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المیزانیة   الفترة الزمنیة

المطلوبة من 
  الجامعة

المیزانیة 
المطلوبة من 

  المشروع

  مؤشرات النجاح
  بدایة التنفیذ نھایة التنفیذ

المسئول عن 
  المعاییر  العناصر  األنشطة المطلوبة  آلیات تنفیذ األأنشطة  التنفیذ

 ):  التمھید( المرحلة األولى-١
  محاضر االجتماعات  ١٠٠٠  ١٠٠٠

  واعتماد الخطة
فریق الخطة   1/١٠/٢٠٠٨  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ وقاعدة بیانات

  االستراتیجیة

   إجتماعات-
 إعداد البیانات ومراجعتھا-

 تشكیل لجنة -
  .الخطة واعتمادھا

 إعداد قاعدة -
بیانات أكادیمیة 

  داریةوإ
 

 اإلعداد للخطة١-١

 ):التخطیط(المرحلة الثانیة -٢
اعتماد تشكیل لجنة   ١٠٠٠  ١٠٠٠

  .الرسالة
االجتماعات تقاریر و

 المختلفة مع
  .المستھدفین

 إعتماد الرسالة و
  .النھائیة

اإلعالن والنشر و-
 ومطویات اتلوح(

 )وملصقات

١/١١/٢٠٠٨  ٣٠/١١/٢٠٠٨  

فریق الخطة 
  االستراتیجیة
جنة فریق ل

 إعداد الرسالة

   تشكیل لجنة الرسالة-
 عقد اجتماعات ولقاءات مع -

االداریین والطلبة واألكادیمیین 
والمستفیدین بالمحافظة لصیاغة 

  الرسالة
 نشر الرسالة بصورتھا النھائیة -

  .وإعالنھا بالكلیة
 

صیاغة الرسالة 
والرؤیة واألھداف 

 للكلیة

الرؤیة .١٫٢
والرسالة والقیم 

 المؤسسةالخاصة ب

جیة
اتی

ستر
اال

طة 
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المیزانیة   الفترة الزمنیة

المطلوبة من 
  الجامعة

المیزانیة 
المطلوبة من 

  المشروع

  مؤشرات النجاح
  بدایة التنفیذ نھایة التنفیذ

المسئول عن 
األنشطة   نشطةآلیات تنفیذ األ  التنفیذ

  المعاییر  العناصر  المطلوبة

 تقریر ختامى -  ١٠٠٠  ١٠٠٠
 بنتائج التحلیل

١/١٢/٢٠٠٨  ٣١/١٢/٢٠٠٨  

فریق الخطة 
  االستراتیجیة

لجنة القیادة -
  واالدارة

لجنة المشاركة -
  المجتمعیة

تقاریر عن األقسام -
األكادیمیة توضح 

وكذا . أوضاعھا الحالیة
اإلدارات وأنشطتھا 

  .الحالیة
لقاءات مع الجھات -

المختلفة ومعرفة متطلباتھا 
 .فى سوق العمل

 إجراء التحلیل -
خل الرباعى دا

  .الكلیة
 إجراء تحلیل -

لمتطلبات سوق 
 العمل

تحلیل البیئة الداخلیة ٢٫٢
والخارجیة  للمؤسسة لدراسة 
الوضع الراھن باستخدام 

 (SWOT)أسلوب 

 اعتماد التعدیالت -  ١٠٠٠  ١٠٠٠
الجدیدة بعد الموافقة 

  .علیھا
 تقاریر بنتائج -

تدریب األعضاء 
واالداریین للوقوف 

  .لى التطورع
  
 

١/١/٢٠٠٩  ٣٠/١/٢٠٠٩  

فریق الخطة 
  االستراتیجیة

 لجنة الجودة و
  والتعزیز

 لجنة أعضاء و
  ھیئة التدریس

لجنة البرامج و
 األكادیمیة

اقتراحات األقسام -
  .وتعدیالت الالحة

ترتیب االحتیاجات وفقا -
  .لألولویات

 عقد دورات تدریبیة -
 .لألعضاء واالداریین

تعدیل الالئحة -
ا یتفق بم

  .والجودة
تحدید -

االحتیاجات غیر 
  .المستوفاة

 تدریب أعضاء -
ھیئة التدریس 

 لرفع الكفاءة

 الغایات النھائیة ٣٫٢
واألھداف اإلستراتیجیة 

جیة للمؤسسة
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المیزانیة   الفترة الزمنیة

المطلوبة من 
  الجامعة

المیزانیة 
المطلوبة من 

  المشروع

مؤشرات 
 بدایة نھایة التنفیذ  النجاح

 التنفیذ

المسئول عن 
  العناصر  األنشطة المطلوبة  نشطةت تنفیذ األآلیا  التنفیذ

  المعاییر

تقاریر بنتائج   ١٠٠٠  ١٠٠٠
  .اللقاءات

 نتائج -
 االستبیانات

١/٢/٢٠٠٩  ٢٨/٢/٢٠٠٩  

جمیع لجان 
  المشروع

 

تقاریر تقییم األداء -
  لألقسام واالدارات

 لقاءات مع األكادیمیین -
حدید واالداریین لت

 األولویات واستبیانات

تحلیل الوضع المأمول 
 لألقسام واالدارات

 الفجوة بین ٤٫٢
الوضع الحالي 

واألھداف 
 .اإلستراتیجیة

تقاریر ورش   ١٠٠٠  ١٠٠٠
العمل   سیاسة 

  .الكلیة
 اعتماد المعاییر -

  ١/٢/٢٠٠٩  ٣٠/٣/٢٠٠٩  .المرجعیة للكلیة

فریق الخطة 
  االستراتیجیة

ولجنة البرامج 
  التعلیمیة

و لجنة الجودة 
  .والتعزیز

ولجنة اعضاء 
  ھیئة  التدریس

مراجعة معاییر الھیئة 
القومیة لضمان الجودة 

  .لقطاع اآلداب
 عقد ورش عمل -

ألعضاء ھیئة التدریس 
والھیئة المعاونة 

  والطالب

نشاء معاییر قومیة أكادیمیة إ
مرجعیة ووسائل القیاس 

  .ةر العالمیتتوافق مع المعایی
 توصیف البرامج -

  .والمقررات
  .متابعة وتقییم البرامج- 

  تعدیل المعاییر االمتحانیة

 سیاسات المؤسسة ٥٫٢
  في مجاالت التعلیم

جیة
اتی

ستر
اال
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المیزانیة   الفترة الزمنیة

المطلوبة من 
  الجامعة

المیزانیة 
المطلوبة من 

  المشروع

  مؤشرات النجاح
 بدایة نھایة التنفیذ

 التنفیذ

المسئول عن 
  العناصر  األنشطة المطلوبة  شطةنآلیات تنفیذ األ  التنفیذ

  المعاییر

تقاریر ورش العمل   ١٠٠٠  ١٠٠٠
  .عن سیاسة الكلیة

 تقریر بالتعدیالت -
  .المطلوبة

 الموافقة واعتماد -
 التعدیالت

١/٣/٢٠٠٩  ٣٠/٩/٢٠٠٩  

فریق الخطة 
  االستراتیجیة

  لجنة البحوث-
 لجنة أعضاء -

 ریسھیئة التد

تقاریر عن سیاسة الكلیة 
فى البحث العلمى فنیا 

  .وإداریا ومالیا
 عقد ورش عمل لألقسام -

البداء الرأى فى خطة 
 .البحوث

التعرف على السیاسة 
  .الحالیة للبحث العلمى

 التعرف على -
  .المعوقات

 اقتراح تعدیالت -
 ایجابیة

 سیاسات ٦٫٢
المؤسسة في 
مجاالت البحث 

 العلمي

تقاریر ورش العمل    ١٠٠٠  ١٠٠٠
  .سیاسة الكلیة

  . نتائج االستبیانات-
 الموافقة واعتماد -

مقر وحدة المشاركة 
  المجتمعیة

١/٣/٢٠٠٩  ٣٠/٣/٢٠٠٩  

فریق الخطة 
  االستراتیجیة

 لجنة المشاركة -
  المجتمعیة

  

لقاءات مع أعضاء ھیئة 
التدریس للتحفیز على 

  .المشاركة
مشاركة  إنشاء وحدة لل-

  .المجتمعیة
 استبیانات مع أعضاء -

  .الكلیة والمستفیدین

مشاركة أعضاء ھیئة 
التدریس فى األنشطة 

  .المجتمعیة
 تحدید احتیاجات -

  -.محافظة الفیوم

 سیاسات .٧٫٢
المؤسسة في 
مجاالت خدمة 

  المجتمع
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المیزانیة   الفترة الزمنیة

المطلوبة من 
  الجامعة

المیزانیة 
المطلوبة من 

  المشروع

  لنجاحمؤشرات ا
  التنفیذبدایة نھایة التنفیذ

المسئول 
األنشطة   نشطةآلیات تنفیذ األ  عن التنفیذ

  العناصر  المطلوبة
  المعاییر

تقاریر بنتائج -  ١٠٠٠  ١٠٠٠
  .االتصاالت والمقابالت

 اقتراحات ببرامج -
تمول ذاتھا من داخل 

  .وخارج الكلیة
الموافقة واعتماد -

 البرامج

١/٣/٢٠٠٩  ٣٠/٣/٢٠٠٩  

جمیع لجان 
 المشروع

االتصال بالجھات المانحة 
  .ولقاءات تعریفیة

 صیاغة برامج جدیدة -
بتمویل من الطلبة واألعضاء 

 .والمستفیدین

تحدید المصادر 
  المحلیة واألجنبیة 

تحدید -
  .االحتیاجات

 تحدید األولویات-

 المصادر ٨٫٢
المتاحة لتوفیر 

 .التمویل

 قوائم الحضور -  ٢٥٠٠  ٢٥٠٠
  .والمشاركة

  . تقاریر ورش العمل-
 خطابات اعتماد -

  .المیزانیة

١/١١/٢٠٠٨  ٣٠/١١/٢٠٠٨  

جمیع لجان 
  المشروع

  . ورش عمل لألعضاء-
 متابعة االتصاالت -

  .واللقاءات بالجھات
  . متابعة وصول المیزانیة-

ھیئة تشجیع -
  .التدریس للتعاون

 تشجیع الجھات -
  .لتمویلل
خر فى اعتماد  تأ-

  .المیزانیات

 الصعوبات ٩٫٢
  .والتحدیات

رات
ست

اال
ة 

خط
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جیة
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المیزانیة   الفترة الزمنیة

المطلوبة من 
  الجامعة

المیزانیة 
المطلوبة من 

  المشروع

  مؤشرات النجاح
 فیذ التنبدایة نھایة التنفیذ

المسئول عن 
آلیات تنفیذ   التنفیذ

  العناصر  األنشطة المطلوبة  نشطةاأل
  المعاییر

  نتائج تحلیل االستبیانات  ١٠٠٠  ١٠٠٠
  . محاضر االجتماعات-
 وجود قائمة اولویات -

 متفق علیھا
١/٣/٢٠٠٩  ٣٠/٣/٢٠٠٩  

فریق الخطة 
 االستراتیجیة

  ترتیب االحتیاجات-
 استبیانات وتحلیلھا-

  ترتیب االحتیاجات
  تحدید األولویات-

  األولویات١٠٫٢

  ) :اعداد الخطة التنفیذیة لتطبیق اإلستراتیجیة وتطویر المؤسسة(الثالثة المرحلة 
تقاریر مشاركة األعضاء   ١٠٠٠  ١٠٠٠

  .فى االقتراحات
من % ٧٠ مشاركة -

األعضاء فى إصدار 
  .القائمة النھائیة

 وجود قائمة نھائیة -
  .معتمدة

١/١١/٢٠٠٨  ٣٠/١١/٢٠٠٨  

فریق الخطة 
  االستراتیجیة

  

  عقد اجتماعات
 دراسة نتائج -

االحتیاجات 
  واألولویات

  استخراج قائمة -
  .باألنشطة 

 توزیع القائمة -
  .وأخذ الرأى

إصدار القائمة -
  النھائیة

دارسة األنشطة 
والمشروعات 

  .المطلوبة
  

 األنشطة ١٫٣
الالزمة لتجاوز 

  الفجوة

جیة
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  المشروع

  ت النجاحمؤشرا
  التنفیذبدایة نھایة التنفیذ
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دة لجنة الجو
 والتعزیز

إنشاء قاعدة بیانات بھذه 
  .الجھات

 االتصال والتفاوض -
 .بھا

تحدید جھات 
التمویل 
 .المطلوبة

 اإلطار الزمني والتمویل ٣٫٢
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  .العمل
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لجنة الجودة 
  والتعزیز

ورش عمل القتراح -
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  .ومتابعتھا وتحلیلھا
  . استبیانات لتقییم األداء-

وضع نظام 
لمؤشرات 

  األداء

 مؤشرات أداء كل نشاط ٣٫٣
  )١-٣(تم ذكره في 

محاضر -  ١٠٠٠  ١٠٠٠
  االجتماعات

   نتائج االستبیانات-
لقاءات  تقاریر ال-

  بمردود المتابعة
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فریق الخطة -
  .االستراتیجیة

 لجنة الجودة -
  .والتعزیز

 استمارات للمتابعة كل -
  .شھرین

  . اجتماعات-
  . استمارات للتقویم-
 عرض نتائج -

االستمارات فى لقاءات 
  دوریة

وضع نظام -
  .للمتابعة

وضع نظام -
  للتقویم

  طرق التقویم والمتابعة٤٫٣
واالستمراریة للخطة 

  اإلستراتیجیة
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فریق الخطة -
  .االستراتیجیة
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 . لجنة الرسالة-
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  .القیادات

فحص الخطط  -
 .ومراجعتھا

 االطالع على -
استراتیجیة 

  .الجامعة
 

 ارتباط الخطة٥٫٣
ستراتیجیة اإلستراتیجیة با

 .الجامعة

  ):كتابة الخطة اإلستراتیجیة(لة الرابعة المرح. ٤
محاضر وتقاریر -  ١٠٠٠  ١٠٠٠

  .االجتماعات
 الموافقة على الخطة -

من  % ٧٠بنسبة 
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فریق الخطة 
  االستراتیجیة

  عقد اجتماعات
 النشر -

  .االلكترونى
 اعالنات داخل -

  .تالكلیة ومطویا

مراجعة الخطة 
واعتمادھا وإعالنھا 

  ونشرھا

 الخطة النھائیة بعد .١٫٤
المراجعة وإعالن النسخة 
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 فریق الخطة
  االستراتیجیة

لجنة الجودة 
  والتعزیز

اجتماعات نصف 
سنویة لمراجعة تطبیق 

  .الخطة
 مراجعة األولویات -

بحسب ما یستجد من 
  .تغییرات
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فریق الخطة 
  االستراتیجیة

لجنة الجودة 
  والتعزیز

اجتماعات نصف 
سنویة لمراجعة تطبیق 

  .الخطة
 تشكیل لجنة للمتابعة -

  .والتحدیث
  

تحدیث الخطة مرتین 
سنویا بحسب 

  .المتغیرات

 المتابعة ٢٫٥
والتحدیث المستمر  

  للخطة

  

  سةي مؤشر آخر كما ترى المؤسأیمكن إضافة. 

 


