته كلية هارفارد 
Harvard College of Liberal Arts للعلوم الحرة في رسالتها من ضرورة تعليم املواطنين ليكونوا قادة املجتمع من خالل القوة 

التحويلية للعلوم واآلداب. 

وتؤكد رسالة كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا College of Applied Science and Technology بجامعة إلينوي الحكومية 
بمدينة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية على زرع النمو الفكري والشخ�سي لألفراد والنهزض بمستوى الخريج من خالل عملية 
تعليمية رفيعة املستوى وبحث علمي وبرامج توعية تصل ملواقع املحرومين. كما تؤكد البرامج الدراسية املبتكرة على ربط البعد 
األكاديمي بالجوانب التطبيقية، بغية تخريج طالب مهرة قابلين للتعلم مدى الحياة ملساعدة املجتمع بفاعلية من خالل عملهم في 

التغلب على التحديات التي تواجهه.

وعلى املستوى العالمي أيضا، تركز رسالة جامعة والية كاليفورنيا بسان ماركوس California State University San Marcos على 
االشتراك الفعال للطالب في العملية التعليمية حيث يعملون جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس امللتزمين بالتميز في األداء 
التعليمي والبحثي واملشاركة املجتمعية مما يحسن من تعلم الطالب. كما توفر الجامعة برامج تعليمية صارمة تتضمن مناهج 
متميزة وتطبيقات تكنولوجية على كل املستويات التعليمية مما يزيد من فرص حصول الطالب على تعليم متميز بأسعار معقولة. 
وقد أسست جامعة والية كاليفورنيا )في سان ماركوس( رسالتها على ثقة الجمهور، واملواءمة مع االحتياجات اإلقليمية واإلثراء 
املتواصل للحياة الفكرية واملدنية واالقتصادية والثقافية في الوالية والدولة. وتسعى جامعة كاليفورنيا في رسالتها لتكون جامعة 
بحثية مهمتها خلق ونشر وحفظ وتطبيق املعرفة من أجل تحسين سبل الحياة في املجتمعات كافة، والتزامها بحرية التعبير والحوار 
األكاديمي، وحرية الحصول على املعلومات والنقاش في جو من االحترام املتبادل لألفراد يسوده التحرر من التعصب، واعتبار طالب 

املرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا وطالب املدارس املهنية ومعلميهم ينتمون إلى مجتمع العلماء.
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وتكمن رسالة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا )California Institute of Technology )Caltech في توسيع نطاق املعرفة البشرية، 
والعمل على رفاهية املجتمع من خالل احداث تكامل بين التعليم والبحث العلمي. لذلك يقوم املعهد ببحث املشاكل األساسية 
األكثر تحديا في العلوم والتكنولوجيا بشكل منفرد في جو متعدد التخصصات، في حين يتم تعليم الطالب املتفوقين ليصبحوا أفرادا 

مبتكرين في املجتمع.

وأشارت جامعة كورنيل Cornell University بالواليات املتحدة األمريكية في رسالتها أنها جامعة رائدة تسعى الكتشاف والحفاظ 
على ونشر املعرفة، باإلضافة إلى اإلنتاج املبتكر واملتميز وتشجيع تعزيز الثقافة على نطاق واسع في جميع األنحاء وخارج محيط 
الجامعة، وتسعى الجامعة من خالل الخدمات العامة إلى تحسين حياة الطالب وسكان مدينة نيويورك والبشر أجمعين في جميع 

أنحاء العالم.

كما انحازت أيضا رسالة جامعة ويسكونسن University of Wisconsin–Madison بالواليات املتحدة األمريكية نحو البحث العلمي 
والتعليم في مجال االستدامة، وتوظيف الجامعة لخدمة البيئية واالقتصاد واملسئولية االجتماعية لكل البشر على كوكب األرض.

الغايات واألهداف االستراتيجية:
تعددت صياغات الغايات واألهداف االستراتيجية للجامعات املختلفة سواء منها املحلي أو اإلقليمي أو الدولي بحيث شملت عديد 

من جوانب العملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع وتنمية البيئة والتعاون الدولي، وذلك على النحو التالي.

 • الغايات واألهداف االستراتيجية في مجال األداء املؤس�سي:
اتفقت كثير من الجامعات املصرية مثل القاهرة، أسيوط، قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، والجامعات العربية مثل األميرة نورة 
بنت عبد الرحمن، دبي، امللك فيصل، جازان، املجمعة، والجامعات األجنبية مثل أكسفورد University of Oxford على ضرورة 
رفع كفاءة األداء املؤس�سي وتحسين الوضع التناف�سي للجامعة، وكذلك االلتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة املؤسسية 
، ودعم كليات ومعاهد الجامعة للتأهل لالعتماد مع رفع قدرات وتنمية مهارات وتحسين جودة عمل 

ً
والفاعلية التعليمية دوريا

الكوادر البشرية، واالرتقاء باملستوى اإلداري للجامعة من خالل اإلدارة االلكترونية، وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
بما يساعد على توثيق الصلة بين الكليات واالرتباط بغيرها من املؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والعاملية.

وأشارت جامعة أكسفورد University of Oxford إلى استخدام املؤشرات واملعايير املناسبة لتقويم مدى التقدم الذي تحرزه 
الجامعة في جميع املجاالت بما يتما�سى مع الخطة االستراتيجية سواء في املجال األكاديمي أو خارج الجامعة لخدمة املجتمع، مع 
تحديث األولويات واعتبار امليزانية السنوية للجامعة أساس تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة، وتعيين أعضاء هيئة 
تدريس أكفاء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من املوضوعية في التعيين من خالل مجموعة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، 
على أن يتم ذلك على كل املستويات الجامعية. وأكدت الجامعة على ضرورة توسيع شبكة العالقات االجتماعية للجامعة لتشمل 
دعم الخريجين بصفة دورية، وهو ما تحاول بعض الجامعات املصرية مثل القاهرة والزقازيق وأسيوط، والجامعات العربية مثل 
املجمعة ودبي، الوصول إليه. واستهدفت جامعة أكسفورد الحفاظ على البنية التحتية، وزيادة قيمة وفعالية الفصول الدراسية 
وتفعيل التكنولوجيا للحفاظ على معدل رضا املستخدمين بحيث تكون أكثر من 95%، ودعم مبادرات العاملين وأعضاء هيئة 
قدم مشاريع تكنولوجية وأكاديمية وإدارية، واستهدفت الجامعة أيضا تقديم الخدمات بفاعلية، واملعرفة، 

ُ
التدريس والطالب التي ت

واالبداع التخص�سي واملنهي في تنمية املعلومات، وذلك لكسب رضا املستفيدين. 

وأشارت جامعة دندي University of Dundee في بريطانيا في أهدافها إلى تقديم برامج للتنمية املهنية والقيادية والتعليم والتدريب 
املستمر لرفع مستوى املعرفة واملؤهالت املهنية واملهارات لدى األفراد في مواقع العمل لتمكينهم من مواكبة التطورات واملستجدات. 
وأكدت الجامعة على ضمان جذب وتوظيف أعلى الكفاءات مع تطوير األداء والتحفيز على العمل، والتأكد من أن جميع العاملين 
على دراية كاملة بمسئولياتهم املهنية، مع تزويدهم بمسار تقدمهم الوظيفي بصورة نزيهة وشفافة بما يتفق مع معايير الجامعة 
للتميز، وفتح قنوات للتواصل بين العاملين والجامعة، وضمان توفير البيئة السليمة والصحية لجميع األفراد دون تمييز، وتوفير 
البنية التحتية الالزمة للعملية التعليمية والبحثية، وتحقيق استدامة املوارد وتوفير فائض كاف لتمويل االستثمار، وتعظيم الدخل 

الناتج من األنشطة التجارية غير األساسية، باإلضافة إلى تطوير والحفاظ على بيئة معلومات متميزة.

كذلك أشارت جامعة ويسكونسن University of Wisconsin–Madison بالواليات املتحدة األمريكية في غاياتها الرئيسة إلى أهمية 
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دمج تحليل النظم وتحليل دورة الحياة والتفكير من املهد إلى اللحد، ودفع املعرفة الحداث التغيير الثقافي والقضاء على النفايات 
على وجه السرعة بطرق بيئية واقتصادية، مع مراعاة املسئولية االجتماعية والشفافية في الحكم على األشياء واملمارسات وعند 
 College of Applied Science and Technologyاتخاذ القرارات. وفي هذا الصدد، أكدت كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بجامعة إلينوي الوالية بشيكاغو على تقديم مثال رائع عن استخدام التكنولوجيا وأن يكون لديها بنية تحتية وحرم جامعي صحي 

وآمن بصفة دائمة للطالب.

وعلى املستويين املحلي واإلقليمي، فقد تعرضت غايات جامعة قناة السويس املصرية وجامعة جازان السعودية إلى ضرورة زيادة 
القدرة االستيعابية واشتراط استعدادات وقدرات أكبر من الطالب املتقدمين للقبول بالجامعة، مع االرتقاء بجودة األنشطة 
والعمليات، وتعظيم االستفادة من مصادر املعلومات وزيادة مجاالت التميز. أما غايات جامعة الزقازيق فقد أكدت في مجال القدرة 
املؤسسية على أهمية توفر قدرات مادية وأنظمة تشغيلية وموارد بشرية تحقق املستويات القياسية في األداء وتيهئ وتحسن مناخ 
العمل والتنمية املتكاملة واملستدامة للمجتمع، والسعي للحصول على ترتيب متقدم على املستوى القومي واإلقليمي والعالمي. في 
حين أكدت جامعة أسيوط في أهدافها االستراتيجية على جذب أفضل الكفاءات اإلدارية، ورفع كفاءة الجهاز اإلداري والتطوير 
الشامل له، وحماية الحرية األكاديمية، وااللتزام بأخالقيات األمانة العلمية، والعمل بروح الفريق، وتشجيع ممارسة النقد واحترام 
الرأي اآلخر وتغليب املصلحة العامة، وتوفير الدعم املالي ملتطلبات التأهل لالعتماد وتطوير مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة 
ووحداته بالكليات. وأشارت جامعة بورسعيد في أهدافها االستراتيجية إلى االرتقاء باملستوي اإلداري للجامعة من خالل اإلدارة 
اإللكترونية بما يساعد علي توثيق الصلة بين كلياتها واالرتباط بغيرها من املؤسسات التعليمية واملحلية واإلقليمية والعاملية، وتوفير 
مناخ االبداع وتعميق القيم النبيلة للحفاظ على نسيج املجتمع وحل مشكالته من خالل مشروعات بحثية هادفة. وانفردت جامعة 
فلسطين في أهدافها إلى تعزيز العمل  املؤس�سي في إدارة الجامعة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وتهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات 
الطالب للرقي بمستوى التفكير واالبداع والتميز لديهم، وأن تكون الجامعة جسرا لنقل وتعريب وتوطيد العلوم والتكنولوجيا وتعزيز 

االنفتاح العلمي والثقافي.

 • الغايات واألهداف االستراتيجية في مجال التعليم والتعلم:
أكدت جامعة أكسفورد University of Oxford في غاياتها على االلتزام بتعليم عال الجودة يكسب الطالب الخبرات التي تمكنهم من 
ممارسة املعارف واملهارات والقيم األساسية في مجاالت تخصصاتهم بما يسهم في نجاحهم في العمل وربطهم بالجامعة مدى الحياة، 
لذلك من الضروري االستفادة الفعالة من إمكانات الجامعة املتاحة واملتجددة إلعداد خريج متميز وفعال قادر على إنتاج املعرفة 

واملنافسة في سوق العمل واملساهمة الفعالة في تنمية املجتمع. 

وفي إشارة واضحة إلى خلق أجيال متميزة، أكدت جامعة داندي University of Dundee في غاياتها على الريادة في عملية التعليم 
والتعلم من خالل تصميم مناهج تتميز باالتساع والعمق والتجريب والتغيير والتنوع والتطوير والبحث عن املعرفة ومهارات التفكير 
العميق، وتعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين، ودعم من لديهم قدرة من الطالب على االستفادة من املقررات الدراسية بغض 
النظر عن الطريق الذي يستخدمونه، وخلق بيئة تعليمية مستدامة، وضمان أن يكون من بين الخريجين من يمتلك القدرة واملعرفة 
واملهارات البحثية مما يجعلهم مؤثرين في املجاالت التي يختارونها لتشكيل وقيادة املجتمع والعالم بأسره. كما أكدت األهداف 
االستراتيجية لجامعة دندي على تشجيع التوظيف واملشاريع الصغيرة وريادة األعمال، وتمكين الخريجين من الحصول على فرص 
العمل وتعزيز حياتهم املهنية من خالل دراسات أعلى، ومساعدة الذين يظهرون القدرة على تنظيم املشاريع الصغيرة، والتأكد من 
أن العاملين والطالب يولون أهمية للمشاريع الصغيرة، ويدعمون األنشطة التي تعزز هذا املفهوم، لذلك تم التأكيد على دمج مفهوم 
املشروعات الصغيرة في العملية التعليمية، واتاحة مدى واسع من البرامج التعليمية وكذلك أنشطة الصفية تطوعية لالرتقاء 
بمهارات الطالب عند التوظيف أو العمل في مشروعاعت صغيرة، واالستخدام الفعال للتكنولوجيا كشرط أسا�سي مسبق للتعليم.

وأكدت جامعة أكسفورد University of Oxford في غاياتها على عدم حرمان الطالب املتميزين الواعدين من االلتحاق بالجامعة 
ألي عوائق مالية، وفي نفس هذا السياق، أكدت جامعة ويسكونسن University of Wisconsin-Madison بمديسون بالواليات 
املتحدة األمريكية على ضرورة  دفع املعرفة الحداث التغيير الثقافي وتقدير مشاركة الطالب في صياغة األفكار، وتشجيع حماسهم 
والتزامهم. وأضافت جامعة ويسكونسن في أهدافها إلى أهمية إعداد الطالب للتعلم مدى الحياة، وأن يكونوا مواطنين مسئولين، 
وتلبية احتياجات الطالب املختلفين عرقيا واملعوقين، والطالب املتفوقين واملبدعين. كما أكدت الجامعة على التميز في التدريس بما 

في ذلك تطوير واستخدام وتقييم أساليب التدريس الفعال.
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اتفقت جامعة قناة السويس، وجامعة بورسعيد، وجامعة أسيوط، وجامعة شنقيط العصرية بموريتانيا، وجامعة البحرين، 
وجامعة الكويت، وجامعة الشارقة، وجامعة فلسطين، مع جامعة دندي في بريطانيا University of Dundee في فلسفة أهدافها 
االستراتيجية التي تنص على استكمال معارف الطالب وتزويدهم بخبرة تعليمية وتعلمية بأعلى مستويات الجودة من أجل تعزيز 

تطورهم الشخ�سي واالجتماعي واألكاديمي واملنهي، وربط البرامج األكاديمية واملهنية باالحتياجات املستقبلية لسوق العمل.

وأكدت أهداف جامعة الشارقة على التركيز على إنشاء بيئة متعددة الثقافات تر�سي تطلعات جميع الطالب وتعزز القيم الروحية 
لديهم، وتنفيذ برامج الدراسات العليا التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتطوير التقنيات املتقدمة مثل تقنية النانو والطاقة 
النووية. واشتركت جامعة الكويت وجامعة الشارقة في استهدافهما تحقيق معايير الجودة النوعية للبرامج األكاديمية وفق الجودة 

املحلية والعاملية، وتحقيق االعتماد الوطني والدولي في جميع البرامج واملجاالت األكاديمية.

وعلى املستويين املحلي واإلقليمي، فقد تعرضت غايات جامعة قناة السويس املصرية وجامعة جازان السعودية إلى ضرورة 
إستنباط أنماط وأساليب وتقنيات ذات مستوى عالمي في التعليم والتعلم، واالرتقاء بجودة مخرجات الجامعة. كما تعرضت بعض 
الجامعات املصرية مثل بورسعيد وقناة السويس إلى ضرورة إجراء عمليات التطوير املستمر للبرامج التعليمية وبرامج الدراسات 
العليا، وكذلك استحداث برامج تعليمية متميزة وكليات ومعاهد تعليمية جديدة لرفع جودة الخريجين بما يواكب متطلبات العصر. 
وفي نفس السياق، تعرضت جامعتي بورسعيد وأسيوط، وجامعة امللك فيصل إلى ضرورة تعميق القيم والتقاليد الجامعية النبيلة 
التى تحافظ على نسيج املجتمع وتقدمه مثل الوالء الوطني واملثل العليا واألخالق الحميدة. وأكدت جامعة أسيوط في أهدافها 
على التحسين املستمر للقدرة التعليمية، وتطوير األنشطة والرعاية الصحية واالجتماعية وتشجيع االبتكار للطالب، وربط البحث 
العلمي باحتياجات املجتمع، واالندماج مع املجتمع العلمي العالمي، وتطوير النظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي. 
أما جامعة قناة السويس فقد صاغت أهدافها من أجل االرتقاء بجودة مخرجات الجامعة وأنشطتها وعملياتها، واستحداث برامج 
علمية جديدة ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. كما أشارت جامعة بورسعيد في أهدافها االستراتيجية إلى التطوير املستمر 
للبرامج التعليمية وبرامج الدراسات العليا بما يواكب متطلبات العصر، ويؤدي إلي جودة الخريجين وزيادة تطوير الخدمات 

املجتمعية. 

الغايات واألهداف االستراتيجية في مجال البحث العلمي:
أكدت جامعة داندي University of Dundee على املشاركة في البحوث العلمية العاملية ذات معامل التأثير املرتفع، وتوفير مستوى 
عال من جودة البيئة البحثية من أفراد ومواد ومباني ومعدات، وزيادة دخل البحوث واسترداد النفقات العامة، وجذب مجموعة 
متميزة من طالب الدراسات العليا، ومراجعة وتحسين خطط وسياسات البحث العلمي والقواعد الحاكمة له. واستهدفت الجامعة 
دعم البحث العلمي املتميز الذي ينفذ من قبل أعضاء هيئة تدريس متميزين، واملشاركة في البحوث العلمية العاملية ذات التأثير 

املرتفع. 

وأشارت جامعة كورنيل Cornell University بالواليات املتحدة األمريكية إلى أهمية االنتاج العلمي املبتكر  واملتميز. وفي هذا السياق 
على تطوير وتدعيم بيئة فكرية مرنة آمنة وصحية ومستدامة لتدعيم   University of Hong Kong أكدت جامعة هونج كونج
وتطوير البحث العلمي. وأشارت كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا College of Applied Science and Technology في جامعة 

إلينوي الوالية بشيكاغو إلى أهمية انخراط أعضاء هيئة التدريس والطالب في بحث علمي عاِل الجودة وتوفير املنح املطلوبة لذلك.

وقد انتهج معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا )California Institute of Technology )Caltech طريقة أكثر شعبية لتشجيع إجراء 
البحوث من خالل برنامج يسمح باعطاء طالب املرحلة الجامعية األولى منح تقدر بأكثر من 5000 دوالر للطالب الذي يرغب في 
إجراء بحوث مع عضو هيئة تدريس خالل فصل الصيف على أن يقدم الطالب مقترح بحثي مقدما، ثم تقديم تقارير دورية خالل 
العمل، ثم كتابة ورقة بحثية في نهاية العمل، على أن يقدم عرضا ملا يتوصل إليه يوم الحلقة الدراسية Seminar. وأشارت جامعة 
ويسكونسن University of Wisconsin–Madison بالواليات املتحدة األمريكية في غاياتها الرئيسية إلى التكامل التام بين البحث 

العلمي والتعليم واألعمال األخرى التي تجرى داخل الحرم الجامعي.

واستهدفت جامعة البحرين في أهدافها االستراتيجية إثراء املعرفة من خالل االكتشاف والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق التام مع 
مؤسسات أكاديمية وبحثية في أنحاء العالم، وتحقيق التواصل بين املؤسسات األكاديمية والثقافية في دول العالم العربي. 
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وفيما يخص الجامعات املحلية، فقد اتفقت كثير من الجامعات املصرية مثل القاهرة والزقازيق وأسيوط على ضرورة تطوير 
الدراسات العليا والقدرة البحثية للجامعة، وكذلك دعم واستثمار البحث العلمي في تنمية االقتصاد القومي، مع توجيه األبحاث 
نحو تعزيز الخدمات العامة والحكومية، وتقديم بحوث أكاديمية وتنموية فاعلة قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير عاملية. 
في حين أشارت جامعة قناة السويس وجامعة جازان السعودية إلى ضرورة تفعيل الشراكات الدولية مع جامعات التميز بالخارج، 

وتعميق االستفادة منها. وأكدت جامعة أسيوط في أهدافها االستراتيجية على وضع خطط بحثية للجامعة والكليات.

 • الغايات واألهداف االستراتيجية في مجال خدمة املجتمع وتنمية البيئة:
أشارت جامعة أكسفورد University of Oxford في أهدافها االستراتيجية إلى تطوير قدرات الجامعة إلنتاج  املعلومات على جميع 
املستويات املحلية في بريطانيا واألوروبية والعاملية للتأكيد على املساهمة الفعالة في صنع القرار والنمو االقتصادي، والعمل بقوة 
مع جميع املؤسسات العلمية والهيئات واملنظمات لقيادة املجتمع التعليمي والبحثي، واملشاركة الفعالة في املجاالت االقتصادية 

والثقافية واالجتماعية في مدينة أكسفورد واملنطقة املحيطة.

وأكدت جامعة ويسكونسن University of Wisconsin–Madison بالواليات املتحدة األمريكية في غاياتها الرئيسية على ضرورة 
القضاء على النفايات على وجه السرعة بطرق بيئية واقتصادية. كما أكدت أهدافها االستراتيجية على املشاركة في عالقات تعاونية 
بين الجامعة واألنظمة واملؤسسات األخرى مثل الكلية التقنية والكليات الخاصة، واملدارس الحكومية من أجل تعظيم فرص 
التعليم واملوارد الالزمة ألفراد والية ويسكونسن، وتشجيع التعليم املستمر والوصول إلى مجتمعات والية ويسكونسن، وتوفير فرص 
اإلثراء املدني والثقافي في املجتمعات التي تدعم فروع الجامعة. كما استهدفت جامعة ويسكونسن إتاحة الخبرة املهنية الفريدة 

ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين لخدمة رجال األعمال والصناعة واملجتمع.

وأكدت أهداف جامعة دندي University of Dundee في اسكتلندة على دعم البحث العلمي عاِل املستوى والذي تترجم نتائجه في 
الطبيعة ملواجهة التحديات املجتمعية، وزيادة دخل الجامعة، على أن تعمل هذه البحوث على نقل املعرفة مع إمكانية التطبيق 
لتحقيق أفضل ما يمكن من منافع للمجتمع، باإلضافة إلى تبادل املعرفة على نطاق تجاري واملشاركة املباشرة مع الكيانات الخاصة 

والعامة في عالم التجارة واألعمال، والوصول إلى القاعدة العريضة من الناس في أماكنهم، مع االحتفاظ بحقوق امللكية الفكرية.

في حين أكدت غايات كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجياCollege of Applied Science and Technology بجامعة إلينوي الوالية 
بشيكاغو على تقديم مثال رائع من استخدام التكنولوجيا. كما أكدت جامعة الكويت في أهدافها على ضرةرة تحديد االحتياجات 

املجتمعية.

اتفقت كثير من الجامعات املصرية مثل القاهرة والزقازيق وأسيوط، والجامعات العربية مثل األميرة  نورة بنت عبد الرحمن على 
ضرورة تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها مع مؤسسات املجتمع املدني، وإدراج خدمة املجتمع في برامج الجامعة لتحقيق التنمية 
املتكاملة واملستدامة للمجتمع. في حين تعرضت جامعة بورسعيد إلى ضرورة إنشاء املراكز العلمية املتخصصة للتطوير والتدريب 

الفعال، وخدمة املجتمع وتنمية ودفع عجلة التقدم الثقافي.

وتعرضت بعض الجامعات املصرية مثل بورسعيد وأسيوط، والجامعات العربية مثل امللك فيصل  إلى ضرورة االرتقاء باملجتمع على 
أسس علمية فعالة وحل مشكالته التي تعوق تفوقه من خالل مشروعات بحثية هادفة. وأكدت جامعة أسيوط على وضع نظام 
معلومات لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة، وتفعيل دور املراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ونشر الوعي بقضايا البيئة 

واملجتمع وتوجيه البحث العلمي لحل املشكالت البيئية، باإلضافة إلى ضرورة متابعة الخريجين باعتبارهم ظهير أسا�سي للجامعة.

مصادر التمويل:
تعرضت بعض الجامعات العربية مثل دبي واألميرة نورة بنت عبد الرحمن واملجمعة إلى ضرورة تنوع مصادر التمويل والتوسع في 
التنمية االقتصادية للجامعة لتحقيق االكتفاء املالي واستدامته وزيادة موارد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذا زيادة األبحاث 

الرئيسية والتطبيقية وتشجيع ريادة األعمال.
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العالقات الدولية:
أكدت األهداف االستراتيجية لجامعة دندي  University of Dundee على توفير بيئة آمنة للطالب الوافدين القادمين للدراسة من 
الخارج وتدعيم املناهج بالخبرات الدولية، وابراز دور الجامعة للعالم من خالل دعم مراكز البحوث بالجامعة وتقديم تعليم عال 

الجودة وإنشاء عالقات دولية، مع توفير املوارد لدعم سياسة التدويل.

كما تعرضت جامعة قناة السويس، وبعض الجامعات العربية مثل األميرة نورة بنت عبد الرحمن ودبي  إلى ضرورة تنشيط دور 
الجامعة على املستويات القومية واإلقليمية والعاملية وتطوير عمليات التواصل الدولي لدعم الشراكة والتوصل ألنماط املعرفة 

املختلفة وطرق تطبيقها وإدراجها في املناهج الدراسية.

ا: معايير التصنيف العاملي للجامعات
ً
ثالث

التصنيف العالمي للجامعات هو نظام يتبع لترتيب الجامعات على مستوى العالم وفقا ملعايير محددة مما يجعل الجامعات في 
الوقت الحالي تسعى إلى تحقيق التميز وتطوير وتحسين إنتاج البحث العلمي ونوعية الخريجين ومستوياتهم العلمية ومساهمات 

هذه الجامعات في تقديم املعارف الحديثة.

تصنيف جامعة شنغهاي  Shanghai University  بالصين:
(1( الخريجين  بالصين )صدر أول تصنيف عام 2003( في:   Shanghai University تتحدد معايير تصنيف جامعة شنغهاي  
الحاصلين على جوائز وأوسمة )10%(، )2( األساتذة الحاصلين على جوائز وأوسمة )20%(، )3( كثرة الرجوع إلى أبحاث أعضاء هيئة 
 )%20( Nature Journal ودورية الطبيعة Science Journal األبحاث املنشورة في دورية العلوم )التدريس بالجامعة )20%(، )4

األبحاث املنشورة في العلوم االجتماعية ولها نسبة استعانة عالية (20%(، )5( نصيب الفرد من األداء األكاديمي )%10(.

ويؤخذ على تصنيف جامعة شنغهاي أن 30% من الدرجة الكلية تعتمد على الذين نالوا جوائز نوبل وأوسمة في فترات سابقة من 
سنوات قد تتعدى العشر، وهو أمر غير منطقي للتقييم في الوقت الحالي، بينما ال يوجد قياس ملدى انتشار الجودة األكاديمية في 

الجامعة.

وقد احتلت جامعة هارفارد Harvard University بالواليات املتحدة األمريكية املركز األول في هذا التصنيف عن عام 2015، بينما 
جاء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية California Institute of Technology في املركز السابع، وجاءت 

جامعة القاهرة في املركز 409.

:Times Higher Education 2016 تصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي لعام
تتحدد معايير هذا التصنيف في: النظرة الكلية للجامعة بما فيها البرامح الدراسية، جودة العملية التعليمية، النظرة الدولية، 

األبحاث العلمية، كثرة الرجوع إلى األبحاث املنشورة، الدخل من الصناعة.

وقد حصل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية California Institute of Technology على املركز األول، 
وتفيد إحصائياته إلى ما يلي: يبلغ أعداد الطالب 2.243، نسبة الطالب ألعضاء هيئة التدريس 609، نسبة الطالب الوافدين %27، 
نسبة الطالب الذكور لإلناث باملعهد 33:67. وفي هذا التصنيف جاءت جامعة هارفارد في املركز السادس. أما جامعات األسكندرية 
والقاهرة وقناة السويس فقد جاءت في مراكز متأخرة )601-800(، واملالحظ أن مركز جامعة القاهرة جاء متأخرا كثيرا لعدم اعتماد 

هذا التصنيف على الحاصلين على جوائز نوبل خاصة منذ عدة سنوات.

الخالصة:
في ضوء ما تم من تحليل رؤية ورسالة وغايات وأهداف استراتيجية لبعض الجامعات املصرية والعربية واألجنبية تبين وجود جوانب 
اتفاق بين هذة الجامعات واالهتمام بقضايا محورية في ظل التغيرات العاملية املعاصرة والتحديات املستقبلية، وإن اختلفت هذة  

الجامعات في نسب طموحها علي املستويات املحلية أو اإلقليمية أو العاملية، وهذا أمر طبيعي في ضوء مستويات الجامعات. 
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: تمثلت أهم القضايا التي تناولتها رؤي تلك الجامعات فيما يلي
ً
أوال

التميز العلمي في تكوين املعرفة ونشرها وتطبيقها الثراء حياة األفراد واملجتمع مع االنفتاح على حضارات العالم وعلومه. 	 
التميز العلمي في تقديم تعليم جيد لتخريج كوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات وحاجات املجتمع وقادرة على املنافسة في 	 

سوق العمل لتولي أدوار قيادية في املجتمع.
تطوير البحث العلمي لخدمة املجتمع وحل مشكالته وتحقيق التنمية الشاملة املستدامة.	 
توفير بيئة داعمة لألفراد الحاصلين على منح دراسية لتنمية اإلحساس باملجتمع والهوية األكاديمية.	 
وضع العلوم الحرة )العلوم واآلداب( واملعرفة األساسية والتطبيقات العملية في نسيج واحد مما يكون له تأثير على 	 

التعامل مع مشكالت املجتمع والعالم.
استقطاب ورعاية الباحثين والطالب املتميزين من جميع أنحاء العالم وذلك من خالل التميز واالبتكار في التعليم والتعلم 	 

والبحث العلمي.
تقدير قيمة املورد البشري، والعمل الجماعي، ودعم ثقافة االبتكار.	 

ثانًيا: اهتمت الجامعات بتضمين رسالتها عدد من القضايا الهامة تمثلت فيما يلي

تقديم خدمات التعليم الجامعي إلعداد خريج متميز قادر على املنافسة في سوق العمل.	 

تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.	 

خدمة املجتمع املحلي واإلقليمي والدولي.	 

التأكيد واملحافظة على الثقافة والتراث والتاريخ وتعزيز القيم واملبادئ الوطنية.	 

تنمية املوارد البشرية في إطار من القيم األخالقية.	 

تعظيم الشراكة مع املجتمع املحلي والدولي.	 

إنتاج أبحاث معترف بها دوليا وتوظيف البحث العلمي لخدمة املجتمع وتلبية احتياجاته.	 

جذب الطالب األجانب من خارج الجامعة إلثراء الحياة الثقافية.	 

جعل الجامعة مؤسسة بحثية مهمتها خلق ونشر وحفظ وتطبيق املعرفة من أجل تحسين املجتمع العالمي، والتزامها 	 
بحرية التعبير والحوار األكاديمي وحرية الحصول على املعلومات والنقاش في جو من االحترام املتبادل لألفراد والتحرر 

من التعصب.

جعل الجامعة مصدرا دائما للشخصية املتميزة ونموذجا للفكر واألخالق لألمة بأسرها.	 

اشتراك الجامعة في اإلدارة الفعالة للموارد العامة والخاصة وعمل توءمة وشراكة مع املجتمع.	 

الحصول على ترتيب متقدم في التخصصات املختلفة على املستوى العالمي.	 

توظيف الجامعة نحو خدمة البيئية واالقتصاد واملسئولية االجتماعية لكل البشر على كوكب األرض.	 

ا: أكدت الغايات االستراتيجية على القضايا التالية 
ً
ثالث

ضرورة رفع كفاءة األداء املؤس�سي وتحسين الوضع التناف�سي للجامعة، ودعم كليات ومعاهد الجامعة للتأهل لالعتماد 	 
واالرتقاء باملستوى اإلداري للجامعة، وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بما يساعد على توثيق الصلة بين 
الكليات واالرتباط بغيرها من املؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والعاملية، وزيادة القدرة االستيعابية مع االرتقاء 
بجودة مخرجات الجامعة وأنشطتها وعملياتها، وتقويم مدى التقدم الذي تحرزه الجامعة في جميع املجاالت بما يتما�سى 
مع الخطة االستراتيجية سواء في املجال األكاديمي أو خارج الجامعة لخدمة املجتمع، مع تحديد األولويات، وتعيين أعضاء 

هيئة تدريس أكفاء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من املوضوعية في التعيين.
ضرورة تعميق القيم والتقاليد الجامعية النبيلة التى تحافظ على نسيج املجتمع وتقدمه مثل الوالء واإلنتماء للوطن 	 

واملثل العليا واألخالق الحميدة واالرتقاء باملجتمع على أسس علمية فعالة وحل مشكالته من خالل مشروعات بحثية 
هادفة.

دعم واستثمار البحث العلمي في تنمية االقتصاد القومي مع توجيه األبحاث نحو تعزيز الخدمات العامة والحكومية 	 
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وتقديم بحوث أكاديمية وتنموية فاعلة قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير عاملية، وتفعيل الشراكات الدولية 
مع جامعات التميز بالخارج وتعميق االستفادة منها.

العلمية 	  املراكز  للمجتمع، وإنشاء  املتكاملة واملستدامة  التنمية  لتحقيق  الجامعات  برامج  في  املجتمع  إدراج خدمة 
املتخصصة للتطوير والتدريب الفعال وخدمة املجتمع وتنمية ودفع عجلة التقدم.

ضرورة تنوع مصادر التمويل والتوسع في التنمية االقتصادية للجامعة لتحقيق االكتفاء املالي واستدامته، وزيادة 	 
األبحاث الرئيسية والتطبيقية وتشجيع ريادة األعمال.

تنشيط دور الجامعات على املستوبات القومية واإلقليمية والعاملية وتطوير عمليات التواصل الدولي لدعم الشراكة 	 
والتوصل ألنماط املعرفة املختلفة وطرق تطبيقها وإدراجها في البرامج الدراسية.

رابًعا: تناولت األهداف االستراتيجية لهذه الجامعات عددا من القضايا الرئيسة التالية
تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين.	 
تزويد الطالب بخبرة تعليمية وتعلمية بأعلى مستويات الجودة. 	 
ربط البرامج األكاديمية واملهنية باالحتياجات املستقبلية لسوق العمل.	 
تقديم برامج التنمية املهنية والقيادية والتعليم والتدريب املستمر لرفع مستوى املعرفة واملؤهالت املهنية واملهارات لدى 	 

األشخاص في مواقع العمل لتمكينهم من مواكبة التطورات واملستجدات.
توفير البيئة السليمة والصحية لجميع األفراد دون تمييز، وتوفير البنية التحتية الالزمة للعملية التعليمية والبحثية، 	 

وتحقيق استدامة املوارد وتوفير فائض كاف لتمويل االستثمار، وتعظيم الدخل الناتج من األنشطة التجارية غير 
األساسية.

استنباط أنماط جديدة للتعليم والتعلم، وزيادة القدرة االستيعابية مع ضمان الجودة.	 
تطوير النظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، ووضع خطط بحثية للجامعة والكليات، ربط البحث 	 

العلمي باحتياجات املجتمع.
دعم البحث العلمي عاِل املستوى الذي تترجم نتائجه ملواجهة التحديات املجتمعية، على أن تعمل هذه البحوث على 	 

نقل املعرفة.
املشاركة املباشرة مع الكيانات الخاصة والعامة، في عالم التجارة واألعمال.	 
وضع نظام معلومات لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة، وتفعيل دور املراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ونشر 	 

الوعي بقضايا البيئة واملجتمع.
متابعة ورعاية الخريجين.	 
جذب أفضل  الكفاءات اإلدارية، ورفع كفاءة الجهاز اإلداري والتطوير الشامل له والتأكد من أن جميع العاملين على 	 

دراية كاملة بمسئولياتهم املهنية، وتزويدهم بمسار تقدمهم الوظيفي بصورة نزيهة وشفافة بما يتفق مع معايير الجامعة 
للتميز.

حماية الحرية األكاديمية، وااللتزام بأخالقيات األمانة العلمية، والعمل بروح الفريق، وتشجيع ممارسة النقد واحترام 	 
الرأي اآلخر وتغليب املصلحة العامة.

خلق بيئة تعليمية مستدامة وتوفير مناخ االبداع وتعميق القيم النبيلة للحفاظ على نسيج املجتمع وحل مشكالته من 	 
خالل مشروعات بحثية هادفة.

إعداد الطالب للتعلم مدى الحياة والقيادة والخدمة، وأن يكونوا مواطنين مسئولين، وتلبية احتياجات الطالب املختلفين 	 
عرقيا واملعوقين والطالب املتفوقين واملبدعين.

إنشاء بيئة متعددة الثقافات تر�سي تطلعات جميع الطالب وتعزز القيم الروحية.	 
الريادة في عملية التعليم والتعلم من خالل تصميم برامج تتميز باالتساع والعمق والتجريب والتغيير والتنوع والتطوير 	 

والبحث عن املعرفة ومهارات التفكير العميق.
تحقيق معايير الجودة النوعية للبرامج األكاديمية وفق الجودة املحلية والعاملية، وتحقيق االعتماد الوطني والدولي في 	 

جميع البرامج واملجاالت األكاديمية.
تشجيع التوظيف واملشاريع الصغيرة وريادة األعمال ودمج مفهوم املشروعات الصغيرة في العملية التعليمية، واتاحة مدى 	 
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واسع من البرامج التعليمية واألنشطة الالصفية التطوعية لالرتقاء بمهاراتهم عند التوظيف أو العمل في مشروعاعت 
صغيرة.

تمكين الخريجين من الحصول على فرص العمل وتعزيز حياتهم املهنية من خالل دراسات أعلى.	 
الدفاع عن الثقافة حماية لألمة من مخاطر التطرف واالنحراف والغلو وذلك بانتهاج الوسطية. 	 
توفير بيئة آمنة للطالب الوافدين القادمين للدراسة من الخارج وتدعيم املناهج بالخبرات الدولية.	 
تعزيز العمل املؤس�سي في إدارة الجامعة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وتهيئة البيئة الجامعية  التي تلبي تطلعات الطالب 	 

للرقي بمستوى التفكير واالبداع والتميز، وأن تكون الجامعة جسرا  لنقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز االنفتاح العلمي 
والثقافي.

الحفاظ على البنية التحتية، وزيادة قيمة وفعالية الفصول الدراسية، وتفعيل التكنولوجيا للحفاظ على معدل رضا  	 
املستخدمين.

في ضوء ماسبق، سواء من استعراض املبادرات الحالية املحلية والدولية، وتحليل رؤية ورسالة بعض الجامعات املصرية والعربية 
واألجنبية، وكذلك معايير تصنيف الجامعات، من املهم أن يكون ذلك أحد املنطلقات األساسية عند صياغة رؤية ورسالة وغايات 
واألهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجة لجامعة الفيوم، إنطالقا من عضويتها في املجتمع الجامعي املحلي واإلقليمي والعالمي.
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املصادر

التعليم العلمي والبحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار   :)2015( 1-االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 
STI-EGY 2030، وزرة التعليم العالي والبحث العلمي، جمهورية مصر العربية. 

2-جامعة القاهرة )2010(: الخطة االستراتيجية )2015-2010(.
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الفصل األول

الرؤية والرسالة ومنظومة القيم والغايات واألهداف االستراتيجية

في ضوء نتائج تحليل الوضع الراهن لجامعة الفيوم من خالل تحليل املعلومات واإلحصاءات املتوفرة لدى قطاعات الجامعة 
املختلفة وعقد لقاءات مع مختلف الفئات صاحبة املصلحة خارج وداخل الجامعة واستطالع رأيهم، وفي ضوء تحليل نتائج 
البحوث والتقارير الصادرة عن جهات مصرية ومنظمات دولية، وتحليل السياق االجتماعي والسيا�سي واالقتصادي، وكذلك 
معايير ومؤشرات تصنيف الجامعات العاملية، وما تم من تحليل الرؤى والرساالت والغايات واألهداف االستراتيجية لبعض 
الجامعات علي املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية، واستعراض منطلقات الخطة االستراتيجية، فقد تم التوصل إلي 
صياغة محددة لرؤية الجامعة ورسالتها ومنظومة القيم الحاكمة ألدائها خالل الفترة املقبلة، كما تم التوصل إلى صياغة 
الغايات واألهداف االستراتيجية واإلجرائية التي تسعي جامعة الفيوم لتحقيقها من خالل خطتها االستراتيجية، وذلك على 

النحو التالي.

رؤية الجامعة 

تتطلع جامعة الفيوم إلي املنافسة محلًيا وإقليمًيا ودولًيا في مجاالت التعليم والبحث العلمي،  والتميز في الشراكة 
املجتمعية، وذلك وفقا ملعايير الجودة. 

رسالة الجامعة 

تتبني جامعة الفيوم معايير الجودة، وتقدم برامج تعليمية تنمي الفكر واإلبداع إلعداد خريج متميز قادر علي املنافسة في سوق 
العمل في إطار من القيم األخالقية، وإجراء بحوث علمية تساهم في إنتاج املعرفة ونشرها وحفظها وتطبيقها وذلك لحل 

مشكالت املجتمع والنهوض به، كما تدعم الشراكة والتعاون الدولي.

منظومة القيم 

منظومة القيم الجامعية هي مجموعة القيم التي تستمد منها الجامعة التوجيه في كل أنشطتها واختياراتها وأحكامها العامة 
كهدف  األفراد،  حياة  جودة  مستوى  رفع  بهدف  واالقتصادية،  والسياسية  واالجتماعية  والثقافية  والبحثية  والتعليمية 
استراتيجي، والسعي إلى التطوير وتحقيق اإلبداع في كل مناحي الحياة الجامعية، وفي هذا السياق تتبنى الخطة االستراتيجية 

لجامعة الفيوم )2016-2021( منظومة القيم واألخالقيات الحاكمة التالية. 

 1-االنتماء Intimacy  والذي يتحقق من خالل:

 تضمين البرامج الدراسية طرًحا ملشكالت املجتمع ذات البعد القومي أو املحلي )حسب التخصص( ومشاركة الطالب في 	 
طرح حلول لها

 تضمين األنشطة الطالبية دراسة حالة Case study حول مشكالت املجتمع من خالل تكوين فرق متعددة التخصصات، 	 
 
ً
وتخصيص وقت ملناقشة الحلول املبتكرة بصورة علمية تنافسية، ويمكن تخصيص جوائز ألكثر الحلول ابتكارية وقبوال

من الناحية العلمية واملجتمعية

 تفعيل دور الطالب في خدمة املجتمع املحلي وتنمية البيئة	 
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 2-الجودة والتميز  Quality and Excellence والتي تتحقق من خالل:
تطبيق معايير مقارنة للجودة	 
سالمة وجودة املباني واملرافق واألدوات واألجهزة 	 
تميز البرامج التعليمية واملناهج الدراسية واألنشطة الطالبية	 
حداثة أساليب التعليم والتعلم بما فيها التعلم الذاتي	 
جودة البحوث العلمية والخدمات التي تقدم للمجتمع املحلي 	 

 3-الشفافية والوضوح Transparency and Clarity والتي تتحقق من خالل:
استخدام تكنولوجيا املعلومات  واالتصال ICT لجميع أفراد املجتمع الجامعي، وتنامي اإليمان بحق جميع األطراف في 	 

املعرفة بطريقة مكشوفة في ضوء ما يسمح به قانون حرية تداول املعلومات
وجود إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد الجامعي	 
الوضوح والنزاهة وعدم الغش في االمتحانات أو التدريبات املنزلية أو امليدانية أو التقارير أو املشروعات لجميع الطالب	 
السماح غير املشروط لآلخرين بمعرفة الحقيقة دون محاولة إخفاء أو تظليل املعنى أو تبديل الواقع إلظهار األمور بصورة 	 

أفضل

 4-املحاسبية )املساءلة( Accountability والتي تتحقق من خالل:
وجود معايير مرجعية تحكم عمل املؤسسة	 
تحديد املؤشرات واألدلة الدالة على تحقيق األهداف 	 
تحديد طرق القياس وطرق تحليل املعلومات وتقديمها	 
تقييم أداء كل من ينتمي للمؤسسة	 
تحديد نظام للتغذية الراجعة Feedback mechanism لتقديم املعلومات عن أداء كل من ينتمي للمؤسسة	 

 5- املساواة وعدم التمييز Equality and Non-discrimination والتي تتحقق من خالل:
توفير أعضاء هيئة تدريس على نفس املستوى من ذوي التخصص والخبرة	 
إتاحة الفرصة لدراسة نفس البرامج أو املناهج أو مناهج متعادلة	 
توفير مباني ومعدات وأجهزة بجودة عالية للجميع	 
وجود معايير محددة وواضحة لتقييم أداء الطالب في جميع مراحل الدراسة الجامعية	 

 6- الحرية األكاديمية Academic Freedom والتي تتحقق من خالل:
حرية الفكر وحرية التعبير من خالل اإلطار القانوني	 
االلتزام باملعايير األكاديمية في إجراء البحوث دون أي تدخل، رهنا باملبادئ واملناهج العلمية للبحث املحدد، والحق في 	 

إبالغ نتائج البحوث إلى اآلخرين بحرية ونشرها دون رقابة
لجميع أعضاء هيئة التدريس الحق في التدريس دون أي تدخل رهنا بمبادئ التدريس ومناهجه وااللتزام باملعايير 	 

األكاديمية
تنظيم تأليف وطباعة ونشر الكتب الجامعية بما يتفق مع األهداف التعليمية للمقررات الدراسية	 
حرية تواصل جميع أعضاء املجتمع األكاديمي مع املجتمع األكاديمي العالمي	 
يتمتع جميع الطالب بالحرية في الدراسة واختيار مجال الدراسة من بين برامج ومقررات متنوعة	 
تكفل الجامعات حرية الطالب في التعبير عن الرأي واملشاركة في األنشطة دون اإلخالل بالقوانين واللوائح أو التعدي على 	 

األشخاص أو املمتلكات العامة أو الخاصة

 7- حقوق امللكية الفكرية  Intellectual Property Rights والتي تتحقق من خالل:
تضع الجامعة معايير محددة وواضحة مستقاة من قانون تنظيم الجامعات وقانون حقوق امللكية الفكرية 82 لسنة 	 

2002 لتنظيم تأليف وطباعة ونشر الكتب الجامعية
التوسع في استخدام تكنولوجيا املعلومات لجميع أفراد املجتمع الجامعي	 
تضمين البرامج الدراسية املرتبطة بالجودة والبيئة وحقوق اإلنسان فصال عن حقوق امللكية الفكرية في ضوء القانون 	 
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82 لسنة 2002
التأكيد على الطالب في جميع املراحل واملستويات التعليمية بضرورة توثيق أي معلومات يكتبونها وأن يتعرفوا على 	 

أهمية ذلك حماية ألنفسهم والحفاظ على حقوق اآلخرين

 8-التعلم مدى الحياة  Lifelong Learning والذي يتحقق من خالل:
تشجيع الطالب على املشاركة الفعالة في العملية التعليمية	 
تشجيع الطالب ملمارسة االستقصاء العلمي وحل املشكالت	 
تشجيع الطالب على التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي واتخاذ القرار  	 
تنمية مهارات القراءة والبحث لدى كافة الطالب	 
ربط التعلم باملواقف الحياتية وباملؤسسات ذات الصلة	 
توفير بيئة مشجعة للتعلم الذاتي	 



الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم  )2016 - 2021(

174

الباب الرابع

الغايات واألهداف االستراتيجية لخطة جامعة الفيوم )2021-2016(

برنامج القدرة املؤسسية

ا ملعايير جودة مؤسسات التعليم العالي بما يحقق رؤية 
ً
الغاية األولى: االرتقاء بالقدرة املؤسسية  للجامعة وفق

الجامعة ورسالتها.

األهداف االستراتيجية 
Strategic Objectives

األهداف اإلجرائية
Enabling Objectives 

بني فلسفة الحوكمه في إدارة - 1
َ
ت

الجامعة طبقا ملعايير جودة 
مؤسسات التعليم العالي

نشر ثقافة الحوكمة وتطبيق فلسفتها وآليات تنفيذها في إدارة الجامعة - 1
ووحداتها وكلياتها املختلفة

تفعيل مشاركة الفئات املستفيدة من خدمات الجامعة في تطوير السياسات - 2
الحاكمة بها

رسم هيكل تنظيمي فاعل للمنظومة اإلدارية - 3

دعم وتنمية املوارد البشرية - 2
واملادية بالجامعة

إقرار خطة للتنمية املستمرة ملهارات املوارد البشرية- 4

توفير مصادر التمويل الالزم لدعم اإلمكانات املادية للجامعة- 5

تطوير البنية التحتية - 3
واستحداث كليات جديدة 

تحديث البنية التحتية للجامعة- 6

إنشاء كليات، ومعاهد تكنولوجية للعلوم املتقدمة- 7

رفع كفاءة إدارة األزمات - 4
والكوارث

تفعيل دور مركز ووحدات إدارة األزمات والكوارث - 8

استحداث أساليب متطورة إلدارة األزمات والكوارث- 9

تعميم استخدام تكنولوجيا - 5
املعلومات واالتصال 

املتطورة على كافة املستويات 
بالجامعة

توفير البنية التحتية في مجال املعلوماتية والربط الشبكي- 10

تفعيل اإلدارة االلكترونية بجميع وحدات الجامعة- 11

دعم الحرية األكاديمية - 6
وحماية امللكية الفكرية 

في إطار القانون واملواثيق 
الدولية واألخالقية

وضع آليات لتفعيل الحرية األكاديمية بالجامعة- 12

وضع آليات لتفعيل حقوق امللكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس والطالب - 13
والعاملين بالجامعة

تطوير نظم املتابعة واملراجعة - 7
الداخلية بالجامعة

دعم مركز ضمان الجودة ووحدات الجودة بالكليات ومركز تنمية القدرات - 14
ووحدة إدارة املشروعات

تحديد املسئوليات والصالحيات لكل عنصر من عناصر املنظومة اإلدارية- 15

وضع آليات للمتابعة والتقويم املستمر لألداء املؤس�سي- 16
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برنامج الفاعلية التعليمية لطالب املرحلة الجامعية األولى

ا ملعايير جودة مؤسسات 
ً
الغاية الثانية: االرتقاء بالفاعلية التعليمية لطالب املرحلة الجامعية األولى وفق

التعليم العالي في مصر.

األهداف االستراتيجية 
Strategic Objectives

األهداف اإلجرائية
Enabling Objectives 

دعم منظومة التعليم والتعلم - 1
إلعداد خريجين متميزين وفق 
على  قادرين  الجودة  معايير 
املنافسة في سوق العمل بما 
يحقق رؤية الجامعة ورسالتها

تطوير البرامج التعليمية بما يحقق معايير الجودة- 1

استحداث برامج تعليمية متميزة في العلوم البينية واملستقبلية لجذب الطالب - 2
املصريين والوافدين

تطوير العملية التعليمية- 3

األعلى - 4 املجلس  إليه  انتهى  ما  في ضوء  بالجامعة  املفتوح  التعليم  نظام  تطوير 
للجامعات واالستفادة من التكنولوجيات الحديثة

تطوير آليات رعاية الطالب بما - 2
يحقق رؤية الجامعة  ورسالتها

دعم األنشطة الطالبية املختلفة لتأصيل األخالقيات والعمل الجماعي  والحفاظ - 5
على الهوية الوطنية

دعم آليات الرعاية املختلفة للطالب والوافدين وذوي اإلعاقة واملوهوبين - 6

املستمر - 3 والتقويم  املتابعة 
للعملية التعليمية 

قياس كفاءة العملية التعليمية- 7

 تحسين األداء في ضوء نتائج املتابعة- 8
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برنامج الفاعلية التعليمية ملرحلة الدراسات العليا

ا ملعايير جودة مؤسسات 
ً
الغاية الثالثة: االرتقاء بالفاعلية التعليمية لطالب الدراسات العليا بالجامعة وفق

التعليم العالي في مصر.

األهداف االستراتيجية 
Strategic Objectives

األهداف اإلجرائية
Enabling Objectives 

تشجيع بناء مدرسة دراسات - 1
عليا ذات قدرات علمية 

وأكاديمية ومهنية عالية لتخريج 
طالب متميزين وفق معايير 

الجودة

االرتقاء بأداء قطاع الدراسات العليا- 1

تطوير البرامج التعليمية بما يحقق معايير الجودة- 2

كافة - 3 على  واملستقبلية  البينية  العلوم  في  متميزة  تعليمية  برامج  استحداث 
املستويات لجذب الطالب املصريين والوافدين

تطوير العملية التعليمية- 4

2-تطوير آليات رعاية ومتابعة 
طالب الدراسات العليا بما يحقق 

رؤية الجامعة ورسالتها

دعم آليات جذب الطالب الوافدين- 5

دعم التواصل مع الخريجين- 6

3-املتابعة والتقويم املستمر 
للعملية التعليمية 

قياس كفاءة العملية التعليمية- 7

تحسين األداء في ضوء نتائج املتابعة- 8

برنامج البحث العلمي

الغاية الرابعة: االرتقاء بجودة البحث العلمي لتحقيق مستوى عال من التميز يسهم في إنتاج املعرفة. 

األهداف االستراتيجية 
Strategic Objectives

األهداف اإلجرائية
Enabling Objectives 

إقرار خطة بحثية تحقق - 1
التكامل مع استراتيجية 

التنمية املستدامة: مصر 
2030 واالستراتيجية القومية 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

والخطط األخرى للدولة

وضع خطة بحثية تحقق التمايز للجامعة وكلياتها- 1

تفعيل التكامل املثمر بين املؤسسات البحثية املختلفة- 2

متابعة تنفيذ الخطة البحثية- 3

وداعمة - 2 محفزة  بيئة  تهيئة 
وتوطين  ونقل  املعرفة  إلنتاج 

التكنولوجيات

تجهيز الكليات واملعاهد التكنولوجية للعلوم املتقدمة- 4

دعم القدرات البحثية للباحثين- 5

بناء قاعدة علمية من تخصصات مختلفة لتعظيم االستفادة من البحث العلمي- 6

تحويل املعارف إلي تكنولوجيات - 7
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برنامج العالقات الثقافية والتعاون الدولي

الغاية الخامسة: االنفتاح على ثقافات العالم ومصادر املعرفة املختلفة.

األهداف االستراتيجية 
Strategic Objectives

األهداف اإلجرائية
Enabling Objectives 

الدولي - 1 التعاون  وتطوير  تنسيق 
االستراتيجية  األهداف  لخدمة 

للخطة

دعم مكتب التعاون الدولي للقيام بمهامه- 1

تفعيل دور التعاون الدولي في مجال تطوير التعليم- 2

استحداث مجاالت للشراكة الدولية في مجال البحث العلمي- 3

تطوير مجاالت الشراكة الدولية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة- 4

2-تطوير العالقات الثقافية الدولية 
والتبادل األكاديمي

دعم التبادل العلمي للطالب والباحثين- 5

تطوير إمكانات الجامعة التقنية في ضوء التطورات العلمية الحديثة- 6

برنامج خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الغاية السادسة: تنمية املشاركة املجتمعية وتعظيم دور الجامعة في خدمة املجتمع إلعالء قيمة االنتماء 
الوطني. 

األهداف االستراتيجية 
Strategic Objectives

األهداف اإلجرائية
Enabling Objectives 

ابتكار وسائل علمية جديدة - 1
تضمن تنمية العالقة مع 
املجتمع املحلي والسلطة 

التنفيذية باملحافظة

ا للخبرة ومركًزا علمًيا استشارًيا- 1
ً
االرتقاء بدور الجامعة بيت

استحداث مجاالت للشراكة مع قطاع اإلنتاج - 2

تفعيل املسئولية املجتمعية - 2
للجامعة 

املشاركة في إدارة املوارد الطبيعية واملادية باملجتمع- 3

اإلدارة املستدامة ملخرجات البحث العلمي ملواجهة التحديات املزمنة والطارئة- 4

تفعيل دور وحدات الخريجين للتواصل معهم- 5
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برنامج متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2021-2016(

الغاية السابعة: توفير آلية ملتابعة وتقويم تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم بغرض التحقق من دقة 
التنفيذ ومدى اتساقه مع رؤية ورسالة ومنطومة قيم وأهداف الجامعة.

األهداف االستراتيجية 
Strategic Objectives

األهداف اإلجرائية
Enabling Objectives 

إنشاء وحدة مستقلة للمتابعة - 1
والتقويم ُيختار مقرها بمعرفة 

السلطة املختصة

1 -MESPU  إنشاء وحدة متابعة وتقويم تنفيذ الخطة االستراتيجية

بناء نظام معلوماتي متكامل للمتابعة والتقويم- 2

تصميم أدوات املتابعة والتقويم- 3

تقويم أثر تنفيذ البرامج - 2
على االرتقاء بأداء الجامعة 
وقطاعاتها وكلياتها املختلفة

متابعة وتقويم تنفيذ الخطة- 4
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