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جامعة الفيوم

ــهم الّراِبــح  ــلُّ االســتثماُر فــي ِبنــاِء اإلنســاِن ُهــَو السَّ
َ
َيظ

ــم الواعــي  ِ
ّ
تعل

ُ
ــرِد امل

َ
، عبــَر إيجــاِد الف ــباق الحضــارّيِ فــي الّسِ

ِلــُق 
َ
نط

َ
ت ناعــِة 

َ
ِتلــَك الق َوِمــْن  ــِن، 

َ
ِبنــاء الوط القــادِر علــى 

ــِة  َعــدُّ ِمــْن أهــّمِ الجامعــاِت املصريَّ
ُ
 الفيــوم التــي ت

ُ
جامعــة

 ،
ٌ
ــة ، وبحثيَّ

ٌ
ــة ، وِعلميَّ

ٌ
ــة عليميَّ

َ
 ت

ٌ
ســة هِــي ُمؤسَّ

َ
وأْعَرِقهــا؛ ف

 
ٌ
، وإداِريٌّ شــاِمخ وِهــَي كيــاٌن ِعلمــيٌّ كبيــٌر، وَصــْرٌح أكاديِمــيٌّ

؛ 
ً
ــة

َّ
ســتويات كاف

ُ
عاَصــرة علــى امل

ُ
صالــة وامل

َ
 األ

َ
َيجَمــُع بيــن

ــا. ــا، واجتماعيًّ ــا، وثقافيًّ ــا، وبحثيًّ ــا، وِعلميًّ تعليميًّ

ـــَو 
ُ
خط

َ
ــوِم فــي أن ت  الفيُّ

ُ
 جامعــة

ْ
َجَحــت

َ
            ولقــد ن

علــى  ــِز  ميُّ
َّ
والت يــادِة  الّرِ نحــَو  َســعِيها  فــي   

ً
ة جــادَّ طــواٍت 

ُ
خ

ــاب- 
ُّ
عليــم والط

ّ
ــؤوِن الت

ُ
اثــِة: )ش

َّ
ُمســتَوى قطاعاِتهــا الث

ة- ِخدمِة  قافيَّ
َّ
راساِت الُعليا والبحوث والَعاقات الث الّدِ

ــة 
َ
ختِلف

ُ
حشــُد كلَّ إمكاناِتهــا امل

َ
جتَمــع وتنميــة البيئــة(، وت

ُ
امل

 ، ــّيِ ِ
ّ
َحل

َ
ســتوى امل

ُ
ِلتحقيــق االرتقــاِء بيــن الجامعــات علــى امل

ــمَّ 
ُ
ــى- ث

َ
ه َوتعال

َ
، والدولــّيِ بفضــل هللِا - ُســبحان واإلقليمــّيِ

، َوِجميــِع ُمنتِســبيها 
َ
خِلصيــن

ُ
ْضــِل َســواِعِد أبنائهــا امل

َ
ِبف

جــاالِت.
َ
ى امل ــتَّ

َ
جتهِديــن فــي ش

ُ
يــن امل الجاّدِ

ر  َبــِة التطــوُّ
َ
ــوم علــى ُمواك  الفيُّ

ُ
حــِرُص جامعــة

َ
كمــا ت

دة  تجــّدِ
ُ
ــة الحديثــِة امل ــورِة املعرفيَّ

ّ
ــريع، والث العلمــّيِ السَّ

ــاء مــع َمثياِتهــا مــن 
َّ
ِمــِر البن

ْ
ث
ُ
عــاون امل

َّ
عبــَر مــّدِ ُجســوِر الت

، وكذلــَك 
ً
ــة أْم أجنبيَّ  

ْ
كانــت  

ً
ــة خــَرى عربيَّ

ُ
األ الجامعــات 

ــِة،  والِعلميَّ ــِة،  التعليميَّ والَهيئــاِت  ســات،  ؤسَّ
ُ
امل مــع 

 ، مــّيِ
ْ
واُصــِل الِعل

َّ
ــِة؛ ِمــن أجــل الت ــِة، واألكاديميَّ والَبحثيَّ

صــات،  قافــاِت فــي جميــِع التخصُّ
َّ
بــاُدِل الِخبــراِت، والث

َ
َوت

ِخدمــة  فــي  تواِصــِل 
ُ
امل ــاِل  عَّ

َ
الف َدْوِرهــا  إلــى  باإلضافــِة 

 ، ــّيِ ِ
ّ
حل

َ
وى امل

َ
ســت

ُ
ســاته، وهيئاِتــِه علــى امل مــع ومؤسَّ

َ
املجت

كلمـــــة
أ.د/ ياسر مجدي حتاته

رئيس الجامعة

ــِة نحــَو مســتقبٍل  ولــة امِلصريَّ ــا ِلرؤيــة الدَّ
ً
وذلــك َوفق

. امِلصــرّيِ للُمواِطــِن  أفضــَل 

 وجوَد التخطيِط اإلستراتيجّي في املؤسسات 
ّ
إن

منهــا:  املبــادئ  مــن  بمجموعــٍة   
ُ
يرتبــط التعليميــة 

االستخداُم األمثُل للموارد بالجامعات، والطاقات 
البشــرية املتاحــة؛ مــن أجــل جعــِل هــذه املؤسســات 
 بمجتمعهــا، وتســاهم 

ُ
هــا ترتبــط

ُ
، وتجعل

ً
أكثــَر فاعلّيــة

في حّلِ مشاكله، كما أنَّ وجوَد الخطة اإلستراتيجية 
ألّيِ مؤسســة يســاهم فــي وضــع ســيناريوهات ألّي 
عة، واختبار البدائل 

ّ
مستجدات أو تغيرات غيِر متوق

 إنَّ التخطيــط 
ْ
مكنــة للوصــول إلــى الهــدف؛ ِإذ

ُ
امل

تاحــة مــن أجــل 
ُ
ُيســاهم فــي دراســة االحتمــاالت امل

مواجهــة التحديــات، والتقليــل مــن التهديــدات التــي 
ــمَّ فــإنَّ الخطــة اإلســتراتيجية 

َ
ــر فــي العمــل، َوِمــْن ث

ّ
تؤث

 انطــاق 
َ
عــدُّ نقطــة

ُ
لجامعــة الفيــوم 2022-2027م ت

نحــو  املســتقبل، مــن خــال مجموعــة مــن الغايــات 
بنــاًء  تــم تحديُدهــا  التــي  واألهــداف اإلســتراتيجية 
علــى تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة للجامعــة، 
 
ُ
ــة

َّ
ط

ُ
الخ هــذه  ْســِهُم 

ُ
وت الراهــن،  الوضــع  وتحليــل 

-أيًضــا- فــي تحديــِد األهــداِف فــي قطاعــات الجامعــة 
املختلفــة، ويكــون هــذا فــي ضــوء اســتخدام املــوارد 
تاحــة، وتســعى جامعــة الفيــوم مــن خــال خطتهــا 

ُ
امل

هذه إلى اعتماد كلياتها ومعاهدها؛ تمهيًدا العتماد 
الجامعــة األكاديمــي مــن الهيئــة القوميــة لضمــان 

جــودة التعليــم واالعتمــاد.
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جامعة الفيوم

إنَّ التخطيــط اإلســتراتيجي العلمــي الســليم هــو 
املســتنيرة  الرؤيــة  ويوضــح  الطريــق،  يرســم  الــذي 
ــا كان نشــاطها أو حجمهــا،  ألّيِ مؤسســة تعليميــة أيًّ
 
ُ
 الِخبــرة، وحاملــة

ُ
والجامعــة -فــي أّيِ مــكاٍن- هــي بيــت

مشــاعِل النــور والتقــدم والرقــي باملجتمعــات، وإنَّ 
وجــود  خطــة إســتراتيجية لهــا ُيعــدُّ أمــًرا واجًبــا؛ حتــى 
تتخــرَج أجيــاٌل يســعون إلــى االرتقــاء ببلدنــا الحبيــب 
ــُه فــي جميــع 

َ
فــي كل املجــاالت، ويرفعــون اســَمُه ورايت

املحاِفــل املحلّيــة والدولّيــة، ممــا ينعكــس علــى دخــل 
الفــرد، ورفاهيــة األســرة.

نحــَو  تســارِِع 
ُ
امل ــّيِ 

َ
العامل ل  التحــوُّ إطــار  وفــي 

علومــات واملعرفــِه، فقــد أصبــَح التطويــر 
َ
ُمجتَمــِع امل

أهــّمِ  وأحــَد  الثالثــة،  األلفيــة  فــي   
َ
األبــرز  

َ
ــمة الّسِ

باإلضافــة  هــذا  الَعصــر.  لهــذا  ــة  الحتميَّ املكّونــات 
رات  طــوُّ

َّ
نامــي الت

َ
 ت

َ
ــُز هــذه الفتــرة إلــى أنَّ أهــمَّ مــا ُيمّيِ

علومــات واالتصــاالِت وتطبيقاِتهــا فــي 
َ
فــي تقنيــات امل

التحّديــات أصبــَح  تلــك  جاالت، وفــي ضــوء 
َ
امل ى  شــتَّ

 مــا َيلــزُم إزاَء 
ُ
ــرورّيِ علــى الجاِمعــات اتخــاذ مــن الضَّ

فقــد حرصــت  جامعــة  املنطلــق  هــذا  ومــن  ذلــك، 
طتهــا الثانيــة 2022- 2027؛ 

ُ
الفيــوم علــى إعــداد خ

املحلّيــة،  الجامعــات   ِ
ّ

مصــاف فــي  الجامعــة  لتضــع 
واإلقليميــة، والعامليــة، مــن خــال االبتــكار، والريــادة 

املجــاالت.  جميــع  فــي  ملنتســبيها 

اجتهــَدِت  فقــد  ــِد 
َ
الغ استشــراِف  ِمْضمــاِر  وفــي 

ِل نحــَو  َحــــوُّ
َّ
 مكانَتهــا فــي إطــار الت

َ
أ  تتبــوَّ

ْ
 فــي أن

ُ
الجاِمعــة

ِر فــي جميــِع  ــوُّ
َ
ط

َّ
ــِة، واإلبــداِع، والت الجامعــاِت الذكيَّ

تكــون  أن  علــى  الجامعــة  وحرصــت  ِقطاعاتهــا، 
رؤيتهــا هــي:

 ، عليم، والبحِث الِعلمّيِ
َّ
 في الت

ُ
»االبتكاُر والّرِيادة

ــا«. ــا ودوليًّ ــا، وإقليميًّ جتمــع؛ محليًّ
ُ
وتنميــِة امل

لترســم  -أيًضــا-   طــة 
ُ
الخ هــذه  جــاءت  وقــد 

الطريــق نحــو تحقيــق رســالة جامعــة الفيــوم، وهــي: 
»إعــداد خريــٍج متميــٍز قــادٍر علــى املنافســة فــي ســوِق 
ــٍة  العمــل، مــن خــال برامــج تعليميــٍة، وبحــوٍث علميَّ
عرفــه 

َ
ســهُم فــي إنتــاج امل

ُ
ــي الفكــَر واإلبــداَع، َوت نّمِ

ُ
ت

ســتدامِة 
ُ
نميــِة امل

َّ
وتطبيِقهــا؛ لتحقيــق أهــداِف الت

الَجــودة  َوَمعاييــِر  ــة  األخاقيَّ الِقيــم  ِمــَن  إطــاٍر  فــي 
قمــّي«.   الرَّ ل  حــوُّ

َّ
والت

ــَق هــذا العمــُل غاياِتــِه  ِ
ّ
وفــي الختــام آُمــُل أن ُيَحق

ــوَدة.
ُ

ش
ْ
ن
َ
ــُه امل

َ
ْهداف

َ
، وأ

َ
ة رُجــوَّ

َ
امل

كــــلمة

أ.د/ عرفه صبري حسن 

نائب رئيس الجامعة لشئون 
الدراسات العليا والبحوث

الرئيس التنفيذي لفريق إعداد 
الخطة الإسترتيجية

2027-2022 
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شكر  وتقدير
ح�صى أن وفقنا أن 

ُ
عد والت

ُ
 على نعمه التي الت

ً
 وآخرا

ً
الحمد والشكر هلل أوال

نضــع بيــن أيديكــم خطــة إســتراتيجية خمســية )2022- 2027(  تهــدف إلــى 

النهوض بجامعتنا الغالية، وتخدم مجتمعنا على الوجه املنشود. الشكر 

موصــول ملعالــي رئيــس الجامعــة، وللســادة النــواب، وللســادة  األســاتذة 

منســقي القطاعــات الثاثــة: ) شــئون التعليــم والطــاب- الدراســات العليــا 

والبحــوث والعاقــات الثقافيــة- خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة(، ولــكل 

والــوكاء، وأعضــاء هيئــة  العمــداء،  الســادة  مــن  العمــل  فــي  املشــاركين 

التدريــس والهيئــة املعاونــة والعامليــن والطــاب. 

.
ً
 بحضراتكم جميعا

ً
دامت جامعة الفيوم متميـزة
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مجلس جامعة الفيوم
2023 - 2022

الصفةاإلسمم

رئيس الجامعةأ.د/ ياسر مجدي حتاته1

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطابأ.د/ محمد فاروق عبد السميع 2

أ.د/ عرفه صبري حسن3
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعاقات 

الثقافية
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةأ.د/ عاصم فؤاد العيسوي4

عميد كلية التربية النوعيةأ.د/ أحمد فتحي عبد املحسن5

عميد كلية التربية للطفولة املبكرةأ.د/ صفاء أحمد محمد6

عميد كلية الهندسةأ.د/ شريف محمد العطار7

عميد كلية الخدمة اإلجتماعيةأ.د/ أحمد حسني إبراهيم8

عميدكلية التربيةأ.د/ أمال جمعة عبد الفتاح9

عميد كلية الزراعةأ.د/ محمود على عبد الفتاح10

عميد كلية العلومأ.د/ صالح عبد العليم العوني11

عميد كلية األدابأ.د/ طارق محمد عبد الوهاب12

القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضيةأ.د/ حمدي نور الدين محمد13

القائم بأعمال عميد كلية األلسنأ.د/ منار عبد املعز أحمد14

القائم بأعمال كلية الحقوقأ.د/ عادل عبد هللا املسدي15

القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعيأ.د/ محمد حلمي خفاجي16

القائم بأعمال عميد كلية التمريضأ.د/ هويدا أحمد املنشاوي17

القائم بأعمال كلية الطب البشريأ.د/ حمدي  محمد إبراهيم18

القائم بأعمال عميد كلية طب األسنانأ.د/ ملياء أحمد إبراهيم19

القائم بأعمال عميد كلية دار العلومأ.د/ محمد حامد عجيلة20

القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادقأ.د/ نجوى إبراهيم عبد الجواد21

القائم بأعمال عميد كلية األثارأ.د/ محمد كمال خاف22

القائم بأعمال عميد معهد البحوث اإلستراتيجية لدول حوض النيلأ.د/ حسن محمد حسونة23

القائم بأعمال أمين عام الجامعةأ/ أشرف عبد الوهاب الغندقلي24

أعضاء املجلس من الخارج

محافظ الفيوم )من خارج مجلس الجامعة(الدكتور/ أحمد عبدهللا األنصارى25

وزير النقل ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم األسبق أ.د/ جال مصطفى سعيد26

محافظ الفيوم األسبقأ.د/ سعد زكى نصار27

األستاذ املتفرغ  ووكيل كلية الطب االسبق للدراسات العليا أ.د. أيمن محمود عيسوي28
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فــهرس المحــتويات
الصفحةاملوضوعم

3كلمة رئيس الجامعة1

5كلمة الرئيس التنفيذي للخطة اإلستراتيجية2

13مـــــقدمـــــة3

15تشكيل فرق العمل املشاركة في إعداد وصياغة الخطة اإلستراتيجية 42027-2022

27مصطلحات  الخطة اإلستراتيجية2022-2027 ومفاهيمها5

37منهجية عمل الخطة اإلستراتيجية 62027-2022

43التحليل البيئي  للخطة اإلستراتيجية للجامعة 72027-2022

47التعريف بجامعة الفيوم8

59مراكز الجامعة ووحداتها9

67الهيكل التنظيمي لجامعة الفيوم 10

71كليات جامعة الفيوم ومعاهدها11

107السياق السيا�صي واالجتماعي واالقتصادي ملحافظة الفيوم 12

115منطلقات الخطة اإلستراتيجية13

121التحليل البيئي SWOT )الداخلية والخارجية( للخطة اإلستراتيجية142027-2022

138السمات املميزة لجامعة الفيوم15

138القضايا اإلستراتيجية األساسية لجامعة الفيوم16

139تحديد اإلستراتيجيات البديلة  TOWS للخطة اإلستراتيجية172027-2022

143الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة للخطة اإلستراتيجية 182027-2022

151الغايات واألهداف اإلستراتيجية للخطة اإلستراتيجية 192027-2022

153الغايات واألهداف اإلستراتيجية )محور التعليم والطاب(20

157الغايات واألهداف اإلستراتيجية )محور الدراسات العليا والبحوث والعاقات الثقافية(21

159الغايات واألهداف اإلستراتيجية )خدمة املجتمع وتنمية البيئة(22

161الغايات واألهداف اإلستراتيجية )محور املوارد البشرية(23

163الغايات واألهداف اإلستراتيجية )محور البنية التحتية(24

165التحليل اإلستراتيجي للفجوة25

169الغايات واألهداف اإلستراتيجية واألهداف اإلجرائية26

181تكامل غايات الخطة اإلسترتيجية للجامعة 2022-2027 وأهدافها مع رؤية مصر 272030

191تكامل غايات الخطة اإلسترتيجية للجامعة 2022-2027 وأهدافها مع خطة وزارة التعليم العالي 2015-  282030

199الخـــــطة التنـــفيذية  للخطة اإلستراتيجية 292027-2022

297مخاطر التنفيذ والعقبات  وآليات التغلب عليها30

301أليات املتابعة والتقييم للخطة اإلستراتيجية 312027-2022

305دليل مؤشرات الخطة اإلستراتيجية 322027-2022

351ماحق الخطة االستراتيجية33
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جامعة الفيوم

مقـــدمه
التقــدم ألي  يمثــل التخطيــط اإلســتراتيجي ركيــزة أساســية مــن ركائــز 
مؤسسة تعليمية تريد أن تنطلق للمستقبل بكل تحدياته؛ لذلك جاءت خطة 
جامعــة الفيــوم اإلســتراتيجية 2022-2027 فــي خضــم تحديــات جســام داخليــة 
وخارجيــة، وفرضــت علــى املؤسســة مواكبــة هــذه املســتجدات واملتغيــرات، ومــن 
أبرزها التقدم التكنولوجي الهائل، ووسائل االتصال املتقدم. وأصبح العالم 
ــا صغيــًرا تتحكــم فيــه التكنولوجيــا، ممــا انعكــس علــى ســوق العمــل الــذي 

ً
عامل

 مــن الخريجيــن لديهــم مــن املهــارات والخبــرات التــي 
ً
 متميـــزة

ً
أصبــح يتطلــب نوعيــة

تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل؛ لذلك راعت هذه الخطة أن تكون »االبتكار 
و الريادة« هو الشعار الرئيس للخطة وأن كل الغايات واألهداف اإلستراتيجية 

ملحــاور الخطــة تهــدف إلــى تحقيــق الريــادة واالبتــكار.

تــم اســتخدام منهجيــة وفلســفة للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022 
تتمثــل فــي أن تراعــي الخطــة احتياجــات الجامعــة فــي ضــوء إمكاناتهــا حتــى تتحقــق 
الغايات واألهداف املنشودة والتي تم بناؤها وصياغتها بناًء على نتائج التحليل 
البيئــي للبيئــة الداخليــة والخارجيــة للجامعــة. وقــد أعقــب هــذه الخطوة تحديد 
مصفوفة العوامل اإلستراتيجية للبيئة الداخلية والخارجية للجامعة لتحديد 
أهــم نقــاط القــوة وتعزيزهــا وأهــم نقــاط ضعــف ومحاولــة وضع خطة لســد هذه 
الثغــرات، وكذلــك تحديــد أهــم الفــرص التــي يجــب اســتثمارها، وأهم التهديدات 
ــا مواجهــة. ولذلــك كان لزاًمــا وضــع خطــط تنفيذيــة 

ً
التــي تواجهــا وتتطلــب خطط

لــكل مــا ســلف ذكــره؛ حتــى تتمكــن الجامعــة مــن تحقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية 
فــي إطــار مــن املتابعــة والتقييــم الــدورى وذلــك مــن خــال مركــز ضمــان الجــودة 
والتخطيــط اإلســتراتيجي، حيــث تــم إعــداد دليــل مؤشــرات متابعــة الخطــة 
اإلســتراتيجية مــن خــال مؤشــرات أداء)KPI )s تــم تصميمهــا لــكل محــور مــن 
محــاور الخطــة الخمســة، وتقديــم تقريــر دوري عــن مــا تــم إنجــازه مــن الخطــة 

اإلســتراتيجية. 
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فرق العمل المشاركة في إعداد الخطة 
الإستراتيجية وصياغتها 

2027-2022 
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جامعة الفيوم

السادة المشاركون في
إعداد الخطة الإستراتيجية لمحور التعليم والطلاب

)2027 -2022( 

فريق عمل املحــــور

الوظيفةاالسمم

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب األسبق- كلية العلوم.أ.د. أحمد يوسف القا�ضى1

أ.د. محمد عبد الوهاب مر�ضي2
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب األســبق - كليــة الســياحة 

والفنــادق.

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب السابق - كلية الزراعة.أ.د. خالد محمد عطا هللا 3

عميد كلية الخدمة االجتماعية السابق - كلية الخدمة االجتماعية.أ.د. زينب معوض  الباهى4

القائم بأعمال عميد كلية الطب.أ.د. حمدى محمد إبراهيم 5

القائم بأعمال عميد كلية التمريض.أ.د. هويدا أحمد املنشاوى6

القائم بأعمال عميد كلية التربية السابق.أ.د. محمد عبدالتواب أبوالنور7

عميد كلية الخدمة االجتماعية.أ.د. أحمد حسنى إبراهيم8

وكيل كلية دار العلوم لشئون التعليم والطالب.أ.د. صالح عبد املعز العشيري9

وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطالب.أ.د. غادة محمد وفيق10

أستاذ بكلية السياحة والفنادق.أ.د. نان�ضي محمد فوزى 11

فريق الدعم الفني

أ.د. حمدى محفوظ جاب هللا1
وكيــل كليــة الحاســبات والــذكاء اإلصطناعــي لشــئون التعليــم والطــالب 

األســبق.

أستاذ بكلية التربية.أ.د. أحمد على إبراهيم 2

مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط االستراتيجي بالجامعة.أ.د. تامر مجدى عي�ضى3

أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعي. أ.د. شيرين على طايع4

أستاذ متفرغ بكلية الزراعة.أ.د. مدحت محمد  البدرى 5

مدير وحدة الجودة واالعتماد - كلية العلوم.أ.د. أسامة محمد محمد سرحان6

 مدير مشروع املكتبة الرقمية بالجامعة.أ.م.د. أسماء كمال كامل7

منسق عام األنشطة الطالبية بالجامعة.أ.م.د. وائل أحمد طوبار8

القائم بأعمال وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث.أ.م.د. رانيا عبد الحق فراج 9

مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة السابق. أ.د. أحمد عبد الحميد سليم10

مدرس مساعد بقسم الدراسات السياحية- كلية السياحة والفنادق.أ. محمد رمضان رجب 11

مدرس مساعد بقسم الكيماء- كلية العلوم.أ. سمر مجدى سيد 12
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فريق املراجعة والصياغة

1
نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث والرئيــس التنفيــذي أ.د. عرفه صبري حسن 

.7202-2202 اإلســتراتيجية  للخطــة 

مستشار رئيس الجامعة لشئون ضمان الجودة اإلعتمادأ.د. محمود محمود هويدي2

3
مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي ومديــر مركــز ضمــان أ.د. تامر مجدي عي�ضى 

الجــودة ونائــب الرئيــس التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 7202-2202.

مدرس بقسم الرياضيات - كلية العلوم.د. جمال عبد الحليم كامل 4

مدرس بقسم اللغة االنجليزية- كلية اآلداب.د. أمل جالل محمد 5

مدرس بقسم النبات- كلية العلوم.د. مى على مواهب6

اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.د. الهام عبد الخالق محمد 7

مدير عام اإلدارة العامة للمدن الجامعية.د. أسامة فاروق شرابى8

القائم بأعمال مدير االدارة الطبية. د. منال فتحى البشيهى9

القائم بأعمال مدير عام اإلدارة العامة لشئون التعليم.أ.أحمد ربيع دياب10

مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.أ. حسنى سعد الجارحى11

مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.أ. كامل محمد كامل12

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب. أ. شيماء عبدالرحيم محمد13

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب. أ. محمد منصور حسن14

مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعة.أ.نسرين فؤاد املهدي15

مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعة.أ.امامه رجب بكري16

مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعة.د.شريف أشرف صوفي أحمد17
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جامعة الفيوم

السادة المشاركين في
إعداد الخطة الإستراتيجية لمحور الدراسات العليا والبحوث 

والعلاقات الثقافية
)2022- 2027(م
حور خدمة املجتوتنمية البيئة
فريق عمل املحــــور

الوظيفةاالسمم

نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث األسبق.أ.د.محمد الخليلي بركات1

عميد كلية التربية األسبق.أ.د.رجاء أحمد عيد2

عميد كلية التربية األسبق.أ.د. أمال ربيع كامل3

عميد كلية الخدمة االجتماعية السابق.أ.د. زينب معوض الباهي4

عميد كلية الخدمة االجتماعية.أ.د. احمد حسني إبراهيم5

وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث السابق.أ.د. نيفين حسن السواح6

أ.د. حسام حسين أبو الهدى7
مستشــار رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 

الســابق.

مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي األسبق.أ.د. علي محمد عبدالعظيم8
فريق الدعم الفني

أ.د. نجوى إبراهيم عبد الجواد1
وكيــل كليــة الســياحة والفنــادق لشــئون الدراســات العليــا، والقائــم 

بأعمــال عميــد الكليــة. 

وكيل كلية الطب لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د. نجالء عبد الخالق الشربيني2

وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث. أ.د أسامة متولي محمد3

وكيل كلية اآلثار للدراسات العليا والبحوث.أ.د عبد الرحمن محمد السروجي4

وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.أ.د هشام محمد الديب5

القائم بأعمال وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث.أ.م.د. رانيا عبد الحق فراج 6

رئيس قسم ترميم اآلثار بكلية اآلثار.أ.د. شعبان محمد عبد العال7

مدير مكتب العالقات الدولية بالجامعة.أ.م د.إبراهيم عبد الباسط أحمد 8

أ.مصطفى محمد كيالني9
العليــا  الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  مكتــب  مديــر 

لبحــوث. وا

رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الهندسةأ.مايسة حامد خليل10

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية.أ.حاتم عبد الحكيم أبو املكارم11

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. أ.عماد ربيع ربيع محمد12
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فريق الصياغة واملراجعة

أ.د/ عرفه صبري حسن 1
والرئيــس  والبحــوث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

.2027-2022 اإلســتراتيجية  للخطــة  التنفيــذي 

مستشار رئيس الجامعة لشئون ضمان الجودة اإلعتمادأ.د. محمود محمود هويدي2

أ.د/ تامر مجدي عي�ضى3
مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي-نائب الرئيــس 

التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022.

أ.د. نجوى إبراهيم عبد الجواد4
وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، 

والقائم بأعمال عميد الكلية.

عميد كلية التربية األسبق.أ.د/ يوسف سيد محمود 5

أ.د. حسام حسين عبدالحميد6
مستشــار رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 

الســابق.

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.أ.عماد ربيع ربيع محمد7
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جامعة الفيوم

السادة المشاركين في
إعداد الخطة الإستراتيجية لمحورخدمة المجتمع وتنمية البيئة

)2022- 2027(م

فريق عمل املحــــور

الوظيفةاالسمم

األستاذ املتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ بنى سويف االسبقأ.د/ سمير احمد سيف الليزل 1

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة األسبقأ.د / أشرف عبد الحفيظ رحيل 2

عميد كلية التربية النوعية. أ.د / أحمد فتحى عبد املحسن 3

عميد كلية الهندسة. أ.د / شريف  محمد العطار4

عميد كلية العلوم. أ.د / صالح عبد العليم العونى5

عميد كلية الزراعة. أ.د / محمود على عبد الفتاح 6

وكيل كلية الطب  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د / نجالء عبد الخالق الشربينى7

وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب.أ.د / جمال فرج   محمد8

وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د/ وليد سعيد على الشيمى9

أستاذ بمعهد دراسات دول حوض النيل.  أ.د/ حسن  محمد حسونه10

وكيل كلية التربية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د / آمال جمعه عبد الفتاح 11

مدرس مساعد بكلية التربية النوعية.أ/ رويس رزق يونان 12

مدرس مساعد بكلية التربية النوعية. أ/ وفيــــق طه جوده13

مدرس مساعد بمعهد دراسات دول حوض النيل.أ/ أحمد مصطفى عبد الواحد14

مدير عام اإلدارة العامة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ/ سوزان عبد القادر عبد الحليم15

أ/ غاده مصطفى صديق16
مديــر مكتــب نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة 

البيئــة.

فريق الدعم الفني

أ.د/ عرفه صبري حسن 1
والرئيــس  والبحــوث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

.2027-2022 اإلســتراتيجية  للخطــة  التنفيــذي 

أ.د/ تامر مجدي عي�ضى 2
مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي-نائب الرئيــس 

التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022.

وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب.أ.د / جمال فرج   محمد 3

أ.د / رشا مصطفى  عمران 4
وكيــل كليــة الســياحة والفنــادق لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة 

البيئــة. 

رئيس قسم نظم املعلومات الجغرافية- كلية األداب.أ.د / هناء نظير على 5
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وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د / جمال محمود مصطفى 6

وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د/ هانى على عبد البديع 7

أستاذ بكلية الخدمة اإلجماعية. أ.د / وفاء يسرى ابراهيم8

أستاذ بكلية الزراعة. أ.د/ بثينه يوسف محمود9

أستاذ بكلية األداب.أ.د / إيمان محمود حامد10

أستاذ مساعد بمعهد دراسات دول حوض النيل. أ.م.د / ناصر عبد الستار عبد الهادى 11

معيد بكلية التربية النوعية.أ/ أسماء يحيى احمد 12

معيد بكلية التربية النوعية.أ/هند رمضان عبد الرازق13

معيد بكلية التربية النوعية.أ/ أميرة ابراهيم عبد الرازق14

مدير إدارة األتصاالت واملؤتمرات بالجامعة. أ/  محمد على طه15

مدير إدارة متابعة وتقييم أداء الوحدات ذات الطابع الخاص.أ/ عبد الناصر بكرى محمد 16
فريق املراجعة النهائية

أ.د/ عرفه صبري حسن 1
والرئيــس  والبحــوث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

.2027-2022 اإلســتراتيجية  للخطــة  التنفيــذي 
مستشار رئيس الجامعة لشئون ضمان الجودة اإلعتمادأ.د. محمود محمود هويدي2

األستاذ املتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ بنى سويف االسبقأ.د/ سمير سيف الليزل 3

وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب.أ.د / جمال فرج  محمد 4

أستاذ متفرغ بمعهد دراسات دول حوض النيل. د /محمد سعيد صوفى 5

عميد كلية التربية األسبق.أ.د / يوسف سيد محمود 6

أستاذ مساعد بكلية الزراعة.  د/ شعبان سعد النسر 7

أستاذ مساعد بمعهد دراسات دول حوض النيل. د/أحمد فؤاد املغازى8

مدرس بكلية الخدمة اإلجتماعية. د/لنده سيد الجارحى 9

مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب.د/ إيمان حنفى الروبى 10

مدرس بكلية التمريض.د/ حنان عبد هللا  ابراهيم 11

مدرس بكلية السياحة والفنادق.د/عبد الرحيم عبد املحسن محمد 12

مدرس بكلية الزراعة.  د/ سماح  محمد يوسف 13

مدرس بكلية األداب.د/خليل  محمد خليل 14

معيدة بكلية التربية النوعية.أ/ دعاء محمد صالح  15

معيد بكلية التربية النوعية. أ/ أحمد فتحى أحمد 16

معيدة كلية التربية النوعية. د/ أميره عبد هللا مقلد 17

معيدة كلية التربية. د/عال عبد الرحيم سيد18

اإلدارة العامة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ / أحمد قرنى  محمد19
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جامعة الفيوم

السادة المشاركون في
  إعداد الخطة الإستراتيجية لمحور الموارد البشرية

 )2022- 2027(م
ح

فريق عمل املحــــور

الوظيفةاالسمم

أ.د/ عرفه صبري حسن 1
نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث والرئيــس التنفيــذي 

للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022.

مستشار رئيس الجامعة لشئون ضمان الجودة اإلعتمادأ.د. محمود محمود هويدي2

أ.د/ تامر مجدي عي�ضى3
مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي ونائــب الرئيــس 

.2027-2022 اإلســتراتيجية  للخطــة  التنفيــذي 

عميد كلية الزراعة. أ.د / محمود على عبد الفتاح 4

وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د/ وليد سعيد لشيمى5

وكيل كلية التربية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د / آمال جمعه عبد الفتاح 6

وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ.د / جمال فرج   محمد7

القائم بأعمال أمين عام جامعة الفيوم.أ/  أشرف  عبد الوهاب الغندقلي8

مدير عام اإلدارة العامة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة.أ/ سوزان عبد القادر عبد الحليم9

مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةأ/ غاده مصطفى صديق10

فريق الـــدعم الفــني

عميد كلية التربية األسبق. أ.د/ يوسف سيد محمود 1

أستاذ بكلية الخدمة اإلجماعية. أ.د/ وفاء يسرى ابراهيم2

مدير إدارة األتصاالت واملؤتمرات بالجامعة. أ/ محمد على طه3

فريق الصياغة واملراجعة

أستاذ متفرغ بمعهد دراسات دول حوض النيل. د / محمد سعيد صوفى 1

مدرس بكلية الخدمة اإلجتماعية. د/ لنده سيد الجارحى 2

مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب.د/ إيمان حنفى الروبى 3

أستاذ مساعد بمعهد دراسات دول حوض النيل .د/احمد فؤاد املغازى4

معيد بكلية التربية النوعية.أ/ دعاء  محمد صالح   محمد5

معيد بكلية التربية النوعية. أ/ احمد فتحى احمد 6
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السادة المشاركون في
 إعداد الخطة الإستراتيجية لمحور البنية التحتية

 )2022- 2027(م

فريق عمل املحــــور

الوظيفةاالسمم

أ.د/ عرفه صبري حسن 1
نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث والرئيــس التنفيــذي 

للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022.

أ.د/ تامر مجدي عي�ضى2
مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي ونائــب الرئيــس 

التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022.

عميد كلية الهندسة. أ.د / شريف  محمد  العطار3

وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا ومدير مركز معلومات الجامعة.أ.د/ رانيا أحمد أبو السعود4

مدير الشبكات بمركز املعلومات بالجامعة.د/ أحمد  إسماعيل سالمة5

وكيل كلية الزراعة  لشئون التعليم والطالب.أ.د / جمال فرج محمد 6

أستاذ بكلية الحاسبات الذكاء اإلصطناعي. أ.د/ شيرين على طايع 7

القائم بأعمال مدير إدارة املتابعة بالجامعة. أ/  محمد عبد الوهاب سالم8

فريق الـــدعم الفــني

أستاذ ورئيس قسم- كلية األداب.أ.د / هناء نظير على 1

أستاذ كلية الزراعة .أ.د/ بثينه يوسف فؤاد 2

أستاذ اإلرشاد السياحي -كلية السياحة والفنادق.أ.د / رشا مصطفى  عمران 3

أستاذ بكلية الخدمة اإلجماعية. أ.د / وفاء يسرى ابراهيم4

وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا ومدير مركز معلومات الجامعة.أ.د/ رانيا أحمد أبو السعود5

مدير الشبكات بمركز املعلومات بالجامعة.د/ أحمد إسماعيل سالمة6

فريق الصياغة واملراجعة

أ.د/ عرفه صبري حسن 1
نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث والرئيــس التنفيــذي 

للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022.

مستشار رئيس الجامعة لشئون ضمان الجودة اإلعتمادأ.د. محمود محمود هويدي2

أ.د/ تامر مجدي عي�ضى3
مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي ونائــب الرئيــس 

التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022.

وكيل كلية الزراعة  لشئون التعليم والطالب.أ.د / جمال فرج محمد 4
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جامعة الفيوم

عميد كلية التربية األسبق .أ.د / يوسف سيد محمود 5

مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعة.أ.نسرين فؤاد املهدي6

مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعة.أ.امامه رجب بكري7

مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعة.د.شريف أشرف صوفي أحمد8

املراجعة الفنية للخطة اإلستراتيجية

نوع املراجعةالوظيفةاإلسمم

املراجعة الداخليةمستشار رئيس الجامعة للجودة واإلعتمادأ.د/ محمود محمود هويدي1

أ.د/ عطية السيد عبد العال2
مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان 

الجودة واإلعتماد
املراجعة الخارجية

املراجعة اللغوية للخطة اإلستراتيجية

أ.د/ عصام عامرية 3
رئيس قسم النحو والصرف بكلية دار 

العلوم 
التدقيق اللغوي
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لجنة المراجعة العامة للخطة الإستراتيجية 
 )2022- 2027(م

الوظيفةاالسمم

أ.د/ عرفه صبري حسن 1
نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث والرئيــس 

التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022

أ.د/ تامر مجدي عي�ضى2
مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي ونائــب 

الرئيــس التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 2027-2022

أستاذ متفرغ بقسم الدراسات األدبية - كلية دار العلومأ.د. عبد الرحيم يوسف الجمل3

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياأ/ عماد ربيع ربيع4

مصمم تعليمي بكلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعيأ/ محمد مصطفى فهمي5
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جامعة الفيوم

مصطلحات ومفاهيم الخطة اإلستراتيجية 2022-2027

مصطلحات الخطة الإستراتيجية 
ومفاهيمها

)2027 - 2022(
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التعريفاملصطلحم

1
البحث العلمي

 Scientific Research

هــو أســلوب منظــم فــي جمــع املعلومــات املوثوقــة وتدويــن املاحظــات 
ومناهــج  أســاليب  باتبــاع  املعلومــات  لتلــك  املوضوعــي  والتحليــل 
علميــة محــددة بقصــد التأكــد مــن صحتهــا أو تعديلهــا أو إضافــة 
ومــن ثــم التوصــل إلــى بعــض القوانيــن والنظريــات  الجديــد إليهــا، 

والتنبــؤ بحــدوث مثــل هــذه الظواهــر والتحكــم فــي أســبابها. 

2
التخطيط اإلستراتيجي
 Strategic Planning

القــرارات  واتخــاذ  اتجاههــا،  أو  إلســتراتيجيتها  املنظمــة  تحديــد 
يمكــن أن  بشــأن تخصيــص مواردهــا ملتابعــة هــذه اإلســتراتيجية. 
إلــى تحديــد آليــات التحكــم لتوجيــه تنفيــذ  يتســع املفهــوم أيًضــا 

ســنوات.  5 كل  ذلــك  ويكــون  اإلســتراتيجية، 

3
التحليل البيئي 

SWOT

تقييم اآلثار املمكنة واملحتملة للقوى الخارجية، وتنظيم الشــروط 
الازمة للبقاء وإلستراتيجيات النمو. االتجاهات في مجال التسويق 
أو القــوى الخارجيــة التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر فــي نجــاح منتــج معيــن أو 

فشله.

4
املوارد الطبيعية

Natural resource

هــو كل مــا تؤمنــه الطبيعــة مــن مخزونــات طبيعيــة يســتلزمها بقــاء 
تتراجــع املــوارد الطبيعيــة  اإلنســان أو يســتخدمها لبنــاء حضارتــه. 
نتيجــة االســتغال املفــرط واإلهمــال. وهــي تتمثــل فــي الطاقــة، وعلــى 

رأســها النفــط واملعــادن كالفوســفات والحديــد الخــام.

5
اقتصاد املعرفه

Knowledge economy

يقصــد بــه أن تكــون املعرفــه هــي املحــرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي. 
واقتصــادات املعرفــه تعتمــد علــى توافــر تكنولوجيــات املعلومــات 
مــن  العكــس  وعلــى  والرقمنــة.  االبتــكار  واســتخدام  واالتصــال 
أقــل،  حيــث تلعــب املعرفــه دوًرا  االقتصــاد املبنــي علــى اإلنتــاج، 
وحيث يكون النمو مدفوًعا بعوامل اإلنتاج التقليدية، فإن املوارد 
البشــرية املؤهلــة وذات املهــارات العاليــة، أو رأس املــال البشــري، هــي 
أكثــر األصــول قيمــة فــي االقتصــاد الجديــد، املبنــي علــى املعرفــه. وفــي 
االقتصــاد املبنــي علــى املعرفــه ترتفــع املســاهمة النســبية للصناعــات 
املبنيــة علــى املعرفــه أو تمكينهــا، وتتمثــل فــي الغالــب فــي الصناعــات 
املاليــة  الخدمــات  مثــل  والرفيعــة،  املتوســطة  التكنولوجيــا  ذات 

وخدمــات األعمــال.

6

البرامج البينية 
 Interdisciplinary

programs

برامــج تعمــل علــى التكامــل بيــن التخصصــات ممــا يســمح بالقضــاء 
علــى املســاحة املتنــازع عليهــا بيــن تلــك التخصصــات للوصــول إلــى 

فهــم شــمولي.
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7
بنوك األسئلة

Banks Questions

هــو مــكان آمــن توضــع فيــه مجموعــات مــن االســئلة ذات مســتويات 
مختلفة في تقدير قدرة معينة ويسهل عن طريقه سحب او  إضافة 
مجموعة أو عدد من األسئلة املختلفة املقننة أي التي لها خصائص 
والصعوبــة  الســهولة  :معامــل  مثــل  ومعلومــة  مميــزة  ســيكومترية 

ومعامــل التمييــز 

8
تصنيف الجامعات

University Ranking

 يعــرف التصنيــف مــن ناحيــة علميــة بأنــه أســلوب لتنظيــم مجموعــة 
مــت مــن خــال معاييــر مختلفــة ممــا  ّوِ

ُ
محــددة مــن األشــياء التــي ق

 أكثــر شــمولية لألشــياء ويجعــل تنظيمهــا مــن األفضــل 
ً
يوفــر وضعــا

إلــى األســوأ مهمــة أكثــر ســهولة . ويعــرف التصنيــف فــي إطــار التعليــم 
الجامعــي بأنــه طريقــة لجمــع املعلومــات لتقويــم الجامعــات والبرامــج 
والبحــث والنشــاطات العلميــة لتوفيــر التوجيــه لجماعــات مســتهدفة 
ـ مثــل الطلبــة الذيــن أنهــوا دراســتهم املدرســية ويريــدون  محــددة 
االلتحــاق بالجامعــة ، أو الطلبــة الذيــن يريــدون تغييــر تخصصاتهــم 
أو جامعاتهــم ، أو أعضــاء مــن طاقــم إدارة القســم أو الجامعــة الذيــن 
يريدون معرفه نقاط قّوتهم وضعفهم حتى يبقوا في وضع تناف�صي .

9
التعليم املستمر

continuous education

إن مفهــوم التعليــم املســتمر ليــس مفهوًمــا جديــًدا بــل هــو مفهــوم 
قديــم قــدم الحضــارات،  فالتعليــم عمليــة مســتمرة ال تقتصــر علــى 
مرحلــة معينــة مــن العمــر، أو تنحصــر فــي مرحلــة دراســية محــددة، 
وقــد قــال »جــون ديــوي« فــي هــذا النــوع مــن التعليــم  » إن التعلــم 
الحقيقــي يأتــي بعــد أن نتــرك املدرســة، وال يوجــد مبــرر لتوقفــه قبــل 
املــوت«. وعليــه يمكــن تعريــف التعليــم املســتمر علــى أنــه أي تعليــم أو 
تدريــب بعــد التعليــم الرســمي الهــدف منــه هــو تطويــر املهــارات املهنية 
ورفع مستوى العمل .كما أنه عبارة عن أنشطة تعليمية تهدف إلى 
إيصــال املعلومــات واملهــارات الصحيحــة والحديثــة بطريقــة جيــدة 

لتصــل إلــى فئــات املجتمــع كافــة فــي كل تخصــص.

10
التقويم البديل

Alternative Calendar

تقييــم يعتمــد علــى أســاليب وأدوات غيــر تقليديــة، تشــمل: اختبــارات 
األداء، حقائــب اإلنجــاز، املقابــات، األوراق البحثيــة، صحائــف 
الطــاب، العــروض العمليــة والشــفوية، التقويــم الذاتــي، تقويــم 

األقــران، املشــروعات...وغيرها
وبذلــك فــإن التقويــم البديــل ال يعتمــد علــى توظيــف االختبــارات 
التحصيليــة التقليديــة التــي تتطلــب مــن املجيــب فقــط اســتدعاء 

املعلومــات مــن الذاكــرة التــي ســبق لــه دراســتها
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جامعة الفيوم

11
تقييم األثر البيئي 

EIA

  هــو أداة لضمــان أن املكونــات البيئيــة قــد لحظــت بعيــن االعتبــار 
فــي مرحلــة مبكــرة مــن التخطيــط للمشــروع واتخــاذ القــرار. وتطبــق 
عمليــة تقييــم األثــر البيئــي فــي الكثيــر مــن بلــدان العالــم ضمــن إطــار 
القانــون البيئــي كأداة أساســية لضمــان تنميــة اقتصاديــة مســتدامة

12
التنمية املستدامة

 sustainable
development

هو الترشيد في توظيف املوارد املتجددة بصورة ال تؤدي إلى تاشيها 
أو تدهورهــا أو تنقــص مــن فائــدة تجنيهــا أجيــال املســتقبل. كمــا أنهــا 
تتضمــن الحكمــة فــي اســتخدام املــوارد التــي ال تتجــدد بحيــث ال تحــرم 
األجيال القادمة من االستفادة منها. كذلك فإن التنمية املستدامة 
بطــيء  بمعــدل  املتجــددة  غيــر  الطاقــة  مصــادر  اســتهاك  تتطلــب 

لضمــان انتقــال ســلس وتدريجــي إلــى مصــادر الطاقــة املتجــددة.

13
تنمية املوارد البشرية

  Human Resource
Development

زيــادة عمليــة املعرفــه واملهــارات والقــدرات للقــوى العاملــة القــادرة 
علــى العمــل فــي جميــع الحــاالت، والتــي يتــم انتقاؤهــا واختيارهــا فــي 
جــري مــن اختبــارات مختلفــة بغيــة رفــع مســتوى كفاءتهــم 

ُ
ضــوء مــا أ

اإلنتاجيــة ألق�صــى حــد ممكــن. 

14
توطين التكنولوجيا

Technology Settling

يتــم عندمــا يتمكــن املختصمــون املحليــون أو الوطنيــون مــن فهــم 
عمليــات اإلنتــاج ومواصفــات املــواد املســتعملة مــع املقــدرة علــى 
التكنولوجيــا  لهــذه  العاملــي  التطــور  لتجــاري  تطويرهــا وتحســينها 
وبحيــث يبقــى املصنــع يجــاري التنافــس العاملــي الحاصــل نتيجــة 
التطــور التكنولوجــي للمــواد وللعمليــات الداخلــة فــي تصنيــع هــذا 

املنتــج.

15
الجودة في التعليم

 Quality in Education

هــي الجهــود املبذولــة مــن قبــل كل العامليــن فــي املجــال التربــوي لرفــع 
مســتوى املنتــج التربــوي )املخــرج( وهــو الطالــب . ويمكننــا تعريــف 
إدارة الجــودة الشــاملة فــي التعليــم، بصــورة مختصــرة بأنهــا “تفاعــل 
فــي  اإلدارة(  األفــراد،   ، املســـتلزمات املاديـــة  املناهــج،   ( املدخــات 
العمليــة التعليميــة لتحســين نوعيــة املخرجــات بصفــة مســتمرة.“  
والعمليــة التعليميــة هــي التفاعــل بيــن النظاميــن : اإلداري والفنــي 
النوعيــة  عــن   

ً
جذريــا  

ً
قــد تختلــف اختافــا املتوقعــة  والنوعيــة   ،

الفعليــة للخريجيــن. 
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16
الحرية األكاديمية

 Academic Freedom

 هــي حريــة األســتاذ الجـــامعي فـــي تدريـــسه وبحثـــه والتعبيــر عــن آرائــه 
التــي يأخــذ بهــا أو يدرســها، كمــا تشــمل حريــة الجامعـــة فـــي إدارة 
شـؤونها الداخلية واختيار أفراد هيئتها التدريسية وترقيتهم وتطبيق 
مقــررة،  لقواعــد ومعاييــر   

ً
وفقـــا واختيــار طابهــا  عليهــم  القوانيــن 

ووضــع مناهجهــا الدراســية وأســاليبها فـــي التـــدريس وتقريـــر قواعـــد 
امتحاناتهــا والشــروط التــي بمقتضاهــا تمنــح درجاتهــا الجامعيــة، 
وينبغــي أن يكـــون فـــي مقـــدرة الجامعــة ممارســة هــذه الوظائــف دون 
ــيق الحـــدود الجوهريــة  تدخــل مــن الســلطات أو املجتمــع إال فـــي أضـ

17
الحوكمة 

Governance

إلــى  تهــدف  التــي  والقــرارات  والنظــم،  القوانيــن،  مــن  مجموعــة   
األســاليب  اختيــار  عــن طريــق  األداء  فــي  والتميــز  الجــودة  تحقيــق 
املناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط املؤسســة وأهدافهــا، وبمعنــى 
آخــر فــإن الحوكمــة تعنــى النظــام؛ أي وجــود نظــم تحكــم العاقــات 
بيــن األطــراف األساســية التــي تؤثــر فــي األداء، كمــا تشــمل مقومــات 
تقويــة املؤسســة علــى املــدى البعيــد، وتحديــد املســئول واملســئولية.

18
رأس املال املعرفي

Knowledge capital

حزمــة مــن املعرفــه املفيــدة، تضــم مجموعــة أصــول معرفيــة وهــي 
األصــول غيــر امللموســة، تتمثــل بمعرفــه حركيــة، وعمليــات التحــول 
املعرفــي، ويرتبــط رأس املــال املعرفــي بعاقــات مــع املفاهيــم األخــرى، 
مثــل: املوجــودات غيــر امللموســة، األصــول املعرفيــة، إدارة املعرفــه 

رأس املــال البشــري، رأس املــال املعنــوي، ســمعة املؤسســة.

19
السياق االجتماعي
Social Context

فيــه  يتــم  الــذي  الســياق  لفهــم  الضرورّيــة  املتغّيــرات  إلــى  يشــير 
تطويــر السياســات االجتماعّيــة، رغــم أنهــا ليســت الهــدف املباشــر 

. للسياســات

20
السياق االقتصادي
Economic context

يعالجهــا  التــي  االجتماعيــة  املســائل  تعريــف  محاولة إلعــادة 
محــاوالت  علــى  وإجابــة  تقليديــة،  بصــورة  االقتصاديــون 
االقتصادييــن، مثــل غــاري بيكــر؛ وذلــك لجلــب مقاربــات اقتصاديــة 
املواقــف  لتحليــل  األلعــاب-  ونظريــة  املنفعــة،  تعظيــم  -وخاصــة 
التجــارة. أو  باإلنتــاج،  واضــح  بشــكل  املرتبطــة  غيــر  االجتماعيــة 

21
صندوق العلوم والتنمية 

STDF التكنولوجية

لتمويــل  والتكنولوجيــا؛  للعلــوم  األعلــى  املجلــس  بإنشــائه  قــام 
األبحــاث املتميــزة، وإقامــة شــراكات علميــة مــع علمــاء مــن العديــد 
مــن البلــدان املتقدمــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة التكنولوجيــة.
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22
العلوم املستقبلية

Future of Science

إلــى  تهــدف  التــي  والقــرارات  والنظــم،  القوانيــن،  مــن  مجموعــة   
األســاليب  اختيــار  عــن طريــق  األداء  فــي  والتميــز  الجــودة  تحقيــق 
املناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط املؤسســة وأهدافهــا، وبمعنــى 
آخــر فــإن الحوكمــة تعنــى النظــام؛ أي وجــود نظــم تحكــم العاقــات 
بيــن األطــراف األساســية التــي تؤثــر فــي األداء، كمــا تشــمل مقومــات 
تقويــة املؤسســة علــى املــدى البعيــد، وتحديــد املســئول واملســئولية.

23
عمال املعرفه

Knowledge works

حزمــة مــن املعرفــه املفيــدة، تضــم مجموعــة أصــول معرفيــة وهــي 
األصــول غيــر امللموســة، تتمثــل بمعرفــه حركيــة، وعمليــات التحــول 
املعرفــي، ويرتبــط رأس املــال املعرفــي بعاقــات مــع املفاهيــم األخــرى، 
مثــل: املوجــودات غيــر امللموســة، األصــول املعرفيــة، إدارة املعرفــه 

رأس املــال البشــري، رأس املــال املعنــوي، ســمعة املؤسســة.

24
البنية التحتية للمؤسسة
Institutional capacity

فيــه  يتــم  الــذي  الســياق  لفهــم  الضرورّيــة  املتغّيــرات  إلــى  يشــير 
تطويــر السياســات االجتماعّيــة، رغــم أنهــا ليســت الهــدف املباشــر 

. للسياســات

25
مجتمع املعرفه

 the knowledge
society

يعالجهــا  التــي  االجتماعيــة  املســائل  تعريــف  محاولة إلعــادة 
محــاوالت  علــى  وإجابــة  تقليديــة،  بصــورة  االقتصاديــون 
االقتصادييــن، مثــل غــاري بيكــر؛ وذلــك لجلــب مقاربــات اقتصاديــة 
املواقــف  لتحليــل  األلعــاب-  ونظريــة  املنفعــة،  تعظيــم  -وخاصــة 
التجــارة. أو  باإلنتــاج،  واضــح  بشــكل  املرتبطــة  غيــر  االجتماعيــة 

26
املحاسبية

Accounting

لتمويــل  والتكنولوجيــا؛  للعلــوم  األعلــى  املجلــس  بإنشــائه  قــام 
األبحــاث املتميــزة، وإقامــة شــراكات علميــة مــع علمــاء مــن العديــد 
مــن البلــدان املتقدمــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة التكنولوجيــة.

27
املعامل االفتراضية

Virtual labs

هــي بيئــة محــاكاة تعليميــة تتيــح للطــاب إكمــال التجــارب املعمليــة 
عبــر اإلنترنــت واستكشــاف املفاهيــم والنظريــات دون الدخــول إلــى 

معمــل

28
املرصد املصري للعلوم 
والتكنولوجيا واإلبتكار

ASTIO

قامــت أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا املصريــة بإنشــاء 
واالبتكار  “ESTIO“فــي  والتكنولوجيــا  للعلــوم  املصــري  املرصــد 
فبرايــر عــام 2014، ليكــون إضافــة لجهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز تنمية 
االقتصاد القائم على املعرفه، ويهدف املرصد إلى مساعدة صانعي 
القرار في وضع السياسات التي يتعين اتخاذها في مجاالت العلوم و 

التكنولوجيــا واالبتــكار.
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29

املعايير األكاديمية 
املرجعية

 Academic reference
standards

)ARS(

املعاييــر التــي تحددهــا املؤسســة التعليميــة املختلفــة بهــا بشــرط أن 
يكون مســتوى املعارف واملهارات بها أعلى من الحد األدنى للمعايير 

القوميــة األكاديميــة املرجعيــة.

30

املعايير القومية 
األكاديمية املرجعية 

 National Academy
National Standards

 )NARS(

هــي الحــد األدنــى مــن املعــارف واملهــارات املطلــوب تحقيقهــا مــن خال 
البرنامــج التعليمــي مــن أجــل اعتمــاده مــن الهيئــة القوميــة لضمــان 
ويتــم الرجــوع إليهــا فــي صياغــة أهــداف ونواتــج التعلــم   ، الجــودة 

املســتهدفة عنــد توصيــف البرنامــج التعليمــي.

31
ملف اإلنجاز
Portfolio

أحــد املتطلبــات التــي يجــب علــى الطالــب تقديمهــا للمعلــم فــي بعــض 
املــواد الدراســية، وهذا امللــف يجمــع فيــه الطالــب كل إنجازاتــه، 
وبذلــك  الدرا�صــي،  العــام  خــال  املختلفــة  وأنشــطته  وأعمالــه، 
يتحمــل الطالــب مســئوليته بالكامــل، كمــا أنــه يختلــف فــي املحتــوى 

ــا. مــن طالــب آلخــر. وفــي الغالــب يكــون هــذا امللــف ورقيًّ

32
امللكية الفكرية

Intellectual property

القواعــد القانونيــة املقــررة لحمايــة اإلبــداع الفكــري، وتتضمــن 
امللكيــة الفكريــة مفــردات عــدة؛ حيــث إنهــا تتداخــل مــع بعضهــا 
ــا، األمــر الــذي يــؤدي إلــى اختــاط الفهــم علــى معظــم النــاس، 

ً
أحيان

ــا أخــرى علــى الباحثيــن املهتميــن بامللكيــة 
ً
بــل قــد يختلــط الفهــم أحيان

واملحامين، والقضاة؛ حيث ياحظ أن الفصل بين ملكية صناعية 
وأخــرى ســواء أكانــت أدبيــة، أم فنيــة، أم علميــة أمــر صعــب فــي بعــض 

األحيــان. 

33
املؤاشرات الكمية
 Quantitative

indicators

فــي  تقدمهــا  وتتبــع  للقيــاس،  املؤسســة  تســتخدمها  التــي  القيــم 
أهــداف محــددة منطلقــة مــن خطتهــا اإلســتراتيجية، وتســاعد هــذه 

املؤشــرات املؤسســة علــى متابعــة وتقييــم مــدى جــودة أدائهــا. 

34
املؤاشرات الوصفية

Descriptive indicators

يــزداد  حيــث  الوصفــي؛  بالنمــط  الوصفــي  مؤشــرات النمط 
إلــى  واملوصوفــات،  الصفــات  أو  واملنعوتــات،  النعــوت  اســتخدام 
والتشــبيه،  والكنايــة،  االســتعارة،  بأســاليب  االســتعانة  جانــب 
وغيرهــا مــن أصنــاف الفنــون الباغيــة التــي تســاعد الكاتــب علــى 

القــارئ وخيالــه. إلــى ذهــن  وتقريبهــا  الصــورة ووصفهــا،  رســم 

36
امليثاق األخاقي

Code of Ethics

بيــن  واملعاييــر املتفــق عليهــا  مجموعــة مــن التوجهــات األخاقيــة، 
أعضــاء هيئــة التدريــس، وتحكــم ممارســات العمــل بالكليــة، وليســت 

أحكاًمــا وبنــوًدا نظاميــة للتشــريعات تمــارس بقــوة القانــون.
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37
نظام الساعات املعتمدة
Credit hour system

االســتحقاق الــذي ينالــه الطالــب مقابــل دراســته لــدورة، أو ملــادة 
فــي املدرســة، أو الجامعــة، وتســتخدم مقياًســا ملــدى أهليــة الطالــب 

ــا مــن الســاعات املعتمــدة.
ً
للتخــرج إذا أتــم عــدًدا معين

38

نظم املعلومات 
الجغرافية

Geographic 
Information Systems

  اختصــار لــــ GIS،وهــو نظــام قائــم علــى الحاســوب يعمــل علــى جمــع 
وتحليلهــا،  وتخزينهــا،  وصيانتهــا،  املكانيــة،  واملعلومــات  البيانــات، 

وتوزيعهــا.  وإخراجهــا، 

39
الهيكل التنظيمي

Organizational Chart

مــا  أفــراد مؤسســة  إلــى  تــوكل  التــي  واملهــام  األنشــطة  مجموعــة   
لتنفيذهــا، مــن أجــل تحقيــق الهــدف األسا�صــي للمؤسســة، بحيــث 
يتم تحديد وظيفة كل فرد منها، والشخص املوكل باتخاذ القرار  في 
كل مرحلــة، وللهيــكل التنظيمــي أثــر كبيــر فــي نجــاح الشــركة، وتحقيــق 
مؤسســة  كل  معاييــر  بحســب  التنظيــم  نــوع  ويختلــف  أهدافهــا، 

وأهدافهــا.

40

إستراتيجية التنمية 
املستدامة: رؤية مصر 

:20301

 2016 طلقــت فــي فبرايــر 
ُ
أ هــي أجنــدة وطنيــة،   2030 رؤيــة مصــر 

تعكــس الخطــة اإلســتراتيجية طويلــة املــدى للدولــة لتحقيــق مبــادئ 
وتوطينهــا بأجهــزة  لتنميــة املســتدامة وأهدافهــا فــي كل املجــاالت، 
الدولة املصرية املختلفة. وتســتند على مبادئ “التنمية املســتدامة 
الشاملة”، و”التنمية اإلقليمية املتوازنة”، وتعكس األبعاد الثاثة 
للتنمية املســتدامة: البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد 
البيئي، في محاولة لارتقاء بجودة حياة املواطن املصري، وتحسين 
مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك لضمان السام، 

واألمــن املصــري، وتعزيــز الريــادة املصريــة إقليمًيــا ودولًيــا.

 

1- إسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مرص 2030:
(http://sdsegypt2030.com/(Accessed26/3/2022
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فلسفة إعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة 2027-2022

تتبنــى جامعــة الفيــوم مــن خــال خطتهــا اإلســتراتيجية 2022-2027- فلســفة تتمثــل فــي تســخير اإلمكانــات 
ــا للتميــز واإلبــداع، ولتحتــل مكانــة رائــدة بيــن الجامعــات املصريــة، واإلقليميــة، 

ً
كافــة؛ لتصبــح الجامعــة مكان

وتعزيــز وضعهــا التناف�صــي، وذلــك مــن خــال اآلتــي:

	 تطويــر البرامــج، والخدمــات التعليميــة للطــاب للوصــول إلــى درجــات التميــز واالبتــكار، ممــا يعطيهــم
القدرة على املنافســة في ســوق العمل ســواء في مرحلة البكالوريوس، أم الدراســات العليا.

	.تدويل البحوث العلمية والتطبيقية ملنسوبي جامعة الفيوم
	 .تأصيل اإلبداع والتميز من خال برامج تعليمية لجميع منسوبي الجامعة
	 إنتــاج بحــوث أكاديميــة، وتطبيقيــة ذات جــودة عاليــة تســهم فــي حــل مشــكات املجتمــع، وتقــوم علــى

االحتياجات الحقيقية للمجتمع. 
  Methodology and structure of the planمنهجية العمل وبنية الخطة

	.الهدف من إعداد الخطة اإلستراتيجية
	 مشــاركة جميــع األطــراف املســتفيدة فــي كل خطــوات إعــداد الخطــة مــن )الهيئــات املعنيــة، ممثلــي

الســلطة التنفيذيــة، واملجتمــع املدنــي، الخبــراء، أعضــاء هيئــة التدريــس، الطــاب، الخريجيــن، 
ممثلــي النقلبــات املهنية،...إلــخ(

	.تشكيل فرق العمل، ومنهجية عملهم 
	 ،اتبــاع األســلوب العلمــي فــي االعتمــاد علــى البيانــات، واإلحصــاءات املوثقــة بعــد التأكــد مــن صحتهــا

وتحليــل الوضــع الراهــن لقطــاع التعليــم الجامعــي وللجامعــة.
	 .مَّ وضع األهداف واإلستراتيجيات

َ
 استنتاج القضايا والتحديات، ومن ث

	 ،واألساســية اإلنســانية  العلــوم  )قطاعــات  مثــل:  املختلفــة،  القطاعــات  احتياجــات  تغطيــة 
والســياحية(. والهندســية،  والطبيــة،  والتطبيقيــة، 

	 واملحليــة فــي مجــال تطويــر التعليــم واإلقليميــة،  الدوليــة،  االســتفادة مــن التجــارب الســابقة: 
الجامعــي.

	.االستفادة من مهارات الكوادر الوطنية، والقدرات املؤسسية
	 ،عــدد ســاعات العمــل الجزئيــة والكليــة، والزمــن مقــدًرا باأليــام، والشــهور مــع تحديــد تاريــخ البــدء

واالنتهــاء لــكل فريــق عمــل، ولــكل مرحلــة.
	 .إعداد أدوات التحليل البيئي املناسبة وتوزيعها
	 -تحليــل اســتبانات التحليــل البيئــي التــي تــم توزيعهــا علــى كل األطــراف املســتفيدة، مــن: )الطــاب

الجهــاز  القيــادات األكاديميــة واإلداريــة-  الهيئــة املعاونــة-  هيئــة التدريــس-  أعضــاء  الخريجيــن- 
املجتمــع الخارجــي(. اإلداري- 

	.صياغة الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية بعد صياغة نتائج التحليل البيئي
	 إعــان الرؤيــة، والرســالة للخطــة اإلســتراتيجية بآليــات متنوعــة لــكل األطــراف داخــل الجامعــة

وخارجهــا.
	.صياغة غايات اإلستراتيجية وأهدافها بناًء على نتائج التحليل البيئي 
	.دراسة تحليل الفجوة
	 خدمــة الدراســات العليــا والبحــوث-  )شــئون التعليــم والطــاب-  اشــتراك القطاعــات الثاثــة 

فــي صياغــة الخطــة التنفيذيــة. املجتمــع وتنميــة البيئــة( 
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خطوات  إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة

2027 - 2022 
   يعد التخطيط اإلستراتيجي النواة األساسية في البناء اإلستراتيجي للجامعة، وهو اآللية الحقيقية 
لترجمة الرؤية املستقبلية إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس والتقويم. ويمثل التخطيط اإلستراتيجي األداة 
لتفعيل رسالة الجامعة ورؤيتها، وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية. فالخطة اإلستراتيجية تتبلور من خال 
مجموعــة مــن البرامــج والخطــط التنفيذيــة التــي تهــدف إلــى نقــل الجامعــة مــن وضعهــا الحالــي إلــى الوضــع 
املســتقبلي املأمــول الــذي يتناســب مــع الظــروف الخارجيــة، واألهــداف اإلســتراتيجية التــي تــم تحديدهــا بناًء 

علــى نتائــج التحليــل البيئــي، ويمكــن تلخيــص منهجيــة العمــل فــي الخطــة اإلســتراتيجية فــي النقــاط اآلتيــة:
	 صياغــة رؤيــة الجامعــة ورســالتها بنــاًء علــى نتائــج التحليــل البيئــي، وتطلعــات الجامعــة بــأن تكــون

رائــدة بيــن الجامعــات املصريــة مــن خــال التميــز واالبتــكار ممــا يســهم فــي زيــادة وضعهــا التناف�صــي، 
ويحقــق التنميــة املســتدامة.

	.دراسة تحليل الفجوة لتحديد وضع الجامعة الحالي، وقدرتها على االنطاق نحو املستقبل
	 التحليــل البيئــي مــن خــال دراســة بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة، وتحليلهــا لتحديــد نقــاط

القــوة، والضعــف، والفــرص، والتهديــدات التــي تواجــه الجامعــة؛ وبنــاًء عليــه يتــم تحديــد أهــم 
األهــداف اإلســتراتيجية للجامعــة، واألهــداف الفرعيــة، واألنشــطة، ودراســة الفجــوة بيــن الغايــات 
املطلــوب تحقيقهــا ونتائــج تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة، لتحديــد األنشــطة واالحتياجــات 

الخارجيــة الخاصــة بتطويــر الجامعــة. 

   ولتحقيــق ذلــك تــم االعتمــاد علــى مجموعــة مــن أدوات جمــع البيانــات التــي تــم تطبيقهــا علــى جميــع 
املستفيدين من داخل الجامعة وخارجها؛ وذلك لتحديد أهم نقاط القوة لتعزيزها، وأهم نقاط الضعف 
لتافيهــا، وســد الثغــرات الخاصــة بهــا، والبحــث عــن وســائل للتغلــب عليهــا، وكذلــك االســتفادة مــن الفــرص 

املتاحــة مــع وضــع خطــط ملواجهــة التهديــدات.

: املنهجّية التي اتبعت في الكتابة
ً

أّوال

اعتمــد فريــق تحليــل الوضــع الراهــن علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي مــن أهــم أهدافــه فهــم    
الحاضــر مــن أجــل توجيــه املســتقبل للوصــول إلــى رصــد الوضــع الراهــن لجامعــة الفيــوم وتحليلــه، وقــد 

اســتخدم فريــق العمــل هــذا املنهــج فيمــا يأتــي:
	 الداخليــة الجامعــة  بيئــة  خصائــص  لتحديــد  وتحليلــه؛  بالجامعــة  الراهــن  الوضــع  دراســة 

)العوامــل واملتغيــرات داخــل جامعــة الفيــوم( والبيئــة الخارجيــة مــن )القــوى والعوامــل الخارجيــة 
العامــة والخاصــة(، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف للبيئــة الداخليــة، والفــرص واملخاطــر للبيئــة 

الخارجيــة.
	 تفهــم هــذه الخصائــص، وعاقتهــا، وأســبابها لتدعيــم نقــاط القــوة، وحســن اســتغال الفــرص 

املتاحــة، واقتــراح الوســائل املائمــة للتغلــب علــى نقــاط الضعــف واملخاطــر التــي تواجــه الجامعــة.
	 ولفهــم الوضــع الراهــن للجامعــة فقــد تــم دراســة العديــد مــن الوثائــق واملســتندات بالجامعــة

وتحليلهــا، كمــا تــم عقــد عــدة ورش عمــل، وجلســات عصــف ذهنــي بمشــاركة أعضــاء فريــق تحليــل 
الوضع الراهن من هيئة التدريس، وبمشاركة ممثلين من الطاب واإلداريين، هذا وقد قام فريق 

دراســة الوضــع الراهــن أوال بتقســيم الجامعــة إلــى خمســة محــاور: 
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	املحور األول: محور التعليم والطاب
	املحور الثاني: محور الدراسات العليا والبحوث والعاقات الثقافية
	 املحور الثالث: محور خدمة املجتمع وتنمية البيئة
	 املحور الرابع: املوارد البشرية
	املحور الخامس: البنية التحتية

 عن طريق جلسات عصف ذهني مطولة شارك 
ً

 حيث تم دراسة الوضع الراهن لكل محور على حدة، أوال
فيها األطراف املختلفة، وذلك بغرض تيسير الحصول على توصيات محددة لكل ملحاور  بالجامعة، ثم قام 
الفريــق بدراســة الوضــع الراهــن للجامعــة ككل مــرة أخــرى عــن طريــق اســتطاعات الــرأي لفئــات الطــاب، 

والخريجين، واإلداريين، ورجال األعمال، وهيئة التدريس، والهيئة املعاونة، والقيادات بالجامعة.
ثانًيا: مصادر جمع البيانات واملعلومات

اعتمد الفريق على العديد من مصادر جمع البيانات، وهي كاآلتي:
• رؤية مصر 2030	
• معايير التصنيف العاملي للجامعات.	
• نتائج استطاعات رأي )املجتمع الخارجي، القادة، أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، الطاب(.	
• نتائج املقابات الشخصية.	
• نتائج رصد املاحظات.	
• فحص بعض الوثائق، واملستندات بالجامعة.	
• خطة وزارة التعليم العالي 2030-2015.	
• املعايير القومية العتماد الجامعات.	
• االجتماعات اإللكترونية.	

ا: أدوات جمع البيانات 
ً
ثالث

• استبانات الستطاع الرأي.	
• املقابات الشخصية.	
• رصد املاحظات.	
• جلسات العصف الذهني، والحلقات النقاشية.	
• فحص الوثائق واملستندات.	
• االجتماعات، والحلقات النقاشية اإللكترونية.	

رابًعا: أسلوب التحليل اإلحصائي للبيانات 

تم استخدام حساب النسب املئوية، واملتوسط الحسابي، واالنحراف املعياري، والوزن املرجح.
خامًسا: اإلجراءات املتبعة في التحليل البيئي

تــم تشــكيل فريــق تحليــل الوضــع الراهــن، وقــد بــدأ اجتماعاتــه فــي فبرايــر 2022 لوضــع آليــات العمــل، 
وتوزيــع املهــام وفــق الخطــوات اآلتيــة:

	.التمهيد إلعداد خطة العمل من خال جلسات عصف ذهنى
	 تشكيل فرق العمل )فريق تجميع البيانات املطلوبة – فريق تصميم االستبانات – فريق إدخال

بيانات- فريق التحليل اإلحصائي(. 
	.تحديد أساليب جمع البيانات، ومسئولية كل فريق في تجميع البيانات، واإلطار الزمنى للتنفيذ
	 تحديــد البيانــات واملســتندات املطلوبــة، ومصادرهــا، وآليــات الحصــول عليهــا مــن خــال طــرق

البحــث وأســاليبه املختلفــة.
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	 جمــع البيانــات املطلوبــة مــن مصادرهــا املختلفــة بعــد توجيــه الخطابــات إلــى القطاعــات املعنّيــة
بالجامعــة لتســهل املهــام.

	 عقــد حلقــات نقاشــية، وجلســات عصــف ذهنــي ملناقشــة مــا تــم جمعــه، والتوصــل إليــه، وتحليــل
البيانــات األوليــة. 

	 تصميــم االســتبانات املختلفــة، وتنقيحهــا مــن خــال عقــد العديــد مــن جلســات العصــف الذهنــي
بيــن جميــع أعضــاء الفريــق.

	.إدخال البيانات
	.التحليل اإلحصائي للبيانات
	.التحليل الكيفي للبيانات واإلحصاءات
	.جلسات عصف ذهني لطرح التوصيات
	.عرض ما تم التوصل إليه في ورشة عمل مع فرق العمل األخرى

سادًسا: عدد الساعات التي استغرقها العمل للفريق

 اســتغرق هــذا العمــل عــدد )34( ورشــة عمــل، وجلســة عصــف ذهنــي، وذلــك بواقــع عــدد )1820( ســاعة 
عمل.

شكل رقم ) 1 ( يبين مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية 2022 - 2027
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SWOT Analyses التحليل البيئي

التحليل البيئي
 الخطة الإستراتيجية للجامعة

2027 - 2022 
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شكل رقم ) 2 ( يبين أدوات التحليل البيئي للخطة اإلستراتيجية 2027-2022

أدوات جمع البيانات:

1 .Interviews املقــــابات
 املقابــات الشــخصية للقيــادات األكاديميــة، واإلداريــة، وممثلــي األطــراف املجتمعيــة، كمــا تمــت لقــاءات 

عنّيــة كافــة.
َ
جماعيــة مــع األطــراف امل

2 . Quesionnaires االستبانات
عنّيــة كافــة املســتفيدة مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا، وذلــك لتحليــل 

َ
تــم تصميــم اســتبانات لألطــراف امل

البيئــة الداخليــة والخارجيــة، ثــم تحديــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف، والفــرص والتهديــدات.

3 . Documents الوثائق
التقارير الخاصة بالخطة اإلستراتيجية للجامعة 2016-2021، قواعد البيانات املتوفرة لدى الجامعة، 
التقاريــر الســنوية، والدراســات الذاتيــة للكليــات. كمــا تــم االعتمــاد علــى دليــل التقويــم واالعتمــاد للجامعة 

الصــادر عــن الهيئــة القوميــة لضمان الجودة واالعتماد.
 

4 . :Observation املاحظة
تــم اســتخدام بطاقــات املاحظــة الصــادرة عــن الهيئــة القوميــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد للتقييــم الكمــي 
لــكل التســهيات املوجــودة بالجامعــة ســواء للعمليــة التعليميــة أم للبحــث العلمــي، ملعرفــه مــدى تناســبها 

.NORMS مــع القياســات املرجعيــة
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5 . : Workshopsورش العمل
بالخطــة  املســتفيدة  األطــراف  العمــل لجميــع  مــن ورش  العديــد  التخطيــط اإلســتراتيجي  عقــد فريــق 
اإلســتراتيجية 2022-2027؛ لتحديــد أدوات التحليــل البيئــي، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف، والفــرص 

والتهديــدات.

6 . Brain storimg Meetings جلسات العصف الذهني
تــم عقــد لقــاءات عصــف ذهنــي لفريــق الخطــة اإلســتراتيجية فــي كل مراحــل الخطــة، ومــع كل األطــراف ذات 

العاقة.

مجالات التحليل البيئي 
اعتمــدت الجامعــة فــي تحليلهــا للبيئــة الداخليــة والخارجيــة علــى معاييــر اعتمــاد الجامعــات بدليــل الهيئــة 
وفــي الوقــت نفســه  القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد التــي تعتبــر عناصــر النظــام املؤس�صــي، 
ــا لدليــل اعتمــاد 

ً
تحقــق األبعــاد الســبعة 75 للتطويــر. ويوضــح الجــدول اآلتــي مجــاالت التحليــل البيئــي طبق

الجامعــات الصــادر عــن الهيئــة القوميــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد: مجــاالت التحليــل البيئــي للخطــة 
2027  -  2022 اإلســتراتيجية 

موارد بشريةقطاعات رئيسية بالجامعةاملوارد والبنية التكنولوجية

1.القيادة والحوكمة1.املعايير   األكاديمية والبرامج التعليمية1.التخطيط اإلستراتيجي

2.نظام إدارة   الجودة والتطوير 
املستمر

2.أعضاء هيئة 2.الدراسات العليا
التدريس

3.الجهاز اإلداري3.املشاركة   املجتمعية وتنمية البيئة3.املوارد  املالية واملادية 

4.الطالب   الخريجون4.املعايير   األكاديمية والبرامج التعليمية

 7sاألبعاد السبعة للتطوير

Structureالهيكل

Staffالعاملون و األفراد

 Source of Strategyاملوارد أو اإلستراتيجية

Skillsاملهارات

Shared Valuesالقيم املشتركة

 Style of managementالنهج اإلداري أو نمط اإلدارة

System and proceduresاألنظمة واإلجراءات

Structureالهيكل أو البناء
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التعريف بجامعة الفيوم

الخطة الإستراتيجية

2027 - 2022 
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التعريف بالجامعة

موقع الجامعة
وقــد تحقــق حلــم شــعب الفيــوم بصــدور القــرار الجمهــورى رقــم )84( لســنة 2005م بإنشــاء جامعــة 
الفيوم وبعدها صدر القرار الجمهورى رقم )193( لسنة 2005م بإنشاء كليتى الطب واآلثار وتوج القرارن 
 لجامعــة الفيــوم. وقــد بــدأت الجامعــة بكليــة التربيــة ثــم كليــة 

ً
بقــرار تعييــن أ.د. جــال مصطفــى ســعيد رئيســا

الزراعة وفي عام 1984 بدأت الدراسة في كليتى الخدمة االجتماعية والهندسة. تضم جامعة الفيوم اآلن 
عشــرين كليــة ومعهــد وهــم بالترتيــب مــن األقــدم إلــى األحــدث كليــة هــي التربيــة والزراعــة والهندســة والخدمــة 
االجتماعية ودار العلوم والعلوم والسياحة-الفنادق والتربية النوعية واآلثار والطب واآلداب والحاسبات 
واملعلومــات والتربيــة للطفولــة املبكــرة والتمريــض. طــب الفــم واالســنان والصيدلــة. تقــع جامعــة الفيــوم فــي 
قلــب مدينــة الفيــوم عاصمــة املحافظــة، ونظــًرا للزيــادة العدديــة الســكانية لإلقليــم، والعتبــارات اجتماعيــة 
تــّم إنشــاء كليــات تخــدم أبنــاء اإلقليــم للحــد مــن ظاهــرة االغتــراب لالتحــاق بكليــات خــارج الفيــوم، لذلــك 
عــرض املجتمــع املدنــي اإلســهام فــي إنشــاء هــذه الكليــات بالتبــرع، واملشــاركة املجتمعيــة فــي تأسيســها، وتقــرر 

أن تتبنــى جامعــة القاهــرة إنشــاء الكليــات الجديــدة املقامــة بمدينــة الفيــوم وإدارتهــا. 

google Maps صورة رقم )1( تبين مباني الجامعة ، املصدر
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تاريخ الإنشاء
تقــع جامعــة الفيــوم فــي قلــب مدينــة الفيــوم عاصمــة املحافظــة، ونظــًرا للزيــادة العدديــة الســكانية 
لإلقليــم، والعتبــارات اجتماعيــة تــّم إنشــاء كليــات تخــدم أبنــاء اإلقليــم للحــد مــن ظاهــرة االغتــراب لالتحــاق 
بكليــات خــارج الفيــوم، لذلــك عــرض املجتمــع املدنــي اإلســهام فــي إنشــاء هــذه الكليــات بالتبــرع، واملشــاركة 
املجتمعيــة فــي تأسيســها، وتقــرر أن تتبنــى جامعــة القاهــرة إنشــاء الكليــات الجديــدة املقامــة بمدينــة الفيــوم 
وإدارتها .يقع الحرم الجامعي بحي الجامعة بمدينة الفيوم. وتبلغ مساحة الجامعة )371.000 م (، وتبلغ 
مســاحة املبانــي )317.000 م(، وتبلــغ  مســاحة الحدائــق داخــل الحــرم الجامعــى )62.000م( ، ونســبة 
الطالــب فــي املســاحة املبنيــة )18 م(. يوجــد داخــل الحــرم الجامعــى مجموعــة مــن الكليــات واملعاهــد عــدا 
كليــات التربيــة واآلثــار والتربيــة النوعيــة والتربيــة للطفولــة املبكــرة والطــب وطــب  الفــم واألســنان والصيدلــة 
والتمريــض واملعهــد الفنــى للتمريــض . ويضــم الحــرم مبانــي ومعامــل كليــات الزراعــة والخدمــة االجتماعيــة 
ودار العلــوم  والهندســة والســياحة والفنــادق والعلــوم واآلداب والحاســبات واملعلومــات ومعهــد البحــوث 
والدارســات اإلســتراتيجية لــدول النيــل والحقــوق واأللســن باإلصافــة إلــى مبنــى ادارة الجامعــة )شــكل 3( 
وفيــه قاعــة االحتفــاالت الكبــرى، املستشــفى الجامعــي، مبنــي مركــز التعليــم املفتــوح ، واملكتبــة املركزيــة ، 
واملطبعــة املركزيــة ، ومبنــى الخدمــات الطابيــة واإلداريــة، اإلســكان الطابــي، وحــدة إدارة املشــروعات، 

مركــز بحــوث واستشــارات التنميــة . 

مساحة الجامعة
يقــع الحــرم الجامعــي بحــي الجامعــة بمدينــة الفيــوم. وتبلــغ مســاحة الجامعــة )371.000 م(، وتبلــغ مســاحة املبانــي 
)317.000 م(، وتبلــغ مســاحة الحدائــق داخــل الحــرم الجامعــي )62.000م(، ونســبة الطالــب فــي املســاحة املبنيــة )18 م(. 

صورة رقم )2( تبين بعض كليات الجامعة )الزراعة( ، املصدر@ إدارة املوارد البشرية بالجامعة

يوجــد داخــل الحــرم الجامعــي مجموعــة مــن الكليــات واملعاهــد عــدا كليــات: التربيــة، واآلثــار، والتربيــة 
النوعيــة، والتربيــة للطفولــة املبكــرة ، والطــب، وطــب الفــم واألســنان، والصيدلــة. ويضــم الحــرم مبانــي 
والفنــادق،  والســياحة  والهندســة،  العلــوم،  ودار  االجتماعيــة،  والخدمــة  الزراعــة،  كليــات:  ومعامــل 
والعلــوم، واآلداب،، والحاســبات واملعلومــات، ومعهــد البحــوث والدارســات اإلســتراتيجية لــدول حــوض 
النيــل، والحقــوق، واأللســن، باإلضافــة إلــى مبنــى إدارة الجامعــة )شــكل 3( وفيــه قاعــة االحتفــاالت الكبــرى، 
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واملستشفى الجامعي، ومبنى مركز التعليم املفتوح، واملكتبة املركزية، واملطبعة املركزية، ومبنى الخدمات 
الطابيــة واإلداريــة، واإلســكان الطابــي، ووحــدة إدارة املشــروعات، ومركــز بحــوث واستشــارات التنميــة.

 صورة رقم )3( تبين بعض كليات الجامعة، املصدر@ إدارة املوارد البشرية بالجامعة
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مباني الجامعة وخدماتها

)1( مبنى إدارة الجامعة 

يتكون املبنى من 32 غرفة رئيسة، تشمل: مكاتب رئيس الجامعة، والنواب، وأمين عام الجامعة، وقاعة 
االجتماعات الرئيسة ملجلس الجامعة، وقاعة االحتفاالت الكبرى، وغير ذلك من بعض اإلدارات الرئيسة 

بالجامعــة.

)2( قاعة االحتفاالت الكبرى: 

تبلــغ مســاحتها )1200 م2( وتتكــون مــن طابقيــن، وســعتها )800( كر�صــي، والقاعــة مــزودة بأحــدث أجهــزة 
الصــوت، واإلضــاءة، والتكييــف املركــزى

)3( املدن الجامعية: 

الهيكل البنائي للمدن الجامعية

 تتكــون املــدن الجامعيــة التابعــة لجامعــة الفيــوم مــن عــدد 6 مبــاِنِ ســكنية يتــم تســكين الطــاب بهــا، 
ويوجــد عــدد 3 مطابــخ إلعــداد الوجبــات وتجهيزهــا، ملحــق بــكل مطبــخ صالــة طعــام لتقديــم الوجبــات 
للطــاب، ويبلــغ إجمالــي عــدد الطــاب والســعة املقــررة للمــدن 3400 طالــب وطالبــة موزعــة علــى النحــو 
األتــي: 1500 طالــب باملــدن الجامعيــة للطــاب، و1900 طالبــة باملــدن الجامعيــة للطالبــات، وذلــك علــى 

النحــو اآلتــي: 
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	املدن الجامعية للطلبة

مجمع اإلســكان الطابي للطلبة، مقره داخل الحرم الجامعي، وهو عبارة عن 4 مبان ســكنية، يتكون 
كل مبنــى مــن دور أر�صــي، و5 طوابــق علويــة. ويبلــغ إجمالــي عــدد الحجــرات 275 حجــرة )75 حجــرة رباعيــة+ 
ا لقرار 

ً
200 حجرة سداسية( وتبلغ السعة الكلية 1500 طالب. ومع تطبيق اإلجراءات االحترازية، وتطبيق

املجلس األعلى للجامعات بتخفيض األعداد بالغرف، تم تقليل األعداد من 6 طاب بالغرفة إلى 3 طاب 
بالحجرة. 

	 املدن الجامعية للطالبات

مجمــع إســكان للطالبــات، مقــره خــارج حــرم الجامعــة فــي حــي غــرب التعاونيــات؛ عبــارة عــن عــدد 2 مبنــى 
ســكني؛ مبنــى الطالبــات )أ(، ومبنــى الطالبــات )ب(، ويتكــون كل مبنــى مــن دور أر�صــي+ 5 طوابــق علويــة، 
ويبلغ إجمالي عدد الحجرات 310 حجرة، وتبلغ السعة الكلية 1900 طالبة، وذلك قبل تطبيق اإلجراءات 

االحترازيــة، وتطبيــق قــرار املجلــس األعلــى للجامعــات بتخفيــض األعــداد بالغــرف.

 
صورة رقم )4( تبين بعض مباني املدينة الجامعية، املصدر@ املدن الجامعية
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جدول رقم )1( بيان بعدد الغرف، والسعة الكلية للمباني 

 الغرف
 املستخدمة

 ألصحاب اإلعاقة
واألمراض املزمنة

 الغرف
 املستخدمة

 للطاب
املكفوفين

 غرف
 الطاب

الوافدين

 حجرات
 أعضاء
 هيئة

تدريس

 عدد
 الحجرات
األساسية

املكان

9 6 10 27 270  مجمع إسكان
الطلبة

5 5 7 11 312  مجمع إسكان
الطالبات

14 11 17 38 582 إجمالي

املكتبة املركزية: ( 1)

صورة رقم )4( تبين مبنى املكتبة املركزية، املصدر@ إدارة الدراسات العليا

يعد مبنى املكتبة املركزية نموذًجا مصغًرا ملكتبة اإلسكندرية، وتبلغ مساحتها )1600م(، وتتكون من: الدور 
األر�صــي الــذي يحتــوي علــى قاعــة مؤتمــرات تتســع لــــ )00 4( مقعــد، وقاعــة كبــار الــزوار، وقاعــة للمركــز اإلعامــي، 
وقاعــة ســفارة املعرفــه،  والــدور األول وبــه مكتــب بــراءات االختــراع،  وغرفــة تحكــم الكاميــرات، وغرفــة األمــن. 
ومكاتــب إداريــة، ومخــازن. والــدور الثانــي وبــه معمــل الفهرســة اآلليــة للمكتبــة، وقاعــة للكتــب األجنبيــة، وتحتــوي 
على )1500( كتابا أجنبيا، والدور الثالث وبه قاعة للكتب العربية، وتحتوي على )4870( كتابا باللغة العربية، 

واملكتبــة الرقميــة، وبهــا )5200( رســالة ماجســتير ودكتــوراه، وقاعــة جامعــة الطفــل. 

املركز الريا�صي واملاعب: ( 2)

الهيكل البنائي للمركز:

-إجمالي مساحة مركز األنشطة الطابية )15000(م. 
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صورة رقم )5( تبين بعض مالعب الجامعة والتسهيالت األخرى، املصدر@ إدارة رعاية الشباب

- عدد الوحدات:
العامليــن  وحــدات  عــدد   ،)1( األوليــة  اإلســعافات  وحــدات  عــدد   ،)6( املفتوحــة  املاعــب  عــدد 
باملنشــأة)3(،عدد وحــدات األمــن )1(، عــدد وحــدات اإلطفــاء )2(،عــدد األماكــن املخصصــة للجلــوس )4(، 

الســباحة.  حمامــات  جاكــوزي،  ســاونا، 
األنشطة الرياضية التي تمارس بمركز األنشطة الطابية: 
كــرة القــدم، كــرة الســلة، الكــرة الطائــرة، كــرة اليــد، تنــس 
اللياقــة  الشــطرنج،  الســباحة،  الطاولــة،  تنــس  أر�صــي، 

البدنيــة.
 إجمالــي عــدد املتردديــن علــى املنشــأة فــي املوســم الســابق 

مشــترك   3000
وحدة الخدمات الجماهيرية:( 3)

هــذه الوحــدات موزعــة فــي أماكــن مختلفــة داخــل الحــرم 
للخدمــات  اإللكترونــي  واملكتــب  املواطنيــن،  خدمــة  وإدارة  الجامعــي،  املستشــفى  وتضــم:  الجامعــي، 
الحكوميــة، ومكتــب االتصــال البيئــي، ومكتــب بريــد الجامعــة، وفــرع البنــك األهلي املصري، ومكتب الشــهر 

العقــاري.

املستشفيات الجامعية: ( 4)

تمتلك كلية الطب بجامعة الفيوم اآلن العديد من املستشفيات، وهى:

1-مستشفى الجراحة موجودة داخل الحرم الجامعي.

2-مستشفى الباطنة موجودة بجوار املجمع الطبي.

3-مستشفى طب وجراحة األطفال بمصطفى حسن. 

ويوجد )3( مستشفيات أخرى في مرحلة اإلنشاء، هي:

-مستشفى الكبد وجراحاته. -مستشفى جراحات القلب والصدر. -مستشفى عاج األورام. 

كما توجد بعض وحدات التأهيل والعاج، مثل: 

- وحدة التأهيل والعاج الطبيعي بجوار نادي املعلمين. 
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- وحدة العاج االقتصادي بكلية طب األسنان. 

كانــت القــدرة االســتيعابية للمستشــفى الجامعــي 2012م 
)200( ســرير، وبعــد إنشــاء مستشــفى الباطنــة 2015م 
ثــم زادت  ســرير،   )600( زادت القــدرة االســتيعابية إلــى 
القــدرة االســتيعابية بعــد إنشــاء مستشــفى األطفــال إلــى 
)800( ســرير فــي عــام 2019م، وزادت فــي عــام 2022م إلــى 

)900( ســرير.

للمستشــفيات  االســتيعابية  القــدرة   )2( رقــم  جــدول 
معيــة لجا ا

20212023/2022 /2022 م2020/2019م2019/2018م2018/2017مم

عدد املترددين 
على العيادات 

الخارجية

7921483586924276722646423

86948087872177965586عدد العمليات

عدد حاالت 
الدخول املجاني

34863908375640392780

عدد حاالت 
الدخول بأجر

67678935762582015561

شكل رقم )3( يوضح القدرة االستيعابية للمستشفيات الجامعية
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جدول رقم )3( يوضح أعداد املستفيدين من مستشفى األطفال

201920202021م

4485223620075عدد املترددين على العيادات الخارجية

467192عدد العمليات

217848654398عدد حاالت الدخول 

 

صورة رقم )6( تبين املستشفى الجامعي، املصدر@ إدارة املستشفيات الجامعية

صورة رقم )7( تبين املستشفى الجامعي، مصطفى حسن املصدر@ إدارة املستشفيات الجامعية
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صورة رقم )8( تبين تطورات املستشفيات الجامعية املصدر@ إدارة املستشفيات الجامعية
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 مراكز الجامعة ووحداتها

الخدمات التي يقدمهااسم املركزم

1
مركز ضمان الجودة 

والتخطيط اإلستراتيجّي

ــم 
ُ
ظ

ُ
يهــدف املركــز إلــى املســاهمة فــي االرتقــاء بــأداء كليــات الجامعــة ومعاهدهــا، مــن خــالل دعــم ن

الجــودة والتأهيــل لالعتمــاد، عبــر نشــر ثقافــة الجــودة داخــل الجامعــة، وتقديــم االستشــارات 
وتوفيــر الدعــم  ــة فــي مجــاالت ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجّي،  والــدورات التدريبيَّ
ــة، وعمــل املراجعــات  ة والخطــط التنفيذيَّ الفنــي للتأهيــل لالعتمــاد، ومتابعــة التقاريــر الســنويَّ
ــة الالزمــة لدعــم نظــم توكيــد الجــودة وخطــط التحســين املســتمر، كمــا يعمــل املركــز  الداخليَّ

أيًضــا علــى إعــداد املدربيــن فــي مجــال ضمــان الجــودة.

2
نظم وتكنولوجيا املعلومات

ة: 1-البوابة اإللكترونيَّ

وتأهيــل فريــق العمــل  واملدنــي،  ــة خدمــات للمجتمعيــن الجامعــّي  تقــدم البوابــة اإللكترونيَّ
ة والقيام بإدارتها.  بمواقع الجامعات، والكليات، على اســتخدام تقنيات البوابات اإللكترونيَّ
ــم 

ُ
ظ

ُ
ــة وتكاملهــا مــع تطبيقــات ن ووضــع اآلليــات الالزمــة التــي تضمــن ربــط البوابــة اإللكترونيَّ

والتدريــب علــى تكنولوجيــا  ــم اإللكترونــّي، 
ُّ
والتعل ــة،  ميَّ

ْ
ق واملكتبــات الرَّ ــة،  املعلومــات اإلداريَّ

ــة، لتســهيل تقديــم خدماتهــا لــزوار البوابــة  املعلومــات، والتكامــل مــع بوابــة الحكومــة اإللكترونيَّ
ة عن الجامعة، ونشر  ة، مع توفير إحصائيات أساسيَّ ة واإلنجليزيَّ ة باللغتين العربيَّ اإللكترونيَّ

ثقافــة ميكنــة اإلدارة، والتعامــل مــن خــالل البريــد اإللكترونــّي الجامعــّي. 

ة:  م املعلومات اإلداريَّ
ُ
ظ

ُ
2-ن

ــات املختلفــة  ــة إلــى االســتفادة مــن قواعــد البيانــات والبرمجيَّ ــم املعلومــات اإلداريَّ
ُ
ظ

ُ
تســعى ن

قــة فــي الجامعــات املصريــة، وتطبيقهــا بجامعــة الفيــوم؛ وذلــك فــي جميــع مجــاالت العمــل،  املطبَّ
وإمكانيــة توفيــر إحصائيــات ودراســات مــن البيانــات املتاحــة بقواعــد البيانــات. 

3-مشروع الشبكات:

يعتبــر هــذا املشــروع العمــود الفقــري لعــدة مشــروعات أخــرى علــى مســتوى الجامعــة، مثــل: 
ــم 

ُّ
ــة ودعــم اتخــاذ القــرار، ومشــروع تطويــر نظــم التعل ــم املعلومــات اإلداريَّ

ُ
ظ

ُ
مشــروع تطويــر ن

ــة، باإلضافــة إلــى مشــروع تنميــة الكــوادر  ِميَّ
ْ
ق ــة والرَّ اإللكترونــّي، ومشــروع املكتبــة اإللكترونيَّ

ة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ويهدف املشروع إلى ربط جامعة الفيوم  البشريَّ
ــة عــن طريــق شــبكة واحــدة ذات ســرعات عاليــة؛  بشــبكة الجامعــات املصريــة واملراكــز البحثيَّ
ــة، باإلضافــة إلــى نشــر ثقافــة تكنولوجيــا املعلومــات،  ــمَّ ربطهــا بشــبكة املعلومــات الدوليَّ

َ
وِمــن ث

ة وتنميــة قدراتهــا مــن خــالل مركــز  ــة للشــبكة، وتطويــر الكــوادر البشــريَّ وإنشــاء بوابــة إلكترونيَّ
تدريــب متميــز، وتطويــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لخدمــة منظومــة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــّي فــي مصــر وتطويرهــا.

4-وحدة التعليم اإللكترونّي: 

ــم اإللكترونــّي وتعظيــم الفائــدة منــه، وتهيئــة مجتمــع 
ُّ
تهــدف هــذه الوحــدة إلــى نشــر ثقافــة التعل

ــة، واكتســاب خبــرات فــي هــذا املجــال، إلــى جانــب  رات اإللكترونيَّ الجامعــة للتعامــل مــع املقــرَّ
ــة، وتدريــب الطــالب وتشــجيعهم  رات اإللكترونيَّ تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس إلدارة املقــرَّ

رات.  علــى اســتخدام هــذه املقــرَّ

5-التدريب على تكنولوجيا املعلومات:

يتــم تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس، واملعاونيــن، والعامليــن بالجامعــة علــى مهــارات تكنولوجيــا 
ة لهــذا املجــال،  املعلومــات واالتصــال، لتعظيــم االســتفادة مــن اإلمكانــات الحاليــة واملســتقبليَّ
ــة بالجامعــات. باإلضافــة  ــة، واإلداريَّ ــة، والبحثيَّ ــة التعليميَّ واالرتقــاء بمســتوى األداء فــي الَعمليَّ

إلــى نشــر الوعــي بثقافــة “التدريــب علــى الحاســب اآللــي للجميــع”، لضمــان التطويــر املســتمر. 
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الخدمات التي يقدمهااسم املركزم

نظم وتكنولوجيا املعلومات

ة: ميَّ
ْ
ق 6-املكتبة الرَّ

ــة إلــى ميكنــة إجــراءات العمــل فــي مكتبــات الجامعــة، وربــط تلــك املكتبــات  ميَّ
ْ
ق تهــدف املكتبــة الرَّ

ــا  ممَّ فهــرس موحــد ملقتنيــات تلــك املكتبــات،  لبنــاء  مــن خــالل شــبكة الجامعــات املصريــة، 
ُيســاِعد علــى تعظيــم االســتفادة مــن خدماتهــا والقضــاء علــى التكــرار فــي املقتنيــات والعمليــات، 
كمــا يســاعد بنــاء الفهــرس املوحــد علــى تحقيــق التوحيــد فــي إجــراءات العمــل بيــن املكتبــات فــي 
ــة،  ــة، والبرمجيَّ نــات املاديَّ ــة. باإلضافــة إلــى التوحيــد فــي املكّوِ ضــوء املواصفــات واملعاييــر العامليَّ
ة، مثل: االقتناء التعاُونّي، والفهرسة  واعتماد سياسات موحدة تساعد على البرامج التعاونيَّ

ــة، وتبــادل االســتعارة بيــن املكتبــات. التعاونيَّ

ة: 7-وحدات الخدمات اإللكترونيَّ

الهــدف مــن إنشــاء وحــدات الخدمــات داخــل كليــات الجامعــة هــو إحــداث تكامــل بيــن ُمخَرجــات 
ــة  ــا والكليــات، وتقديــم الدعــم الفنــي للكليــات خاصَّ مــة مركزيًّ نظــم تكنولوجيــا املعلومــات املقدَّ
فــي مجــال الشــبكات، ونشــر أخبــار الكليــات علــى موقــع الجامعــة، وتحديثهــا، ومتابعــة تحديــث 

ــة.  رات الخدمــات اإللكترونيَّ ــة، ومتابعــة تفعيــل مقــرَّ ــم املعلومــات اإلداريَّ
ُ
ظ

ُ
البيانــات فــي ن

:ICDL ة لقيادة الحاسب اآللي 8-مركز الرخصة الدوليَّ

ــة، واختبــارات  يضــم املركــز أربعــة معامــل بهــا )100( جهــاز حاســب آلــي، وينظــم دورات تدريبيَّ
الحصــول علــى الرخصــة لقيــادة الحاســب اآللــي لــكل مــن أعضــاء املجتمــع الجامعــّي، واملجتمــع 

املحلــّي. 

مكتب التعاون الدولي 3

رقــم  الفيــوم  جامعــة  مجلــس  فــي  الدوليــة  العالقــات  مكتــب  الئحــة  علــى  املوافقــة  تمــت 
بتاريــخ   1170 رقــم  الفيــوم  جامعــة  رئيــس  قــرار  صــدر  وقــد   .2022/1/26 بتاريــخ   198
علــى  املوافقــة  وتبعــه  الدوليــة،  العالقــات  مكتــب  إدارة  مجلــس  بتشــكيل   2022/7/4
الجامعــة  رئيــس  الدوليــة  العالقــات  مكتــب  ويتبــع  للمكتــب.  اإلداري  الهيــكل  تشــكيل 
الثقافيــة. والعالقــات  والبحــوث  العليــا  الدراســات  لشــؤون  الجامعــة  رئيــس   ونائــب 

ويهــدف املكتــب إلــى إنشــاء نظــام مؤس�ضــى للعالقــات الدوليــة والتعــاون الدولــي بجامعــة الفيــوم 
يعمل على تعزيز التفاعل والتواجد الدولي للجامعة وكلياتها لرفع قدراتها على مواكبة التقدم 
العلمــي والتكنولوجــي والقــدرة علــى املنافســة، مــن خــالل التوســع فــي تحقيــق شــراكات للجامعــة 
العالــم، وتطبيــق آليــات  مــع مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي مختلــف أنحــاء 

جديــدة ومبتكــرة لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن فــرص التمويــل واملنــح الدوليــة املتاحــة.

4

املركز الدولّي لتنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات

ــا، تــم إقامتــه بغــرض تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات  هــو مركــز معتمــد دوليًّ
ة تطوير التعليم العالي وتحديثه بمصر  بالجامعة، ويعتبر أحد اآلليات املهمة في إحداث عمليَّ
ــة(، وتبنــي برامــج  ة )أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات الجامعيَّ مــن خــالل تنميــة املــوارد البشــريَّ

التحديث.

5
مركز تسويق خدمات جامعة 

الفيوم 

وافق املجلس األعلى للجامعات بتاريخ 2018/9/15 على إنشاء مركز تسويق خدمات جامعة 
الفيــوم، كمــا تــم اعتمــاد الئحتــه املاليــة واإلداريــة كوحــدة ذات طابــع خــاص. ويهــدف املركــز إلــى 
خدمة املجتمع من خالل وضع السياسات الخاصة بتسويق وترويج الخدمات التي تحتاجها 

الجامعــة، وكــذا أفــراد املجتمــع، واملنشــآت فــي املجــاالت املختلفــة، والعمــل علــى تنفيذها.

مركز حضارة وتراث الفيوم6

وافــق املجلــس األعلــى للجامعــات بقــراره رقــم 188 بتاريــخ 2006/11/26م علــى إنشــاء مركــز 
حضــارة وتــراث الفيــوم كوحــدة ذات طابــع خــاص تتبــع جامعــة الفيــوم، وتــم اعتمــاد الئحتــه 
املالية واإلدارية من ِقَبل وزارة املالية بتاريخ 2018/4/2؛ بحيث يكون له االستقالل في إدارة 
 ألحــكام البنــد 14 مــن املــادة 193 مــن قانــون تنظيــم 

ً
شــئونه املاليــة، واإلداريــة، والفنيــة، طبقــا

الجامعــات رقــم 49 لســنة 1972 والئحتــه التنفيذيــة.
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الخدمات التي يقدمهااسم املركزم

7
مركز بحوث واستشارات 

التنمية

أن�ضــئ مركــز بحــوث واستشــارات التنميــة – جامعــة الفيــوم بمقت�ضــى القــرار الــوزارّي رقــم )2( 
لســنة 2006، لتكــون وحــدة ذات طابــع خــاص، تتمتــع باالســتقالل املالــّي واإلدارّي َوفًقــا للوائــح 
دة،  ــة املتعــّدِ ــة واالستشــارية فــي املجــاالت التنمويَّ والقوانيــن التــي تتيــح لــه ممارســة مهامــه البحثيَّ
ة وقد اعتمدت  ة والقوميَّ والتواصل مع املجتمع املحلّي، واملساهمة في حل القضايا اإلقليميَّ

ــة بتاريــخ 2019/6/10. ــة للمركــز مــن وزارة املاليَّ ــة واإلداريَّ الالئحــة املاليَّ

8
ة وتنمية  مركز الخدمة العامَّ

املجتمع املحلّي بجامعة الفيوم
ــة  ــة خــالل ســنة 2006، ويهــدف املركــز إلــى رفــع الكفــاءة التعليميَّ أن�ضــئ مركــز الخدمــة العامَّ
ــة للطــالب، وأبنــاء محافظــة الفيــوم، والهيئــات املختلفــة مــن خــالل تقديــم  ــة والفنيَّ والثقافيَّ

ــة فــي كل املجــاالت يشــرف عليهــا أســاتذة متخصصيــن. ــة وتعليميَّ دورات تدريبيَّ

مركز إدارة األزمات والكوارث 9

ْنــع األزمــات والكــوارث ومواَجهتهــا، ونشــر ثقافــة إدارة 
َ
ــة مل ة عامَّ أن�ضــئ املركــز لوضــع إســتراتيجيَّ

ر لألزمات، والعمل على تقديم النصائح واإلرشادات،  ِ
ّ
األزمات، واكتشاف إشارات اإلنذار املبك

للتعامــل مــع األزمــات والتعريــف بــدورة حيــاة األزمــة، وذلــك لتوفيــر األمــن والســالمة للعامليــن، 
وتأميــن مبانــي الجامعــة ضــد الحرائــق، واألزمــات، والكــوارث، والعمــل علــى تحقيــق معاييــر األمن 

والسالمة.

10
 مركز اللغات والترجمة

ــة فــي تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة، ودراســتها  غــة العربيَّ
ُّ
تــم إنشــاء املركــز لتنميــة مهــارات املتحدثيــن بالل

وتوفيــر كل البرامــج  ــة،  غــة اإلنجليزيَّ
ُّ
وإعــداد الطــالب الراغبيــن فــي دراســة الل  ،

ً
نطًقــا وكتابــة

ة مؤهلــة تســتطيع  واملســتويات التــي يحتــاج إليهــا الطالــب، والعمــل علــى إعــداد كــوادر بشــريَّ
ــة بطالقــة، وتلبــي حاجــات املجتمــع؛ ويأتــي ذلــك عــن طريــق تشــجيع  غــة اإلنجليزيَّ

ُّ
تحــدث الل

ــة ودعمهــا ورفــع مســتواها لخدمــة  غــة اإلنجليزيَّ
ُّ
الطــالب، وإيجــاد الرغبــة لديهــم لتحــدث الل

املجتمــع وتنميتــه.

صــات  ــة، وملخَّ ومــن أعمــال املركــز: أعمــال املراجعــة والترجمــة للرســائل، واملنشــورات الِعلميَّ
ــة لجميــع اللغــات  الــدورات التدريبيَّ إلــى توفيــر  باإلضافــة  ــة،  الِعلميَّ والشــهادات  األبحــاث، 

ــة. األجنبيَّ

11
مركز التدريب اإلقليمّي 

لجامعة الفيوم
يقــع املركــز علــى ســاحل بحيــرة قــارون علــى مســاحة 35 ألــف متــر مربــع )حوالــي ثمانيــة أفدنــة(، 
اِطقيــَن  ــة لغيــر النَّ غــة العربيَّ

ُّ
ــة والجيولوجيــة، ومركــًزا لتعليــم الل ويضــم مركــًزا للدراســات البيئيَّ

بهــا، ومركــز التدريــب واإلرشــاد الســياحي، وقاعــة مؤتمــرات، وقاعــة تدريــب متعــددة األغــراض 
ــة.  واألنشــطة، باإلضافــة إلــى مالعــب رياضيَّ

12
مركز تقويم الطالب 

واالمتحانات

يهــدف املركــز إلــى اعتمــاد آليــات متطــورة لتقويــم أداء الطــالب واالمتحانــات، تتفــق مــع معاييــر 
بــات تقويــم الطــالب 

َّ
ــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد، مثــل: صياغــة متطل الهيئــة القوميَّ

ة فــي ضــوء  رات الدراســيَّ وإعــداد أســئلة املقــرَّ علــى املواصفــات املطلوبــة للخريجيــن،  بنــاء 
ــة  نواتــج التعليــم املســتهدفة، وتبنــي تطويــر آليــات تقويــم االمتحانــات باســتخدام أســاليب تربويَّ
ــة حديثــة، وتطويــر آليــات تقويــم االمتحانــات، وإعــالن نتائجهــا، واســتثمارها فــي  وتكنولوجيَّ

ــة وتحســينها بالكليــات.  ــة التعليميَّ تطويــر ُمخَرجــات الَعمليَّ

13
مركــز التعليــم املدَمــج بجامعــة 

الفيــوم

ببرنامــج  الدراســة  َبــْدء  قــة علــى 
َ
باملواف  2006/1/8 بتاريــخ   24 رقــم  الــوزارّي  القــرار  صــدر 

ــة بجامعــة الفيــوم بنظــام التعليــم  ــة بكليــة الخدمــة االجتماعيَّ بكالوريــوس الرعايــة االجتماعيَّ
املفتــوح، ثــم صــدر القــرار الــوزارّي رقــم 45 بتاريــخ 2007/3/8، والقــرار الــوزارّي رقــم 2560 

بَبــْدء الدراســة بباقــي برامــج مركــز التعليــم املفتــوح بجامعــة الفيــوم. بتاريــخ 2007/8/27 

يهــدف املركــز إلــى إتاحــة فــرص مميــزة للتعليــم أمــام قطاعــات املجتمــع املختلفــة ممــن لــم 
ــة بالتعليــم العالــي، ولديهــم رغبــة فــي االرتقــاء بمســتواهم  ــة العامَّ تســتوعبهم الدراســة النظاميَّ
العلمــّي، والثقافــّي، واالجتماعــّي، وتنميــة مهــارات العامليــن وجداراتهــم، وتحديثهــا بالقطاعــات 
باتهــا، وتوفيــر 

َّ
املختلفــة بالدولــة للتفاُعــل مــع مســتحَدثات املجــاالت الحديثــة للتنميــة ومتطل

فــرص مميــزة للتعليــم العالــي ألبنــاء محافظــة الفيــوم، وباقــي املحافظــات األخــرى، إضافــة إلــى 
ــة والجســمانية والتغلــب علــى إهــدار الوقــت فــي الســفر إلــى املحافظــات  تخفيــف األعبــاء املاليَّ

األخــرى بهــدف االلتحــاق ببرامــج التعليــم املفتــوح بهــا.



الخطة اإلستراتيجية

62

الخدمات التي يقدمهااسم املركزم

14
 مركز متابعة الخريجين

يهــدف املركــز إلــى تنميــة مهــارات الخريجيــن، وتطويرهــا، لتتناســب مــع ســوق العمــل مــن خــالل 
عــة، األمــر الــذي يســهم فــي الحصــول علــى الوظائــف  ــة املتنّوِ ــة والتأهيليَّ عقــد الــدورات التدريبيَّ
ــة  املالئمــة، كمــا يهــدف املركــز إلــى تســويق خريجــي الجامعــة بمؤسســات ســوق العمــل املحليَّ
ال للخريجين مع الجامعة وكلياتها، لتدعيم  والدولّية، والعمل على إحداث تواصل دائم وفعَّ

والئهــم، وانتمائهــم للجامعــة، واســتدامة الصلــة فيمــا بعــد التخــرج. 

15

مركز رعاية وتأهيل ذوي 
اإلعاقة

ــة إلــى عــام  يرجــع تاريــخ إنشــاء مركــز جامعــة الفيــوم لرعايــة وتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصَّ
2006 لتكــون وحــدة تابعــة ملركــز خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة؛ حيــث أنشــئت هــذه الوحــدة 
بالتعــاون مــع مركــز املعلومــات بمحافظــة الفيــوم لتقديــم العديــد مــن األنشــطة فــي مجــال ذوي 
ــة، وفــي عــام 2009 تــم نقــل املركــز إلــى كليــة دار العلــوم لتقديــم األنشــطة  االحتياجــات الخاصَّ
ة ذات طابــع خــاص فــي 2011/7/4 بمقــره الجديــد بكليــة 

َّ
بهــذا املقــر، ثــم أصبــح وحــدة مســتقل

ــة. ــة لــذوي االحتياجــات الخاصَّ اآلداب، ويتــم مــن خاللــه تقديــم األنشــطة والخدمــات الخاصَّ

16
مركز التطوير املنهّي والحرفي

ــة، وتعميــق  يهــدف مركــز التطويــر املنهــّي والحرفــي إلــى إعــداد ِوَرش عمــل لتنميــة املهــارات املهنيَّ
بيــن املهــارات املكتَســبة بالتعليــم واحتياجــات ســوق  وتقييــم الفجــوة  فكــر العمــل الحــر، 
ــة للطــالب  العمــل، للوصــول إلــى املوائمــة، وحــث أصحــاب العمــل للمشــاَركة فــي التدريبــات الفنيَّ
بمنشــآتهم، ألقلمتهــم علــى العمــل املنهــّي، والعمــل علــى تطويــر الصناعــات الحرفيــة وتحديثهــا، 

بوصفهــا البوابــة املثلــى ملشــاريع ريــادة األعمــال.

17
مركز مكافحة األوبئة وتف�ضي 

األمراض

وافــق املجلــس األعلــى للجامعــات بجلســته بتاريــخ 2020/5/16م، علــى إنشــاء مركــز مكافحــة 
األوبئــة وتف�ضــي األمــراض – جامعــة الفيــوم ليكــون وحــدة ذات طابــع خــاص، واعتمــاد الئحتهــا 
ــة  والعدالــة الصحيَّ ــة،  املثاليَّ فــي تحقيــق الصحــة  املركــز  وتتمثــل مهمــة  ــة؛  ــة واإلداريَّ املاليَّ
ــة طوائــف املجتمــع عــن طريــق الوقايــة مــن األمــراض، وانخفــاض معــدالت اإلصابــة بهــا، 

َّ
لكاف

ــة الحديثــة وتطويــر البحــث العلمــّي  َيــات عبــر اســتخدام األســاليب الِعلميَّ
َ
وخفــض معــدالت الَوف

لالكتشــاف املبكــر لألمــراض، وبيــان طــرق الوقايــة منهــا.

18
وحدة الطباعة والنشر 

بالجامعة

أنشئت املطبعة املركزية لجامعة الفيوم عام 1996 لتكون وحدة طباعة تابعة لفرع الفيوم- 
جامعة القاهرة، كما تم اعتماد إنشاء وحدة الطباعة والنشر لتكون تابعة للمطبعة املركزية 
6/3/.2015وهــي وحــدة ذات طابــع خــاص مســتقلة  بتاريــخ   )5( بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم 
مالًيــا وإدارًيــا، ولهــا الئحــة ماليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة املاليــة بتاريــخ2015/12/21، وتقــع 
املطبعــة داخــل الحــرم الجامعــي فــي مبنــى ملحــق بكليــة الهندســة، بجــوار املستشــفى الجامعــي 
علــى مســاحة 275م2، وكان ذلــك لحاجــة الجامعــة فــي ذلــك الوقــت إلــى مطبعــة تقــوم بتســهيل 
وســرعة إنجازهــا،  وتوفيــر نفقــات الطباعــة علــى الجامعــة،  العمليــة التعليميــة واإلداريــة، 
وتحرص الجامعة منذ ذلك الوقت على تطوير املطبعة من العمل التقليدي إلى العمل اآللي، 

واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي مجــال اإلخــراج الصحفــي، أو املونتــاج.

19
وحدة رصد ودراسة املشكالت 

ة املجتمعيَّ

وافــق املجلــس األعلــى للجامعــات بقــراره رقــم 391 بتاريــخ 2019/12/31م، علــى إنشــاء وحــدة 
ة لتكون وحدة ذات طابع خاص، تتبع قطاع خدمة املجتمع وتنمية  رصد املشكالت املجتمعيَّ
ة؛ وتهدف الوحدة إلى رصد املشكالت  ة واإلداريَّ البيئة بجامعة الفيوم، واعتماد الئحتها املاليَّ
ــة التــي تواجــه املجتمــع املدنــي، ودراســتها، والعمــل علــى إيجــاد حلــول، وآليات للتعامل  املجتمعيَّ

مع هذه املشكالت. 

20
وحدة إدارة املشروعات 

بجامعة الفيوم

ومتابعــة تنفيــذ مشــروعات تطويــر التعليــم بالجامعــة،  تهــدف الوحــدة إلــى توفيــر الدعــم، 
وتقييــم األداء، واإلعــالن عــن مصــادر تمويــل املشــروعات املختلفــة ونشــرها. كمــا تقــوم الوحــدة 
الة بين  بتقديم التدريب على كتابة مقتَرحات املشروعات، وتيسير فتح قنوات االتصال الفعَّ
لــة ذات الَعالقــة بمشــروعات تطويــر التعليــم العالــي  مّوِ

ُ
ــة والجهــات امل الجامعــة والهيئــات الِعلميَّ

ــا. ــا ودوليًّ محليًّ

وحدة املركبات 21

وافــق املجلــس األعلــى للجامعــات بتاريــخ 2018/10/24 علــى إنشــاء وحــدة املركبــات الخاصــة 
بأعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم، وتهــدف الوحــدة إلــى اإلســهام فــي توفيــر الخدمــات للســادة 
واإلســهام أيضــا فــي تســهيل انتقــال  والبيئــة املحيطــة،  هيئــة التدريــس ومعاونيهــم،  أعضــاء 
الطــالب للتدريــب مــن خــالل القيــام بالرحــالت العلميــة، والتدريــب امليدانــي داخــل املحافظــة 

وخارجهــا. 
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صورة رقم )9( تبين منتجع نورياس والنادي االجتماعي على بحيرة قارون، مصطفى حسن املصدر@ مركز الخدمة العامة
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بيانات وإحصائيات للقوى البشرية بجامعة الفيوم

أعداد أعضاء هيئة التدريس

أستاذ أستاذ مساِعد مدرس ة الكليَّ م

15 21 58 اآلداب 1

1 0 2 الحقوق 2

35 26 79 العلوم 3

1 8 23 طب األسنان 4

2 2 12 الصيدلة 5

2 17 17 التمريض 6

1 2 17 الحاسبات واملعلومات 7

38 34 45 الزراعة 8

20 21 52 التربية 9

13 18 30 ة التربية النوعيَّ 10

36 17 17 دار العلوم 11

18 18 16 اآلثار 12

0 0 0 األلسن 13

34 15 23 ة الخدمة االجتماعيَّ 14

13 13 21 السياحة والفنادق 15

2 2 3 معهد الدراسات والبحوث لدول حوض النيل 16

12 12 32 رة ِ
ّ
التربية للطفولة املبك 17

بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 2022-2023- املصدر إدارة املوارد البشرية بالجامعة

أعداد أعضاء الهيئة المعاونة

مدرس مساعد معيد ة الكليَّ م

25 15 اآلداب 1

1 0 الحقوق 2

29 46 العلوم 3

34 4 طب األسنان 4

9 22 الصيدلة 5

27 72 التمريض 6
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12 11 الحاسبات واملعلومات 7

33 43 الزراعة 8

33 38 التربية 9

16 12 ة التربية النوعيَّ 10

6 25 دار العلوم 11

18 18 اآلثار 12

2 0 األلسن 13

16 17 ة الخدمة االجتماعيَّ 14

6 12 السياحة والفنادق 15

2 1
معهد الدراسات والبحوث لدول حوض 

النيل
16

18 28 رة ِ
ّ
التربية للطفولة املبك 17

بيان بأعداد أعضاء الهيئة املعاونة للعام الجامعي 2022-2023- املصدر إدارة املوارد البشرية بالجامعة

أعداد العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة

العدد الوظيفة م

1518 ة صيَّ الوظائف التخصُّ 1

537 ة الوظائف الفنيَّ 2

108 الوظائف الحرفية 3

369 ة الوظائف املكتبيَّ 4

562 وظائف الخدمات املعاونة 5

أعداد العاملين بالجهاز اإلداري بالجامعة
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الهيكل التنظيمي لجامعة الفيوم 
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كليات جامعة الفيوم ومعاهدها
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كلية التربية

صــدر قــرار الســيد رئيــس الــوزراء رقــم 924 لســنة 1975 بإنشــاء كليــة التربيــة بالفيــوم تابعــة لجامعــة 	 
القاهــرة، وكانــت بذلــك أول كليــة جامعيــة فــي محافظــة الفيــوم. 

اســتقبلت الكليــة أبنــاء أولــى دفعاتهــا مــن محافظتــي الفيــوم وبنــى ســويف فــى نوفمبــر 1975 حيــث التحق 	 
بهــا 200 طالــب وطالبــة، وتخرجــت أول دفعــة منهــا فــى 1979. 

تخرجت أول دفعة منها فى العام الجامعى 1980/1979.	 

أقسام الكلية:

تضم كلية التربية بجامعة الفيوم األقسام العلمية اآلتية: 

أصول التربية  .1

مناهج وطرق التدريس  .2

علم النفس التربوى  .3

الصحة النفسية  .4

التربية املقارنة  .5

اإلدارة التربوية وسياسات التعليم  .6

الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم  .7

تربية الطفل )دراسات عليا(  .8

- اللغة العربية - اللغة اإلنجليزية الشعب:   الفيزياء- الكيمياء- البيولوجى الرياضيات   .9

- التاريخ- الجغرافيا- الفلسفة واالجتماع -علم النفس -الجيولوجيا اللغة الفرنسية 
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نظام الدراسة بالكلية

فــي اآلداب  ومــدة الدراســة للحصــول علــى درجــة الليســانس،  الدراســة بكليــة التربيــة نظريــة وعمليــة، 
. ســنوات جامعيــة  أربــع    )4( أو درجــة البكالريــوس فــى العلــوم والتربيــة.   والتربيــة، 

درجات املرحلة الجامعية األولى

• بكالوريوس العلوم والتربية في تخصصات مختلفة طبقا لائحة الداخلية للكلية. 	
• ليسانس اآلداب والتربية في تخصصات مختلفة طبقا لائحة الداخلية للكلية.	

درجات مرحلة الدراسات العليا

• الدبلوم العامة في التربية. 	
• الدبلوم الخاصة في التربية. 	
• الدبلوم املهينة في التربية في تخصصات مختلفة. 	
• درجــة املاجســتير ودكتــوراة الفلســفة فــى التربيــة فــى التخصصــات املختلفــة طبقــا لائحــة الداخليــة 	

للكلية

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )2578(  طالب فى الفترة من )2021:2020(	
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كلية الزراعة
نشأة الكلية

 •أنشــئت كليــة الزراعــة بالفيــوم لتكــون ثانــى كليــة تابعــة لفــرع جامعــة القاهــرة بالفيــوم بموجــب قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم 1142 لســنة 1976

بدأت الدراســة بها بدًءا من العام الجامعي 1977/1976 وتضمنت الائحة الداخلية للكلية عدًدا محدوًدا 	 
مــن األقســام العلميــة هــي: اإلنتــاج النباتــي، اإلنتــاج الحيوانــي، الصناعــات الغذائيــة، واأللبــان، األرا�صــي 

وامليــاه، وعلــى أربعــة تخصصــات )تبــدأ مــن العــام الدرا�صــي الثالــث( فــى املجــاالت األربعــة الســابقة نفســها.

تخرجت أول دفعة منها فى العام الجامعى 1980/1979.	 

ضيــف قســمان بتخصصيــن جديديــن همــا: االقتصــاد الزراعــي، ووقايــة 	 
ُ
وفــي العــام الجامعــي 1984/1983م أ

النبــات.

نظام الدراسة بالكلية

الدراســة فــي الكليــة عمليــة، ومــدة الدراســة أربــع ســنوات جامعيــة، وتــم تطبيــق نظــام الســاعات املعتمــدة 
مــن العــام الدرا�صــي 2013م/2014م 

درجات املرحلة الجامعية األولى

• درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في تخصصات مختلفة طبقا لائحة الداخلية للكلية. 	

درجات مرحلة الدراسات العليا

• درجة املاجستيرفي العلوم الزراعية في تخصصات مختلفة طبقا لائحة الداخلية للكلية. 	
• *درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي العلــوم الزراعيــة فــي تخصصــات مختلفــة طبقــا لائحــة الداخليــة 	

للكليــة. 

أعداد الخريجين

• -تخرج من الكلية )1060( طالبا في الفترة )2014-2006( 	
• - تخرج من الكلية ) 1319 ( طالبا في الفترة)2021/2016م(	
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كلية الهندسة

نشأة الكلية

أنشــئت كليــة الهندســة بالفيــوم بالقــرار رقــم 42 لســنة 1976 وبــدأت الدراســة بهــا اعتبــارا مــن 	 
العــام الجامعــي 1984/1983 وتشــمل قســم الهندســة املدنيــة فقــط وتخرجــت أول دفعاتهــا فــى 

العــام الجامعــي 1989/1988م.

فــى العــام الجامعــي 1995/1994م أضيــف قســم الهندســة الكهربيــة بشــعبتيه )القــوى واآلالت 	 
الجامعــي  العــام  فــى  بــه  الدراســة  وبــدأت  الكهربيــة(  واالتصــاالت  اإللكترونــات  الكهربيــة– 

. 1995/1994م 

أضيــف قســم الهندســة املعماريــة وبــدأت الدراســة بــه فــى العــام 	   1995 فــى العــام الجامعــي 
1996/1995م. الجامعــي 

بــدأت برامــج الدراســات العليــا علــى مســتوى الدبلــوم واملاجســتير بقســم الهندســة املدنيــة بعــد 	 
صــدور القــرار الــوزاري رقــم )1845( بتاريــخ 1995/12/24 م.

فــي إطــار سياســة تطويــر وتحديــث التعليــم الجامعــي فــي مصــر وفــى عــام 1997 صــدرت الائحــة 	 
الداخليــة الجديــدة للكليــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 10 بتاريــخ 1997/1/2 م.

وبتاريخ 1998/9/1م صدر القرار الوزاري رقم )1136( بشأن إنشاء قسم الهندسة الصناعية 	 
وبــدأت الدراســة بــه اعتبــارا مــن العــام الجامعــي 2001/2000 .

نظام الدراسة بالكلية

مــدة الدراســة بالكليــة خمــس ســنوات جامعيــة تبــدأ بإعــدادي هندســة يــدرس فيهــا الطالــب املــواد 
التــي تؤهلــه للتخصــص، لغــة الدراســة بالكليــة هــي العربيــة ماعــدا بعــض مقــررات تــدرس باللغــة 

االنجليزيــة. 



الخطة اإلستراتيجية

76

درجات املرحلة الجامعية األولى

ا لائحة الداخلية للكلية.
ً
درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة طبق

- قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية )وهو قسم ال يلتحق به طاب(.

- قسم الهندسة املدنية.

- قسم الهندسة الكهربية 

- قسم الهندسة املعمارية.

- قسم الهندسة امليكانيكية.

باإلضافة إلى البرامج الجديدة بنظام الساعات املعتمدة التالية:-

1-برنامج التخطيط والتصميم العمراني 

2- برنامج هندسة امليكاترونيات

3-برنامج هندسة وإدارة التشييد

درجات مرحلة الدراسات العليا

*درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في تخصصات مختلفة طبقا لائحة الداخلية للكلية. 

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )3309( طالبا في الفترة )2014-2006(.	
• تخرج من الكلية )1580( طالبا في الفترة )2016م/2021م	
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جامعة الفيوم

كلية الخدمة الاجتماعية

نشأة الكلية

أنشــأت كليــة الخدمــة بمقت�صــى القــرار الجمهــوري رقــم 56 لســنة 1983م وبــدأت الدراســة بهــا 	 
اعتبــارا مــن بدايــة العــام الجامعــي 1985/1984م فــي مرحلــة البكالوريــوس والدراســات العليــا 
ممــا أعطــى للكليــة دفعــة هائلــة وضعتهــا فــي مقدمــة كليــات ومعاهــد الخدمــة االجتماعيــة رغــم 
حداثــة نشــأتها. ونظــرا لحــدوث مســتجدات عديــدة ومتطلبــات مجتمعيــة حديثــة بالكليــة فقــد 

أعــدت الكليــة الئحــة جديــدة صــدر لهــا قــرار وزارى عــام 1993م.

ومنــذ أن طبقــت الكليــة الائحــة الجديــدة عــام 1993م اســتجدت متغيــرات عديــدة ومتطلبــات 	 
مجتمعيــة وتنظيميــة تتمثــل فــي أعــداد الطــاب املقبوليــن بالكليــة، ونوعيــة مــا يجــب أن يتعلمــوه 
ويتقنــوه حتــى يتوافقــوا مــع املجتمــع بعــد تخرجهــم كمــا تبيــن للقائميــن بالتدريــس بالكليــة العديــد 
مــن الصعوبــات والثغــرات التــي دعــت إلــى التفكيــر بجديــة فــي تطويــر الئحــة الكليــة مــرة أخــرى علــى 

ضــوء مــا ظهــر مــن ماحظــات.

ونتيجــة لذلــك صــدر القــرار الــوزاري رقــم )969( بتاريــخ 2001/7/14 بإصــدار الائحــة الداخليــة 	 
الحاليــة لكليــة الخدمــة االجتماعيــة والقــرار الــوزاري رقــم )945( بتاريــخ 2006/6/25 فــي شــأن 
إجراء بعض التعديات بالائحة الداخلية لكلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم. والقرار 
الــوزاري رقــم )1914( بتاريــخ 2014/6/15 فــي شــأن إجــراء بعــض التعديــات بالائحــة الداخليــة 
للكليــة ملرحلــة الدراســات العليــا هــذا وقــد تخرجــت أول دفعــة مــن الكليــة فــي العــام الجامعــي 

1989/1988 لدرجــة البكالوريــوس.

وبالنسبة للدراسات العليا كان أول منح لدرجة الدكتوراه في العام 1987م ولدرجة املاجستير 	 
فــي العــام 1988م.

الدراسة بالكلية

مــدة الدراســة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــى  الخدمــة االجتماعيــة )الشــعبة العامــة ( أربــع  
ســنوات جامعيــة 
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درجات املرحلة الجامعية األولى

تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى  الخدمة االجتماعية) الشعبة العامة(.

-قسم مجاالت الخدمة االجتماعية

-قسم طرق الخدمة االجتماعية.

-قسم التنمية والتخطيط.

-قسم العلوم االجتماعية.

درجات مرحلة الدراسات العليا

• دبلوم الدراسات العليا	
• -درجة املاجستير ودرجة دكتوره الفلسفة فى الخدمة االجتماعية فى تخصصات مختلفة.	

أعداد الخريجين

• -تخرج من الكلية )8848( طالبا في الفترة )2014-2006(.	
• - تخرج من الكلية )2577( طالبا في الفترة )2016م/2021(	
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جامعة الفيوم

كلية دار العلوم
نشأة الكلية

افتتحــت الكليــة للدراســة فــي العــام الجامعــي 1989م/ 1990م وكانــت فرعــا مــن كليــة دار العلــوم 	 
القاهــرة. جامعــة 

تخرجت أول دفعة من الكلية في العام الجامعى 1994/1993م.	 

بتعديــل اســم الكليــة إلــى كليــة 	   1993 لســنة   362 فــي1993/9/30م صــدر القــرار الجمهــوري رقــم 
الفيــوم.  فــرع  القاهــرة-  جامعــة  واإلســامية–  العربيــة  الدراســات 

فــي 1999/12/29م صــدر القــرار الجمهــوري رقــم 470 لســنة 1999م بتعديــل مســمى الكليــة مــن كليــة 	 
الدراســات العربيــة واإلســامية إلــى كليــة دار العلــوم بالفيــوم.

جامعــة الفيــوم أصبحــت كليــة دار 	  2005/8/1م وبعــد صــدور القــرار الجمهــوري بإنشــاء  وبتاريــخ 
الفيــوم. جامعــة  العلــوم– 

تخرجت أول دفعة منها فى العام الجامعى 1980/1979.	 

أقسام الكلية:

تضمنت الكلية منذ نشأتها سبعة أقسام علمية هي:

النحو والصرف والعروض.. 1

علم اللغة والدراسات السامية والشرقية. . 2

الدراسات األدبية.. 3

الباغة والنقد األدبي واألدب املقارن.. 4

الشريعة اإلسامية. . 5

الفلسفة اإلسامية.. 6

التاريخ والحضارة اإلسامية.  . 7
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نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية، ولغة الدراسة هي اللغة العربية 

درجات املرحلة الجامعية األولى

تمنــح الكليــة درجــة الليســانس فــي اللغــة العربيــة والعلــوم اإلســامية، ويوجــد بالكليــة عــدد مــن األقســام 
العلميــة وهــي 

 -النحو والصرف  والعروض

 - علم اللغة والدراسات السامية والشرقية

-الدراسات األدبية 

-الباغة والنقد األدبى واألدب املقارن

  -الشريعة اإلسامية 

-الفلسفة اإلسامية 

-التاريخ والحضارة اإلسامية

درجات مرحلة الدراسات العليا

• تمنح الكلية درجة املاجستير ودرجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية والعلوم اإلسامية. 	
• تمنح الكلية درجة الدبلوم العامة في كل من العلوم اإلسامية وآدابها، املأذون الشرعي. 	

أعداد الخريجين

• -تخرج من الكلية )6600( طالبا في الفترة )2014-2006(.	
• -تخرج من الكلية )3644( طالب فى الفترة من)2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية العلوم
نشأة الكلية 

أنشــئت كليــة العلــوم بجامعــة الفيــوم بالقــرار الجمهــوري رقــم 23 لســنة )1995( علــى أن تكــون الئحتهــا 	 
الداخلية هي الئحة كلية العلوم ببني ســويف وتكون األقســام العلمية بكلية التربية هي نواة األقســام 

العلميــة بكليــة العلوم.

رأت الكليــة ضــرورة إعــادة هيكلــة البرامــج الدراســية طبقــا ملعاييــر الهيئــة القوميــة 	   2010 فــى عــام 
لضمــان الجــودة واالعتمــاد حتــى يمكــن االرتقــاء بمســتوى الخريــج ليائــم متطلبــات ســوق العمــل فــي 

الداخــل والخــارج لذلــك أعــدت الكليــة الئحــة دراســية جديــدة ملرحلــة البكالوريــوس. 

بــدأت الدراســات العليــا بأقســام الكليــة املختلفــة لدرجــات الدبلــوم- املاجســتير- الدكتــوراه فــي العــام 	 
الجامعي 2002/2001 وبلغ عدد درجات املاجســتير التى منحتها الكلية منذ نشــأتها في العام الجامعي 
1996/1995 وحتى العام الجامعى 2015/2014 نحو 167 درجة في حين بلغ عدد درجات الدكتوراه 

نحــو 56 درجــة حتــى نهايــة العــام الجامعــي 2015/2014.

نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أربع سنوات جامعيه

درجات املرحلة الجامعية األولى

فــي التخصصــات املختلفــة طبقــا لائحــة  )تخصــص منفــرد(  درجــة البكالوريــوس الخاصــة فــي العلــوم 
الداخليــة  

درجة البكالوريوس العامة في العلوم )تخصص مزدوج( في التخصصات املختلفة طبقا لائحة الداخلية 

- الفيزياء                                                                           -الكيمياء

-الجيولوجيا                                                                     -علم النبات

-علم الحيوان                                                                    -الرياضيات
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درجات مرحلة الدراسات العليا

• درجة الدبلوم في تخصصات مختلفة طبقا لائحة الداخلية للكلية. 	
• درجــة املاجســتيرفي العلــوم ودرجــة دكتــوراه الفلســفة فــي العلــوم فــي التخصصــات املختلفــة 	

طبقــا لائحــة الداخليــة للكليــة

 أعداد الخريجين

• -تخرج من الكلية )1367( طالبا في الفترة )2014-2006(.	
• -تخرج من الكلية )  1031( طالب فى الفترة من )2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية السياحة والفنادق

نشأة الكلية
نشــأت كليــة الســياحة والفنــادق جامعــة الفيــوم، كأحــد الكليــات التابعــة لجامعــة القاهــرة فــرع 	 

الفيــوم، وذلــك بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 362 لســنة 1993 وتقــرر بــدء الدراســة فــي الكليــة 
فــي العــام الجامعــي 1995/1994 مـــ، واســتقبلت الكليــة أول دفعــة مــن الطــاب )47 طالبــة و229 

طالــب(.
مــع بدايــة العــام الجامعــي 2002/2001 بــدأت الدراســة فــي مبنــى الكليــة الجديــد املتميــز بيــن مباني 	 

كليــات الســياحة والفنــادق فــي الجامعــات املصريــة لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التقــدم والتطــور فــي 
تاريــخ كليــة الســياحة والفنــادق بجامعــة الفيــوم.

بتاريــخ 2016/8/17 صــدر قــرار مــن الهيئــة القوميــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد باعتمــاد كليــة 	 
جامعــة الفيــوم كأول كليــة معتمــدة فــي قطــاع الســياحة علــى مســتوى  الســياحة والفنــادق- 

الجامعــات املصريــة وأول كليــة معتمــدة بجامعــة الفيــوم.

أقسام الكلية:
تتكون الكلية من األقسام العلمية التالية:

قسم الدراسات السياحية  .1
قسم الدراسات الفندقية   .2

قسم اإلرشاد السياحي  .3

نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالريوس اربع سنوات جامعية.
أقسام الكلية :

-الدراسات السياحية
-الدراسات الفندقية

-اإلرشاد السياحى 
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درجات املرحلة الجامعية األولى

• درجةالبكالوريوس في الدراسات السياحية. 	
• -درجة البكالوريوس في الدراسات الفندقية.	
• -درجة البكالوريوس في اإلرشاد السياحى 	

درجات الدراسات العليا

• تمنح الكلية درجة املاجستير والدكتوراة فى التخصصات السابقة	

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )2380( طالبا خال الفترة )2005م-2014(. 	
• -تخرج من الكلية )   605  ( طالب خال الفترة )2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية التربية النوعية

نشأة الكلية

أنشأت الكلية بمقت�صى القرار الوزارى رقم )780( بتاريخ 1990/10/28م، وكانت تتبع وزارة التعليم 	 
العالى.

بــدأت الدراســة بالكليــة اعتبــاًرا مــن العــام 1991/1990 م بقســم االقتصــاد املنزلــي ثــم أضيــف إليهــا 	 
قســم التربيــة الفنيــة فــى العــام الجامعــى 1992/1991 م ثــم قســم ريــاض األطفــال فــى العــام الجامعــى 

1993/1992 م ثــم قســم تكنولوجيــا التعليــم فــى العــام الجامعــى 1996/1995 م.

انضمت الكلية لجامعة القاهرة بقرار رئيس الجمهورية فى 1998/10/1 م.	 

صدر القرار الوزارى رقم 2167 بتاريخ 2002/12/30 م بشأن إصدار الائحة الداخلية لكلية التربية 	 
النوعيــة - جامعــة القاهــرة - فــرع الفيــوم ملرحلــة البكالوريــوس وتــم تطبيــق هــذه الائحــة اعتبــار مــن 

العــام الجامعــى 2004/2003 م.

اســتقل فــرع جامعــة القاهــرة بالفيــوم عــن الجامعــة وأصبــح جامعــة مســتقلة باســم جامعــة الفيــوم 	 
بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )84( لســنة 2005 م.

تــم فصــل قســم ريــاض األطفــال عــن أقســام الكليــة وإنشــاء كليــة ريــاض األطفــال اعتبــارا مــن العــام 	 
. الجامعــى 2007/2006 م 

نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس اربع سنوات جامعية.

• أقسام الكلية :	
• -االقتصاد املنزلى	
• -تكنولوجيا التعليم	
• التربية الفنية	
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درجات املرحلة الجامعية األولى

درجةالبكالوريوس في التخصصات املختلفة طبقا لائحة الكلية . 

درجات الدراسات العليا

• تمنح الكلية درجة املاجستير والدكتوراة فى التربية الفنية او االقتصاد املنزلى 	

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )2270( طالبا خال الفترة )2005م-2014(. 	
• -تخرج من الكلية ) 1540( طالب خال الفترة )2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية الآثار
نشأة الكلية

صدر قرار األستاذ الدكتور/ رئيس املجلس األعلى للجامعات رقم )29( بتاريخ 1994/8/27م، بإنشاء 	 
فــرع كليــة اآلثــار– جامعــة القاهــرة بالفيــوم وبــدأت الدراســة بهــا اعتبــارا مــن العــام الجامعــي1994/ 
1995م، وتضمنت الائحة الداخلية للكلية ثاثة أقسام علمية هى: اآلثار املصرية، اآلثار اإلسامية، 

وترميــم اآلثــار وتخرجــت أول دفعــة مــن الكليــة فــي العــام الجامعــي1997م.

اســتقلت كليــة اآلثــار جامعــة الفيــوم عــن كليــة اآلثــار جامعــة القاهــرة بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 	 
)193( بتاريــخ 2005/6/27 وذلــك بعــد صــدور القــرار الجمهــوري رقــم )84( فــى 2005/3/7م بإنشــاء 

جامعــة الفيــوم.

فــي عــام 2014 صــدر القــرار الــوزاري رقــم 4995 بتاريــخ 2014/11/26م بإنشــاء قســم اآلثــار اليونانيــة 	 
الرومانيــة، وبذلــك أصبحــت الكليــة تضــم أربعــة أقســام علميــة.

وفــي عــام 2014 صــدر القــرار الــوزاري رقــم 4995 بتاريــخ 11/26م2014م باعتمــاد الائحــة الداخليــة 	 
ملرحلــة البكالوريــوس بنظــام الســاعات املعتمــدة. 

فــي عــام 2012م صــدر القــرار الــوزاري رقــم )4245( بتاريــخ 2012/9/16م تطبيــق الائحــة الداخليــة 	 
لكلية اآلثار جامعة القاهرة ملرحلة الدراسات العليا على كلية اآلثار جامعة الفيوم وبدأت الدراسات 

العليــا فــي أقســام الكليــة فــي العــام الجامعــي 2013/2012م.

تعتبــر كليــة اآلثــار بجامعــة الفيــوم مــن الكليــات الرائــدة فــي مجــال الجــودة والتطويــر، والكليــة هــي أول 	 
كليــة آثــار فــي مصــر معتمــدة مــن الهيئــة القوميــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد بموجــب قــرار رقــم ) 207(  

بتاريــخ  2021/7/28م       

نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة الليسانس اربع سنوات جامعية.
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أقسام الكلية :

-األثار االسامية

-األثار الرومانية

-ترميم وصيانة األثار 

درجات املرحلة الجامعية األولى

- درجة الليسانس فى األثار املصرية أو اإلسامية او ترميم األثار

درجات الدراسات العليا

• ا لائحة الكلية . 	
ً
درجة دبلوم في  اآلثار فى التخصصات املختلفة طبق

• ا لائحة الكلية.	
ً
-درجة املاجستير والدكتوراه في األثار  فى التخصصات املختلفة طبق

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )971(طالًبا خال الفترة )2005م-2014(. 	
• -تخرج من الكلية )  592   ( طالًبا خال الفترة )2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية الطب

نشأة الكلية

أنشــئت كليــة الطــب البشــري فــي جامعــة الفيــوم كفــرع لكليــة طــب القصــر العينــى بجامعــة القاهــرة، 	 
وذلــك اســتجابة لرغبــة مواطنــي الفيــوم، وقياداتهــم الشــعبية والسياســية. 

وقــد وافــق املجلــس األعلــى للجامعــات فــي 1995/5/7علــى إنشــاء فــرع لكليــة طــب القصــر العينــى بفــرع 	 
الجامعــة بالفيــوم، وبــدأت الدراســة بهــا فــي العــام الجامعــي 1996/1995 بقبــول )50( طالًبــا، علــى أن 
تبــدأ دراســتهم بصفــة مؤقتــة بكليــة طــب القصــر العينــي بجامعــة القاهــرة، لحيــن اســتكمال املنشــآت 

الخاصــة بفــرع كليــة الطــب بالفيــوم.

وافــق مجلــس جامعــة القاهــرة فــي 1996/7/31 علــى اســتقال فــرع الكليــة بالفيــوم ليصبــح كليــة طــب 	 
الفيــوم حيــث وافقــت عليــه لجنــة قطــاع الدراســات الطبيــة فــي 1996/10/31م. وقــد تخرجــت أول 

دفعــة مــن الكليــة فــي العــام الجامعــي 2001/2000م. 

نظام الدراسة بالكلية

مــدة الدراســة بالكليــة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس ســت ســنوات جامعية.علــى أن يــؤدى الخريــج 
خالهــا ســنة تدريبيــة إجباريــة ) امتيــاز ( تحــت إشــراف الكليــة فــى املستشــفيات التابعــة لجامعــة الفيــوم.

أقسام الكلية:

والســموم- الشــرعى  -الطــب  الفارماكولوجــى   -الباثولوجــى  -الهســتولوجي   الفســيولوجي  -التشــريح- 
الطفيليــات -مايكروبايولوجــى -االنــف واألذن والحنجــرة -طــب وجراحــة العيــون   -النســاء والتوليــد   -طــب 
االطفــال -الكيميــاء الحيويــة  الجراحــة العامــة    -املــخ واألعصــاب - القلــب والصــدر   - العظــام   - التخديــر 

-املســالك البوليــة
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درجات املرحلة الجامعية األولى

-درجةالبكالوريوس في الطب والجراحة. 

درجات الدراسات العليا

• ــا لائحــة الكليــة 	
ً
تمنــح الكليــة درجــة املاجســتير والدكتــوراة فــى الطــب فــى تخصصــات مختلفــة طبق

الداخليــة.

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )539( طالًبا خال الفترة )2005م-2014(. 	
• -تخرج من الكلية )  835   ( طالًبا خال الفترة )2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية الآداب
نشأة الكلية

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006م بإنشاء كلية اآلداب كأحد كليات جامعة الفيوم.	 
صــدر قــرار وزيــر التعليــم العالــي والدولــة للبحــث العلمــي رقــم 792 بتاريــخ 28 مايــو 2006 بشــأن تطبيــق 	 

الائحــة الداخليــة لكليــة اآلداب جامعــة القاهــرة علــى كليــة اآلداب بجامعــة الفيــوم. 

األقسام العلمية:
تضم كلية اآلداب األقسام العلمية اآلتية:

1.قسم اللغة العربية
2.قسم اللغة اإلنجليزية
3.قسم اللغة الفرنسية

4.قسم التاريخ
5.قسم الجغرافيا
6.قسم االجتماع

7.قسم علم النفس
8.قسم الفلسفة

9.قسم علوم املعلومات 
10.قسم اللغة الصينية

11.قسم اللغات الشرقية

نظام الدراسة بالكلية
مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة الليسانس اربع سنوات جامعية.

درجات املرحلة الجامعية األولى
ا لائحة الداخلية للكلية.

ً
درجة الليسانس في التخصصات املختلفة طبق
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درجات الدراسات العليا
• منح الكلية درجة املاجستير فى التخصصات املختلفة طبقا لائحة الكلية.	
• درجة دكتوراة الفلسفة فى التخصصات املختلفة طبقا لائحة الكلية. 	

أعداد الخريجين
• تخرج من الكلية ) 2767( طالبا خال الفترة )2014-2010(. 	
• -تخرج من الكلية )  6018 ( طالب خال الفترة )2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
نشأة الكلية

صــدر القــرار الجمهــوري رقــم 267 لســنة 2006م والــذي يتضمــن إنشــاء كليــة الحاســبات واملعلومــات • 
بجامعــة الفيــوم.

بدأت الدراسة بالكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006-2007م.• 

أقسام الكلية:
2. نظم املعلومات 1. علوم الحاسب  

4. املعلوماتية الحيوية 3. الذكاء االصطناعى 
5. العلوم األساسية )وهو قسم ال يلتحق به طاب(

تضم الكلية عدد من البرامج العامة و برنامجين من البرامج الخاصة:
أ( البرنامج العام يضم ما يلي:       

1. قسم علوم الحاسب            
2. قسم نظم املعلومات             

3. قسم العلوم األساسية
ب( البرامج الخاصة والتي تم إنشاؤها عام 2019 و تضم ما يلي:

1. برنامج الذكاء االصطناعي.
2. برنامج الحوسبة واملعلوماتية الحيوية

وقــد بــدأت برامــج الدراســات العليــا علــى مســتوى الدبلــوم واملاجســتير و الدكتــوراه بقســمي علــوم الحاســب 

و نظم املعلومات بعد صدور القرار الوزاري  عام 2017

Vision رؤية الكلية
تصبــو كليــة الحاســبات واملعلومــات بجامعــة الفيــوم لارتقــاء باملســتوى العلمــي والبحثــي فــي مجــاالت علــوم 
الحاســب وتكنولوجيــا املعلومــات لتحقيــق مكانــة مرموقــة بيــن كليــات الحاســبات محليــا وإقليميــا مــع 

االلتــزام بأخاقيــات املهنــة وتنميــة املجتمــع معلوماتًيــا.
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Vision رسالة الكلية
تســعى الكليــة إلــى تقديــم تعليــم عالــي الجــودة إلعــداد خريجــي متميــز فــي مجالــي علــوم الحاســب ونظــم 
 ومــزوًدا باألســس النظريــة والتطبيقيــة وقــادرا علــى التعلــم املســتمر، والبحــث العلمــي، 

ً
املعلومــات مؤهــا

واملنافسة في سوق العمل املحلي واإلقليمي. كما تعمل الكلية على إعداد كوادر متخصصة في الحاسبات 
واملعلومــات، قــادرة علــى تقديــم االستشــارات العلميــة واملســاعدات الفنيــة. وهــي تســعي إلــى أن تتفاعــل مــع 
احتياجــات املجتمــع كمــا تعمــل علــى نشــر وعــي اســتخدام الحاســب ونظــم املعلومــات وتعميقهــا فــي املجتمــع 

املحلــي.

نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية.

أقسام الكلية:

-علوم الحاسب

-نظم املعلومات

-العلوم األساسية

درجات املرحلة الجامعية األولى

درجةالبكالوريوس في العلوم األساسية. 

-درجة البكالوريوس في علوم الحاسب 

-درجة البكالوريوس في نظم املعلومات، 

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )271( طالًبا خال الفترة )2014-2010(. 	
• -تخرج من الكلية ) 374( طالًبا خال الفترة )2021/2016م(	
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جامعة الفيوم

كلية التربية للطفولة المبكرة

نشأة الكلية

نشــأت كليــة التربيــة للطفولــة املبكــرة بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 267 لســنة 2006م تحــت مســمى 	 
كليــة ريــاض األطفــال.

بتاريخ 2017/7/26 صدر قرار مجلس جامعه الفيوم رقم )137(، بتغيير مســمى كلية رياض األطفال 	 
الــى كليــة التربيــة للطفولــة املبكــرة جامعــة الفيــوم، بمقت�صــى قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )1408( 

لســنة 2017 الصادر بالجريدة الرســمية العدد:23 مكرر )هـ( بتاريخ 2017/6/14. 

بدأت الدراسة بالكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007/2006م.	 

تخرجت أول دفعة من الكلية في العام الجامعي 2010/2009م. 	 

البرامج التى تقدمها الكلية:

 للقــرار الــوزار ي برقــم )761( بتاريــخ 
ً
تطبــق الكليــة الئحــة جديــدة بنظــام الســاعات املعتمــدة وفقــا أ ( 

2020/3/2

 املرحلة الجامعية األولى 

البرامج التعليمية التى تقدمها الكلية:

برنامج إعداد معلمي مرحلة رياض األطفال.. 1

برنامج إعداد معلمي أطفال مرحلة الحضانة.. 2

برنامــج إعــداد معلمــى التربيــة الخاصــة )بتخصصاتهــا املختلفــة: اإلعاقــة العقليــة– صعوبــات التعلــم . 3
)
ً
– اضطــراب الذاتويــة – اإلعاقــة البصريــة – اإلعاقــة الســمعية– املوهوبيــن واملتفوقيــن عقليــا

برنامج إعداد معلمى مرحلة رياض األطفال باللغة اإلنجليزية. )برنامج مميز بمصروفات( . 4

تطبق الكلية الئحة اإلعام التربوى للطفولة املبكرة )برنامج مميز بمصروفات( بنظام الساعات  ب ( 
 للقــرار الــوزارى برقــم )1897( بتاريــخ 2020/7/1

ُ
املعتمــدة وفقــا

وبدأت الدراسات العليا فى الكلية اعتباًرا من العام الجامعي 2012/2011 م. 
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نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة الليسانس أربع سنوات جامعية.

أقسام الكلية :

• -العلوم النفسية	
• -العلوم التربوية	
• -العلوم االساسية 	

درجات املرحلة الجامعية األولى

•  درجة البكالوريوس فى التربية ) رياض اطفال(	

درجات الدراسات العليا

• درجة دبلوم تطبيقى فى التربية	
• -درجة املاجستير والدكتوراه الفلسفة فى التربية	
• درجة الدبلوم املنهى فى التربية 	

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )938(طالبا خال الفترة )2005م-2014(. 	
• -تخرج من الكلية )1121 ( طالب خال الفترة )2021/2016م	
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كلية التمريض
نشأة الكلية

نشأت كلية التمريض جامعة الفيوم، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم )317( لسنة 2009.

وتقــرر بــدء الدراســة فــي الكليــة فــي العــام الجامعــي 2010/2009ـ، وتخرجــت أول دفعــة فــي العــام الجامعــى 
.2014/2013

بدأت الدراسة في مبنى من إحدى مباني كلية الزراعة ولكن بحلول الفصل الدرا�صي الثاني للعام الجامعي 
2021-2022 ســيتم النقــل إلــى مبنــى الكليــة الجديــد املتميــز لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التقــدم والتطــور فــي 

تاريــخ كليــة التمريــض بجامعة الفيوم.

نظام الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة االبكالوريوس فى التمريض اربع سنوات جامعية.

درجات املرحلة الجامعية األولى

 درجة البكالوريوس فى التمريض 

أقسام الكلية

-تمريض األم والرضيع                                                          -تمريض جراحي وباطنى

-تمريض اطفال                                                                     -تمريض إدارة

-تمريض صحة مجتمع                                                              -تمريض نفسية

- تمريض طوارئ وحاالت حرجة

أعداد الخريجين

• تخرج من الكلية )215( فى عام )2014/2013( 	
• -تخرج من الكلية )  1295 ( طالب خال الفترة )2021/2016م(	
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كلية طب الأسنان
نشأة الكلية

 لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 277 بتاريــخ 2013 والقــرار 
ً
أنشــأت كليــة طــب األســنان جامعــة الفيــوم طبقــا

الــوزاري رقــم 4587 بتاريــخ 2012/10/8 ببــدء الدراســة بالكليــة للعــام الجامعــى 2012 /2013م وتــم تعييــن 
الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة ببعــض األقســام وجــاري اســتكمال تعييــن باقــي الكــوادر 

وتــم تشــكيل مجلــس الكليــة ومجالــس األقســام.

الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية

Vision رؤية الكلية

الوصــول إلــى الريــادة فــي نواحــي التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع فــي مجــال طــب األســنان علــى 
املســتوى املحلــي واإلقليمــي.

Mission رسالة الكلية

إعــداد خريجيــن متميزيــن فــي مجــال طــب األســنان لديهــم القــدرة علــى تقديــم خدمــة عاجيــة متميــزة وإجــراء 
ا ملقاييس الجودة العاملية.   

ً
البحوث املتطورة على املستوى املحلي واإلقليمي في إطار القيم األخاقية ووفق

نظام الدراسة بالكلية

مــدة الدراســة بالكليــة للحصــول علــى درجــة االبكالوريــوس فــى طــب وجراحــة الفــم واألســنان اربــع ســنوات 
جامعيــة.

أقسام الكلية :

-جراحة الفم والفكين                            -باثولوجيا الفم                   -بايولوجيا الفم

-االطفال والصحة العامة                     -تقويم األسنان                    -االستعاضة الصناعية

-خواص املواد                                          -عاج الجذور                        -التركيبات السنية املثبتة

-أشعة الفم

درجات املرحلة الجامعية األولى
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درجة االبكالوريوس فى طب وجراحة الفم واالسنان 

أعداد الخريجين

• -تخرج من الكلية )295( طالب خال الفترة )2016-2021م(	
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كلية الألسن
نشأة الكلية

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2021م بإنشاء كلية األلسن كأحد كليات جامعة الفيوم.	 

كليــة األلســن جامعــة 	  2021/3/25م بإنشــاء  بتاريــخ   )586( رقــم  صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 
الفيــوم 

صــدر قــرار مجلــس الجامعــة رقــم )184( بتاريــخ 2021/3/31م ببــدء الدراســة بكليــة األلســن جامعــة 	 
الفيــوم. .

األقسام العلمية:

تضم كلية األلسن األقسام العلمية اآلتية:

قسم اللغة العربية وآدابها. 1
قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها. 2
قسم اللغة الصينية وآدابها. 3
قسم اللغةاإليطالية وآدابها. 4
قسم اللغةالفرنسية وآدابها. 5
قسم اللغة األملانية وآدابها. 6
قسم اللغة األسبانية وآدابها. 7
قسم اللغة الكورية وآدابها. 8
قسم اللغة اليابانية وآدابها. 9

قسم اللغات الشرقية اإلسامية والسامية وآدابها. 10
قسم اللغات السافية وآدابها. 11
قسم اللغات اإلفريقية وآدابها. 12
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كلية الصيدلة
نشأة الكلية

أنشــئت الكليــة بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1596 لســنة 2015 والخــاص بإنشــاء كليــة 	 
الصيدلة فى جامعة الفيوم وذلك بعد موافقة املجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم )630( بتاريخ 
2015/5/30 وذلــك ملواكبــة التطــور العلمــى األكاديمــى للعلــوم الصيدليــة املختلفــة وخدمــة املجتمــع 

املحلــى باإلضافــة إلــى املســاهمة فــى تطويــر صناعــة الــدواء.

األقسام العلمية:

تتكون كلية الصيدلة من األقسام العلمية اآلتية:

قسم الصيدالنيات. 1

قسم العقاقير . 2

قسم األدوية والسموم. 3

قسم امليكروبيولوجيا واملناعة. 4

قسم الكيمياء العضوية والدوائية. 5

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية. 6

قسم الكيمياء الحيوية الصيدلية . 7

قسم الصيدلة اإلكلينيكية. 8
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كلية الحقوق
نشأة الكلية

تم إنشاء كلية الحقوق جامعة الفيوم بالقرار الوزاري رقم )5239( بتاريخ 2017/10/22م.	 

األقسام العلمية:

تضم كلية الحقوق األقسام العلمية اآلتية:. 1

قسم الشريعة اإلسامية.. 2

قسم القانون املدني.. 3

قسم القانون العام.. 4

قسم القانون الدولي العام.. 5

قسم القانون الدولي الخاص.. 6

قسم القانون التجاري.. 7

قسم املرافعات املدنية والتجارية.. 8

قسم القانون الجنائي.. 9

قسم فلسفة القانون وتاريخه.. 10

قسم االقتصاد واملالية العامة.. 11

قسم القانون االجتماعي.. 12
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كلية التربية الرياضية
نشأة الكلية

 لعــدم 	 
ً
صــدر القــرار الجمهــوري فــي عــام 2007م بإنشــاء كليــة التربيــة الرياضيــة بجامعــة الفيــوم ونظــرا

توافر بعض اإلمكانات املادية واملتطلبات الازمة فقد تم تأجيل الدراســة حتى تم صدور قرار تفعيل 
الكليــة فــي العــام الجامعــي 2017- 2018م فيمــا اعتبــر أنــه بشــرى ســارة ألهالــي محافظــة الفيــوم حيــث 
تــم التحويــل لعــدد 134 طالــب وطالبــة يمثلــون طــاب الفرقــة األولــى والذيــن انخرطــوا فــي الدراســة 

العمليــة بماعــب وصــاالت مركــز األنشــطة الطابيــة والقاعــات الدراســية باملبنــى اإلداري للكليــة. 

األقسام العلمية:

املناهج وطرق تدريس التربية الرياضية. 1

التدريب الريا�صى وعلوم الحركة. 2

اإلدارة الرياضية والترويح. 3

علوم الصحة الرياضية. 4

العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية. 5

الرياضات املائية. 6

تدريب مسابقات امليدان واملضمار. 7

التمرينات والجمباز والتعبير الحركى. 8

األلعاب الجماعية وألعاب املضرب. 9

املنازالت والرياضات الفردية  . 10
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 المعهد الفني للتمريض

نشأة املعهد

أســس املعهــد عــام 1997 م طبقــا للقــرار الجمهــوري الصــادر عــام 1997م بهــدف تخريــج دفعــات مــن 	 
كــوادر التمريــض للعمــل باملستشــفيات الجامعيــة. اســتقبلت الطلبــة فــي العــام الجامعــي 1997/ 1998 
عــن طريــق مكتــب التنســيق مــن خريجــى مــدارس التمريــض الفنيــة التابعــة لــوزارة الصحــة و الحاصليــن 
علــى الثانويــة العامــة شــعبة )علمــي علــوم( وكان عددهــم 47 طالــب وطالبــة. تــم تخريــج الدفعــة األولــى 
مــن املعهــد فــي العــام الجامعــي 1998/ 1999 م. يقــع املقــر الحالــي للمعهــد الفنــي للتمريــض فــي مستشــفى 

نفيســة الحصــرى الــدور الخامــس والســادس والتابــع أيضــا لجامعــة الفيــوم

أقسام املعهد

علوم تمريضية 	 

علوم طبية 	 

علوم سلوكية مساعدة	 
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معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حــوض النــيــل
نشأة الكلية

أن�صئ املعهد بقرار املجلس األعلى للقوات املسلحة رقم 104 لسنة 2011.	 

وتضمنــت الائحــة الداخليــة 	   2013  /2012 مــن العــام الجامعــي   
ً
بــدأت الدراســة باملعهــد اعتبــارا

للمعهــد منــح عــدد مــن الدبلومــات باإلضافــة إلــى مرحلتــي املاجســتير والدكتــوراه.

تخرجت أول دفعة من خريجي دبلومات املعهد فى العام الجامعي 2014/2013.	 

الدرجات العلمية التى تمنحها جامعة الفيوم بناء على طلب مجلس املعهد هى:
أوال- الدبلومات:

دبلوم املياه والتربة . 1

دبلوم الجيومورفولوجيا واملناخ. 2

دبلوم السكان واملوارد االقتصادية. 3

دبلوم السياسة والقانون. 4

دبلوم نظم املعلومات الجغرافية. 5

دبلوم دراسات النقل. 6

دبلوم إدارة املستشفيات والخدمات الصحية. 7

دبلوم التنمية الزراعية واألمن الغذائي. 8

دبلوم التنمية الزراعية املستدامة. 9

ثانيا- درجتا املاجستير والدكتوراه:

1. الدراسات الجغرافية

2. الدراسات االقتصادية والتنمية الزراعية
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السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي

 لمحافظة الفيوم 
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 السياق الجغرافي والسكاني والاجتماعي والثقافي لمصر 
ومحافظة الفيوم

تقــع مصــر فــي النصــف الشــمالي مــن الكــرة 
األرضيــة، تمتــد حدودهــا بيــن خطــي عــرض 
22 و31.30 شــمالي خــط االســتواء؛ حيــث 
تقــع مصــر فــي الركــن الشــمالي الشــرقي مــن 
القــارة اإلفريقيــة، وفــي ملتقــى قــارات العالــم 
القديــم )أوروبــا – أفريقيــا – آســيا(. وتبلــغ 
مســاحتها حوالــي مليــون كــم2 )1.019.600 
كــم2(، وهــي تمثــل حوالــي 3% مــن مســاحة 

األفريقيــة. القــارة 

مــن  ة ملصــر  السياســيَّ الحــدود  طــول  يبلــغ 
كــم،   1073 حوالــي  الشــمال  إلــى  الجنــوب 
ة  بينمــا يبلــغ طــول ســواحل مصــر الشــماليَّ
علــى البحــر املتوســط )1262كــم2(، وتتســم 
بالتنــوع  املصريــة  ــة  الجغرافيَّ الطبيعــة 
تميــز  عنصــر  النيــل  ــل  ِ

ّ
ُيمث حيــث  ــز؛  والتميُّ

بوصفــه  دوره  النيــل  لعــب  وقــد  جغرافــي، 
كل  فــي  املصريــة  الحيــاة  إليقــاع  ــا 

ً
ضابط

 املجــال الحيــوي لجغرافيــة 
ً

مجاالتهــا مشــكا
مصــر، ليــس فــي إقليــم واحــد مــن أقاليمهــا، 

ا تتبــع الحكومــة املصريــة النظــام الجمهــوري فــي الحكــم منــذ عــام 1952، مــع  مــا فــي كل أقاليمهــا. سياســيًّ
َّ
وإن

ــة. التنفيذيَّ ــل الســلطة  ِ
ّ
ُيمث الــوزراء  وجــود رئيــس ملجلــس 

موقع الفيوم الجغرافّي:1 ))

ــرة إلقليــم مصــر، وتبلــغ مســاحته حوالــي 1700 كــم2، ويقــع فــي الجنوب 
َّ
ــل منخفــض الفيــوم صــورة ُمصغ ِ

ّ
ُيمث

الغربــي مــن مدينــة القاهــرة بنحــو 90 كــم، ويتصــل بــوادي النيــل عــن طريــق بحــر يوســف، ويقــع بيــن دائرتــي 
ا، وينقســم إلــى ســتة مراكــز )الفيــوم، إطســا، 

ً
، وبيــن خطــي طــول 30، 31 شــرق

ً
عــرض 29 و29,45 شــماال

ســنورس، أبشــواي، يوســف الصديــق، طاميــة(.

شكل رقم )4( خريطة توضح موقع مصر الجغرافي املصدر@ املعجم الجغرافي
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ة الفيوم: مصر الصغرى عام 2022م. شكل رقم )5( خريطة تبين جغرافيَّ

ة )حياة الحضر، حياة  زة؛ حيث تلتقي فيه ثاث حيوات أساسيَّ ة متمّيِ وإلقليم الفيوم خصوصية جغرافيَّ
ة، األمــر الــذي يمنــح اإلقليــم تفــرده االجتماعــّي،  الريــف، حيــاة البــدو( فتمازجــت فيهــا ثــاث ثقافــات أساســيَّ
ا عبر مراحلة  ر ثقافة املكان تبًعا لتطور املكان تاريخيًّ والثقافّي، واالقتصادّي، ذلك التفرد القائم على تطوُّ
املختلفة التي يدل عليها أسماؤه املتوالية: الجزيرة chedit وبقاياها هو مدينة فارس التي تقع فيها جامعة 
اها الرومــان كروكوديلويوليــس )مدينــة  الفيــوم، برســوبك )دار التمســاح معبــود أهــل الفيــوم قديًمــا(، ســمَّ
التمســاح(، فــي العصــر البطلمــي أطلــق عليهــا بطليمــوس اســم أرســينوي )نســبة إلــى زوجتــه(، فــي العصــر 
الفرعونــي املتأخــر أطلــق عليهــا اســم بيــوم Piom )بــاد البحيــرة(، فــي العصــر القبطــي أطلــق عليهــا فيــوم قبــل 
ــة،  أن يضيــف لهــا العــرب األلــف والــام لتكــون الفيــوم. وهــذا يعنــي انتمــاء الفيــوم ألقــدم العصــور التاريخيَّ

وهــو مــا يتبلــور فــي املعالــم األثريــة املتوفــرة بهــا عبــر العصــور.

               ويذكر القاموس الجغرافّي تقسيم الفيوم إلى مراكز؛ حيث في سنة 1626 كان إقليم الفيوم قسًما 
واحــًدا باســم مأموريــة الفيــوم، وفــي ســنة 1829 قســمت مأموريــة الفيــوم إلــى قســمين همــا: الفيــوم وبنــي 
ــة بنــي  ــة الفيــوم عــن مديريَّ ســويف، ثــم ألغــي هــذا التقســيم ســنة 1844، وفــي 8 ينايــر 1870 تــم فصــل مديريَّ

ة. 
َّ
ــة مســتقل ســويف وأصبحــت كل واحــدة منهمــا مديريَّ

ــة؛ هــي: الفيــوم، إطســا،  وتتكــون محافظــة الفيــوم اليــوم، وكمــا فــي شــكل )45( مــن 6 مراكــز إداريَّ  
سنورس، أبشواي، يوسف الصديق، وطامية، باإلضافة إلى 6 مدن هي مدن هذه املراكز، ومدينة الفيوم 
هــي عاصمــة املحافظــة، ويوجــد باملحافظــة 63 وحــدة قرويــة، 163 قريــة، 1770 مــن التوابــع، والنجــوع، 

والعــزب)2(.

2- محافظة الفيوم، البوابة اإللكرتونية ملحافظة الفيوم:
http://www.fayoum.gov.eg/dalel/takseem%20almohfza/default.aspx (Accessed15/3/2022).
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شكل رقم )6( خريطة توضح تقسيم محافظة الفيوم اإلداري- املصدر@ املعجم الجغرافي

ــة كمــا فــي الشــكل )6(،  ا بــأن محافظــة الفيــوم تــم تقســميها إلــى ســتة مراكــز إداريَّ
ً
كمــا أشــرنا ســابق

ويوجــد باملحافظــة 63 وحــدة قرويــة، 163 قريــة، 1770 مــن التوابــع، والنجــوع، والعــزب، وقــد حقــق مركــز 
طاميــة أعلــى نســبة فــي عــدد القــرى، والتوابــع، والنجــوع، والعــزب باملحافظــة )23.3%(، يليــه مركــز أطســا، 
ثم مركز الفيوم، وبعدهم مركز ســنورس، وخامســهم مركز يوســف الصديق، وباملرتبة السادســة واألخيرة 

جــاء مركــز أبشــواي بنســبة 9.1% مــن إجمالــي عــدد القــرى، والتوابــع، والنجــوع، والعــزب باملحافظــة.
وبالنســبة إلــى محافظــة الفيــوم فقــد أوضــح الدليــل اإلحصائــّي املوحــد للمحافظــة، أن ســكان 
محافظــة الفيــوم قــد ارتفــع مــن 3596954 نســمة وفــق بيانــات تعــداد عــام 2017 إلــى 3994805 نســمة 
فــي 15 / 3 / 2022م)3(، بزيــادة 397851 نســمة، ومثلــت تقريًبــا 3.8% مــن ســكان مصــر، وبلــغ معــدل النمــو 
ا، وشــكلت اإلنــاث نســبة 47.9% مقابــل 52.1%، ويمثــل ســكان الريــف مــا  الســكانّي باملحافظــة 3.32% ســنويًّ

نســبته 77% مــن عــدد ســكان املحافظــة، مقابــل 23% مــن جملــة عــدد ســكان املحافظــة بالحضــر.

شكل )7( بيان بنسب القرى، والتوابع، والنجوع، والعزب بمحافظة الفيوم عام 2021م.

ــا علــى مســتوى التعليــم فقــد شــهدت الفيــوم طفــرة ملحوظــة فــي التعليــم، تكشــفها معــدالت  أمَّ
ة، ومعــدالت الزيــادة فــي عــدد املــدارس؛ حيــث ضمــت محافظــة الفيــوم 1797 مدرســة بهــا  الزيــادة الســكانيَّ
ًبــا، منهــم 487956 طالًبــا، 445542 طالبــة، ويقــوم بالتدريــس 

َ
، وعــدد طابهــا 933498 طال

ً
19465 فصــا

32702 مــن املعلميــن، منهــم 15250 معلًمــا، مقابــل 17452 معلمــة.

)( الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، خريطة عدد سكان مرص اآلن:  3
https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx#(Accessed15/3/2022).
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ــل فــي ضــرورة تناســب املخَرجــات مــع االحتياجــات فــي قطاعــات 
َّ
إن قضيــة الجامعــة فــي الفيــوم تتمث

الصناعــة، والزراعــة، والخدمــات، مــع التركيــز علــى جــودة املخَرجــات، وتقويــم برامــج التعليــم والتدريــب فــي 
ــة ومواصفــات الخريــج فــي القطاعــات الثاثــة، والحــد مــن إنشــاء  ة املرِجعيَّ ــة القياســيَّ ظــل املعاييــر القوميَّ
ــة، والتوســع فــي برامــج التعليــم املرتبطــة بســوق العمــل. وياحــظ أن نســبة مــن يحملــون  الكليــات النظريَّ
ـة في الفيوم 30.8% عام 2021م. ـيَّ ّمِ

ُ
 عالًيا في الفيوم 6.1% من سكان املحافظة، بينما تبلغ نسبة األ

ً
مؤها

2021م تعانــي مــن نقــص فــي  فــإن محافظــة الفيــوم وفــق إحصــاء  ــا علــى مســتوى الصحــة،  أمَّ   
ة تسع منشآت: الفيوم العام، مستشفى الرمد،  ة، فلم يتجاوز عدد املنشآت العاجيَّ سات العاجيَّ املؤسَّ
مستشفى الحميات، ومستشفى الصدر بمدينة الفيوم، ومستشفى سنورس العام، ومستشفى فديمين 
املركــزّي، ومستشــفى ابشــواي املركــزّي، ومستشــفى ا طســا املركــزّي، ومستشــفى طاميــة املركــزّي. وهــو مــا 

ــة التابعــة للدولــة. ســات العاجيَّ يعنــي خلــو عــدد مــن مراكــز الفيــوم مــن املؤسَّ

وإعاميــا تقــع الفيــوم فــي نطــاق دائــرة عمــل القنــاة الســابعة التليفزيونيــة )مقرهــا محافظــة املنيــا(، 
ة للمحافظة،  ة اإلعاميَّ ا يعني غياب الشخصيَّ وفي نطاق إذاعة شمال الصعيد )مقرها املنيا أيًضا(؛ ممَّ
ويؤكــد علــى حاجتهــا إلــى وســيلة إعاميــة تكــون قــادرة علــى أداء دورهــا فــي التنميــة، والتثقيــف، والتوعيــة، 
ــة، وتعليــم الكبــار، واإلرشــاد الزراعــي والصناعــي، واالجتماعــّي،  يَّ ّمِ

ُ
وخدمــة برامــج التعليــم، وبرامــج محــو األ

ســرّي لســكان املحافظــة.
ُ
واأل

منطقتــان  الفيــوم  بمحافظــة  يوجــد  فإنــه  االســتثمار،  وفــرص  االقتصــادّي  املســتوى  علــى 
صناعيتــان؛ األولــي فــي كــوم أوشــيم بهــا 185 مصنًعــا، والثانيــة بمدينــة الفيــوم الجديــدة وبهــا 11 مصنًعــا، 
مــن األفدنــة،  تبلــغ مســاحتها 2171.9  إلــى منطقــة صناعيــة بيوســف الصديــق )منطقــة قوتــه(   

ً
إضافــة

ــة شــمال الفيــوم بمســاحة 7872 مــن األفدنــة،  وجــاري دراســة إمــداد املرافــق للمنطقــة، واملنطقــة الصناعيَّ
ــة وإمــداد  ــة لتحديــد احتياجــات املنطقــة الصناعيَّ ــة للتنميــة الصناعيَّ وجــاري التنســيق مــع الهيئــة العامَّ
ومركــزان  30 جمعيــة تعــاون إنتاجــي بعــدد أعضــاء 1612 عضــًوا،  ويوجــد بالفيــوم  املرافــق للمنطقــة؛ 
 ،

ً
للتدريــب املنهــّي يتســعان لعــدد 220 متدرًبــا، ويوجــد باملحافظــة 4961 ورشــة حرفيــة بهــا 11116 عامــا

ــة مــن كيماويــات   يمارســون العديــد مــن األنشــطة الصناعيَّ
ً

كذلــك 2894 منشــأة صناعيــة بهــا 8284 عامــا
ة، ومنتجــات معدنيــة، وآالت ومعــدات نقــل،  ة ومنتجاتهــا، ومــواد بنــاء، ومنتجــات معدنيــة أساســيَّ أساســيَّ
ــة  ــة، وصناعــات تحويليَّ وخشــب ومنتجاتــه، وغــزل ونســيج، وصناعــة الــورق والطباعــة، واملــواد الغذائيَّ

أخــرى))4((.

ويشــير الدليــل اإلحصائــّي املوحــد ملحافظــة الفيــوم للعــام 2022، أن قــوة العمــل قــد بلغــت 
 ،

ً
ــغ عــدُد املشــتغلين 1032100 مشــتغل، بينمــا عــدد املتعطليــن 140784 متعطــا

َ
1172884 فــرًدا، وبل

بمعــدل بطالــة 12 وفــق بيانــات الجــدول رقــم )6(.

4- محافظة الفيوم، البوابة اإللكرتونية ملحافظة الفيوم:

http://www.fayoum.gov.eg/manateksenaea/default.aspx(Accessed18/3/2022)

http://www.fayoum.gov.eg/markaztadreebmehani/default.aspx(Accessed18/3/2022)

http://www.fayoum.gov.eg/ouon/gam3ya/default.aspx(Accessed18/3/2022)

http://www.fayoum.gov.eg/monsaatsenaea/default.aspx(Accessed18/3/2022)
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جدول )6( بيان بمعدل البطالة وعدد املشتغلين وعدد املتعطلين وقوة العمل بمحافظة الفيوم 
عام 2020م.

معدل البطالةعدد املتعطلين عدد املشتغلين قوة العمل البيان

(1032100)مشتغل(1172884)نسمة(إجمالي املحافظة
ً

12%140784)متعطال
ة واإلحصاء، 2020م. املصدر: الجهاز املركزّي للتعبئة العامَّ

وفيمــا يتصــل بقاعــدة البيانــات الزراعيــة ملحافظــة الفيــوم، فقــد أوضح الدليل اإلحصائّي املوحد 
للمحافظــة عــن العــام 2021م)5(، أن عــدد الحيــازات فــي محافظــة الفيــوم قــد بلــغ 220720 حيــازة، وأن 
إجمالي املساحة املزروعة القديمة 371472 من األفدنة، بينما إجمالي املساحة املزروعة الجديدة بلغت 
ــا، وإجمالــي املســاحة املحصوليــة 732110 

ً
ــغ إجمالــيُّ املســاحة املزروعــة 396415 فدان

َ
ــا، وبل

ً
24943 فدان

أفدنــة.

ــا للدليــل فــإن املحصــول الزراعــي األول فــي املحافظــة هــو القمــح، وكانــت املســاحة املنزرعــة 
ً
ووفق

ــا، وإنتاجيتــه 17.4 مــن األطنــان، بينمــا املحصــول الزراعــي الثانــي هــو بنجــر الســكر بإنتاجيــة 
ً
208121 فدان

12.45 طــن واملســاحة املنزرعــة 28014 مــن األفدنــة، أمــا املحصــول الزراعــي الثالــث فهــو البصــل، وكانــت 
ــا، وبلــغ إنتــاج اللحــوم الحمــراء 39973 ألــف 

ً
إنتاجيتــه 15.5 مــن األطنــان، واملســاحة املنزرعــة 11797 فدان

طــن / ســنة، بينمــا بلــغ إنتــاج اللحــوم البيضــاء 14228 ألــف طــن / ســنة، أمــا اإلنتــاج مــن عســل النحــل فقــد 
بلــغ 500 كجــم / ســنة.

يوجــد باملحافظــة 1361 مزرعــة دواجــن، و 8 مجــازر، كذلــك يوجــد 24 مجــزًرا للماشــية، ويتــم 
ــة  الذبــح يــدوي داخــل املجــازر، كذلــك يوجــد باملحافظــة 92 وحــدة للطــب البيطــري، 169 جمعيــة تعاونيَّ

ــة. ــة، بعــدد أعضــاء 845 عضــًوا، إضافــة إلــى 315 جمعيــة نوعيَّ زراعيَّ

املوحــد  الدليــل اإلحصائــّي  الفيــوم، فقــد أوضــح  الســياحي ملحافظــة  ــق 
ُّ
التدف وعلــى مســتوى 

للمحافظــة لعــام 2021م)6(، أن إجمالــي عــدد الفنــادق التــي توجــد فــي املحافظــة بلــغ 18 فندقــا، بعــدد 440 
غرفــة، 940 ســريًرا، وكان عــدد الســائحين عــام 2021 قــد بلــغ 185200 ســائح، )2.7% عــرب، 22% أجانــب، 
هــا تفتقــر إلــى الخدمــة التــي تؤهلهــا  ــر الفنــادق فــي محافظــة الفيــوم فإنَّ

ُّ
75.3% مصرييــن(، وبالرغــم مــن توف

إلــى أن ترتقــي لتكــون خدمــة فندقيــة ذات خمــس نجــوم، ولـكـي تصــل إلــى ذلــك ينبغــي االهتمــام واالرتقــاء 
بالتعليــم العالــي الســياحي، والفندقــي لتحســين الوضــع الســياحي باملحافظــة.

ق السياحي إلى املناطق األثرية بمحافظة الفيوم عام 2021م 
ُّ
جدول )7( التدف

كومالبيان
أوشيم

هرم 
هوارة

قصر 
قارون

هرم 
الاهون

قرية 
تونس

كرنيس
األثرية

وادي 
الحيتان

عين 
السلين

حديقة 
الحيوان

املسجد 
املعلق

سواقي
الفيوم

اإلجمالّي

6423872412431241334203330472036118195412276يناير

534745247114975265204787542174287109717239فبراير

6476893641091347341167254782678241203415600مارس

4378656452371475196197863753452301187517836أبريل

3492255541931574310347020792036214153412538مايو

4533243741671364202206435744624196261215954يونيو

5- ديوان عام محافظة الفيوم، الدليل اإلحصايئ املوحد عن املحافظة للعام 2021م.
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4372783112931957166157867213142205174116829يوليو

5342452892761843134167872462697314193617192أغسطس

4341872972081964174207549213142289174315434سبتمبر

6342673471671934244204437452087415183413718أكتوبر

4524525121641436175195546242037264193414005نوفمبر

4373814721671546208209967821957342218816579ديسمبر

5990504546532338186562749246936334632062318622482185200اإلجمالّي

املصدر: محافظة الفيوم، مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، إدارة السياحة )بيانات غير منشورة(.

وتشــير بيانــات الجــدول إلــى ارتفــاع أعــداد الســائحين والــزوار القادميــن إلــى محافظــة الفيــوم فــي عــام 2021م 
مقارنــة باألعــوام الســابقة؛ حيــث ارتفــع عــدد الســائحين والــزوار مــن 23444 عــام 2014 إلــى 185200 فــي 
2021م، وذلــك بســبب االســتقرار األمنــي، واالهتمــام بالســائحين، وتنميــة الخدمــات الفندقيــة فــي  عــام 

بعــض املنشــآت الفندقيــة.
2021م)7(، أن  املوحــد عــن املحافظــة للعــام  أوضــح الدليــل اإلحصائــّي  وعلــى املســتوى البيئــّي 
املحافظــة تحتــوي علــى محطتيــن للرصــد البيئــّي، 4 مقالــب للقمامــة، 3 مواقــع للدفــن الصحــّي للمخلفــات 
ة  الصلبة، كما يوجد مصنع واحد لتدوير القمامة، و 3 محارق للقمامة، وعلى صعيد املحميات الطبيعيَّ

ــة. فيتوفــر باملحافظــة محميتــان طبيعيتــان، باإلضافــة إلــى 7 حدائــق عامَّ

أهم التوصيات
ــٍة، وإقليــم الفيــوم بصفــٍة خاصــٍة، ُيســِهم  ــا ســَبق فــإن دراســة الســياق االقتصــادّي ملصــر، بصفــٍة عامَّ ممَّ

ة للجامعــة، ويمكــن إيجــاز ذلــك فيمــا يلــي: بشــكٍل كبيــٍر فــي وضــع الخطــة اإلســتراتيجيَّ
o  ــر الــدال علــى ترتيــب مصــر مــن ناحيــة كفــاءة ســوق العمــل تدنــي مســتوى مهــارة العمالــة ِ

ّ
يبيــن املؤش

لذلــك ينبغــي أن تتضافــر جهــود الجامعــات املصريــة  ــة؛  ــة والعامليَّ املصريــة فــي األســواق املحليَّ
ــة بمــا يتــاءم واحتياجــات ســوق  ــة والعمليَّ والتعليــم الفنــّي لتخريــج عمــال لديهــم املهــارة العلميَّ

العمــل.
o  ــة ــر جميــع أنــواع األنشــطة االقتصاديَّ

ُ
ترتفــع نســبة البطالــة فــي محافظــة الفيــوم بالرغــم مــن تواف

ــة  ــة الزراعــة والصناعــات الغذائيَّ بهــا؛ لــذا يجــب دعــم بعــض الحــرف وتنشــيط أفرادهــا، خاصَّ
ــة التــي  القائمــة علــى الزراعــات املتوفــرة باملحافظــة، وكذلــك دعــم الحــرف والصناعــات اليدويَّ
ــٍة إلــى انخفــاض كفــاءة  يشــتهر بهــا مجتمــع الفيــوم، وقــد ترجــع نســب البطالــة العاليــة بصفــٍة عامَّ
ــة واحتياجــات ســوق العمــل؛  ــة التعليميَّ عنصــر العمــل، نتيجــة عــدم الربــط بيــن ُمخَرجــات الَعمليَّ
ــة وخطــط التنميــة  ــا للمســتحدثات العامليَّ

ً
ــة طبق لذلــك ينبغــي االهتمــام بتطويــر البرامــج التعليميَّ

فــي مصــر.
o  ــة، وعمــل بروتوكــوالت التعــاون الازمــة ــة التعليميَّ ينبغــي علــى الدولــة زيــادة اإلنفــاق علــى الَعمليَّ

ــة لتطبيــق مــا تــم دراســته ِمــْن ِقَبــل الطــاب فــي الواقــع امليدانــّي للدولــة  مــع الوحــدات االقتصاديَّ
ملحاولــة تغييــر الواقــع الفعلــّي إلــى الصــورة املرغوبــة. 

o  ومســاهمة البيئــة،  وأمــراض  املجتمــع،  طــب  مــع  لتتوافــق  الطــب  كليــة  برامــج  تطويــر  ينبغــي 
فــي النهــوض بالوضــع الصحــّي باملحافظــة مــن خــال توفيــر خدمــات طبيــة  املستشــفى التعليمــّي 
أفضــل، والوصــول بنســب الشــفاء إلــى نســب ُمـْرِضـــية وزيــادة اســتيعاب املستشــفى للمزيــد مــن 

وتوفيــر األجهــزة واملعامــل الازمــة لتقديــم خدمــة طبيــة أفضــل. ر�صــى، 
َ
امل

7- ديوان عام محافظة الفيوم، الدليل اإلحصايئ املوحد عن املحافظة للعام 2021م.
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o  ضــرورة االهتمــام بعناصــر الجــذب الســياحي ألن املحافظــة بحاجــة لاســتثمار الســتغال مواردهــا
وتعظيــم نتائجــه  واإلفــادة مــن عوائــد االســتثمار الســياحي علــى االقتصــاد املحلــّي،  الســياحية، 

ــة، وتحقيــق الجــودة لــه. اإليجابيَّ
o  ضــرورة العمــل علــى وضــع الفيــوم علــي الخريطــة الســياحة، وكذلــك وضــع برنامــج كامــل للتســويق

الســياحي بهــا.
o  قــة ِ

ّ
إشــراك الجامعــة بــكل إمكاناتهــا وخاصــة كليتــي اآلثــار والســياحة فــي حــل املشــكات املتعل

بالســياحة، وتنميــة املناطــق الســياحية واألثريــة، وعمــل البرامــج الازمــة لذلــك وتصميــم املواقــع 
ــة، وتنميــة اإلرشــاد الســياحي واألثــري بلغــات متعــددة وتبنــي مشــروعات املتاحــف. اإللكترونيَّ
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 The premises of the strategic planمنطلقات الخطة اإلستراتيجية

في ظل رؤية واعدة ورسالة طموحة تضعها جامعة الفيوم لنفسها، جاء التفكير في وضع عدة منطلقات 
لخطتهــا اإلســتراتيجية، تكــون بمثابــة عالمــات علــى الطريــق نحــو تحقيــق جــودة األداء األكاديمــي واإلداري بهــا 
وتحقيق رؤيتها التي تتطلع من خاللها في التفاعل اإليجابي مع الواقع العالمي ومفرداته في مجال ثورة املعرفه 
واملعلومات واالتصاالت، وفي ظل التطور املستمر في تكنولوجيا املعلومات ونظريات التعليم والتعلم، والتغير 
املتالحــق فــي مفــردات ســوق العمــل واحتياجاتــه، والتحــول فــي نمــط التنميــة وأســلوبها، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن 
إعادة هيكلة البرامج التعليمية في مختلف كليات جامعة الفيوم، وفًقا الحتياجات سوق العمل كًما ونوًعا، 

مــع إكســاب الخريــج املهــارات املهنيــة املطلوبــة، وأخالقيــات العمــل، ودعــم مهــارات االبتــكار واملبــادأة.

إن جامعــة الفيــوم وهــي تضــع خطتهــا اإلســتراتيجية تســعى إلــى اإلســهام فــي تحقيــق التضافــر واالندمــاج بيــن 
تكنولوجيا املعلومات والبرامج التعليمية والبحث العلمي وخدمة املجتمع وإحداث التنمية بما ينعكس على 
 مــن املبــادئ 

ً
الواقــع االجتماعــي واالقتصــادي والتنمــوي للفيــوم خاصــة وملصــر عامــة، آخــذة فــي اعتبارهــا عديــدا

واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة، واالنطــالق مــن الواقــع العالمــي فــي عصــر املعرفــه واملعلومات؛ بحيث تســهم 
الخطة اإلستراتيجية للجامعة في تحقيق الغايات التقليدية الثالث املتمثلة في إكساب املعرفه، التكيف مع 
املجتمــع، تنميــة الــذات، وكذلــك تســهم الجامعــة فــي تحقيــق الغايــات التــي فرضهــا النظــام العالمــي فــي ظــل ثــورة 
املعلومــات. ووفًقــا لذلــك الطــرح، يمكــن اســتعراض منطلقــات الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة الفيــوم كمــا يلــي: 

• أهــداف  األمــم املتحــدة للتنميــة حتــى عــام 2030 وإســتراتيجية النمــو  والحــد مــن الفقــر 	
Millennium Development Goals

• رؤية مصر 2030م 	
• خطة وزارة التعليم العالي 2015-2030	
• الخطة اإلستراتيجية ملحافظة الفيوم	
• وتمكينــه لتنفيــذ 	 إســتثمار العنصــر البشــري متنــوع املعــارف والخبــرات بالجامعــة، 

وثائــق وتقاريــر صــادرة عــن لجــان تعليــم ومؤسســات  محــاور الخطــةأوراق بحثيــة، 
العلمــي الوطنيــة املختلفــة.  البحــث 

• الخبرات واملمارســات الســابقة الناجحة فى مختلف مؤسســات التعليم العالي ومراكز 	
ومعاهد البحوث.

املبادئ الحاكمة في مجال التعليم العالي:
	االرتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع والبيئة
	NARS املعايير األكاديمية القومية املرجعية
	.تنمية اإلبداع والتفكير الناقد
	البناء الصحيح لعناصر املنظومة التعليمية والبحثية
	وجود مؤشرات ملتابعة تنفيذ الخطة بصورة واقعية وعملية
	بناء ثقافة الجودة والتقويم
	Accountability املحاسبية
	دعم الشراكات اإلقليمية والدولية



الخطة اإلستراتيجية

118

اقتصاد املعرفه والتكنولوجيا تحديات الواقع
مــن خــالل مــا يتســم بــه مجتمــع اقتصــاد املعرفــه مــن خصائــص عديــدة تتمثــل فــي اســتخدام املعرفــه 
بوصفها مورًدا اقتصادًيا؛ واالستخدام املتناهي للمعلومات واملعرفه بين الجمهور العام؛ وما يستند إليه من 
ضــرورة االبتــكار والبحــث والتطويــر واســتحداث البنيــة التحتيــة املبنيــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
التي تســهل نشــر املعلومات واملعارف وتجهيز ها وتكييفها مع االحتياجات املحلية لدعم النشــاط االقتصادي، 
وما يرتبط بها من الحوكمة الرشيدة التي تقوم على أسس اقتصادية قوية وتستطيع توفير كل األطر القانونية 

والسياســية التــي تهــدف إلــى زيــادة اإلنتاجيــة والنمــو.
ويضــاف ملــا ســبق مــن تحديــات االعتمــاد علــى املعرفــه التــي هــي حصيلــة ملــا يتوافــر مــن معلومــات غيــر 
قابلــة لالســتهالك أو التال�ضــي، واالســتفادة مــن املعلومــات وتحويلهــا ملعرفــه مفيــدة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى 
العمل الذهني وتنميته من خالل القدرة على اإلبداع وحل املشكالت واملشاركة والتعاون من خالل التوظيف 

الفعــال آلليــات خدمــة املعلومــات.

فدخــول مجتمعاتنــا عصــر اقتصــاد املعرفــه يقت�ضــي إحــداث تغييــر شــامل فــي كل عناصــر املنظومــة 
التعليمية بداية من فلســفتها وذلك ملواجهة تحديين أساســيين هما: )1( ســد الفجوة املعرفية بين مجتمعاتنا 
واملجتمعات املتقدمة من جانب، )2( سد الفجوة املعرفية داخل املجتمع، أي بين طبقات املجتمع وقطاعاته 

املختلفــة مــن جانــب آخــر، خاصــة تلــك الفجــوة املتعلقــة بالتبايــن فــي القــدرة علــى التعامــل مــع عصــر املعرفــه.

إتجاهات حديثة في نظم التعليم 
ــا جديــدة؛ بحيــث 

ً
إن دخــول عصــر اقتصــاد املعرفــه بــات يفــرض علــى نظــام التعليــم غايــات وأهداف

يعمــل علــى إعــداد الفــرد ملواجهــة مطالــب التغييــر املســتمر والتعايــش معــه، فخصائــص املعرفــه التــي مــن 
ها التغيير املتسارع، والتراكم، والتعقيد، والتداخل، يفرض على منظومة التربية أن تغير في أهدافها،  أهّمِ
الت علــى  ــم املختلفــة، ونتيجــة لــكل ذلــك ظهــرت بعــض التحــوُّ

ُ
ظ

ُّ
وأنمــاط نظمهــا، وأســلوب عمــل هــذه الن

النظــام التعليمــّي؛ منهــا:

املهارات وأنماط التعليم خال القرن 21
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مهارات التعلم الازمة للطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين:

 

اتجاهات حديثة في تطوير التعليم الجامعي
ات املجتمع من توجهات نحو إعادة هيكلة منظومة التعليم الجامعّي  يتم ذلك من خالل ما تفرضه تحدّيِ  
ــة  ــة األكاديميَّ ــة، والتوجــه نحــو األخــذ بمفهــوم الجــودة واالعتمــاد فــي ضــوء املعاييــر القوميَّ

َّ
علــى املســتويات كاف

م، وتطوير 
ُّ
ة، واستحداث أساليب جديدة للتعليم والتعل سات اإلنتاجيَّ ة NARS، والشراكة مع املؤسَّ القياسيَّ

ــم الالزمــة للطالــب الجامعــّي فــي القــرن 
ُّ
أســاليب تقويــم أداء الطــالب، ومــا يرتبــط بذلــك مــن إكســاب مهــارات التعل

الحــادي والعشــرين.

اإلتفاقيات الدولية للحق في التعليم والبحث العلمي والحق الفكري وتدويل التعليم العالي: 
اتهــا فــي االنخــراط داخــل عالــم واحــد يحكمــه عــدد مــن االتفاقيــات واملواثيــق  إن العوملــة تفــرض تحديَّ  
ــة بأوضــاع العامليــن فــي َمْيــدان  ــة، مثــل اإلعــالن العالمــّي لحقــوق اإلنســان، وتوصيــات اليونســكو الخاصَّ الدوليَّ
ــة التــي  ــة )WIPO(، وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدوليَّ ــة للملكيــة الفكريَّ مــة العامليَّ

َّ
البحــث العلمــّي، ومواثيــق املنظ

تؤمــن بهــا جامعــة الفيــوم، وتلتــزم بتلــك املعاهــدات، وتأخــذ بتوصياتهــا، فمــن املالئــم أن تكــون تلــك األعــراف، 
البرامــج  الفيــوم علــى مســتوى  اهتمامــات جامعــة  قلــب  فــي  ــة  الدوليَّ واملواثيــق، واملعاهــدات، والتوصيــات 

ة، والبحــث العلمــّي علــى حــٍدّ ســواٍء. الدراســيَّ
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إجراءات تحليل البيئة الداخلية للجامعة

	.سة ة، وإجراء عملية التحليل البيئّي للمؤسَّ تم تشكيل لجنة لصياغة الخطة اإلستراتيجيَّ
	 ســة، والتحليل ة للمؤسَّ  تم عقد ورشةَعَمل للتدريب على خطوات صياغة الخطة اإلستراتيجيَّ

ــة عصف ذهني للحضــور. البيئّي، كما تم فيهــا إجــراء عمليَّ
	 سة، وتم توزيعها على مستفيدين ة للمؤسَّ ة والخارجيَّ  تم عمل استبانات لتحليل البيئة الداخليَّ

سة وخارجها.  من داخل املؤسَّ
	 ــرات ســة مــن الدراســة والتحليــل للمتغّيِ بعــد أن انتهــى أعضــاء فريــق التخطيــط اإلســتراتيجي باملؤسَّ

ــمَّ تحديــد مجــاالت 
َ
ســة؛ وِمــن ث ــة للمؤسَّ ــة والخارجيَّ ة فــي البيئــة الداخليَّ والعوامــل اإلســتراتيجيَّ

ة لهــذا  ــَرص، والتهديــدات، وجــب اســتخاص الــدالالت اإلســتراتيجيَّ
ُ
ْعــف والف القــوة، ومواطــن الضَّ

التحليــل البيئــّي

ة 2022-2027 ا للتحليل البيئي في الخطة اإلستراتيجيَّ
ً
ْعف طبق نقاط القوة والضَّ

ار
عي

امل

نقاط القوة

ار
عي

امل

ْعف نقاط الضَّ

جي
اتي

تر
إلس

ط ا
طي

خ
الت

تحــرص . 1 مميــز  تناف�ضــي  وضــع  للجامعــة 
للتحســين. تقييميــة  علــى 

جي
اتي

تر
إلس

ط ا
طي

خ
الت

1.محدوديــة مشــاركة بعــض األطــراف فــي صياغــة 
رؤيــة الجامعــة ورســالتها.

للخطــة . 2 البيئــّي  التحليــل  وســائل  تنــوع 
ة. تيجيَّ اإلســترا

ة  ة للخطة اإلســتراتيجيَّ 2. عدم وجود تقارير ســنويَّ
2016-2021م 

3. حرصــت الجامعــة فــي خطتهــا علــى اتبــاع مــا 
ســَتدامة.

ُ
يتوافــق مــع أبعــاد التنميــة امل

لــكل . 3 واإلعــالن  التعريــف  عناصــر  ضعــف 
ة،  األطــراف املســتفيدة بخطتهــا اإلســتراتيجيَّ

وفــي الصــدارة منهــا إعالنهــا علــى كلياتهــا.
َّة اتي

لذ
ة ا

ار
إلد

 وا
مة

وك
لح

 وا
دة

قيا
ال

مــع  يتــالءم  تنظيمــي  هيــكل  1.للجامعــة 
. نشــطتها أ

َّة اتي
لذ

ة ا
ار

إلد
 وا

مة
وك

لح
 وا

دة
قيا

ال

نــة لتنميــة 
َ
1.عــدم وجــود سياســة واضحــة ومعل

ة. واملســتقبليَّ الحاليــة  قياداتهــا  قــدرات 

اإلدارة . 2 فــي  حقوقهــا  الجامعــة  تمــارس 
ــة. تيَّ الذا

2. محدوديــة املشــاركة فــي تقييــم أداء القيــادات، 
نتائــج  مــن  االســتفادة  ــة 

َّ
ِقل مــن  يســتتبعه  ومــا 

لتقييــم. ا

ملنســوبي . 3 وظيفــّي  توصيــف  وجــود 
. معــة لجا ا

3.عــدم وجــود نظــام معلوماتــي للتوثيــق، والحفظ، 
واالستدعاء بالجامعة.

ــة  األكاديميَّ الحريــة  الجامعــة  تدعــم   .4
. بيها ملنســو

لــة بالجامعــة لتولــي  الكــوادر املؤهَّ ــة أعــداد 
َّ
ِقل  .4

ــة. إداريَّ أو  أكاديميــة  قياديــة  مناصــب 
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ّي ر
دا

اإل
از 

جه
ال

العامليــن  توزيــع  علــى  الجامعــة  تحــرص   .1
وقدراتهــم.  ِطبًقــا ملؤهالتهــم،  بالجهــاز اإلدارّي 

ّي ر
دا

اإل
از 

جه
ال

1. َضْعف كفاءة الجهاز اإلدارّي بالجامعة.

2. وجــود مالءمــة فــي الجهــاز اإلدارّي بالجامعــة 
مــن حيــث الحجــم، وطبيعــة العمــل.

ــة لرفــع كفــاءة الجهــاز  ــِر برامــج تدريبيَّ
ُ
2.عــدم تواف

بالجامعــة. اإلدارّي 

3.توفــر الجامعــة بيئــة عمــل محفــزة للجهــاز 
بالجامعــة. اإلدارّي 

الجهــاز  أعضــاء  3.عــدم تنــوع أدوات قيــاس أداء 
بالجامعــة. اإلدارّي 

ة مــن اإلدارييــن بكليــات  4.وفــرة املــوارد البشــريَّ
الجامعــة.

4.عــدم قيــاس رضــا أعضــاء الجهــاز اإلدارّي بشــكل 
دوري، األمــر الــذي يؤثــر ســلًبا علــى االســتفادة مــن 

نتائــج القيــاس فــي التحســين والتطويــر.

َّة جي
لو

نو
تك

 ال
ية

بن
وال

ة 
َّ دي

ملا
 وا

َّة الي
 امل

د ر
وا

امل

1. يتالءم موقع الجامعة مع حاجة مجتمعها. 
َّة جي

لو
نو

تك
 ال

ية
بن

وال
ة 

َّ دي
ملا

 وا
َّة الي

 امل
د ر

وا
امل

ــة للجامعــة لتحقيــق  1.عــدم كفايــة املــوار د املاليَّ
ــة. واملجتمعيَّ ــة،  والبحثيَّ ــة،  التعليميَّ أنشــطتها 

عــدم مالءمــة مســاحة الجامعــة ومبانيهــا مــع   .2
وأنشــطتها. دورهــا  طبيعــة 

توفــر الجامعــة أماكــن مالئمــة مــن حيــث   .2
السعة والتجهيزات إلعاشة الطالب املغتربين.

3. عــدم كفايــة مصــادر التمويــل الذاتــّي للجامعــة 
الوحــدات  مــن  االســتفادة  تعظيــم  خــالل  مــن 

ــة. اإلنتاجيَّ

للجامعــة يتضمــن  وجــود موقــع إلكترونــّي   .3
تحديثــه  علــى  وتحــرص  متنوعــة،  معلومــات 

ــة. ــا بمــا يخــدم األطــراف املعِنيَّ دوريًّ

ة لصيانــة املبانــي واملرافــق  4. ال توجــد خطــة ســنويَّ
بالجامعــة.

وجــود مكتبــة مركزيــة مناســبة مــن حيــث   .4
الحتياجــات  املالئمــة  واملحتويــات  املســاحة 

تقدمهــا التــي  البرامــج 

ة واملرافــق التــي  قصــور بالتســهيالت األساســيَّ  .5
ــي طلبــات ذوي الِهَمــم ببعــض مبانــي الجامعــة. تلّبِ

نة
او

ملع
ة ا

يئ
له

 وا
س

ي در
الت

ة 
يئ

 ه
اء

ض
أع

هيئــة  أعضــاء  مــن  ة  البشــريَّ املــوارد  1.وفــرة 
التدريــس والهيئــة املعاونــة بكليــات الجامعــة.

نة
او

ملع
ة ا

يئ
له

 وا
س

ي در
الت

ة 
يئ

 ه
اء

ض
أع

1.ال توجــد سياســات لالحتفــاظ بالكفــاءات مــن 
هيئــة التدريــس. أعضــاء 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أعــداد  2.توافــق 
ــة.  املرِجعيَّ النســب  مــع  املعاونــة  والهيئــة 

2. ضعــف االســتفادة مــن تقييــم أداء أعضــاء هيئــة 
فــي خطــط للتطويــر  والهيئــة املعاونــة  التدريــس، 

والتحســين.

بمــا  ملنســوبيها  لالبتعــاث  سياســة  3.توجــد 
ورســالتها. رؤيتهــا  يخــدم 

ــة للجامعــة مــع نظرائهــا  3.ضعــف الَعالقــات الدوليَّ
فــي الداخــل والخــارج.

منســوبيها  تنميــة  علــى  الجامعــة  تحــرص   .4
والهيئــة  التدريــس،  )هيئــة  األكاديمييــن  مــن 

ــا. مهنيًّ املعاونــة( 

4.ضعــف االســتفادة مــن نتائــج قيــاس آراء أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي خطــط التحســين والتطويــر.

ــة  التحتيَّ َيــة 
ْ
الِبن لدعــم  حاجــة  وجــود   -5

للجامعــة. ــة  التكنولوجيَّ
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ن و
ج

ري
لخ

 وا
ب

ال
ط

ال

1.وجــود سياســات واضحــة للقبــول والتحويــل 
ا. للطــالب، يتــم مراجعتها دوريًّ

ن و
ج

ري
لخ

 وا
ب

ال
ط

ال

وضعــف  ــة،  الطالبيَّ األنشــطة  كفايــة  عــدم   .1
هيئــة التدريــس،  التفاعــل بيــن الطــالب وأعضــاء 

واإلدارييــن.

الطــالب  تقويــم  نتائــج  الجامعــة  تســجل   .2
وُمؤّمــن. ــال،  فعَّ نظــام  باســتخدام 

لخريجيهــا  ــة  مهنيَّ تنميــة  برامــج  ــِر 
ُ
تواف عــدم   .2

العمــل. ســوق  فــي  ر  التطــوُّ احتياجــات  ملواكبــة 

بــات 
َّ
متطل توفيــر  علــى  الجامعــة  3.تحــرص 

وتدعمهــا. عــة،  املتنّوِ األنشــطة  مماَرســة 
3.ال توجــد آليــة واضحــة لقيــاس آراء الطــالب، ممــا 
يؤثــر ســلًبا علــى االســتفادة مــن نتائــج قيــاس اآلراء 

فــي التحســين والتطويــر.

ا.  ا وماديًّ خــالل 4.يوجد نظام لدعم الطالب أكاديميًّ مــن  الخريجيــن  مــع  التواُصــل  َضْعــف   .4
بهــم. ــة  خاصَّ بيانــات  قواعــد  إعــداد 

ــة  اإللكترونيَّ الشــكاوى  منظومــة  5.تفعيــل 
. للطــالب

5.ال يوجد نظام تســجيل إلكترونّي موحد للطالب 
بالجامعة.

6. ال توجــد خطــة معتمــدة ومعلنــة لجــذب الطــالب 
الوافديــن بالجامعة.

ضعــف التجهيــزات التــي تخــص ذوي الِهَمــم،   .7
الطالبــّي. باملجتمــع  ودمجهــم 

م
ُّ عل

الت
 و

يم
عل

الت

1.اســتحداث بعــض البرامــج بنظــام الســاعات 
التكنولوجــّي  ر  التطــوُّ تواكــب  التــي  املعتَمــدة 

ات. املســتِجدَّ وآخــر 

م
ُّ عل

الت
 و

يم
عل

الت

1.ضعــف األدوات املســتخدمة فــي اســتقراء ســوق 
ــة. العمــل عنــد اســتحداث البرامــج التعليميَّ

بمــا  ــم 
ُّ
للتعل مــن مواردهــا  الجامعــة  تنــوع   .2

مــن برامــج  مــه  قّدِ
ُ
ت مــا  بــات 

َّ
مــع متطل يتــالءم 

الدارســين. وأعــداد 

ــي الوضــع  2.لوائــح بعــض الكليــات ال زالــت ال تلّبِ
للجامعــة. �ضــّي 

ُ
التناف

تظلمــات  مــع  للتعامــل  قواعــد  للجامعــة   .3
االمتحانــات. نتائــج  مــن  الطــالب 

رات  للمقــرَّ الراجعــة  التغذيــة  تحليــل  3.ضعــف 
والدراســات  البكالوريــوس،  ملرحلتــي  ة  الدراســيَّ

والبحــوث. العليــا 

لــدى الجامعــة ضوابــط إلصــدار شــهادات   .4
التخــرج مــن خــالل منظومــة ُمؤّمنــة.

ــة  التعليميَّ البرامــج  بعــض  مراجعــة  4.محدوديــة 
دوري. بشــكل  وتحديثهــا 

تتضمــن قواعــد بيانــات الجامعــة رســائل   .5
العليــا. الدراســات 

ــم تدعــم 
ُّ
ة للتعليــم والتعل 5.ال توجــد إســتراتيجيَّ

الذاتــّي. ــم 
ُّ
التعل

6. يوجــد مجلســان: أحدهمــا لشــئون الطــالب 
بالجامعــة واآلخــر للدراســات العليــا والبحــوث.

6. ال توجد سياسات تدعم ريادة األعمال.

ــة بــأدوات  ــة البرامــج التعليميَّ 7. عــدم قيــاس فاعليَّ
ــة. موضوعيَّ
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َّة مي
علي

الت
ة 

ط
ش

ألن
 وا

مّي
عل

 ال
ث

ح
الب

ترتبــط  للجامعــة  ــة  بحثيَّ خطــة  1.تتوفــر 
ــة.  القوميَّ بالتوجهــات 

َّة مي
علي

الت
ة 

ط
ش

ألن
 وا

مّي
عل

 ال
ث

ح
الب

ــِر اإلمكانــات واملــوارد الكافيــة لتحقيق 
ُ
1. عــدم تواف

ة بالجامعة. خطتها البحثيَّ

وقواعــد  ــة  ميَّ
ْ
ق الرَّ املكتبــة  خدمــات  2.توافــر 

صــات  ــة فــي مختلــف التخصُّ البيانــات البحثيَّ
بالجامعــة.

مــع عــدد منســوبي  2. ال يتناســب اإلنتــاج العلمــّي 
الجامعة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس.

العلمــّي 3.وجود مجمع مركزي للمعامل. البحــث  ــة  فاعليَّ الجامعــة  تقيــس  ال   .3
ــة. موضوعيَّ ــرات  ِ

ّ
مؤش باســتخدام 

4. اإلنتــاج العلمــّي ملنســوبي الجامعــة فــي نمــو 
مســتمر.

ســات  ــة مــع املؤسَّ محدوديــة الشــراكات الدوليَّ  .4
ومــع هيئات/شــركات الصناعــة. ــة،  الِعلميَّ

5. للجامعة ميثاق ألخالقيات البحث العلمّي.

6. توجد لجنة عليا ألخالقيات البحث العلمي.

7. توجد لجنة أخالقيات رعاية واستخدام الحيوانات في البحث العلمي.

مة
دا

سَت
ُ  امل

َّة مي
تن

وال
ة 

َّ عي
تم

ملج
ة ا

ولي
سئ

امل

باملشــاركة  الجامعــة  قيــادة  1.اهتمــام 
حــل  فــي  الجامعــة  دور  وإبــراز  ــة،  املجتمعيَّ

املجتمــع. مشــاكل 

مة
دا

سَت
ُ  امل

َّة مي
تن

وال
ة 

َّ عي
تم

ملج
ة ا

ولي
سئ

امل

للجامعــة . 1 ومعلنــة  معتمــدة  خطــة  توجــد  ال 
علــى  تحــرص  والبيئــة،  املجتمــع  لتنميــة 

. تفعيلهــا

مخصصــة  ــة  إداريَّ كيانــات  بالجامعــة   .2
البيئــة. وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  ألنشــطة 

ــزة بالجامعــة ال يتــم التوظيــف  2. وجــود مراكــز متمّيِ
األمثــل ملــا تثمــر عنــه مــن نتائــج عملهــا. 

التــي  ــة  والصحيَّ ــة  الطبيَّ الخدمــات  3.تنــوع 
ــة. الجامعيَّ املستشــفيات  تقدمهــا 

واملجتمــع  الجامعــة  بيــن  التعاُمــل  3.محدوديــة 
ــة،  الصناعيَّ البيئــة  مثــل:  املحيــط،  الخارجــي 

ــة. والزراعيَّ

كل  آراء  قيــاس  علــى  الجامعــة  4.حــرص 
املقدمــة. الخدمــات  فــي  ســتِفيديَن 

ُ
امل

4.وجــود عــدد مــن الوحــدات ذات الطابــع الخــاص 
لــة. بالجامعــة غيــر مفعَّ

ير
طو

الت
 و

دة
جو

 ال
ة ر

دا
إ

1.تبنــي قيــادات الجامعــة نظــم ضمــان جــودة 
ــة، واالســتقاللية،  األداء واملماَرســات االبتكاريَّ

املســتمر. والتطويــر 

ير
طو

الت
 و

دة
جو

 ال
ة ر

دا
إ

ــة بعــض كليــات الجامعــة وبرامجهــا  1.عــدم جاهزيَّ
�ضــّي أو البرامجــي. للحصــول علــى االعتمــاد املؤسَّ

الداخلــّي  الجــودة  لنظــام  دليــل  يوجــد   .2
د. يتضمــن املهــام، وآليــات العمــل بشــكل محــدَّ

هيئــة  أعضــاء  مــن  ة  البشــريَّ الكــوادر  ــة 
َّ
2.ِقل

الجــودة. ــم 
ُ
ظ

ُ
ن علــى  املدربــة  التدريــس 

بالجامعــة  الجــودة  ضمــان  مركــز  يلتــزم   .3
الجــودة  ضمــان  وحــدات  مــع  بالتواصــل 

لهــا. الفنــّي  الدعــم  وتقديــم  بالكليــات، 

شــهادة  علــى  الكليــات  بعــض  حصــول  عــدم   .3
الجــودة  لضمــان  ــة  القوميَّ الهيئــة  مــن  االعتمــاد 

واالعتمــاد 

4. يحرص مركز ضمان الجودة بالجامعة 
على عرض نتائج التقييم على املجالس 

الحاكمة للمناقشة.

ســتِفيديَن عــن 
ُ
ــة نظــام قيــاس آراء امل 4.عــدم فاعليَّ

جــودة التعليــم.

الجامعــة  قضايــا  بعــض  مناقشــة  محدوديــة   .5
الجامعــة. بمجلــس  وشــفافية  بوضــوح 
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تحديد أهم نقاط القوة والضعف

	 يتــم ذلــك مــن خــالل جلســات العصــف الذهنــّي لفريــق التخطيــط اإلســتراتيجي لتحديــد أهــم نقــاط
ــة لجميــع األطــراف املســتفيدة؛ حيــث يتــم تحديــد مــن 5: 10 عوامــل  ْعــف للبيئــة الداخليَّ القــوة والضَّ
ســِهم فــي تطويــر الجامعــة وتقدمهــا بنســبة: 75: 100%. وكذلــك تحديــد 5: 

ُ
ة )نقــاط قــوة( ت إســتراتيجيَّ

م الجامعــة بنســبة تتــراوح  ة )نقــاط َضْعــف( مــن شــأنها أن تؤثــر ســلًبا علــى تقــدُّ 10 عوامــل إســتراتيجيَّ
ْعــف يتــم بنــاء  ة لنقــاط القــوة والضَّ بيــن: 75: 100%. وبعــد تحديــد مصفوفــة العوامــل اإلســتراتيجيَّ

ات، والخطــط، والبرامــج املناِســبة للتعزيــز واملواجهــة، لتحقيــق رســالة الجامعــة. اإلســتراتيجيَّ
	 ة التي يجب أن تشــملها األولويات عند وضع الخطط ولكي يتم توضيح أهم العوامل في البيئة الداخليَّ

ــة، وعرضهــا  ــة والخارجيَّ ة الداخليَّ واإلســتراتيجيات للتعامــل تــم إعــداد مصفوفــة العوامــل اإلســتراتيجيَّ
ــة بالجامعــة، وذلــك لوضــع وزن نســبي لــكل نقطــة مــن نقــاط القــوة  ــة، واإلداريَّ علــى القيــادات األكاديميَّ

ْعــف. والضَّ
	 ــا بحيــث إن الترتيــب ــة( ترتيًبــا تنازليًّ ــة أو الخارجيَّ ة )الداخليَّ بعــد ذلــك تــم ترتيــب العوامــل اإلســتراتيجيَّ

األول يكــون للنقطــة ذات الــوزن النســبي األكبــر، بينمــا الترتيــب األخيــر للنقطــة ذات الــوزن النســبي 
األصغــر، وذلــك الختيــار أهــم النقــاط )أول 10 عوامــل( فــي كل مصفوفــة.

أهم نقاط القوة والضعف )العوامل اإلستراتيجية(

ْعفمأهم نقاط القوةم أهم نقاط الضَّ

بنظــام 1 الجامعــة  برامــج  لوائــح  تطويــر 
الســاعات املعتَمــدة بمرحلتــي البكالوريــوس، 

العليــا.  والدراســات 

بمرحلتــي  البينيــة  ــة  األكاديميَّ البرامــج  محدوديــة 
البكالوريوس والدراسات العليا والبرامج املشتركة 
ــة  محليَّ أخــرى  جامعــات  ومــع  الجامعــة  داخــل 

ــة. وإقليميَّ

إدارة 2 نظــم  تفعيــل  الجامعــة  قيــادة  تبنــي 
الجــودة.

ة املجهزة بتكنولوجيا   محدودية القاعات الدراسيَّ
التدريــس والتســهيالت األخــرى ألغــراض التدريــس 

ــم. 
ُّ
والتعل

ــة بالجامعــة، ودعمهــا 3 تميــز األنشــطة الطالبيَّ
ــا.  ــا وأكاديميًّ ماديًّ

انخفاض مستوى األداء الوظيفّي للجهاز اإلدارّي.

بالجامعــة 4 وجــود مركــز للتعليــم اإللكترونــّي 
ــة  ــة التعليميَّ فــي تطويــر الَعمليَّ بــدوره  يقــوم 

والتكنولوجيــة. 

ــة  ــة التعليميَّ إلدارة الَعمليَّ غيــاب نظــام إلكترونــّي 
بمرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا.

املكتبــات، 5 لتطويــر  مشــروعات  وجــود 
وفهرســتها، وربــط الجامعــة بشــبكة املكتبــات 

ــة.  يَّ
َ
مل لعا ا

الجامعــة  ألنشــطة  البيانــات  قواعــد  محدوديــة 
ــة. واإلداريَّ ــة،  والخدميَّ ــة،  والبحثيَّ ــة،  التعليميَّ

ــة 6 الَعمليَّ يخــدم  معامــل  مجمــع  إنشــاء 
ــة.  والبحثيَّ ــة،  التعليميَّ

الطــالب  لرعايــة  مــة  املقدَّ البرامــج  محدوديــة 
يــن.  فد لوا ا
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مــن 7 منبثقــة  للجامعــة  ــة  بحثيَّ خطــة  توافــر 
ــة  املجتمعيَّ واالحتياجــات  الدولــة  توجهــات 

والتنمويــة. 

البرامــج  تطويــر  متابعــة  نظــم  ــة  فاعليَّ ضعــف 
بكليــات  فاعليتهــا  مــدى  وقيــاس  املســتحَدثة 

 . معــة لجا ا

توافــر الكفــاءات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 8
فــي مجــال التدريــس والبحــث العلمــّي

محدوديــة تفعيــل آليــات لتنميــة مهــارات الطــالب 
ودعــم قدراتهــم علــى االبتــكار واإلبــداع.

ــة مميــزة 9 توافــر خدمــات وشــراكات مجتمعيَّ
والخيريــة  ــة  الطبيَّ القوافــل  مثــل  للجامعــة 

وغيرهــا.

ــة لدعــم إنتــاج البحــث  ضعــف املخصصــات املاليَّ
العلمــّي. 

ملنســوبي 10 والبحثــي  العلمــّي  اإلنتــاج  تزايــد 
الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة 

بالجامعــة  املعاونــة 

الجامعــة  ألنشــطة  التســويقية  البرامــج  ضعــف 
وخدماتهــا.

	 بعــد إنتهــاء فريــق التخطيــط اإلســتراتيجي بالجامعــة مــن تحديــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف 
البيئــي  للتحليــل  اإلســتراتيجية  الــدالالت  إســتخاص  يتــم  الداخليــة(  اإلســتراتيجية  )العوامــل 
وذلــك بإعــداد مصفوفــة العوامــل اإلســتراتيجية الداخليــة بحســاب األوزان املرجحــة لــكل عامــل 

إســتراتيجي )نقطــة قــوة أو ضعــف( للوصــول إلــى الــوزن الكلــي املرجــح للجامعــة.

حساب الوزن النسبي والوزن املرجح ألهم العوامل اإلستراتيجية من خال الخطوات التالية:

أوال – بالنسبة للبيئة الداخلية :

1-    تحديــد وزن نســبى لــكل نقطــة مــن نقــاط القــوة ولــكل نقطــة مــن نقــاط الضعــف، ومراعــاة أن مجمــوع 
األوزان النســبية لنقــاط القــوة يكــون )0.5( ومجمــوع األوزان النســبية لنقــاط الضعــف يكــون )0.5(، 

بحيــث يكــون مجمــوع الــوزن النســبي لجميــع نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف )1( .

2-    حســاب الــوزن املرجــح لــكل نقطــة مــن نقــاط القــوة عــن طريــق ضــرب الــوزن النســبي فــي الرقــم )4( فــي 
حالة قدرة املؤسســة على االســتفادة من نقطة القوة بنســبة 90%-100% ، وضربه في الرقم )3( في حالة 

قــدرة املؤسســة علــى االســتفادة مــن نقطــة القــوة بنســبة %75-%90.

3-    أمــا بالنســبة لحســاب الــوزن املرجــح لــكل نقطــة مــن نقــاط الضعــف فيكــون عــن طريــق ضــرب الــوزن 
النســبي فــي الرقــم )2( فــي حالــة قــدرة املؤسســة علــى التغلــب علــى نقطــة الضعــف بنســبة %90-%100 ، 

وضربــه فــي الرقــم )1( فــي حالــة قــدرة املؤسســة علــى التغلــب علــى نقطــة الضعــف بنســبة %75-%90.

4-    جمــع األوزان املرجحــة لــكل مــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف للوصــول إلــى الــوزن الكلــى املرجــح 
بالنســبة املؤسســة، وهــذا الرقــم يعبــر عــن قــدرة املؤسســة علــى التعامــل مــع عوامــل البيئــة الداخليــة )كلمــا 

زاد الرقــم واقتــرب مــن )3( كانــت القــدرة أكبــر والعكــس صحيــح(.
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مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية )نقاط القوة والضعف(

العامل اإلستراتيجيم
الوزن 
النسبي

الدرجة
الوزن 
املرجح

مجاالت القوة

تطويــر لوائــح برامــج الجامعــة بنظــام الســاعات املعتمــدة بمرحلتــي 
البكالوريــوس والدراســات العليــا 

0.0530.15

0.0530.15تبني قيادة الجامعة تفعيل نظم  إدارة الجودة 

0.0640.24تميز االنشطة الطالبية بالجامعة ودعمها مادًيا وأكاديمًيا. 

وجــود مركــز للتعليــم االلكترونــي بالجامعــة يقــوم بــدوره فــي تطويــر 
والتكنولوجيــة التعليميــة  العمليــة 

0.0440.16

وجود مشروعات لتطوير املكتبات وفهرستها وربط الجامعة بشبكة 
املكتبــات العاملية

0.0440.16

0.0540.2إنشاء مجمع معامل يخدم العملية التعليمية والبحثية 

الدولــة  توجهــات  مــن  منبثقــة  للجامعــة  بحثيــة  خطــة  توافــر 
والتنمويــة.  املجتمعيــة  واالحتياجــات 

0.0430.12

توافــر الكفــاءات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــال التدريــس 
العلمــي والبحــث 

0.0640.24

توافــر خدمــات وشــراكات مجتمعيــة مميــزة للجامعــة مثــل القوافــل 
الطبيــة والخيريــة وغيرهــا

0.0640.24

تزايــد اإلنتــاج العلمــي والبحثــي  ملنســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس والهيئــة املعاونــة بالجامعــة 

0.0540.2

0.51.86

مجاالت الضعف

البكالوريــوس  بمرحلتــي  البينيــة  األكاديميــة  البرامــج  محدوديــة 
والدراســات العليــا واملشــتركة داخــل الجامعــة ومــع جامعــات أخــري 

وإقليميــة  محليــة 
0.0410.04

التدريــس،  بتكنولوجيــا  املجهــزة  ة  الدراســيَّ القاعــات   محدوديــة 
التدريــس. ألغــراض  األخــرى  والتســهيالت 

0.0420.08

0.0620.12انخفاض مستوى األداء الوظيفّي للجهاز اإلدارّي. 
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بمرحلتــي  ــة  التعليميَّ ــة  الَعمليَّ إلدارة  إلكترونــّي  نظــام  وجــود  عــدم 
العليــا.  والدراســات  البكالوريــوس 

0.0720.14

ــة،  ــة، والبحثيَّ محدوديــة قواعــد البيانــات ألنشــطة الجامعــة التعليميَّ
ــة.  ــة، واإلداريَّ والخدميَّ

0.0520.1

مة لرعاية الطالب الوافدين.  0.0620.12محدودية البرامج املقدَّ

ة نظم تطوير البرامج وتحديثها بكليات الجامعة.  0.0510.05ضعف فاعليَّ

محدوديــة تفعيــل آليــات لتنميــة مهــارات الطــالب ودعــم قدراتهــم علــى 
االبتــكار واإلبــداع.

0.0410.04

ة لدعم إنتاج البحث العلمّي.  0.0520.1ضعف املخصصات املاليَّ

ة  0.0410.04ضعف البرامج التسويقية ألنشطة الجامعة األكاديميَّ

0.50.83

12,69إجمالي الوزن املرجح

إجراءات تحليل البيئة الخارجية

أوال: جمع البيانات واملعلومات: 
وقــد تــم مــن خــال أعضــاء الفريــق التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية بواســطة أدوات لجمــع البيانــات 
واملعلومــات املتنوعــة حيــث اســتند تحليــل البيئــة الخارجيــة علــى مجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة 

وتشــمل:  واملؤثــرة 

	أصحاب املصلحة املستفيدين
	اتجاهات سوق العمل
	القوانين والقواعد املنظمة
	العوامل السياسية والتنظيمية
	العوامل االقتصادية واالجتماعية
	العوامل التكنولوجية

: تحليل النتائج ومناقشتها: 
ً
ثانيا

بعــد االنتهــاء مــن تحليــل اســتمارات التحليــل البيئــّي لــكل األطــراف املســتفيدة يتــم عرضهــا علــى فريــق 
ة ملناقشــة النتائــج ومجــاالت التطويــر. الخطــة اإلســتراتيجيَّ

َرص والتهديدات:
ُ
ا: تحديد أهم الف

ً
ثالث

ــَرص والتهديــدات مــن أجــل تحديــد 
ُ
يتــم ذلــك عــن طريــق جلســات العصــف الذهنــّي للوقــوف علــى أهــم الف

ات، وخطط، وبرامج  ة )الفرص والتهديدات( التي بحاجة إلى إستراتيجيَّ ة الخارجيَّ العوامل اإلستراتيجيَّ
للتعزيــز، واملواجهــة
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ة 2022-2027 ا لنتائج لتحليل البيئي في الخطة اإلستراتيجيَّ
ً
َرص والتهديدات طبق

ُ
الف

ار
عي

امل

َرص
ُ
الف

ار
عي

امل

التــــهديدات

جي
اتي

تر
إلس

ط ا
طي

خ
الت

ــة(  1. للجامعــة موقــع جغرافــي )بيئــة زراعيَّ
يتيــح لهــا التفاعــل مــع محيطهــا املجتمعــّي 

جي
اتي

تر
إلس

ط ا
طي

خ
الت

فــي  ــة  املجتمعيَّ األطــراف  مشــاركة  1.ضعــف 
ة للجامعــة. مراحــل إعــداد الخطــة اإلســتراتيجيَّ

بيــن  مميــز  تناف�ضــي  وضــع  2.للجامعــة 
املحيطــة الجامعــات 

ة  اإلســتراتيجيَّ الخطــة  بيــن  الربــط  2.عــدم 
ة للمحافظــة بمــا  للجامعــة، والخطــط التشــغيليَّ

واملثمــر. ــاء  البنَّ التعــاون  يضمــن 

ة  ــن خطــة الجامعــة اإلســتراتيجيَّ تتضمَّ  .3
ســَتدامة.

ُ
مــا يتوافــق مــع أبعــاد التنميــة امل

للخطــة  ــة  ماليَّ صــات  ُمخصَّ وجــود  3.عــدم 
2022-2027م. ة  اإلســتراتيجيَّ

ة  4.البدايــة املتأخــرة إلعــداد اإلســتراتيجيَّ
ريــن.

َ
تســمح باالســتفادة مــن تجــارب اآلخ

َّة اتي
لذ

ة ا
ار

إلد
 وا

مة
وك

لح
 وا

دة
قيا

ال

املجتمــع  وثقــة  الجامعــة  ة  اســتقالليَّ  .1
ــة فــي الجامعــة  املحيــط والهيئــات الخارجيَّ

والشــراكات. للتعــاون  َرًصــا 
ُ
ف يتيــح  ممــا 

َّة اتي
لذ

ة ا
ار

إلد
 وا

مة
وك

لح
 وا

دة
قيا

ال

فــي  ــة  املجتمعيَّ األطــراف  مشــاركة  1.محدوديــة 
بالجامعــة. الحاكمــة  واللجــان  املجالــس 

2.تبــوأ كثيــر مــن قيــادات الجامعــة مناصــب 
التعــاون  فــي  يســهم  ممــا  املحافظــة  فــي 

. ملســتمر ا

للجامعــة  ــة  األكاديميَّ القيــادة  3.تشــجيع 
علــى التعــاون مــع املجتمــع املحيــط لحــل 

املشــاكل.

بيــن  )التكنولوجــّي(  قنــّي  2. َضْعــف التواُصــل الّتِ
الجامعــة ومثيالتهــا. 

التعليــم  َمنــة 
ْ
َرق نحــو  الدولــة  4.توجــه 

قنّي مما يتيح فرص اســتحداث  م الّتِ
ُّ
والتعل

هــذه  تخــدم  جديــدة،  وكليــات  برامــج 
عــات. لقطا ا

3.املنافسة املباشرة من الجامعات املجاورة.

5.ظهــور الجامعــة فــي الســنوات األخيــرة فــي 
ــة. التصنيفــات الدوليَّ

مــن  املزيــد  منــح  نحــو  الدولــة  6.توجــه 
للجامعــات. ة  االســتقالليَّ

از 
جه

ال
ّي ر

دا
ــز اإل والتميُّ اإلصــالح  نحــو  الدولــة  1.توجــه 

ملؤسســات التعليــم العالــي بدعــم  اإلدارّي 
از مــن وزارة التخطيــط.

جه
ال

ّي ر
دا

لتعييــن اإل كافيــة  ــة  ماليَّ درجــات  ــر 
ُّ
توف 1.عــدم 

بالجامعــة. جــدد  وفنييــن  إدارييــن 
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ة 
ني

الب
 و

َّة دي
ملا

 وا
َّة الي

 امل
د ر

وا
امل

َّة جي
لو

نو
تك

ال

الهائلــة  ــة  التكنولوجيَّ التغيــرات   .1
َرًصــا 

ُ
ف تتيــح  املجتمــع  فــي  واملتســارعة 

وخدمــات  برامــج  الســتحداث  للجامعــة 
جديــدة. ــة  مجتمعيَّ

ة 
ني

الب
 و

َّة دي
ملا

 وا
َّة الي

 امل
د ر

وا
امل

َّة جي
لو

نو
تك

ال

عــدم ثبــات الدعــم املــادي، وتذبــذب املواَزنــة . 1
املخصصــة للجامعة.

للدولــة . 2 واضحــة  ة  إســتراتيجيَّ إعــداد 
علــى  الحصــول  ــَرص 

ُ
ف مــن  تعظــم 

الحكومــّي. الدعــم 

تمويــل . 2 فــي  املجتمــع  مســاَهمة  َضْعــف 
التعليــم. ســات  مؤسَّ

قبــل  مــا  التعليــم  َمنــة 
ْ
لَرق الدولــة  3.توجــه 

ر  بــة هــذا التطــوُّ
َ
الجامعــّي يســتلزم ضــرورة ُمواك

وبشــريا. ــا  ماديًّ الجامعــّي  التعليــم  فــي 

س 
ي در

الت
ة 

يئ
 ه

اء
ض

أع
نة

او
ملع

ة ا
يئ

له
وا

فــي . 1 تدريــس  هيئــة  أعضــاء  وجــود 
ــة. ودوليَّ ــة  إقليميَّ جامعــات 

س 
ي در

الت
ة 

يئ
 ه

اء
ض

أع
نة

او
ملع

ة ا
يئ

له
وا

لألكفــاء  ــة  الخارجيَّ الجهــات  1.اســتقطاب 
التدريــس. هيئــة  أعضــاء  مــن  واملتميزيــن 

توافــق أعــداد أعضــاء هيئــة التدريس . 2
للنســب  َوفًقــا  الطــالب  أعــداد  مــع 

ــة املرِجعيَّ

هيئــة  أعضــاء  علــى  ــة  املاديَّ الضغــوط  2.تزايــد 
ــة  فــي عمليَّ مــن جهودهــم  ــل  ِ

ّ
ُيقل ــا  ممَّ التدريــس 

لالعتمــاد. والتأهيــل  املســتمر  التطويــر 

ن و
ج

ري
لخ

 وا
ب

ال
ط

ال

الجامعــّي  التعليــم  علــى  الطلــب  1.زيــادة 
والدراســات  األولــى  ــة  الجامعيَّ املرحلــة  فــي 

ــة.
َّ
كاف صــات  للتخصُّ العليــا 

ن و
ج

ري
لخ

 وا
ب

ال
ط

ال

ــة وأهليــة  1.ممارســات مميــزة لجامعــات حكوميَّ
الوافديــن  الطــالب  مــن  عــدد  أكبــر  جــذب  فــي 

بالجامعــة. مقارنــة 

2. إمكانيــة التواُصــل مــع القطــاع الخــاّص 
ــَرص عمــل لخريجــي الجامعــة.

ُ
لتوفيــر ف

ســات املجتمــع املدنــي  2. قصــور فــي بعــض مؤسَّ
ــرات  ِ

ّ
والهيئــات فــي أعمــال الرصــد والتتبــع للمؤش

بســوق  الخاصــة  بــات 
َّ
واملتطل واإلحصائيــات 

ــة  العمــل مــن خريجــي الجامعــة واألبحــاث الِعلميَّ
ــة املجتمعيَّ والخدمــات 

م
ُّ عل

الت
 و

يم
عل

الت

صــة  متخّصِ ــة  أكاديميَّ برامــج  1.وجــود 
ــة( يقبــل عليهــا ســوق العمــل. )فــرص حقيقيَّ

م
ُّ عل

الت
 و

يم
عل

الت

1.زيادة عدد البطالة من خريجي الجامعة.

ــة  التكنولوجيَّ املهــارات  مســتوى  ارتفــاع   .2
ســوق  يحتاجهــا  التــي  صــة  املتخّصِ ــة  والعمليَّ
الجامعــة. خريجــي  بمســتوى  مقارنــة  العمــل 

فــي  ــة  والدوليَّ ــة  الخاصَّ الجامعــات  3.توســع 
ــة يقبــل عليهــا  اســتحداث وتقديــم برامــج أكاديميَّ

الجامعــة. تقدمهــا  وال  العمــل  ســوق 
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َّة مي
علي

الت
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ط
ش

ألن
 وا

مّي
عل

 ال
ث

ح
الب

ــة . 1 وجــود االتفاقيــات والشــراكات الدوليَّ
التــي تســهم فــي تطويــر منظومــة البحــث 

العلمــّي.

َّة مي
علي

الت
ة 

ط
ش

ألن
 وا

مّي
عل

 ال
ث

ح
الب

1.ضعــف الربــط بيــن منظومــة البحــث العلمــّي 
بالجامعــة واحتياجــات املجتمــع.

أبحــاث  إلــى  األعمــال  مجتمــع  2.حاجــة 
ــة تفيــد فــي تطويــر املجتمــع وتنميتــه  تطبيقيَّ

علــى وجــه أمثــل.

ــة لتحقيــق . 2 ــة القوميَّ تنــوع القضايــا البحثيَّ
ســَتدامة 

ُ
امل للتنميــة  الدولــة  ة  إســتراتيجيَّ

ــة. البحثيَّ الجامعــة  بإمكانــات  مقارنــة   2030

ــة  الِعلميَّ ســات  املؤسَّ مــن  العديــد  3.ثقــة 
فــي الجامعــة ممــا يتيــح فــرص التعــاون فــي 

العلمــّي. البحــث  مجــال 

للمشــروعات . 3 املانحــة  الجهــات  تعــدد 
ــا. ودوليًّ ــا  محليًّ ــة  البحثيَّ

ة 
َّ عي

تم
ملج

ة ا
ولي

سئ
امل

مة
دا

سَت
ُ  امل

َّة مي
تن

وال

حــرص الجامعــة علــى مشــاركة أعضــاء . 1
املحلــّي(  )املجتمــع  ســتِفيديَن 

ُ
امل مــن 

فــي مجالســها الحاكمــة واللجــان ذات 
الصلــة.

ة 
َّ عي

تم
ملج

ة ا
ولي

سئ
امل

مة
دا

سَت
ُ  امل

َّة مي
تن

وال
آراء  قيــاس  علــى  الجامعــة  حــرص  1.عــدم 
بــأدوات  الخارجــي  املجتمــع  مــن  ســتِفيديَن 

ُ
امل

قيــاس مناســبة ممــا يؤثــر ســلًبا علــى االســتفادة 
التقييــم. نتائــج  مــن 

ــال للجامعــة مــع أقرانهــا . 2 التواُصــل الفعَّ
ــة،  ــة، واإلقليميَّ مــن الجامعــات املحليَّ

ــة. ــة، واملجتمعــات املهنيَّ والدوليَّ

وبيئتهــا  الجامعــة  بيــن  التفاعــل  ضعــف   .2
محــددة.  أنشــطة  توجيــه  خــالل  مــن  املحيطــة 

ير
طو

الت
 و

دة
جو

 ال
ة ر

دا
إ

ســات . 1 توجــه الدولــة نحــو اعتمــاد مؤسَّ
يتيــح  ممــا  العالــي  التعليــم  وبرامــج 
الجامعــة  برامــج  العتمــاد  الفرصــة 

. تهــا وكليا

ير
طو

الت
 و

دة
جو

 ال
ة ر

دا
إ

والبرامــج  الكليــات  مــن  العديــد  1.حصــول 
االعتمــاد  علــى  مناظــرة  بجامعــات  ــة  األكاديميَّ
التعليــم  جــودة  لضمــان  ــة  القوميَّ الهيئــة  مــن 

واالعتمــاد.

ــة حصــول بعــض الكليــات علــى . 2 حتميَّ
ــة لضمــان  االعتمــاد مــن الهيئــة القوميَّ

جــودة التعليــم واالعتمــاد.

تشــجيع الجامعــة للكليــات للحصــول . 3
بمشــروعات  ة  تنافســيَّ مشــاريع  علــى 

لدعمهــا. الســبل  وتوفيــر  التطويــر 

تحديد أهم الفرص والتهديدات

	 يتــم ذلــك مــن خــالل جلســات العصــف الذهنــّي لفريــق التخطيــط اإلســتراتيجي لتحديــد أهــم نقــاط
ــة لجميــع األطــراف املســتفيدة. حيــث يتــم تحديــد مــن 5: 10 عوامــل  ْعــف للبيئــة الداخليَّ القــوة والضَّ
ســِهم فــي تطويــر الجامعــة وتقدمهــا، بنســبة: 75: 100%. وكذلــك تحديــد 5: 

ُ
ة )الُفــَرص( ت إســتراتيجيَّ

م الجامعــة بنســبة تتــراوح  ًبا علــى تقــدُّ
ْ
ة )التهديــدات( مــن شــأنها أن تؤثــر َســل 10 العوامــل اإلســتراتيجيَّ

ْعــف يتــم بنــاء  ة لنقــاط القــوة والضَّ بيــن: 75: 100%. وبعــد تحديــد مصفوفــة العوامــل اإلســتراتيجيَّ
ات، والخطــط، والبرامــج املناِســبة للتعزيــز واملواجهــة، لتحقيــق رســالة الجامعــة. اإلســتراتيجيَّ

	 ة التي يجب أن تشملها األولويات عند وضع الخطط ولكي يتم توضيح أهم العوامل في البيئة الخارجيَّ
ــة، وعرضهــا  ــة والخارجيَّ ة الداخليَّ واإلســتراتيجيات للتعامــل تــم إعــداد مصفوفــة العوامــل اإلســتراتيجيَّ
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ــة بالجامعــة، وذلــك لوضــع وزن نســبي لــكل نقطــة مــن نقــاط الُفــَرص  ــة، واإلداريَّ علــى القيــادات األكاديميَّ
والتهديدات.

	 ــا، بحيــث إن الترتيــب األول يكــون ــة( ترتيًبــا تنازليًّ ة الخارجيَّ بعــد ذلــك تــم ترتيــب العوامــل )اإلســتراتيجيَّ
للنقطــة ذات الــوزن النســبي األكبــر، بينمــا الترتيــب األخيــر للنقطــة ذات الــوزن النســبي األصغــر، وذلــك 

الختيــار أهــم النقــاط )أول 5 عوامــل( فــي كل مصفوفــة.

أهم نقاط الفرص والتهديدات )العوامل اإلستراتيجية(

أهم التهديدات Threatsمأهم  الفرص Opportunities م

توجــه الدولــة نحــو تطبيــق رؤيــة مصــر 2030 )1(
فيمــا يخــص قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي

وجــود عــدد مــن الجامعــات الحكوميــة والخاصة )1(
فــي نطــاق جغرافــي قريــب مــن الفيــوم 

والتعليــم )2( التعليــم  رقمنــة  نحــو  الدولــة  توجــه 
الفنــي ممــا يســاعد فــي تدويــل التعليــم 

توجــه الدولــة نحــو التوســع فــي إنشــاء الجامعــات )2(
الخاصــة والجامعــات االهلية

فــي )3(توجه الدولة نحو اإلصالح والتميز اإلداري)3( والدوليــة  الخاصــة  الجامعــات  توســع 
بســوق  مرتبطــة  تعليميــة  برامــج  اســتحداث 
والدراســات  البكالوريــوس  فــي مرحلتــي  العمــل 

لعليــا ا

بصفــة )4( الجامعــي  التعليــم  علــى  الطلــب  زيــادة 
أو  األولــى  الجامعيــة  باملرحلــة  ســواء  عامــة 

العليــا الدراســات 

الدولــة )4( تواجههــا  التــي  االقتصاديــة  الضغــوط 
وانعكاســه على املوازنات املخصصة للجامعات 

توجــه الدولــة نحــو عقــد شــراكات واتفاقيــات )5(
دوليــة منهــا مــا يخــص مجــاالت التعليــم والبحــث 

العلمــي

جــذب الجامعــات الخاصــة للطــالب الوافديــن )5(
بالجامعــات  مقارنــة  اإلجــراءات  وســهولة 

لحكوميــة ا

ــة )6( حاجــة مجتمــع األعمــال إلــى األبحــاث التطبيقيَّ
التــي تســهم فــي تنميــة املجتمــع.

والصحــة )6( واألميــة  الفقــر  مشــاكل  ارتفــاع 
الفيــوم بمحافظــة 

ــة  )7( تعــدد الجهــات املانحــة للمشــروعات البحثيَّ
ــة. والدوليَّ ــة،  املحليَّ

محدوديــة فــرص التوظيــف أمــام الخريجيــن فــي  )7(
القطــاع الخــاص واملجتمــع املحلــي

توجه محافظة الفيوم للتعاون مع الجامعة في   )8(
ــة فــي مجــاالت الصحــة،  حــل املشــكالت املجتمعيَّ

والسياحة، وريادة األعمال، وغيرها.

فــي   )8( املجتمعيــة  االطــراف  مشــاركة  ضعــف 
الجامعيــة  األنشــطة 

الفيــوم  )9( بمحافظــة  صناعيــة  مناطــق   وجــود 
واملحافظــات املجــاورة، مثــل: محافظتي الجيزة، 

وبنــي ســويف.

لألنشــطة  )9( األعمــال  رجــال  تمويــل  ضعــف 
معيــة لجا ا

 
)10(

 املبــاَدرات الرئاســية فــي محافظــة الفيــوم، ومــا 
الصحــة،  فــي  ــة  تنمويَّ مجــاالت  مــن  تتضمنــه 

ورفــع مســتوى املعيشــة لألســر. والســياحة، 

 
)10(

ارتقاع تنافسية الجامعات في الوطن العربي. 
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	 بعــد إنتهــاء فريــق التخطيــط اإلســتراتيجي بالجامعــة مــن تحديــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف 
البيئــي  للتحليــل  اإلســتراتيجية  الــدالالت  إســتخاص  يتــم  الخارجيــة(  اإلســتراتيجية  )العوامــل 
وذلــك بإعــداد مصفوفــة العوامــل اإلســتراتيجية الخارجيــة بحســاب األوزان املرجحــة لــكل عامــل 

إســتراتيجي )نقطــة الفــرص والتهديــدات( للوصــول إلــى الــوزن الكلــي املرجــح للجامعــة.

حســاب الــوزن النســبي والــوزن املرجــح ألهــم العوامــل اإلســتراتيجية  الخارجيــة مــن خــال الخطــوات 
التاليــة:

أوال – بالنسبة للبيئة الخارجية :

1-    تحديــد وزن نســبى لــكل نقطــة مــن نقــاط الفــرص ولــكل نقطــة مــن نقــاط التهديــدات، ومراعــاة أن 
مجمــوع األوزان النســبية لنقــاط الفــرص يكــون )0.5( ومجمــوع األوزان النســبية لنقــاط التهديــدات يكــون 

)0.5(، بحيــث يكــون مجمــوع الــوزن النســبي لجميــع نقــاط الفــرص ونقــاط التهديــدات )1( .

2-    حســاب الــوزن املرجــح لــكل نقطــة مــن نقــاط الفــرص عــن طريــق ضــرب الــوزن النســبي فــي الرقــم )4( 
فــي حالــة قــدرة املؤسســة علــى االســتفادة مــن نقطــة الفــرص بنســبة 90%-100% ، وضربــه فــي الرقــم )3( فــي 

حالــة قــدرة املؤسســة علــى االســتفادة مــن نقطــة القــوة بنســبة %75-%90.

3-    أمــا بالنســبة لحســاب الــوزن املرجــح لــكل نقطــة مــن نقــاط التهديــدات فيكــون عــن طريــق ضــرب 
الــوزن النســبي فــي الرقــم )2( فــي حالــة قــدرة املؤسســة علــى التغلــب علــى نقطــة التهديــد بنســبة %90-%100 

، وضربــه فــي الرقــم )1( فــي حالــة قــدرة املؤسســة علــى التغلــب علــى نقطــة التهديــد بنســبة %75-%90.

4-    جمــع األوزان املرجحــة لــكل مــن نقــاط الفــرص ونقــاط التهديــد للوصــول إلــى الــوزن الكلــى املرجــح 
بالنســبة املؤسســة، وهــذا الرقــم يعبــر عــن قــدرة املؤسســة علــى التعامــل مــع عوامــل البيئــة الخارجيــة 

)كلمــا زاد الرقــم واقتــرب مــن )3( كانــت القــدرة أكبــر والعكــس صحيــح(.

مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية )نقاط القوة والضعف(

الوزن الدرجةالوزن النسبيالعامل اإلستراتيجيم
املرجح

الفرص املتاحة

توجه الدولة نحو تطبيق رؤية مصر 2030 فيما يخص قطاع 1
التعليم والبحث العلمّي

0.0330.09

ــا ُيســاِعد 2 ــم الفنــّي؛ ممَّ
ُّ
َمنــة التعليــم والتعل

ْ
توجــه الدولــة نحــو َرق

فــي تدويــل التعليــم 
0.0940.36

ز اإلدارّي.3 0.0230.06توجه الدولة نحو اإلصالح والتميُّ

ســواء 4 ــٍة  عامَّ بصفــٍة  الجامعــّي  التعليــم  علــى  الطلــب  زيــادة 
العليــا. بالدراســات  أم  األولــى  ــة  الجامعيَّ باملرحلــة 

0.0330.09
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ــة، منهــا مــا 5 توجــه الدولــة نحــو عقــد شــراكات، واتفاقيــات دوليَّ
يخــص مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــّي.

0.0630.18

ــة التــي تســهم فــي 6 حاجــة مجتمــع األعمــال إلــى األبحــاث التطبيقيَّ
تنميــة املجتمــع.

0.0430.12

ة.7 ة والدوليَّ ة املحليَّ 0.0740.28تعدد الجهات املانحة للمشروعات البحثيَّ

توجــه محافظــة الفيــوم للتعــاون مــع الجامعــة فــي حل املشــكالت 8
ــة فــي مجــاالت الصحــة، والســياحة، وريــادة األعمــال،  املجتمعيَّ

وغيرهــا.

0.0430.12

واملحافظــات 9 الفيــوم  بمحافظــة  صناعيــة  مناطــق   وجــود 
ســويف. وبنــي  الجيــزة،  محافظتــي:  مثــل  املجــاورة، 

0.0640.24

 املبــاَدرات الرئاســية فــي محافظــة الفيــوم، ومــا تتضمنــه مــن 10
مســتوى  ورفــع  والســياحة،  الصحــة،  فــي  ــة  تنمويَّ مجــاالت 

لألســر. املعيشــة 

0.0640.24

0.51.78

التهديدات

نطــاق  فــي  الحكوميــة والخاصــة  الجامعــات  مــن  عــدد  وجــود 
الفيــوم  مــن  قريــب  جغرافــي 

0.0820.16

الخاصــة  الجامعــات  إنشــاء  فــي  التوســع  نحــو  الدولــة  توجــه 
االهليــة والجامعــات 

0.0820.16

برامــج  اســتحداث  فــي  والدوليــة  الخاصــة  الجامعــات  توســع 
البكالوريــوس  مرحلتــي  فــي  العمــل  بســوق  مرتبطــة  تعليميــة 

العليــا والدراســات 

0.0520.1

الضغــوط االقتصاديــة التــي تواجههــا الدولــة وانعكاســه علــى 
املوازنــات املخصصــة للجامعــات 

0.0410.04

وســهولة  الوافديــن  للطــالب  الخاصــة  الجامعــات  جــذب 
الحكوميــة بالجامعــات  مقارنــة  اإلجــراءات 

0.0620.12

0.0420.08ارتفاع مشاكل الفقر واألمية والصحة بمحافظة الفيوم

محدوديــة فــرص التوظيــف أمــام الخريجيــن في القطاع الخاص 
واملجتمع املحلي

0.0410.04

0.0310.03ضعف مشاركة االطراف املجتمعية في األنشطة الجامعية 

0.0410.04ضعف تمويل رجال األعمال لألنشطة الجامعية
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0.0420.08ارتقاع تنافسية الجامعات في الوطن العربي. 

0.50.85

12.63إجمالي الوزن املرجح

لتحديــد موقــع جامعــة الفيــوم وفــق مصفوفــة التحليــل البيئــي تــم مقارنــة إجمالــي الدرجــة املرجحــة للعوامــل 
الداخليــة بإجمالــي الدرجــة املرجحــة للعوامــل الخارجيــة ، وتبيــن مــن تلــك املقارنــة أن الجامعــة وفــق مصفوفــة 

التحليــل البيئــي توجــد فــي منطقــة التوســع والنمــو . وذلــك وفــق املبيــن فــى الشــكل التالــي. 
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السمات المميزة للجامعة
يتلخص الوضع التناف�صي للجامعة في النقاط التالية:

* وجود جامعة الفيوم بالقرب من العاصمة )محافظة القاهرة( وبوابة الوجه القبلي.
اســتحداث برامــج متميــزة يقبــل عليهــا الطــاب ومطلوبــة فــي ســوق العمــل فــي مرحلتــي البكالوريــوس   *

العليــا.  والدراســات 
* وجود مراكز متخصصة :

- مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي
- مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

)املراكز املعتمدة باملؤسسة(
* وجود مستشفيات متخصصة

القضايا اإلستراتيجية األساسية لجامعة الفيوم
تتحدد القضايا األساسية لجامعة الفيوم في :

1.إعداد خريجي الجامعة ملمارسة مهنية وبحثية منافسة.
2.التطوير املستمر لقدرة الجامعة املؤسسية والفاعلية التعليمية لكلياتها وبرامجها.

3.إعداد باحثين متميزين بالجامعة قادرين على تطوير تخصصاتهم وتقديم بحوث إبداعية وتطبيقية.
4.تقديــم خدمــات مجتمعيــة وبيئيــة متميــزة تســهم فــى تحقيــق إســتراتيجية الدولــة للتنميــة املســتدامة 

.2030
5.التطوير املستمر لبرامج الجامعة وكلياتها وإدارتها وتأهيلها لاعتماد.

ة.  6.رفع جاهزية وتنافسية الجامعة وتعزيز مزاياها التنافسيَّ
7.التوظيف األمثل للموارد البشرية واملادية وتنمية املوارد املالية الذاتية للجامعة.

زة. ة، وتحسين ما تقدمه من خدمات متمّيِ 8.تطوير املستشفيات الجامعيَّ
9.إقامة أنشطة طابية متنوعة، ومتعددة، ومشاركة طابية فاعلة.

10 العمل على أن تصبح الجامعة منارة لتعزيز ثقافة االبتكار، واقتصاد املعرفه باملجتمع.
دامة.

َ
ست

ُ
11.السعي من أجل أن تصبح الجامعة بيت خبرة لدراسات التنمية امل

 أهم أولويات الخطة اإلستراتيجية 2027-2022
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TOWS تحديد الإستراتيجيات البديلة

للخطة الإستراتيجية

2027-2022
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TOWS تحديد الإستراتيجيات البديلة لجامعة الفيوم
تم تحديد اإلستراتيجيات البديلة لجامعة الفيوم من خالل تحديد القضايا الحرجة اآلنية للجامعة ، التى تم 
استخالصها باستخدام مصفوفة TOWS )مصفوفة التهديدات / الفرص – نقاط الضعف / نقاط القوة(، 
ومن خالل نتائج التحليل البيئي للعوامل الداخلية  والخارجية تبين أن لدى جامعة الفيوم الكثير من جوانب 
.وبناء على الوضع اإلستراتيجي السابق 

ً
القوة والفرص التى يمكن البناء عليها لتحسين وضع الجامعة مستقبال

ذكره للجامعة تم تحديد اإلستراتيجيات البديلة اآلتية:

)WO( أوال إستراتيجيات التطوير والتحسين

تمكــن هــذه اإلســتراتيجية الجامعــة مــن االســتفادة مــن الفرصــة فــي التغلــب علــى مجــاالت الضعــف ، 
ويتضــح مــن ذلــك أن أمــام الجامعــة العديــد مــن الفــرص التــى يمكــن تلخيصهــا فــي األتــي:

تتمثل الفرص التى تمتلكها الجامعة في توجه الدولة نحو اعتماد مؤسسات التعليم العالى وبرامجه.- 1
ثقة العديد من الهيئات الخارجية في الجامعة،وتوجه الدولة نحو التعليم التقنى.- 2
التغيرات التكنولوجية والثقافية املتسارعة في املجتمع ،- 3
ظهور الجامعة في السنوات األخيرة في التصنيفات العاملية املتميزة.- 4
إمكانية تواصل الجامعة مع القطاع الخاص.- 5
تعدد الجهات املانحة للمشروعات البحثية محلًيا ودولًيا. - 6
اهتمام الحكومة بتطوير الجهاز اإلداري.- 7
صة تلبي احتياجات سوق العمل.- 8 ة متخّصِ  وجود برامج أكاديميَّ

وبالتالي ستقوم الجامعة باستخدام إستراتيجية التطوير والتحسين )WO( من خال القيام باآلتي:

مــة، ولـكـي . 1 ة بكليــات الجامعــة وبرامجهــا الحاليــة لتواكــب نظيراتهــا بالــدول املتقّدِ تحديــث اللوائــح الدراســيَّ
رة، وبمعاييــر االعتمــاد املؤس�صــي  تطــّوِ

ُ
ــة امل ــة، والعمليَّ بــات ســوق العمــل مــن املهــارات التكنولوجيَّ

َّ
تفــي بمتطل

ــة. ــة القوميَّ والبرامجــي، والهيــاكل األكاديميَّ

ــة األولــى، والدراســات العليــا، يقبــل عليهــا ســوق العمــل، . 2 ــة جديــدة باملراحــل الجامعيَّ اســتحداث برامــج نوعيَّ
قنــّي. ِ

ّ
ــم الت

ُّ
ــة فــي مجــال التعل والوافــدون، وتراعــى معاييــر االعتمــاد خاصَّ

ــة كليــات الجامعــة وبرامجهــا وتقدمهــا للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــّي والبرامجــي، وتشــجيع . 3 دعــم جاهزيَّ
اإلســهام الفاعــل ألعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم فــي تلــك األنشــطة، وبنــاء قاعــدة واســعة مــن املراجعيــن 

الداخلييــن، والخارجييــن بالجامعــة.

ــة، ومعاييــر الجــودة، خاصــة . 4 ــة الحاليــة والجديــدة للمواصفــات الفنيَّ ــق مــن اســتيفاء املنشــآت الجامعيَّ
ُّ
التحق

ــة. بــات ذوي االحتياجــات الخاصَّ
َّ
متطل

ــة، لـكـي تعكــس إســهام الجامعــة فــي تحقيــق . 5 ــة للجامعــة، والكليــات، واألقســام الِعلميَّ تفعيــل الخطــة البحثيَّ
ــة، وتضميــن آليــات  ــة القوميَّ جــة القضايــا البحثيَّ

َ
دامة 2030، وفــي معال

َ
ســت

ُ
ة الدولــة للتنميــة امل إســتراتيجيَّ

ــة، وعلــى التعــاون العلمــّي، والبحثــي،  ــة تطبيقيَّ لتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى تقديــم بحــوث إبداعيَّ
ــا. ــا، ودوليًّ ــة محليًّ م للمشــروعات البحثيَّ ــة، ومشــروعات الشــراكة، والتقــدُّ وعقــد االتفاقــات الدوليَّ

ــة . 6 وخدمــات مجتمعيَّ الســتحداث برامــج،  ــة املتســارعة،  ــة والثقافيَّ االســتفادة مــن التغيــرات التكنولوجيَّ
.2030 دامة 

َ
ســت

ُ
ة الدولــة للتنميــة امل ســِهم فــي تحقيــق إســتراتيجيَّ

ُ
ت ــزة،  متمّيِ

م التكنولوجــّي فــي تعظيــم دور الوحــدات ذات الطابــع الخــاص بالجامعــة، ومراقبــة، . 7 االســتفادة مــن التقــدُّ
وتقييــم أدائهــا بمــا يحقــق رفــع جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا.
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ــة العليــا، وبنــاء صــف ثاٍن من القيادات . 8 ــة بالجامعــة لتولــي املناصــب اإلداريَّ ــة واألكاديميَّ تأهيــل الكــوادر اإلداريَّ
بالجامعــة بمــا يحقــق االســتفادة مــن اهتمــام وزارتــي التخطيــط واملتاَبعــة واإلصــاح اإلدارّي، والتعليــم العالــي 

والبحــث العلمــّي بتطويــر الجهاز اإلدارّي.

ة.. 9 ة اإلداريَّ ة واستكمال الكوادر األكاديميَّ سيَّ ة والقدرة املؤسَّ َية التحتيَّ
ْ
دعم استكمال الِبن

رفــع . 10 يكفــل  بمــا  ــة  الجامعيَّ باملستشــفيات  ة  والبشــريَّ ــة  املاديَّ للمــوارد  والكفــاءة  الكفايــة  رفــع مســتويات 
ــة لهــا. ومتابعــة الصيانــة الدوريَّ وتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا،  بهــا،  مســتويات األداء 

والســعي . 11 وتفعيلهــا،  والصيفــي للطــاب والخريجيــن،  وضــع خطــط وبروتوكــوالت تعــاون للتدريــب امليدانــّي 
ة. ــَرص عمــل أكبــر للخريجيــن، وربطهــم بســوق العمــل، وتنميــة قدراتهــم التنافســيَّ

ُ
لتوفيــر ف

ة املتميزة.. 12 وضع خطة ملتابعة املماَرسات التي تسمح بتطوير ترتيب الجامعة في التصنيفات العامليَّ

)SO( ثانيا إستراتيجيات التوسع والنمو 

تمكــن هــذه اإلســتراتيجيات الجامعــة مــن االســتفادة مــن نقــاط القــوة والفــرص الخارجيــة املتاحــة فــي التوســع 
والنمو في أنشطتها، ويتضح من ذلك أن للجامعة العديد من نقاط القوة ، وتتمثل في امتاك الجامعة مساحة كبيرة من 
األرض في منطقة الفيوم الجديدة، وشمولية كليات الجامعة لقطاعات التخصصات العلمية، والصحية، واإلنسانية، 

واالجتماعيــة، واعتمــاد  عــدد أكبــر مــن كليــات بالجامعــة يزيــد عــن %60 تمهيــدا إلعتمــاد الجامعــة. 

وبناء على ما سبق ستقوم الجامعة باستخدام إستراتيجية التوسع والنمو )SO(من خال القيام باآلتي:

1.التوجــه الحثيــث نحــو اســتكمال اعتمــاد باقــي كليــات الجامعــة وبرامجهــا واالســتفادة مــن التوجــه الحالــي للدولــة نحــو 
اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وبرامجهــا.

2.استكمال البنية التحتية والتكنولوجية للمنشآت التعليمية بالجامعة.

3.دراسة الكليات والبرامج غير املتوفرة بالجامعة الستحداثها.

ــة كاملجلــس القومــّي للمــرأة لتعزيز  ــة، واملجتمعيَّ 4.عقــد االتفاقــات ومشــروعات الشــراكة مــع الجهــات، والهيئــات الحكوميَّ
دور الجامعــة فــي خدمــة املجتمع.

5.توسيع نطاق خدمات املستشفيات الجامعية بعقد االتفاقات الثنائية لتقديم املستشفى الجامعي لخدمات الرعاية 
الصحية والطبية للهيئات واملؤسسات املحيطة بالجامعة.

6.توفيــر معامــل بحثيــة تكنولوجيــة بكليــات الجامعــة تقــدم خدمــات االطــاع والطباعــة والكتابــة للطــاب والباحثيــن مــن 
داخــل الجامعــة وخارجهــا.

7.تطويــر معامــل بحثيــة تكنولوجيــة بكليــات الجامعــة تقــدم خدمــات االطــاع والطباعــة والكتابــة للطــاب والباحثيــن مــن 
داخــل الجامعــة وخارجهــا.

8.وضع خطط للصيانة الدورية واإلحال والتجديد للمنشآت واملعدات واألثاث الجامعي وتفعيلها.

9.عقد االتفاقات الثنائية ومشروعات الشراكة مع الهيئات والجهات املحيطة بالجامعة وتفعيلها بما يسمح باالستفادة 
مــن إمكانــات الجامعــة وخبرتهــا فــى تنظيــم املســابقات وفعاليــات األنشــطة الطابيــة بأنواعهــا بإقامــة مثــل هــذه الفعاليــات 

بالجامعة.

10.تطويــر نظــم العمــل اإلداري بالجامعــة وميكنتهــا لتتواكــب مــع مواصفــة الجــودة اإلدارية ISO9001وتعظيم االســتفادة 
من البنية التحتية والتطورات التكنولوجية في تطوير آليات العمل الجامعي
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 الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة

صياغة الرؤية والرسالة:
ة  الرؤيــة والرســالة واألهــداف اإلســتراتيجيَّ الفيــوم عنــد صياغــة  لقــد حرصــت جامعــة 
ــة، منهــا التحليــل البيئــّي  ُســس علميَّ

ُ
ــة علــى أ ة 2022-2027م أن تكــون مبنيَّ لخطتهــا اإلســتراتيجيَّ

ــا(، وكذلــك االطــاع علــى مجموعــة مــن الــرؤى، والرســاالت، واألهــداف  ــا وخارجيًّ للجامعــة )داخليًّ
ــا، واالســتفادة منهــا عنــد صياغــة  يًّ

َ
ــا، وإقليمــا، وعامل ة لبعــض الجامعــات املتميــزة محليًّ اإلســتراتيجيَّ

ة؛ وعلــى الرغــم مــن تعــدد صياغــات  رؤيــة الجامعــة، ورســالتها، وغاياتهــا، وأهدافهــا اإلســتراتيجيَّ
الــرؤى، والرســاالت للجامعــات املختلفــة ســواء منهــا املحلــّي، أو اإلقليمــّي، أو الدولــّي، فــإنَّ هنــاك 
مجموعــة مــن الســمات املشــتركة بيــن صياغــات الجامعــات تمثلــت فــي االتفــاق علــى أن تكــون 
ــة  ــة املســتهَدفة للعمليَّ ــة االبتــكار كأحــد ُمخَرجــات النواتــج التعليميَّ الرؤيــة طموحــة، وتشــير إلــى أهميَّ
ــة بشــكٍل عــاّمٍ )مرحلــة جامعيــة أولــى- دراســات العليــا(، وأن ينعكــس ذلــك علــى املجتمــع  التعليميَّ
ــة،  املحلــّي، وتوظيــف االبتــكار لحــل مــا يواجهــه املجتمــع مــن مشــاكل عبــر تقديــم حلــول غيــر تقليديَّ
ثــم تأتــي مرحلــة الريــادة للجامعــة بيــن نظيرتهــا علــى املســتويات كافــة: املحلــّي، واإلقليمــّي، والدولــّي. 
ثــم جــاءت الرســالة لتصبــح األداة التــي تتحقــق مــن خالهــا رؤيــة الجامعــة؛ لذلــك جــاءت الرســالة 
ــًزا قــادًرا علــى املنافســة فــي ســوق  ــة علــى نتائــج التحليــل البيئــّي، أن يصبــح خريــج الجامعــة متمّيِ املبنيَّ

ــة تنمــي الفكــر واإلبــداع.  العمــل مــن خــال برامــج تعليميَّ

رؤية جامعة الفيوم 2027-2022

االبتكار والريادة في التعليم والبحث العلمي وتنمية املجتمع محلًيا وإقليمًيا ودولًيا 

Innovation and Leadership in Education, Scientific Research and 
Community Development Locally, Regionally and Internationally.

رسالة جامعة الفيوم 2027-2022

عــُد جامعــة الفيــوم خريًجــا متميــًزا قــادًرا علــى املنافســة فــي ســوق العمــل مــن خــالل برامــج تعليميــة 
ُ
ت

ســهم فــي إنتــاج املعرفــه وتطبيقهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة 
ُ
وبحــوث علميــة تنمــي الفكــر واإلبــداع وت

املســتدامة فــي إطــاٍر مــن القيــم األخالقيــة ومعاييــر الجــودة والتحــول الرقمــي. 
Fayoum University provides distinguished graduates who are able 
to compete in the labor market through educational programs and 
scientific research that develop thought and creativity, and contribute 
to the production and application of knowledge, with the aim of 
achieving sustainable development goals within a framework of 

ethical values, quality standards and digital transformation.
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منظومة القيم الحاكمة لجامعة الفيوم
ــذى بــه فــي تطبيــق مبــادئ الحــق، والعــدل، وتكافــؤ 

َ
ــا ُيحت تنهــض الجامعــات عندمــا تقــدم نموذًجــا أخاقيًّ

ــة، والعمــل علــى إنجــاز املهــام املخولــة إلــى اإلدارة،  ــة علــى املصلحــة الخاصَّ ــَرص، وتفضيــل املصلحــة العامَّ
ُ
الف

وأعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن بطريقــة تقــوم علــى الكفــاءة، ومعاملــة الطــاب علــى أنهــم بشــر لهــم حقــوق، 
ة  ة التعليميَّ ٍة، والعمليَّ وعليهم واجبات، واالمتناع عن كل صور العنف والقهر داخل الحرم الجامعّي، بصفٍة عامَّ

ــة. ة، واملاديَّ بصفــٍة خاصــٍة، واســتثمار إمكاناتهــا، ومواردهــا البشــريَّ

ــة هــي مجموعــة القيــم التــي تســتمد منهــا الجامعــة التوجيــه فــي كل أنشــطتها،  ومنظومــة القيــم الجامعيَّ
ة،  ة، واالجتماعيَّ ة، والسياسيَّ ة، والثقافيَّ ة، والبحثيَّ ة، والتعليميَّ واختياراتها، وتصدر متجسدة في أحكامها العامَّ
ــة، بهــدف رفــع مســتوى جــودة حيــاة األفــراد، كهــدف إســتراتيجي، والســعي نحــو التطويــر، وتحقيــق  واالقتصاديَّ
ة لجامعــة الفيــوم )2022- ــى الخطــة اإلســتراتيجيَّ ــة. وفــي هــذا الســياق، تتبنَّ اإلبــداع فــي كل مناحــي الحيــاة الجامعيَّ

2027( منظومــة القيــم واألخاقيــات الحاكمــة اآلتيــة:

ز:( 1) الجودة والتميُّ

مة األمم املتحدة 
َّ
أكدت املادة )11( من اإلعان الصادر عن املؤتمر العاملّي الذي نظمته اليونسكــو )منظ

ة التقييم النوعي الذي  للتربية والعلوم والثقافة(، الذي عقد في باريس يوم التاسع من أكتوبر 1998، على أهميَّ
ة، والتقييم الخارجي في  ة الدراســة الذاتيَّ ة، وأكدت هذه املادة أهميَّ

َّ
يتناول وظائف التعليم العالي وأنشــطته كاف

ة  ة تأكيًدا لضمان الجودة، كما أكد اإلعان أهميَّ مجال التعليم العالي في العالم، ووضع معايير ومستويات دوليَّ
ا لتعريف اليونسكو، 

ً
�صّي، والوطنّي، واإلقليمّي، عند وضع تلك املعايير واملستويات. وطبق مراعاة السياق املؤسَّ

يمكن أن يتحقق ذلك من خال: 
	.ا تحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دوليًّ
	 .املباني واملرافق واألدوات واألجهزة
	.ة ة، واألنشطة الطابيَّ ة، واملناهج الدراسيَّ البرامج التعليميَّ
	.م الذاتّي

ُّ
م بما فيها التعل

ُّ
أساليب التعليم والتعل

	 .ة، والخدمات التي تقدم للمجتمع املحلّي البحوث الِعلميَّ

االنتماء: ( 2)

يعبــر االنتمــاء عــن قيمــة محبــة الفــرد ملجتمعــه، ومــدى حرصــه عليــه، وتفاعلــه مــع جميــع أفــراده لتحقيــق 
االنتمــاء الوطنــّي، والحفــاظ علــى تماســك املجتمــع، ونجاحــه فــي تحقيــق أمنــه، ونجــاح خطــط التنميــة، وتحقيــق 
رفاهيتــه. كمــا تتنــاول قيمــة االنتمــاء حــرص أبنــاء املجتمــع علــى إبــراز ثقافــة أدب الحــوار، وتقبــل اآلخــر عبــر تفهــم 
ثقافــة الخــاف، وجعــل مصلحــة الوطــن بــارزة أمــام الجميــع، ومقدمــة علــى جميــع املصالــح الشــخصية األخــرى. 
ــا مــن قيــم االنتمــاء الوطنــّي، كمــا يعــد الحفــاظ علــى األمــن الفكــري، واألمنــي،  وتعــد قيمــة التســاُمح جــزًءا مهمًّ
ــا مــن االنتمــاء الوطنــّي للفــرد واملجتمــع. وتتحقــق قيمة االنتماء في الجامعات  واالجتماعــّي، واالقتصــادّي جــزًءا مهمًّ

مــن خــال:

	 ،)ص ة طرًحا ملشكات املجتمع ذات الُبْعد القومي، أو املحلّي )حسب التخصُّ تضمين البرامج الدراسيَّ
ومشــاركة الطاب في طرح حلول لها.

	 مــن خــال ،)Case study ــة ابتــكار حلــول ملشــكات املجتمــع )دراســة حالــة تضميــن األنشــطة الطابيَّ
ــة  ــرة بصــورة علميَّ

َ
ك

َ
املبت الحلــول  وتخصيــص وقــت ملناقشــة  صــات،  التخصُّ ِفــَرق متعــددة  تكويــن 

ــة. واملجتمعيَّ ــة،  الِعلميَّ  مــن الناحيتيــن: 
ً

بــوال
َ
ويمكــن تخصيــص جوائــز ألكثــر الحلــول ق ة،  تنافســيَّ

	.تفعيل دور الطاب في خدمة املجتمع وتنمية البيئة
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الشفافية والوضوح:( 3)

الشــفافية  فــإنَّ  ــة(  )برنامــج إدارة الحكــم فــي الــدول العربيَّ ــا لتعريــف برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي 
ً
َوفق

تشــير إلــى تقاســم املعلومــات، والتصــرف بطريقــة مكشــوفة، فهــي تتيــح ملــن لهــم مصلحــة فــي شــأن مــا أن يجمعــوا 
معلومــات حــوَل هــذا الشــأن، ممــا قــد يكــون لهــا دور حاســم فــي الكشــف عــن املســاوئ وحمايــة املصالــح. وتمتلــك 
األنظمــة ذات الشــفافية إجــراءات واضحــة لكيفيــة صنــع القــرار علــى الصعيــد العــام، كمــا تمتلــك قنــوات اتصــال 
مفتوحــة بيــن أصحــاب املصلحــة واملســئولين، وتضــع سلســلة واســعة مــن املعلومــات فــي متنــاول الجمهــور. ويمكــن 

أن يتحقــق ذلــك مــن خــال:
	 اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات لجميــع أفــراد املجتمــع الجامعــّي، وتنامــي اإليمــان بحــق جميــع األطــراف

فــي املعرفــه.
	 ــة لجميــع ــة، أو امليدانيَّ تبنــي قيــم الوضــوح، والنزاهــة، وعــدم الغــش فــي االمتحانــات، أو التدريبــات املنزليَّ

الطــاب.
	 الســماح - غيــر املشــروط- لآلخريــن بمعرفــه الحقيقــة، دون محاولــة إخفــاء املعنــى، أو إحــداث تظليــل

لبعــض جوانبــه، أو تبديــل الواقــع إلظهــار األمــور بصــورة أفضــل.

املحاسبية:( 4)

ــة تقويــم األداء علــى كل املســتويات، َبــدًءا بالبرامــج  مــة، وهادفــة ترتكــز علــى عمليَّ
َّ
املحاســبية طريقــة منظ

ــة  ــة التعليميَّ ــة بالعمليَّ ــم، واإلدارة بجميــع مســتوياتها، تهــدف إلــى طمأنــة األطــراف املعِنيَّ ِ
ّ
ــة واملتعلــم واملعل التعليميَّ

بــة علــى عــدم التحقيــق. ويعتبــر  ِ
ّ
ســة تحقــق النتائــج املرغوبــة، بغــرض تحقيــق األهــداف وتوقــع اآلثــار املترت بــأن املؤسَّ

هيئــة  ســة مرهــون بأعضــاء  املؤسَّ للمحاســبية أن تحســن أداء   Professional perspective املنظــور املنهــّي 
التدريس، والقادة التربويين، والجهاز اإلدارّي فيه؛ حيث إنهم األكثر معرفه من غيرهم بطبيعة العمل الجامعّي، 
وهــم أقــدر مــن غيرهــم علــى وضــع املعاييــر، وجمــع املعلومــات عــن أداء مؤسســتهم، وتشــخيص أســباب القصــور، 

ووضــع الخطــط الازمــة للعــاج.

ة للتغييــر التربــوّي، وهــي  ومــن منطلــق أن املحاســبية تعنــي إصــاح النظــام، وتطويــره؛ لذلــك فهــي آليــة أساســيَّ
مــن خــال:  معنيــة بــكل جوانبــه، 

	.سة ة التي تحكم عمل املؤسَّ تحديد املعايير املرِجعيَّ
	 .تحديد األهداف، واملؤشرات، واألدلة على تحقيقها
	.تحديد طرق القياس، وطرق تحليل املعلومات، وتقديمها
	.سة تقييم أداء كل من لهم َعاقة بالنظام التربوّي في املؤسَّ
	 لتقديــم املعلومــات عــن أداء كل مــن لهــم  Feedback mechanism تحديــد نظــام للتغذيــة الراجعــة

ســة. فــي املؤسَّ َعاقــة بالنظــام النظــام التربــوّي 

املساواة وعدم التمييز: ( 5)

يؤكــد اإلعــان العاملــّي لحقــوق اإلنســان علــى مبــدأ عــدم التمييــز، ويعلــن أن لــكل فــرد الحــق فــي التعليــم بجميــع 
أنواعــه، وأن ممارســة التمييــز بمختلــف أشــكاله فــي التعليــم هــو انتهــاك للحقــوق املنصــوص عليهــا فــي ذلــك اإلعــان، 
ــه ال يجــب تحريــم 

َّ
ــة، كمــا أن ــة التربويَّ مــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــوم علــى احتــرام تنــوع النظــم الوطنيَّ

َّ
وتؤكــد منظ

أي شــكل مــن أشــكال التمييــز فــي التعليــم فحســب، بــل أن تعمــل أيًضــا علــى دعــم تكافــؤ فــرص الجميــع فــي هــذا 
الحــق؛ واملقصــود بكلمــة “التمييــز” أي اســتبعاد أو قصــر أو تفضيــل علــى أســاس العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، 
ــة،  غــة، أو الديــن، أو الــرأي السيا�صــي وغيــر السيا�صــي، أو األصــل الوطنــّي، أو االجتماعــّي، أو الحالــة االقتصاديَّ

ُّ
أو الل

أو املولــد، يقصــد منــه أو ينشــأ عنــه إلغــاء املســاواة فــي املعاملــة فــي مجــال التعليــم أو اإلخــال بهــا. علــى أن يتــم ذلــك 
مــن خــال:

	.ص والخبرة على املستوى نفسه من الدرجة من الجودة توفير أعضاء هيئة تدريس من ذوي التخصُّ
	.إتاحة الفرصة للجميع لدراسة البرامج نفسها، أو املناهج، أو مناهج متعادلة
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	.توفير مباني، ومعدات، وأجهزة بجودٍة عاليٍة للجميع
	.ة دة وواضحة، لتقييم أداء الطاب في جميع مراحل الدراسة الجامعيَّ وجود معايير محدَّ

ة:( 6) الحرية األكاديميَّ

ــة التابعــة لألمــم  ــة والثقافيَّ ــة واالجتماعيَّ ــة الــذي وضعتــه اللجنــة االقتصاديَّ يعتبــر تعريــف الحريــة األكاديميَّ
ــة،  املتحــدة مــن خــال التعليــق العــاّم رقــم) 13 ( بمثابــة املحاولــة األكثــر دقــة لتحديــد مفهــوم الحريــة األكاديميَّ
ويحظــى التعريــف بأهميــة كبيــرة علــى مســتوى اإللــزام القانونــّي الدولــّي، فقــد أســس التعريــف ملفهــوم الحريــة 
ة لتكون جزًءا من الحق في التعليم، وأتت صياغته محكمة بما يكفي لاستناد إليها في مواَجهة انتهاكات  األكاديميَّ
ــة علــى أنشــطة وحقــوق  ــة، علــى الرغــم مــن وقــوع اللجنــة فــي خطــأ تعميــم مفهــوم الحريــة األكاديميَّ الحريــة األكاديميَّ
ــة عــام 2005 الصــادر عــن املؤتمــر العاملــّي  أخــرى ألعضــاء املجتمــع األكاديمــّي. كمــا يعــد إعــان الحريــة األكاديميَّ
األول لرؤساء الجامعات بجامعة كولومبيا بدعوة من األمين العاّم لألمم املتحدة املحاولة األكثر دقة في تحديد 
ــة ليســت مجــرد امتــداد لحريــة الفكــر والــرأي والتجمــع  ــة؛ حيــث اعتبــر الحريــة األكاديميَّ مفهــوم الحريــة األكاديميَّ
والتنظيــم املعتــرف بهــم لجميــع األشــخاص بموجــب املــواد )18، 19، 20( مــن اإلعــان العاملــّي لحقــوق اإلنســان، 
ث، والنشــر، مــع االلتــزام بمعاييــر  ــة األخــرى، فهــي تعنــي تحديــًدا حريــة البحــث، والتدريــس، والتحــدُّ والعهــود الدوليَّ
ــل أو فــرض عقوبــات، ودون تقويــض ملــا يمكــن أن يقــود إليــه هــذا البحــث أو 

ُّ
البحــث العلمــّي وقواعــده دون تدخ

ا وأساســيا لوظائــف التعليــم، 
ً
ا ُمســَبق

ً
ــة شــرط ــا للمــادة الثالثــة مــن اإلعــان، تكــون الحريــة األكاديميَّ

ً
ْهــم. ووفق

َ
الف

ســات التعليم العالي. وتتحقق الحرية  والبحث، واإلدارة، والخدمات التي تســند إلى الجامعات، وغيرها من مؤسَّ
ــة فــي املجتمــع الجامعــّي مــن خــال: األكاديميَّ

	 ،لجميــع أعضائهــا وحريــة التعبيــر مــن خــال اإلطــار القانونــّي  ــة،  تكفــل الجامعــة الحريــة الفكريَّ
وكذلــك ملــن يتــم دعوتهــم إليهــا. 

	 إلــى واالنضمــام  واالجتمــاع،  والتعبيــر،  الفكــر،  بحريــة  األكاديمــّي  املجتمــع  فــي  يتمتــع كل عضــو 
ــا للقانــون، كمــا يتمتــع بالحــق فــي 

ً
الجمعيــات التــي تعمــل لصالــح املجتمــع، وتأســيس النقابــات َوفق

الحريــة، واألمــن الشــخ�صّي، وحريــة الحركــة، والدولــة ملزمــة بحمايــة هــذه الحقــوق التــي ينــص عليهــا 
ــا للمــادة الرابعــة مــن اإلعــان.

ً
عهــد األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق اإلنســان، َوفق

	 ،ال يفصــل أي عضــو مــن املجتمــع األكاديمــّي دون تحقيــق عــادل أمــام هيئــة مــن املجتمــع األكاديمــّي
ــا للمــادة الخامســة مــن اإلعــان. 

ً
َوفق

	 ــة للبحــث املحــدد، والحــق فــي ــا باملبــادئ واملناهــج العامليَّ
ً
الحــق فــي إجــراء البحــوث دون أي تدخــل، رهن

ريــن بحريــة، ونشــرها دون رقابــة. 
َ
إبــاغ نتائــج بحوثهــم إلــى اآلخ

	 ،ــا بمبــادئ التدريس ومناهجه
ً
لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس الحــق فــي التدريــس دون أي تدخــل، رهن

ــا للمادتيــن الثانيــة عشــرة، والثالثــة عشــرة 
ً
ــة فــي البحــث والتدريــس، َوفق وااللتــزام باملعاييــر األكاديميَّ

مــن اإلعــان. 

	 لجميــع أعضــاء املجتمــع األكاديمــّي بجامعــة الفيــوم حريــة التواُصــل مــع املجتمــع األكاديمــّي علــى
العاملــّي. الصعيــد 

	 ــا للمــواد السادســة
ً
ــة، َوفق لجميــع أعضــاء املجتمــع األكاديمــّي الحريــة فــي تنميــة قدراتهــم التعليميَّ

والســابعة والثامنــة مــن اإلعــان.

	 واختيــار مجــال الدراســة مــن بيــن برامــج ومقــررات يتمتــع جميــع الطــاب بالحريــة فــي الدراســة، 
متنوعــة.

	 ،تكفل الجامعات حرية الطاب في التعبير عن الرأي، واملشاَركة في األنشطة دون اإلخال بالقوانين
ة. ة أو الخاصَّ واللوائح، أو التعدي على املمتلكات العامَّ
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ة:( 7) حقوق امللكية الفكريَّ

ِة، كبراءات االختراع، ونماذج 
َّ
ة بأشكاِلها كاف أقر القانون املصري 82 لسنة 2002 حقوق امللكية الفكريَّ

والعامــات والبيانــات  واملعلومــات غيــر املفصــح عنهــا،  طــات التصميمــات للدوائــر املتكاملــة، 
َّ
ومخط املنفعــة، 

جــاِورة، 
ُ
ــة، وحقــوق املؤلــف والحقــوق امل ــة، والتصميمــات والنمــاذج الصناعيَّ ــة، واملؤشــرات الجغرافيَّ التجاريَّ

واألصنــاف النباتيــة. وقــد انضمــت مصــر لعــدد مــن املعاهــدات واالتفاقيــات املهمــة فــي هــذا املجــال الحيــوي تأكيــًدا 
ــة  ا مــع التزاماتهــا الدوليَّ

ً
ــة، اتســاق ــة أنــواع حقــوق امللكيــة الفكريَّ

َّ
ملصداقيتهــا، وحرصهــا علــى توفيــر الحمايــة لكاف

ــة فــي املجتمــع الجامعــّي مــن خــال: دة. وتتحقــق امللكيــة الفكريَّ املتعــّدِ
	 وقانــون حقــوق مســتقاة مــن قانــون تنظيــم الجامعــات،  وواضحــة،  دة،  تضــع الجامعــة معاييــر محــدَّ

ــة. ونشــر الكتــب الجامعيَّ وطباعــة،  لتنظيــم تأليــف،   2002 لســنة   82 ــة  امللكيــة الفكريَّ
	.التوسع في استخدام تكنولوجيا املعلومات لجميع أفراد املجتمع الجامعّي
	 عــن حقــوق امللكيــة 

ً
ة املرتبطــة بالجــودة، والبيئــة، وحقــوق اإلنســان فصــا تضميــن البرامــج الدراســيَّ

ــة فــي ضــوء القانــون 82 لســنة 2002. الفكريَّ
	 ،ــة بضــرورة توثيــق أي معلومــات يكتبونهــا التأكيــد علــى الطــاب فــي جميــع املراحــل، واملســتويات التعليميَّ

ــة ذلــك حمايــة ألنفســهم، وللحفــاظ علــى حقــوق األخــرى. وأن يتعرفــوا علــى أهميَّ
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الغايات والأهداف الإستراتيجية للجامعة

قــام فريــق الخطــة اإلســتراتيجية بعقــد جلســات عصــف ذهنــي ملناقشــة نتائــج التحليــل البيئــي 
وصياغــة الغايــات واألهــداف اإلســتراتيجية مــع األخــذ فــي االعتبــار الغايــات واألهــداف اإلســتراتيجية 
للجامعات املصرية واإلقليمية والعاملية واإلستفادة من تجارب اآلخرين في الصياغة وبناء األهداف 
ولكــن فــي ضــوء إمكانــات واحتياجــات جامعــة الفيــوم خــال هــذه املرحلــة.  وقــد قامــت الغايــات 
واألهــداف اإلســتراتيجية علــى )5( محــاور مختلفــة لتضمــن بذلــك أن تغطــي الغايــات واألهــداف كل 

القطاعــات املطلوبــة وهــي بالترتيــب:

محور التعليم والطاب  )الرمز الكودي بالخطة التنفيذية ت(( 1)

 محور الدراسات العليا والبحوث والعاقات الثقافية )الرمز الكودي بالخطة التنفيذية د( ( 2)

محور خدمة املجتمع وتنمية البيئة )الرمز الكودي بالخطة التنفيذية خ(( 3)

محور املوارد البشرية )الرمز الكودي بالخطة التنفيذية م(( 4)

محور البنية التحتية )الرمز الكودي بالخطة التنفيذية ب(( 5)

وتم صياغة مجموعة من الغايات واألهداف اإلستراتيجية لكل محور تتفق مع أهدافه وإمكاناته 
واألولويات التي تم وضعها بالخطة اإلستراتيجية بهدف تعزيز نقاط القوة وسد أية ثغرات أو نقاط 
ضعف مع إستغال الفرص وتجنب التهديدات التي قد تواجه الجامعة ويمكن استعراض الغايات 

واألهداف اإلستراتيجية على النحو التالي:
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محور التعــــــليم والطــــــلاب
يمثــل الطــاب ركيــزة اساســية للتعليــم الجامعــي وتســعى الدولــة ووزارة التعليــم العالــي  مــن خــال خطتهــا 
 فــي كل األنشــطة وذلــك لرفــع مهاراتــه وجداراتــه حتــى 

ً
أن يصبــح الطالــب محــور العمليــة التعليمــة ومشــاركا

يتمكــن مــن مواجهــة ســوق العمــل. ولذلــك تــم صياغــة غايــات هــذا املحــور وأهدافهــا بحضــور كل املعنييــن 
ــمَّ 

َ
بالطالــب والخريــج ورفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة ومواكبتهــا للتطــور التكنولوجــي الهائــل، ، ومــن ث

 Strategic ة فقــد جــاءت الغايــات لهــذا املحــور )3 غايــات( أثمــرت عــن صياغــة )10( أهــداف إســتراتيجيَّ
ــة لــكل هــدف إســتراتيجّي عنــد بنــاء الخطــة.  Objectives، وبنــاء أهــداف إجرائيَّ

الغاية الأولى: منظومة تعليمية تحقق الابتكار والإبداع

ــة تحقــق االبتــكار، واإلبــداع، لتتوافــق مــع رؤيــة  تهــدف الغايــة األولــى إلــى جعــل املنظومــة التعليميَّ
الجامعــة ورســالتها، وتجعلهــا فــي مصــاف الريــادة، واملنافســة لنظيرتهــا علــى املســتويين املحلــّي 
ة، جــاءت علــى  واإلقليمــّي؛ ولتحقيــق هــذه الغايــة تــم وضــع مجموعــة مــن األهــداف اإلســتراتيجيَّ

الترتيــب:

توفيــر منظومــة تعليميــة داعمــة لإلبتــكار وريــادة األعمــال وإكتســاب مهــارات تلبــي إحتياجــات ســوق - 1
العمل

حصول كليات الجامعة على اإلعتماد املؤس�صي أو البرامجي - 2

تطوير سياسات التدريب لألرتقاء بجدارات وقدرات  الطاب- 3

تطوير البرامج الدراسية  والتوسع في إستخدام التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني- 4

 تطوير جودة أساليب التعليم والتعلم ونظم التقويم واإلمتحانات- 5

الغاية الثانية: خدمات وأنشطة طلابية متميزة

زة لكل طابها، كما تحرص على قياس آراء  تحرص الجامعة على تقديم خدمات وأنشــطة طابية متمّيِ
ر التكنولوجــّي بــدأت الجامعــة اتخــاذ خطــوات  منســوبيها للتحســين والتطويــر املســتمر. وتماشــًيا مــع التطــوُّ
ة، مع تقديم أنشطة طابية ذات جودة عالية ومميزة،  َمنة بعض الخدمات الطابيَّ

ْ
ة وسريعة نحو َرق جادَّ

ة الســتيفاء هــذه الغايــة، جــاءت علــى الترتيــب:  وقــد تــم صياغــة أهــداف إســتراتيجيَّ

ة بالجامعة وتطويرها.. 1 تعزيز األنشطة الطابيَّ

تطوير الخدمات املقدمة للطاب )طبية- سكنية....... إلخ( وتحسينها.. 2

ة.. 3 ة، واألنشطة الطابيَّ إنجاز أعمال امليكنة والرقمنة للخدمات التعليميَّ
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الغاية الثالثة: خريج مبتكر، قادر على تلبية احتياجات سوق العمل

ال يتوقــف دور الجامعــة عنــد رعايــة أبنائهــا الطــاب خــال فتــرة دراســتهم فقــط، ولكــن تســتمر جســور 
ة 2022- التواصــل ممتــدة مــن أجــل املتابعــة بعــد التخــرج، لذلــك كان ِلزاًمــا أن يكــون بالخطــة اإلســتراتيجيَّ
2027م غاية تخص الخريج، ودعم آليات التواُصل، وإمكانية التدريب، والتجهيز لسوق العمل، فجاءت 
الغايــة الثالثــة معبــرة عــن ذلــك األمــر، ومتمثلــة فــي خريــج مبتكــر، قــادر علــى تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، 

ة وهمــا:  وحرًصــا علــى تنفيــذ هــذه الغايــة تــم وضــع هدفيــن)2( مــن األهــداف اإلســتراتيجيَّ

م املستمر.. 1
ُّ
دعم آليات التواُصل مع الخريجين، وتوفير فرص للتعل

ة، إلعدادهم، وتأهيلهم لسوق العمل.. 2
َّ
ر األكاديمّي، واملنهّي، لدى الطاب كاف تعزيز فرص التطوُّ
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محور الدراسات العليا والبحث العلمي والعلاقات الثقافية
تحــرص جامعــة الفيــوم علــى أن ُيْســِهم البحــث العلمــّي فــي حــل مشــاكل مجتمــع الفيــوم، وأن تصبــح البحــوث 
َرص الواعدة باملحافظة، األمر الذي جعل الغايات بمحور الدراسات 

ُ
ة مفتاًحا للتنمية، واستثمار الف التطبيقيَّ

العليــا تأتــي محققــة لتلــك الرغبــة، ومشــاركة فــي إنجاحهــا؛ حيــث تــم بنــاء هــذا املحــور مــن خــال )3 غايــات( و)10 
ــة  ة(، تهــدف جميعهــا إلــى أن يصبــح قطــاع الدراســات العليــا، والبحــوث، والَعاقــات الثقافيَّ أهــداف إســتراتيجيَّ

منافًســا لنظرائــه بالجامعــات املصريــة.

الغاية الأولى: برامج أكاديمية ومهنية للدراسات العليا مواكبة 
للمستجدات ومنافسة

تهــدف الغايــة األولــى إلــى إســتحداث برامــج أكاديميــة ومهنيــة تواكــب املســتجدات وتصبــح منافســه محليــا وإقليميــا 
وذلــك مــن خــال األهــداف اإلســتراتيجية التاليــه:

استحداث برامج جديدة للدراسات العليا ذات ميزة تنافسية.. 1
تطوير البرامج الحالية بما يواكب احتياجات سوق العمل واملتطلبات البحثية القومية.. 2
 تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم. 3

الغاية الثانية:  التميز في منظومة البحث العلمي محليا ودوليا.
ــز فــي منظومــة البحــث العلمــّي علــى املســتويين: املحلــّي، والدولــّي، وذلــك مــن خــال  تهــدف الغايــة الثانيــة إلــى التميُّ
ــة. وأن يصبــح البحــث  ــة، ودعــم البحــوث التطبيقيَّ ــة إلكترونيَّ رفــع كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس، وتوفيــر بيئــة بحثيَّ
 بمشــكات املجتمــع، بمــا يمكنــه مــن إيجــاد حلــول علميــة لتلــك املشــكات، وفــي هــذا اإلطــار 

ً
العلمــّي أكثــر اتصــاال

جــاءت األهــداف اإلســتراتيجية علــى النحــو اآلتــي:

التطوير املستمر للخطة البحثية للجامعة في ضوء املتطلبات املجتمعية والقومية.. 1
توفير بيئة بحثية الكترونية وتقنية بالجامعة.. 2
دعم البحوث التطبيقية وتفعيل الفرق البحثية بالجامعة املتصلة بمشكات مجتمعية وقومية. 3

الغاية الثالثة:  تدويل الأنشطة البحثية والأكاديمية للجامعة 

ة الطابع الدولي عبر شراكات علمية مع مؤسسات  ة واألكاديميَّ تحرص الجامعة على أن تكتسب أنشطتها البحثيَّ
ــة  أكاديميــة لهــا ثقلهــا فــي الشــأن العلمــي، وربــط البحــث العلمــّي واألكاديمــّي بالجامعــة بنظيــره فــي جامعــات إقليميَّ
ــة،  ــة القائمــة علــى حــل املشــكات املجتمعيَّ ــة. وأن تصبــح الجامعــة منــارة للبحــث العلمــّي، واألنشــطة البحثيَّ ودوليَّ
ــا مــن مبــدأ أن البحــث العلمــي مفتــاح حقيقــي للتنميــة املســتدامة فــي ظــل رؤيــة مصــر 2030م، ولذلــك كانــت 

ً
منطلق

ة علــى النحــو اآلتــي: األهــداف اإلســتراتيجيَّ

ة.. 1 سات الِعلميَّ ة مع املؤسَّ ة الدوليَّ دعم الشراكات البحثيَّ
ة.. 2 ة، ودوليَّ سات إقليميَّ استحداث برامج مشتركة مع مؤسَّ
ة.. 3 ة والدوليَّ دعم تبادل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات اإلقليميَّ
تطوير منظومة جذب الطاب الوافدين ورعايتهم.. 4
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ا في تطوير املجتمع، وتنميته، وذلك من خال إسهام مؤسساته في تخريج  ي التعليم دوًرا مهمًّ يؤّدِ
بــة علــى العمــل فــي جميــع املجــاالت، والتخصصــات املختلفــة، وتعــد الجامعة من أهم  ة املدرَّ الكــوادر البشــريَّ
ة ثاثــة، هــي: التعليــم  ســات؛ حيــث ينــاط بهــا مجموعــة مــن األهــداف تتــدرج تحــت وظائــف رئيســيَّ هــذه املؤسَّ
ســات  ة، البحــث العلمــّي إضافــة إلــى خدمــة املجتمــع؛ حيــث تعــد الجامعــة أهــم املؤسَّ وإعــداد القــوي البشــريَّ
ــر بالجــو االجتماعــّي املحيــط بهــا، فهــي مــن صنــع املجتمــع مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 

َّ
ــر وتتأث ِ

ّ
ــة التــي تؤث االجتماعيَّ

ــة، ومــن هنــا كان لــكل جامعــة  ة، والفكريَّ ــة، والسياســيَّ ــة، واملهنيَّ أخــرى هــي أداتــه فــي صنــع قيادتــه الفنيَّ
ــى تحقيقهــا، وهكــذا لــكل نــوع مــن املجتمعــات جامعتــه التــي تناســبه. وبالتالــي تعــد خدمــة 

َّ
رســالتها التــي تتول

املجتمــع مــن أبــرز وظائــف الجامعــة فــي الوقــت الحالــي، بمــا توفــره مــن منــاخ يتيــح ممارســة الديمقراطيــة، 
ميــن القــدرة علــى املشــاركة واإلســهام فــي  ِ

ّ
ــي لــدى املتعل الــة فــي إبــداء الــرأي والعمــل، كمــا تنّمِ واملشــاَركة الفعَّ

ة فــي البحــث عــن املعرفــه، وتحــدى  ــى لديهــم الرغبــة الجــادَّ بنــاء املجتمــع وحــل مشــكاته، إضافــة إلــى أنهــا تنّمِ
ــة،  ــة، واالقتصاديَّ الواقــع، واســتثمار املســتقبل، فــي إطــار منهــج علمــي دقيــق يراعــي الظــروف االجتماعيَّ
ــه يمكــن للجامعــة خدمــة املجتمــع عــن طريــق اإلســهام فــي ربــط البحــث 

َّ
ة للمجتمــع؛ وبالتالــي فإن والسياســيَّ

م، األمر  العلمــّي باحتياجــات قطاعــات اإلنتــاج والخدمــات، بهــذا تصــل الجامعــة باملجتمــع إلــى الرقــى والتقــدُّ
رات العصر، وفي هذا السياق فإنَّ الجامعة بما تقدمه  الذي يجعل املجتمع دائم االزدهار، ومواكبا لتطوُّ

ــة فــي املجتمــع. ــة، واالجتماعيَّ  مــن عوامــل التنميــة االقتصاديَّ
ً

مــن كفــاءات مدربــة تعتبــر عامــا

الغاية الأولى: تعظيم دور الجامعة في الشراكة المجتمعية 
وتنمية البيئة

ــة  لقــد تشــكلت الغايــة األولــى ملحــور املجتمــع وتنميــة البيئــة فــي كيفيــة تعظيــم الشــراكة الحقيقيَّ
ــة مســتحدثة،  الــة بيــن الجامعــة واملجتمــع، علــى أن يكــون الســبيل لتحقيــق ذلــك ابتــكار وســائل علميَّ والفعَّ
لتوطيــد الَعاقــة بيــن الجامعــة واملجتمــع املحلــّي، حتــى تتجســد علــى أرض الواقــع القيمــة الحقيقيــة لتعزيــز 

ــة: دور الشــراكة املجتمعيَّ

الأهداف الإستراتيجية
ابتكار وسائل علمية مستحدثة لتنمية البيئة وتوطيد العاقة مع املجتمع املحلي.. 1
تعزيز الشراكة املجتمعية. 2
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محور المــــــــــــوارد البــــــــشرية

ســة بتمكيــن املوظفيــن مــن تقويــة املهــارات التــي  ة فــي املؤسَّ عنــى برامــج تدريــب املــوارد البشــريَّ
ُ
ت

ْعــف فــي عملهــم،  ــة مــن أوجــه قصــور ونقــاط الضَّ ســات التعليميَّ يحتاجــون إلــى تحســينها؛ حيــث تعانــي املؤسَّ
ة بهــدف رفــع مســتواهم الوظيفــّي، واإلدارّي، وتزويدهــم  ويتــم تطويرهــا مــن خــال تدريــب املــوارد البشــريَّ
ــة إليهــم علــى أكمــل وجــه، دون الحاجــة 

َ
ل
َ
وك

ُ
نهــم مــن القيــام بأعمالهــم واملهــام امل

ّ
بالخبــرات الازمــة، ممــا يمك

ريــن. ويــؤدي التدريــب املســتمر إلــى التحســين مــن أداء املوظفيــن؛ 
َ
إلــى املســاعدة، أو اإلشــراف ِمــْن ِقَبــل اآلخ

ة، إذ يقــوم املوظــف مــن  حيــث يصبــح املوظــف واعًيــا باإلجــراءات واملماَرســات الازمــة للمهــام األساســيَّ
لــة إليــه، ممــا ينتــج عنــه زيــادة فــي ثقــة املوظــف بنفســه، 

َ
وك

ُ
خــال التدريــب بفهــم واجباتــه، والوظائــف امل

األمــر الــذي يمثــل رافعــة حقيقيــة تدفعــه نحــو التميــز فــي األداء، والبحــث، والســعي إليجــاد أفــكار ُمبتكــرة 
م، ومواكبــة التطــورات،  مــة، كمــا ُيســِهم التدريــب فــي اســتمرار املوظفيــن فــي التقــدُّ

َّ
تســهم فــي نجــاح املنظ

ة. وزيــادة الكفــاءة، وتحقيــق التنافســيَّ

ة 2022- 2027م إلــى تدريــب كوادرهــا  حيــث تســعى جامعــة الفيــوم مــن خــال خطتهــا اإلســتراتيجيَّ
مســتواهم  رفــع  بهــدف  واإلدارييــن،  املعاونــة،  والهيئــة  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  يشــمل  بمــا  وتأهيلهــم 
ة( الوظيفــّي، واإلدارّي، ولذلــك جــاءت غايــة واحــدة )1( يتــم تحقيقهــا مــن خــال )4 أهــداف إســتراتيجيَّ

 موارد بشرية ذات أداء متميز 
األهداف اإلستراتيجية:

رفع كفاءة القيادات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة املعاونة، والجهاز اإلدارّي بالجامعة.. 1
ة بالجامعة وتعيينهم ومتابعة أدائهم.. 2 ة واإلداريَّ الة الختيار القيادات األكاديميَّ تطوير نظم فعَّ
تدريب وتأهيل القيادات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة املعاونة، والجهاز اإلدارّي بالجامعة.. 3
ــا، . 4 بــات ســوق العمــل محليًّ

َّ
ة بمــا يلبــي متطل تنميــة قــدرات الطــاب والخريجيــن وجداراتهــم التنافســيَّ

ــا. ودوليًّ وإقليميــا، 



163

جامعة الفيوم

الغايات والأهداف الإستراتيجية

محور البنية التحتية



الخطة اإلستراتيجية

164

محور البنية التحتية

ة التي تواجه العالم كله بشكٍل عاٍم، والتعليم بشكٍل خاٍص أصبح  يات التكنولوجيَّ في إطار التحّدِ
ــة، ومواصفــات  ــة التكنولوجيَّ َيــة التحتيَّ

ْ
ِلزاًمــا علــى الجامعــات أن تســتكمل منشــآتها، ومبانيهــا، ُمَراِعَيــة الِبن

ــة مــن أهــم محــاور الخطــة  َيــة التحتيَّ
ْ
املبانــي، حتــى تحاـكـي مبانــي الجيــل الرابــع. ولذلــك يعــد محــور الِبن

ة،  ة 2022-2027 كونه يسعى ألن تمتلك الجامعة بنية تحتية مائمة لكل األنشطة التعليميَّ اإلستراتيجيَّ
ســتِفيديَن، وفــي ســبيل إنجــاز هــذه الغايــة البــدَّ أن يكــون هنــاك تطويــر، 

ُ
ــة، لجميــع امل ــة، والخدميَّ والبحثيَّ

ــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد ومعاييرهــم  ــا ملواصفــات الهيئــة القوميَّ
ً
وتحســين لــكل مبانــي الجامعــة، ِطبق

ــة لــكل كليــات الجامعــة، وأن تصبــح كل املبانــي مجهــزة،  املعتمــدة، ثــم تطويــر شــبكات اإلنترنــت الداخليَّ
ومؤثثــة، ومســتعدة للتعليــم اإللكترونــّي، والتعليــم عــن ُبْعــٍد.

الغايــة الأولــى: بنيــة تحتيــة ملائمــة للأنشــطة التعليميــة والبحثيــة 
والخدميــة 

فــي إطــار مــا تســعى إليــه جامعــة الفيــوم مــن اســتكمال منشــآتها ومبانيهــا بطريقــة املبانــي الذكيــة التــي 
ــة، مــع العمــل  ــة، وغيرهــا مــن املبانــي الخدميَّ تحاكــي مبانــي الجيــل الرابــع، بمــا فــي ذلــك املستشــفيات الجامعيَّ
علــى تطويــر املنشــآت واملبانــي القديمــة وتحســينها، حتــى تصبــح مواصفاتهــا تائــم معاييــر الجــودة واالعتمــاد.

ة: األهداف اإلستراتيجيَّ

ة بكليات الجامعة.. 1 ة للمنظومة التعليميَّ ة التكنولوجيَّ َية التحتيَّ
ْ
تحسين الِبن

ة لكليات الجامعة.. 2 ة الداخليَّ تطوير الشبكة اإللكترونيَّ

ة لضمان . 3 استكمال مباني الجامعة ومنشآتها، بما يائم مواصفات ومعايير الهيئة القوميَّ
جودة التعليم واالعتماد.

التوسع في التعليم اإللكترونّي والتعليم عن ُبْعٍد.. 4
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 :)Gap Analysis( تحليل الفجوة
يشــكل تحليــل الفجــوة طريقــة منهجيــة لتقييــم الفــرق بيــن الوضــع الحالــي للجامعــة، ومــا تطمــح 	 

الفعلــّي  الجامعــة إلــى تحقيقــه فــي املســتقبل؛ حيــث يســاعد تحليــل الفجــوة علــى مقارنــة األداء 
ة التــي تســاعد الجامعــة علــى ســد هــذه  للجامعــة مــع األداء املحتمــل، ووضــع األهــداف اإلســتراتيجيَّ

الفجــوة.

ة ServQual املعروفة، 	  ة للجامعة 2022-2027 باستخدام منهجيَّ قام فريق الخطة اإلستراتيجيَّ
التي تحلل الخدمات املطروحة، وتخرج بتحديد لخمس نوعيات من الفجوات في الخدمات التي 
تقدمهــا الجامعــة، وفــي هــذا اإلطــار تــم تطبيــق ServQual علــى الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة، 
ومــن خــال تحليــل نتائــج االســتبيانات أثمــر ذلــك عــن االســتفادة مــن آراء طالبــي هــذه الخدمــات، 

ســتِفيديَن تــم التوصــل إلــى:
ُ
وعبــر االجتماعــات بيــن فريــق العمــل وهــؤالء امل

تقييم جودة الخدمات التى تقدمها الجامعة من منظور طالب الخدمة واملستفيد منها	 
التعرف على ما يأمله العميل من الخدمة والذى يساعد على تحسين الخدمة.	 
إمكانية املقارنة بين الخدمات التى تقدمها الجامعة وتلك التى تقدمها الجامعات املناظرة	 

يفيد التعرف على فجوات خدمات الجامعة باســتخدام ServQual فى توقع احتياجات املســتفيدين 
املســتقبلية    )What( وكذلــك فــى وضــع أولويــات التنفيــذ حســب رؤى املســتفيدين واهتماماتهــم. كمــا أن 
تحديــد احتياجــات املســتفيد فــى الخدمــة املقدمــة يــؤدي أيًضــا إلــى تحديــد أنشــطة تنفيــذ هــذه االحتياجــات 

  .) HOW(

إن الهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفرق بين الوضع الحالي للجامعة، والوضع املستهدف الوصول 
إليه، وذلك بالنسبة لخمس نوعيات من الخدمات التي تقدمها الجامعة، تتمثل في اآلتي:

خدمات تعليمية )الخريج(- 1
 الخدمات اإلستشارية - 2
البحث العلمى - 3
أنشطة جامعية )خدمات للطالب أو أعضاء هيئة التدريس(- 4
خدمة تنمية املجتمع - 5

ات محــددة، وتحديــد املصــادر الازمــة لســد  وبنــاء علــى ذلــك، تســتطيع الجامعــة تطويــر إســتراتيجيَّ
الفجــوة بيــن الوضــع الراهــن، وتحقيــق الوضــع املســتهَدف. تــم تحليــل الفجــوة باتخــاذ جــودة الخدمــة 
ة، وعليــه فقــد تــم تحديــد خمســة أنــواع مــن الفجــوات. ومــن خــال ذلــك تمكــن  لتكــون مرجعيــة أساســيَّ
فريــق العمــل مــن تحديــد بعــض الغايــات التــي تعــد ثمــر التحليــل اإلســتراتيجي لدراســة الفجــوة، وتتمثــل فــي 

اآلتــي:
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بيئة عمل تحقق الابتكار والريادة
الحاجة إلى استكمال بعض مباني الكليات. 	 
ة الجامعة الستكمال مبانيها وإنشاء أخرى.	  ضرورة توفير املخصصات املاليَّ
ة للجامعة.	  ة التكنولوجيَّ َية التحتيَّ

ْ
الحاجة إلى رفع الِبن

أداء مبتكر ومتميز للموارد البشرية 
رفع كفاءة املوارد البشرية بالجامعة.	 
تحديث الهيكل التنظيمي للجامعة بما يتناسب مع رؤيتها املستقبلية 	 
تنمية املهارات اإلدارية  للقيادات األكاديمية للجامعة	 
دراسة اإلحتياجات التدريبية لتنمية قدرات القيادات الحالية واملستقبلية 	 
تحسين مستوى الخدمات املقدم للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 	 
سة، والريادة. 	 

َ
رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وجداراتهم، بما يضمن املناف

تنمية القدرات اإلدارية للجهاز اإلداري بالجامعة.	 

الابتكار والتميز الفكري والمهني والبحثي

دعم مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي للقيام بدوره 	 
الحاجة إلى زيادة النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس 	 
الحاجــة إلــى زيــادة مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي  برامــج تبــادل األســاتذة واملؤتمــرات العلميــة 	 

الدولية
الحاجــة إلــى تحديــث الخطــط البحثيــة لألقســام العلميــة والكليــات وربطهــا بالخطــة البحثيــة 	 

معــة  للجا
اإلهتمام بتطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في مجال البحث العلمي 	 
الحاجــة لوجــود خطــة عمــل معتمــدة للجامعــة مــن أجــل الحصــول علــى االعتمــاد، وتحقيــق 	 

ــة. التعليميَّ ــة  الَعمليَّ جــودة  وضمــان  االســتدامة، 
ــة 	  ــة للجامعــة كل 3 ســنوات، يتــم بناؤهــا مــن خــال الدراســة الذاتيَّ ضــرورة إعــداد دراســة ذاتيَّ

لكليــات الجامعــة، وفــي ضــوء نتائــج التقييــم الــدورّي لــألداء. 
ة بالبحث العلمّي. 	  الحاجة إلى تفعيل الوحدات، واملراكز املعِنيَّ
ة تضمن صقل مهاراتهم. 	    ج مختلفة، ودروات تدريبيَّ
الحاجــة إلــى تفعيــل دور رجــال األعمــال فــي صنــع القــرار بالجامعــة، مــع حثهــم علــى زيــادة إنفاقهــم 	 

ــة. ــة التطبيقيَّ علــى املشــاريع البحثيَّ
ة في تدريب الطاب الجامعة، وتأهيلهم.	  سات املجتمعيَّ الحاجة إلى زيادة مشاركة املؤسَّ
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محـــــــور التعـــــــليم والطـــــــلاب

ةالغايات ةاألهداف اإلستراتيجيَّ األهداف اإلجرائيَّ

الغاية األولى
)غ1(

ة  منظومة تعليميَّ
تحقق االبتكار 

واإلبداع

داعمــة . 1 ــة  تعليميَّ منظومــة  توفيــر 
إلكســاب  األعمــال  وريــادة  لالبتــكار 
ســوق  احتياجــات  ــي  تلّبِ مهــارات 

. لعمــل ا

ِطبًقــا  ــة  إلكترونيَّ ــة  تعليميَّ بيئــة  ت)غ1-1-1(.توفيــر 
واالعتمــاد. للجــودة  ــة  القوميَّ للمعاييــر 

تدعــم  للطــالب  اســتحداث مســابقات  ت)غ2-1-1(. 
االبتــكار وريــادة األعمــال.

ة تدعــم االبتــكار  ت)غ1-1-3(.اســتحداث برامــج بينـــّيِ
وريــادة األعمــال.

وكلياتهــا، . 2 الجامعــة،  اعتمــاد 
ــة  القوميَّ الهيئــة  مــن  ومعاهدهــا 

التعليــم. جــودة  لضمــان 

ت)غ1-2-1( دعــم مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط 
اإلســتراتيجي. 

إلدارة  بالكليــات  ــة  داخليَّ نظــم  إنشــاء  ت)غ2-2-1( 
املســتمر. والتقويــم  الجــودة 

هيئــة  أعضــاء  تقويــم  نظــام  تطويــر  ت)غ3-2-1( 
املعاونــة. والهيئــة  التدريــس، 

ــة  القوميَّ الهيئــة  مــن  الجامعــة  اعتمــاد  ت)غ4-2-1( 
واالعتمــاد. الجــودة  لضمــان 

لالرتقــاء . 3 التدريــب  سياســات  تطويــر 
وجداراتهــم. الطــالب  بقــدرات 

وسياســاته  التدريــب  لوائــح  توحيــد  ت)غ1-3-1( 
معتمــدة. موحــدة  بالئحــة  بالكليــات 

خطــط  لوضــع  التدريــب  أثــر  قيــاس  ت)غ2-3-1( 
املســتمر. التحســين 

ــة  خارجيَّ جهــات  مــع  شــراكات  عقــد  ت)غ3-3-1( 
ومهاراتهــم. الطــالب  بقــدرات  لالرتقــاء 
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الغاية األولى
)غ1(

ة  منظومة تعليميَّ
تحقق االبتكار 

واإلبداع

والتوســع . 4 ة،  تطويــر البرامــج الدراســيَّ
ــم اإللكترونــّي.

ُّ
فــي اســتخدام التعل

ت)غ1-4-1( التوعية بالسياسات الحاكمة للجامعة، 
ــة ملرحلــة البكالوريــوس  ــة املرِجعيَّ وباملعاييــر األكاديميَّ

لــكل األطــراف املســتفيدة بالجامعــة. 

ة  رات الدراســيَّ واملقــرَّ تصميــم البرامــج،  ت)غ2-4-1( 
َوفًقــا للمعاييــر  نظــام الســاعات املعتَمــدة،  فــي ضــوء 
احتياجــات  وفــي ضــوء  ــاة،  ــة املتبنَّ ــة القوميَّ األكاديميَّ

ســوق العمــل.

والتقييــم املســتمر  ــة،  الدوريَّ املراجعــة  ت)غ3-4-1( 
نتائــج  ضــوء  فــي  رات،  واملقــرَّ ــة،  التعليميَّ للبرامــج 

املراجعــة. 

بمــا  اإللكترونــّي،  ــم 
ُّ
التعل نظــام  تطويــر  ت)غ4-4-1( 
الجامعــّي. الكتــاب  تطــور  يضمــن 

بــكل  وتقويتهــا  ت)غ1-4-5( تطويــر شــبكة اإلنترنــت، 
مــع الربــط بيــن الشــبكات. مبانــي الجامعــة، 

ت)غ1-4-6( تطويــر نظــم تقييــم الطــالب لقيــاس نواتــج 
ِطبًقــا ملعاييــر الجــودة واالعتمــاد،  ــم املســتهدفة، 

ُّ
التعل

ة. بمــا يحقــق امليــزة التنافســيَّ

ت)غ1-4-7( تطويــر نظــم اإلرشــاد األكاديمــّي فــي ضــوء 
ــة للجــودة. املعاييــر القوميَّ

التعليــم . 5 أســاليب  جــودة  تطويــر 
االمتحانــات. تقويــم  ونظــم  ــم، 

ُّ
والتعل

للبرامــج  املســتمر  والتقويــم  القيــاس  ت)غ1-5-1( 
فعاليتهــا. ومــدى  ــة  التعليميَّ

ــة  ت)غ1-5-2( التحســين والتطويــر للبرامــج التعليميَّ
فــي ضــوء النتائــج.

ــم بالجامعــة، 
ُّ
ت)غ1-5-3( تطويــر نظــم التعليــم والتعل

ــة، وبمــا يتوافــق  ــة، والعامليَّ ات املحليَّ َوفًقــا للمســتِجدَّ
بــات االعتمــاد.

َّ
مــع متطل
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الغاية الثانية 
)غ2(

وأنشــطة  خدمــات   
متميــزة طالبيــة 

األنشــطة . 1 وتطويــر  تعزيــز 
بالجامعــة الطالبيــة 

ت)غ2-1-1(دعم األنشطة الطالبية املختلفة بالجامعة

تطويــر الخدمــات الطالبيــة . 2
بالجامعــة

 ت)غ2-2-1( برامــج الرعايــة اإلجتماعيــة والصحيــة والنفســية 
للطــالب.

ت)غ2-2-2( خدمات اإلقامة والتغذية باملدن الجامعية

ت)غ2-2-3( زيــادة رضــا األطــراف املســتفيدة عــن الخدمــات 
املقدمــة الطالبيــة 

ت)غ2-2-4(  مشاركة الطالب في تطوير الخدمات املقدمة لهم

التعليميــة  الخدمــات  ميكنــة   .3
ورقمنتهــا الطالبيــة  واألنشــطة 

ت)غ2-3 -1( االرتقــاء باملنظومــة التعليميــة مــن خــالل التوســع 
فــي اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات

الغاية الثالثة
)غ3(

 خريج مبتكر قادر 
على املنافسة 

ملتطلبات سوق 
العمل

مــع  التواصــل  آليــات  دعــم   .1
التعلــم  فــرص  لتوفيــر  الخريجيــن 

ملســتمر ا

وتوفيــر  املســتمر،  التعلــم  برامــج  دعــم  ت)غ1-1-3( 
الجــودة. ملعاييــر  ِطبًقــا  الخريجيــن  مــع  للتواُصــل  أنشــطة 

ت)غ3-1-2(الحــرص علــى قيــاس أراء الخريجيــن بالبرامــج التعليمية. 

املنهــي  التطــور  فــرص  تعزيــز   .2
وتأهيلهــم  إلعدادهــم  للخريجيــن 

العمــل لســوق 

ت)غ3-2-1( تنميــة مهــارات الخريجيــن املهنيــة مــن خــالل برامــج 
تدريبيــة مهنيــة.

الكلــي  األداء  فــي  املســتمر  والتطويــر  التعزيــز  ت)غ2-2-3( 
بالجامعــة  التعليميــة  للخدمــات 
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محور الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية

ةالغايات ةاألهداف اإلستراتيجيَّ األهداف اإلجرائيَّ

)غ1(
ة  برامج أكاديميَّ
للدراسات العليا 

ات،  بة للمستِجدَّ
َ
ُمواك

ا  ومنافسه محليًّ
ا. ودوليًّ

1. اســتحداث برامــج جديــدة 
للدراســات العليــا ذات ميــزة 

ة. تنافســيَّ

د)غ1-1-1( دراســة احتياجــات ســوق العمــل مــن البرامــج 
ــا. ــا، ودوليًّ محليًّ

ــة للدراســات العليــا فــي  د)غ1-1-2( تصميــم برامــج أكاديميَّ
ضــوء االحتياجــات.

د)غ1-1-3( تصميم برامج بينّية بين كليات الجامعة. 
د)غ1-1-4( إعــداد برامــج مشــتركة مــع جامعــات أخــرى 

ــا. ــا ودوليًّ محليًّ

الحاليــة  البرامــج  تطويــر   .2
بمــا يواكــب احتياجــات ســوق 
ــة  بــات البحثيَّ

َّ
العمــل واملتطل

ــة القوميَّ

ة البرامج الحالية مع احتياجات  د)غ1-2-1( دراسة فاعليَّ
سوق العمل.

ة لبرامج الدراسات  د)غ1-2-2( مراجعة املعايير األكاديميَّ
ا العليا سنويًّ

ضــوء  فــي  ومقرراتهــا  البرامــج  توصيــف  د)غ3-2-1( 
ــة. القوميَّ بــات 

َّ
واملتطل ــة،  الفعليَّ االحتياجــات 

ســتِفيديَن 
ُ
ا ِمــْن ِقَبــل امل د)غ1-2-4( مراجعــة البرامــج ســنويًّ

ــة.
َّ
كاف

ات  إســتراتيجيَّ تطويــر   .3
ــم 

ُ
ظ

ُ
ون ــم 

ُّ
والتعل التعليــم 

الدراســات  ببرامــج  التقويــم 
. لعليــا ا

م 
ُّ
ات التعليم والتعل د)غ1-3-1( تحديث إستراتيجيَّ

ــة الداعمــة لتطبيــق  َيــة التحتيَّ
ْ
د)غ1-3-2( تحديــث الِبن

ــة  وعمليَّ ــم، 
ُّ
والتعل التدريــس  عمليتــي  فــي  التكنولوجيــا 

التقويــم.

ــم 
ُّ
د)غ1-3-3( تحديــث نظــم التعليــم اإللكترونــّي، والتعل

عــن ُبْعــٍد.

ة بالجامعة. د)غ1-3-4( عقد اختبارات إلكترونيَّ

اإللكترونــّي  التصحيــح  نظــام  تحديــث  د)غ5-3-1( 
. معــة لجا با

االمتحانــات  ــة  عمليَّ إلدارة  نظــام  إنشــاء  د)غ6-3-1( 
واملســتحدثة. ــة،  التقليديَّ
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ةالغايات ةاألهداف اإلستراتيجيَّ األهداف اإلجرائيَّ

)غ2(
ز في منظومة  التميُّ
ا البحث العلمّي دوليًّ

أعضــاء  قــدرات  تطويــر   .1
والهيئــة  التدريــس،  هيئــة 
املعاونــة، وطــالب الدراســات 
البحثــي  املجــال  فــي  العليــا 

. قنــّي لّتِ وا

ــة بالجامعــة بالتعــاون مــع  د)غ2-1-1( عقــد برامــج تدريبيَّ
ة مختصة بالبحث العلمّي، والنشر  ة، ودوليَّ هيئات محليَّ

ــة، وكتابــة املشــروعات. الدولــّي، والفــرق البحثيَّ

صــة بالكليــات  ــة متخّصِ د)غ2-1-2( إجــراء برامــج تدريبيَّ
َوفًقــا لطبيعــة الدراســة بهــا. 

ــة  ــة علــى البرامــج الخاصَّ د)غ2-1-3( عقــد دورات تدريبيَّ
بكتابــة البحــث 

2. التطويــر املســتمر للخطــة 
ــة للجامعــة فــي ضــوء  البحثيَّ
ــة  املجتمعيَّ بــات 

َّ
املتطل

. ــة لقوميَّ وا

ــة،  ــة، واملجتمعيَّ بــات القوميَّ
َّ
د)غ2-2-1( مراجعــة املتطل
ا. ــة ســنويًّ والتوجهــات الدوليَّ

ا.  ة سنويًّ د)غ2-2-2( تقييم الخطة البحثيَّ

بــات 
َّ
ــة فــي ضــوء املتطل د)غ2-2-3( تحديــث الخطــة البحثيَّ

ــة. ــة واملجتمعيَّ القوميَّ

ـــة  بحثيَّ بيئـــة  توفيـــر   .3
ـــة  وِتقنيَّ ـــة،  إلكترونيَّ
البحـــوث  تدعـــم  بالجامعـــة، 
املتصلـــة  ـــة  التطبيقيَّ
ـــة  مجتمعيَّ بمشـــكالت 

. ميـــة قو و

تشــمل  إليكترونيــة  بيانــات  قاعــدة  إعــداد  د)غ1-3-2( 
بالجامعــة. واألجهــزة  املعامــل  جميــع 

ة بالجامعة. د)غ2-3-2( تحديث املعامل البحثيَّ

والفنييــن  املعاونــة،  الهيئــة  أعضــاء  تدريــب  د)غ3-3-2( 
للتعامــل مــع األجهــزة باملعامــل.

د)غ2-3-4( إنشاء معامل جديدة بالجامعة.

د)غ2-3-5( تقديــم ملفــات معامــل الجامعــة للحصــول 
ــة. علــى االعتمــاد مــن الجهــات املعِنيَّ

صــات  التخصُّ مــن  ــة  بحثيَّ فــرق  تشــكيل  د)غ6-3-2( 
ــة.  القوميَّ لالحتياجــات  َوفًقــا  املختلفــة 

د)غ2-3-7( تمويــل األبحــاث املرتبطــة بمشــاكل قوميــة، 
ــة.  ومجتمعيَّ

د)غ2-3-8( تســويق األبحــاث، والرســائل املتصلــة بحــل 
ــة، وقوميــة.  مشــكالت مجتمعيَّ

ــة ممولــة مــن الجامعــة،  د)غ2-3-9( إعــداد مشــاريع بحثيَّ
ــة. ومــن الجهــات املحليَّ
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ةالغايات ةاألهداف اإلستراتيجيَّ األهداف اإلجرائيَّ

)غ3(
تدويل األنشطة 

ة  ة واألكاديميَّ البحثيَّ
للجامعة

ــة  1. دعــم الشــراكات البحثيَّ
ســات  املؤسَّ مــع  ــة  الدوليَّ

ــة لِعلميَّ ا

ــة،  ــة بحثيَّ مــع جهــات دوليَّ اتفاقيــات  د)غ3-1-1( عقــد 
وخدميــة.

ة.  ة مع جهات دوليَّ د)غ3-1-2( إعداد مشاريع بحثيَّ

ة.  سات بحثيَّ ة مع مؤسَّ د)غ3-1-3( عقد مؤتمرات علميَّ

2. دعــم تبــادل أعضــاء هيئــة 
الجامعــات  مــع  التدريــس 

ــة. والدوليَّ ــة  اإلقليميَّ

األكاديمــّي،  للتبــادل  بروتوكــوالت  عقــد  د)غ1-2-3( 
الدولــّي.  والحــراك 

والجامعــات  الجامعــة،  مــع  شــراكات  عقــد  د)غ2-2-3( 
أعضــاء.  لتبــادل  ــة  األجنبيَّ

3. تطويــر منظومــة الطــالب 
الوافديــن.

ة للطالب الوافدين. د)غ3-3-1( إعداد برامج تسويقيَّ

ة،  باملــوارد البشــريَّ د)غ3-3-2( تجهيــز مكتــب الوافديــن 
اللوجيســتية. والتجهيــزات 

د)غ3-3-3( إعداد برامج ألنشطة الطالب الوافدين. 

للطــالب  مختلفــة  بأشــكال  الدعــم  توفيــر  د)غ4-3-3( 
الوافديــن. 
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محور خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األهداف اإلجرائيةاألهداف اإلستراتيجيةالغايات

خ)غ1(
الجامعــة  دور  تعظيــم 
فــي الشــراكة املجتمعيــة 
البيئــة وتنميــة 

علميــة  وســائل  ابتــكار   -1
ملواجهة التحديات املجتمعية 

لبيئيــة. وا

خ )غ1-1-1( االرتقاء بدور الجامعة بيًتا للخبرة ومركًزا 
علمًيا واستشارًيا

خ )غ1-1-2(اســتحداث مجــاالت للشــراكة مــع قطــاع 
االنتــاج

املجتمــع  تنميــة  فــى  الجامعــة  )غ1-1-3(تعزيــز دور  خ 
املســتدامة التنميــة  ملتطلبــات  تلبيــة 

خ )غ1-1-4(استثمار الرقمنة فى خدمة املجتمع

الطبيعيــة 2- تعزيز الشراكة املجتمعية املــوارد  إدارة  فــي  )غ1-2-1(املشــاركة  خ 
باملجتمــع. واملاديــة 

خ )غ1-2-2( إدارة مخرجــات البحــث العلمــي ملواجهــة 
التحديــات .

خ )غ1-2-3( تعظيم دور مركز متابعة الخريجين. 
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محور الموارد البشرية

األهداف اإلجرائيةاألهداف اإلستراتيجيةالغايات

 م)غ1(
ة ذات  موارد بشريَّ

أداء متميز

1.رفــع كفــاءة القيــادات، وأعضــاء هيئــة 
التدريــس، والهيئــة املعاونــة، والعامليــن 

بالجامعــة.

والتعييــن  لالختيــار  الــة  فعَّ نظــم  توفيــر  )غ1-1-1(  م 
ــة، ومتاَبعــة األداء وتقييمــه.  ــة واإلداريَّ للقيــادات األكاديميَّ

قــدرات  لتنميــة  ــة  تدريبيَّ برامــج  إيجــاد  )غ2-1-1(  م 
بالجامعــة. ــة  واإلداريَّ ــة،  األكاديميَّ القيــادات 

م )غ1-1-3( تحســين رضــاء األطــراف املســتفيدة عــن أداء 
ــة بالجامعــة. ــة، واإلداريَّ القيــادات األكاديميَّ

الــة لالختيــار والتعييــن  2. تطويــر نظــم فعَّ
ــة،  واإلداريَّ ــة  األكاديميَّ للقيــادات 

وتقييمــه. األداء  ومتاَبعــة 

م )غ1-2-1( اإلعــداد والتفعيــل لنظــم اختيــار القيــادات 
 للقوانيــن. 

ُ
األكاديمّيــة، واإلدارّيــة بالجامعــة طبقــا

ــة،  م )غ1-2-2( تفعيــل معاييــر اختيــار القيــادات األكاديميَّ
ــة بالجامعــة. واإلداريَّ

القيــادات  متابعــة  نظــم  حوكمــة  )غ3-2-1(  م 
بالجامعــة. ــة  واإلداريَّ ــة،  األكاديميَّ

ة ألداء القيادات  م )غ1-2-4( تحقيق التنمية املستمرَّ
ة. ة، واإلداريَّ األكاديميَّ

للقيــادات،  التدريــب والتأهيــل   .3
والهيئــة  وأعضــاء هيئــة التدريــس، 
اإلدارّي  والجهــاز  املعاونــة، 

. معــة لجا با

ة  م )غ1-3-1( تعظيــم االســتفادة مــن املــوارد البشــريَّ
بالجامعة )أعضاء هيئة تدريس- هيئة معاونة- جهاز 

إدارّي- طــالب... إلــخ(

م )غ1-3-2( رفــع قــدرات القيــادات، وأعضــاء هيئــة 
ة  التدريس، والعاملين من خالل إعداد خطط تدريبيَّ

وبرامــج رفــع كفــاءة موثقــة ومعتمــدة.

للقــدرات  ة  املســتمرَّ التنميــة  تحقيــق  )غ3-3-1(  م 
هيئــة  ألعضــاء  ة  الســلوكيَّ واملهــارات  ــة،  الِعلميَّ

واإلدارييــن. املعاونــة،  والهيئــة  التدريــس، 

ــال ألداء أعضــاء  م )غ1-3-4( التقييــم املســتمر والفعَّ
واإلدارييــن  املعاونــة،  والهيئــة  التدريــس،  هيئــة 

. معــة لجا با
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األهداف اإلجرائيةاألهداف اإلستراتيجيةالغايات

 م)غ1(
ة ذات  موارد بشريَّ

أداء متميز

ة  التنافســيَّ القــدرات  تنميــة   .4
والخريجيــن  للطــالب  والجــدارات 
العمــل  بــات ســوق 

َّ
يلبــي متطل بمــا 

ــا. ودوليًّ ــا  وإقليميًّ ــا  محليًّ

ِطبًقــا  ــة  إلكترونيَّ ــة  تعليميَّ بيئــة  توفيــر  )غ1-4-1(  م 
واالعتمــاد. للجــودة  ــة  القوميَّ للمعاييــر 

م )غ1-4-2( إقامــة نظــام لقيــاس آراء القائميــن علــى 
ــة. ــة، والخدميَّ ــة، والبحثيَّ ــة التعليميَّ الَعمليَّ

م )غ1-4-3( تحقيــق الرضــا الوظيفــّي لــكل منســوبي 
الجامعــة.
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 محور البنية التحتية

األهداف اإلجرائيةاألهداف اإلستراتيجيةالغايات

ب )غ1(
ة  َية تحتيَّ

ْ
ِبن

مالئمة لألنشطة 
ة  التعليميَّ
ة  والبحثيَّ
ة. والخدميَّ

ــة للمنظومــة  َيــة التحتيَّ
ْ
1.تحســين الِبن

لإلبــداع  لتصبــح محفــزة  ــة  التعليميَّ
ــز. والتميُّ

للتعليــم  ــة  التحتيَّ َيــة 
ْ
الِبن خدمــات  تطويــر  )غ1-1-1(  ب 

بــات 
َّ
متطل والكليــات التابعــة فــي ضــوء  ــم للجامعــة، 

ُّ
والتعل

االعتمــاد.

وتجهيزهــا َوفًقــا  اســتكمال مبانــي الجامعــة،  )غ2-1-1(  ب 
ملعاييــر الجــودة واالعتمــاد.

ة للجامعة وحسن توظيفها  ب )غ1-1-3( تنمية املوارد املاديَّ
في خدمة البحث العلمّي واملجتمع.

الكليــات  لقاعــات  واملعــدات  األجهــزة  توفيــر  )غ4-1-1(  ب 
املختلفــة، ومعاملهــا، ووضــع خطــط الصيانــة املرتبطــة بهــا.

األمــن  وإجــراءات  الوقايــة،  آليــات  دعــم  )غ5-1-1(  ب 
وكلياتهــا. الجامعــة،  داخــل  والســالمة 

ــة  اإللكترونيَّ الشــبكة  تطويــر   .2
والكليــات،  ــة إلدارة الجامعــة،  الداخليَّ

. هــد ملعا وا

ب )غ1-2-1( تطويــر شــبكة اإلنترنــت، وتقويتهــا بــكل مبانــي 
الجامعــة، مــع الربــط بيــن الشــبكات.

التكامــل بيــن القطاعــات الثــالث مــن خــالل  )غ2-2-1(  ب 
ســة علــى اتخــاذ القــرار. الربــط الشــبكي بمــا يعــزز قــدرة املؤسَّ

)غ1-2-3( توفيــر قواعــد بيانــات لألنشــطة التعليمّيــة،  ب 
بالجامعــة. والخدمّيــة  والبحثّيــة، 

ب )غ1-2-4( التقييم املستمر ألداء الشبكات وتطويرها بما 
يدعم التكامل بينها.

3. اســتكمال مبانــي الجامعــة ومنشــآتها 
بــات الجــودة واالعتمــاد

َّ
بمــا يالئــم متطل

ب )غ1-3-1( اســتكمال مبانــي الكليــات، وتجهيزهــا، وتأثيثهــا 
بــات الجــودة.

َّ
ِطبًقــا ملتطل

اإللكترونــّي،  التعليــم  فــي  التوســع   .4
ُبْعــٍد. عــن  والتعليــم 

ــة موحــدة للجامعــة لرفــع  ــة تعليميَّ ب )غ1-4-1( تبنــي منصَّ
ــة. رات اإللكترونيَّ املقــرَّ

بمــا يضمــن  ــم اإللكترونــّي 
ُّ
ب )غ1-4-2( تطويــر نظــام التعل

تطــور الكتــاب الجامعــّي.
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 )أ( تكامــل الخطــة الإســتراتيجية للجامعــة مــع إســتراتيجية الدولــة 
للتنميــة المســتدامة 2030:

حرصــت الجامعــة عندمــا وضعــت خطتهــا اإلســتراتيجية الجديــدة علــى التكامــل مــع إســتراتيجية الدولــة 
للتنميــة املســتدامة 2030، ويمكــن توضيــح هــذا التكامــل فــي الجــدول التالــى .

جدول تكامل غايات الخطة اإلستراتيجية الجديدة وأهدافها للجامعة مع أبعاد برامج إستراتيجيةالدولة 
للتنمية املستدامة 2030 ومحاورها وأهدافها.

ة ة بالخطة اإلستراتيجيَّ  األهداف اإلستراتيجيَّ
الجديدة للجامعة 2027-2022

ة الدولة للتنمية  )أبعاد / محاور / أهداف / برامج( إستراتيجيَّ
سَتدامة 2030م

ُ
امل

	 محــور التعليــم والطــالب )خريــج مبتكــر
ســوق  بــات 

َّ
ملتطل املنافســة  علــى  قــادر 

العمــل(: 
ــة  ة للبرامــج التعليميَّ *تحديــث اللوائــح الدراســيَّ
بــات ســوق 

َّ
الحاليــة بكليــات الجامعــة طبًقــا ملتطل

ــا. ــا، ودوليًّ ة محليًّ العمــل املســتقبليَّ

والتقييــم  الجامعــّي  التعليــم  أســاليب  *تطويــر 
وفــق توجــه الدولــة فــي النظــام الجديــد للتعليــم.

ــة جديــدة باملرحلــة  *اســتحداث برامــج أكاديميَّ
والدراســات العليــا يحتاجهــا  ــة األولــى،  الجامعيَّ

عليهــا ســوق العمــل.

جديــدة،  مميــزة  ــة  أكاديميَّ برامــج  *اســتحداث 
مرموقــة. ــة  عامليَّ جامعــات  مــع  باالشــتراك 

واملمارســة  امليدانــّي  التدريــب  فــرص  *تطويــر 
التخــرج. قبــل  للطــالب  ــة  املهنيَّ

*ربــط خريجــي الجامعــة بمؤسســات التوظيــف 
ــا. ودوليًّ ــا،  وإقليميًّ ــا،  محليًّ

*تأهيــل الطــالب ليكونــوا نــواة لباحثيــن متميزيــن 
الســتكمال دراســاتهم العليــا.

	:الُبْعد االجتماعّي: محور التعليم والتدريب
ة: م العامليَّ

ُ
ظ *تحسين جودة النظام التعليمّي بما يتوافق مع النُّ

بات ومهارات القرن الحادي والعشرين.
َّ
م من متطل ِ

ّ
- تمكين املتعل

ة. - تفعيل قواعد االعتماد والجودة املسايرة للمعايير العامليَّ

بات ومهارات القرن الحادي والعشرين.
َّ
م من متطل ِ

ّ
- تمكين املتعل

- دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات.

ــم وأنمــاط 
ُّ
ــة واالرتقــاء بأســاليب التعليــم والتعل - تطويــر البرامــج األكاديميَّ

التقويــم مــع االبتــكار والتنــوع فــي ذلــك.

ســات التعليــم العالــي بمــا يحقــق  ــة للــوزارة ومؤسَّ َيــة التنظيميَّ
ْ
- تطويــر الِبن

املرونــة، واالســتجابة وجــودة التعليــم.

واإلليكترونيــة األكثــر فعاليــة فــي  ــة،  التوصــل إلــى الصيــغ التكنولوجيَّ  -
الطــالب،  بيــن  وتداولهــا  العلمــّي،  والبحــث  املســتهَدفة  املعرفــه  عــرض 

املجتمــع. ومــن يرغــب مــن أبنــاء  ميــن،  ِ
ّ
واملعل

ــا،  ربــط الخريجيــن بمؤسســات التوظيــف داخــل ســوق العمــل محليًّ  -
ــا. ودوليًّ ــا،  وإقليميًّ

*إتاحة التعليم للجميع دون تمييز:

- زيادة فرص اإلتاحة بمؤسسات التعليم العالي.

ة. سات التعليميَّ بول ونظمه باملؤسَّ
َ
- تطوير سياسات الق

ة نظم التعليم وُمخَرجاته: * تحسين تنافسيَّ

بــات ســوق 
َّ
ــة بيــن ُمخَرجــات التعليــم، ومتطل - تفعيــل الَعالقــة الديناميكيَّ

العمل.

ة: الُبْعد االقتصادّي: محور التنمية االقتصاديَّ

َرص عمل الئقة ومنتجة.
ُ
* توفير ف
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ة ة بالخطة اإلستراتيجيَّ  األهداف اإلستراتيجيَّ
الجديدة للجامعة 2027-2022

ة الدولة للتنمية  )أبعاد / محاور / أهداف / برامج( إستراتيجيَّ
سَتدامة 2030م

ُ
امل

	 ــة تحتيَّ َيــة 
ْ
)ِبن ــة  التحتيَّ َيــة 

ْ
الِبن محــور 

ــة  والبحثيَّ ــة  التعليميَّ لألنشــطة  مالئمــة 
ــة( والخدميَّ

بول بكليات الجامعة.
َ
*تحديث نظم الق

*رفع كفاءة القدرة املؤسسية لكليات الجامعة.

ة لبرامج الجامعة  *رفع كفاءة الفاعلية التعليميَّ
بما يحقق تطوير املهارات التي يكتسبها الطالب.

ــة ألعضــاء هيئــة التدريــس،  *رفــع الكفــاءة املهنيَّ
والجهــاز اإلداري. ومعاونيهــم، 

ومعاونيهــم  التدريــس  هيئــة  أوضــاع  *تحســين 
اإلدارّي. والجهــاز 

*تأهيل أعضاء هيئة التدريس، واإلداريين لتولي 
ة. املناصب القياديَّ

ومكافحــة  والشــفافية،  النزاهــة،  قيــم  *تنميــة 
لــدى أفــراد املجتمــع الجامعــّي. الفســاد 

ة. *إثراء املجتمع األكاديمّي، والحياة الجامعيَّ

	:الُبْعد االجتماعّي: محور التعليم والتدريب
*إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

زة بمؤسسات التعليم العالي. ة متمّيِ *بناء كوادر تدريسيَّ

بول بمؤسسات التعليم العالي.
َ
*تحديث نظم الق

ة: سات الحكوميَّ الُبْعد االقتصادّي: محور الشفافية وكفاءة املؤسَّ

ة،  رات املحليَّ ة، واملوائمة مع املتغّيِ *جهاز إداري يتميز بالكفاءة، والفعاليَّ
ة. والعامليَّ

زة، مرتفعة الجودة، تطبق األساليب الحديثة *تقديم خدمات متمّيِ

يتفاعــل مــع املواطــن، ويســتجيب ملطالبــه،  ِســم بالشــفافية، 
َّ
*نظــام يت

ــة. ويخضــع للمســاءلة املجتمعيَّ

	:محور الدراسات العليا
ة *تطوير املعامل البحثيَّ

ــة، وتطبيقية،  ــة إبداعيَّ *دعــم إنتــاج بحــوث علميَّ
الدولــة  ة  إســتراتيجيَّ تحقيــق  فــي  واســتثمارها 

ســَتدامة.
ُ
امل للتنميــة 

لتصبــح  ــة  الِعلميَّ ت 
َّ

املجــال بمســتوى  *االرتقــاء 
تأثيــر  معامــالت  ذات  محكمــة  ــة  دوليَّ ت 

َّ
مجــال

مرتفــع.

ــة  يَّ
َ
*بنــاء جســور التواصــل مــع الجامعــات العامل

لتطويــر البحــث العلمــّي.

	:الُبْعد االجتماعّي: محور التعليم والتدريب
ة. ة في تقارير التعليم العامليَّ * تحسين الدرجة التنافسيَّ

*تفعيل دور مراكز البحوث بمؤسسات التعليم العالي.

ة: الُبْعد االقتصادّي: محور التنمية االقتصاديَّ

ة، والتنوع، واالعتماد على املعرفه. *زيادة التنافسيَّ

رات  ــف مــع املتغّيِ * أن تكــون العًبــا فــي االقتصــاد العالمــّي، قــادًرا علــى التكيُّ
ة. العامليَّ

الُبْعد االقتصادّي: محور املعرفه واالبتكار والبحث العلمّي:

زة لتوطين وإنتاج املعرفه. * تهيئة بيئة محّفِ

* ربط تطبيقات املعرفه، ومخرجات االبتكار باألولويات.
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ة ة بالخطة اإلستراتيجيَّ  األهداف اإلستراتيجيَّ
الجديدة للجامعة 2027-2022

ة الدولة للتنمية  )أبعاد / محاور / أهداف / برامج( إستراتيجيَّ
سَتدامة 2030م

ُ
امل

	 تعزيــز الشــراكة( محــور خدمــة املجتمــع 
التنميــة  تحقيــق  فــي  ســِهم 

ُ
ت ــة  املجتمعيَّ
ســَتدامة(:

ُ
امل

ة *بناء نظام فاعل لتقديم الخدمات املجتمعيَّ

ــة  والُهِويَّ ــة،  *املســاهمة فــي تعزيــز القيــم الوطنيَّ
ــة لــدى املجتمــع املحيــط. الثقافيَّ

*رفع الوعي الثقافّي، والتراثي لدى املجتمع.

*تأسيس حاضنة للتراث بالجامعة.

ــة،  *تنميــة وعــى املجتمــع بأهميــة امللكيــة الفكريَّ
وحمايتهــا.

ــال لجمــع معلومــات  *إعــداد نظــام متكامــل، وفعَّ
وتوظيــف خريجــي الجامعــة  عــن ســوق العمــل، 

ــا. ودوليًّ ــا،  محليًّ

رواد  مــع  فاعلــة  ة  إســتراتيجيَّ شــراكات  *بنــاء 
واملجتمــع  ــة،  الحكوميَّ والهيئــات  الصناعــة، 

املدنــي.

	:ة الُبْعد االجتماعّي: محور العدالة االجتماعيَّ
*تعزيز االندماج املجتمعّي، والحد من االستقطاب السلبي.

ة. *زيادة التوعية، وتحسين النظرة املجتمعيَّ

ال لجمع معلومات عن سوق العمل املحلّي،  *إعداد نظام متكامل، وفعَّ
والدولّي.

	:الُبْعد االجتماعّي: محور الثقافة
ة لتكون مصدر قوة لالقتصاد. *دعم الصناعات الثقافيَّ

*حماية التراث وتعزيزه بشتى أنواعه.

	:الُبْعد االقتصادّي: محور املعرفه، واالبتكار، والبحث العلمّي
ة، وحمايتها. *تنمية الوعي بأهمية امللكية الفكريَّ

	 التطويــر( والطــالب  التعليــم  محــور   
وكلياتهــا،  الجامعــة،  لبرامــج  املســتمر 

لالعتمــاد(: وتأهيلهــا  وإدارتهــا، 
*التطويــر املســتمر لنظــم إدارة الجــودة بكليــات 

وبرامجهــا. الجامعــة، 

لبرامــج  ــة  والخارجيَّ ــة،  الداخليَّ *املراجعــة 
وبنــاء  لالعتمــاد،  وتأهيلهــا  وكلياتهــا،  الجامعــة، 

بذلــك. ــة  الخاصَّ الكــوادر 

الجــودة  إدارة  نظــام  إلجــراءات  نظــام  *إعــداد 
َوفًقــا للمعاييــر التــي تطبــق فــي  للهيــكل اإلداري، 
طبًقــا للمواصفــات  ســات التعليــم العالــي،  مؤسَّ

)2015-9001 )أزيــو  ــة  العامليَّ

ة التي تمنحها الجامعة،  *تطوير البرامج التعليميَّ
ومواصفات خريجيها، استناًدا إلى اإلطار القومّي 

للمؤهالت.

االعتمــاد  علــى  للحصــول  الجامعــة  *تأهيــل 
. �ضــّي ملؤسَّ ا

	:الُبْعد االجتماعّي: محور التعليم والتدريب
سات التعليم العالي. *تحسين جودة مؤسَّ

*تطوير املناهج استناًدا إلى اإلطار القومّي للمؤهالت.

ســات للتعليــم العالــي باملشــاركة مــع القطــاع  مؤسَّ *التوســع فــي إنشــاء 
والخــاّص. األهلــي، 

ليــن  مؤهَّ ميــَن  ِ
ّ
ُمعل بتخريــج  الخــاص  الفنــّي  التعليــم  ــة  أكاديميَّ *إنشــاء 

صــة(. متخّصِ )كليــات  واملنهــّي  الفنــّي  التعليــم  لتدريــس 

سات التعليم العالي. *تحسين الجودة مؤسَّ

ة نظم التعليم، وُمخَرجاته. *تحسين تنافسيَّ

ة. ة في تقارير التعليم العامليَّ *تحسين الدرجة التنافسيَّ

بــات ســوق 
َّ
ــة بيــن ُمخَرجــات التعليــم، ومتطل *تفعيــل الَعالقــة الديناميكيَّ

العمل.
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ة ة بالخطة اإلستراتيجيَّ  األهداف اإلستراتيجيَّ
الجديدة للجامعة 2027-2022

ة الدولة للتنمية  )أبعاد / محاور / أهداف / برامج( إستراتيجيَّ
سَتدامة 2030م

ُ
امل

	 التوظيــف( والطــالب  التعليــم  محــور 
ــة  املاليَّ املــوارد  وتنميــة  للمــوارد  األمثــل 

للجامعــة(: ــة  الذاتيَّ
الجديــدة  اإلنشــاءات  مطابقــة  ضمــان   *

الجــودة. ومعاييــر  ــة،  الفنيَّ للمواصفــات 

*اســتثمار املنشــآت، واألصــول الثابتــة فــي إقامــة 
 للجامعــة.

ً
مشــروعات تــدر دخــال

*تطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدات ذات 
الطابــع الخــاص والتســويق الجيــد لهــا.

للطــالب واملجتمــع  برامــج موجهــة  *اســتحداث 
وتطويرهــا. التكاليــف،  مدفوعــة 

*جــذب املزيــد مــن الطــالب الوافديــن مــن الــدول 
ــة. واألفريقيــة. العربيَّ

	:ة الُبْعد االقتصادّي: محور التنمية االقتصاديَّ
* تحقيق نمو احتوائي ومستدام.

َرص عمل الئقة، ومنتجة.
ُ
*توفير ف

	 ــة للجامعــة )تطويــر َيــة التحتيَّ
ْ
محــور الِبن

مــا  وتحســين  ــة،  الجامعيَّ املستشــفيات 
ــزة(: تقدمــه مــن خدمــات متمّيِ

والخدمــات  ــة  واإلداريَّ ــة،  الطبيَّ الكــوادر  *زيــادة 
ة، ورفع كفاءتها. املعاونة باملستشفيات الجامعيَّ

*توفيــر األعــداد الكافيــة مــن أفــراد التمريــض، 
والعمالــة، والفنييــن، والكميائييــن، والفيزيائييــن.

جميــع  لتوفيــر  تمويــل  مصــادر  *اســتحداث 
ــة. ــة باملستشــفيات الجامعيَّ املســتلزمات الطبيَّ

ــة للمستشــفيات  *التوســع فــي امليكنــة اإللكترونيَّ
ــة. الجامعيَّ

والتجهيــزات،  املعــدات،  كفــاءة  *تطويــر 
ــة. الجامعيَّ باملستشــفيات  واملســتلزمات 

ــة  الطبيَّ للخدمــات  وحــدات  *اســتحداث 
وتطويرهــا. ــة،  صيَّ التخصُّ

	:الُبْعد االجتماعّي: محور الصحة
*النهوض بصحة املواطنين في إطار من العدالة، واإلنصاف.

ة الشاملة لجميع املصريين، مع ضمان جودة  *تحقيق التغطية الصحيَّ
مة. الخدمات املقدَّ

*حوكمة قطاع الصحة.
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ة ة بالخطة اإلستراتيجيَّ  األهداف اإلستراتيجيَّ
الجديدة للجامعة 2027-2022

ة الدولة للتنمية  )أبعاد / محاور / أهداف / برامج( إستراتيجيَّ
سَتدامة 2030م

ُ
امل

	 محــور التعليــم والطــالب )دعــم األنشــطة
ــة  عــة، واملشــاَركة الطالبيَّ ــة املتنّوِ الطالبيَّ

الــة(: الفعَّ
أجــل  مــن  وتعزيزهــا  الطــالب  قــدرات  *تنميــة 
إطــار أخالقــي،  فــي  ــة  الطالبيَّ األنشــطة  مماَرســة 

. وصحــي

ــي  تلّبِ جديــدة  طالبيــة  أنشــطة  *اســتحداث 
الجامعــة. لطــالب  عــة  املتنّوِ االهتمامــات 

*إنشاء مقر للبرملان الطالبّي.

*إنشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات الشباب.

	:الُبْعد االجتماعّي: محور التعليم والتدريب
*تطوير املناهج استناًدا إلى اإلطار القومّي للمؤهالت.

ــا،  *ربــط الخريجيــن بمؤسســات التوظيــف داخــل ســوق العمــل محليًّ
ــا. ودوليًّ ــا،  وإقليميًّ

	 والبحــث واالبتــكار،  املعرفــه،  محــور  االقتصــادّي:  الُبْعــد 
: لعلمــّي ا

*تبنى برنامج شامل لغرس ثقافة االبتكار، واملعرفه في املجتمع.

	 تصبــح( والطــالب  التعليــم  محــور 
التكنولوجــّي  لإلبــداع  مركــز  الجامعــة 
باملجتمــع(: املعرفــه  واقتصــاد  واالبتــكار 

*إنشاء مركز للنشر والترجمة بالجامعة

ودعــم  ثقافــة االبتــكار،  لغــرس  برامــج  *تقديــم 
باملجتمــع. املعرفــه  اقتصــاد 

*إنشاء مركز لإلبداع التكنولوجّي.

ة. *إنشاء حاضنة لريادة األعمال االبتكاريَّ

	:الُبْعد االقتصادّي: محور املعرفه، واالبتكار، والبحث العلمّي
زة لتوطين املعرفه، وإنتاجها. *تهيئة بيئة محّفِ

*تفعيل نظام وطني متكامل لالبتكار، وتطويره.

*ربط تقنيات املعرفه ومخرجات االبتكار باألولويات املستهدفة.

	:ة الُبْعد االقتصادّي: محور التنمية االقتصاديَّ
ســات  مــّي لدعــم الكفــاءة والشــفافية، وتعزيزهــا للمؤسَّ

ْ
*بنــاء مجتمــع َرق

ة.
َّ
كاف

ة. *تطوير الحوَسبة السحابيَّ

*تطوير صناعة االتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات.

*تصميم أعمال اإللكترونيات، وتصنيعها.

*تنمية سبل ريادة األعمال، واالبتكار.
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ة ة بالخطة اإلستراتيجيَّ  األهداف اإلستراتيجيَّ
الجديدة للجامعة 2027-2022

ة الدولة للتنمية  )أبعاد / محاور / أهداف / برامج( إستراتيجيَّ
سَتدامة 2030م

ُ
امل

	 تصبــح( املجتمــع  خدمــة  محــور 
الجامعــة بيــت خبــرة لدارســات التنميــة 

: ) مة ا ســَتد
ُ
مل ا

التنميــة  ودراســات  لبحــوث  مركــز  *إنشــاء 
ــة  ســَتدامة، وتفعيلــه لدراســة القضايــا التنمويَّ

ُ
امل

الرئيســة:

)امليــاه،  ــة  الطبيعيَّ واملــوارد  البيئــة،  -بحــوث 
املعدنيــة( والثــروة  والطاقــة، 

-بحوث األرا�ضي، وتحديث الزراعة.

ــة  العمرانيَّ ــة  والتنميَّ التخطيــط  -بحــوث 
. مة ا ســَتد

ُ
مل ا

-بحوث النانو تكنولوجي، وتطبيقاته.

	:الُبْعد البيئّي: محور البيئة
ة لدعم االقتصاد،  *اإلدارة الرشيدة واملستدامة ألصول املوارد الطبيعيَّ

َرص َعَمل جديدة.
ُ
ق ف

ْ
ل
َ
ة، وخ وزيادة التنافسيَّ

*الحد من التلوث، واإلدارة املتكاملة للمخلفات.

*الحفــاظ علــى تــوازن النظــم األيكولوجيــة، والتنــوع البيولوجــي، واإلدارة 
الرشــيدة واملســتدامة لهــا.

	:ة الُبْعد االقتصادّي: محور التنمية االقتصاديَّ
ة. *تنمية مشروعات الزراعة املائيَّ

*مشروع املثلث الذهبي للثروة املعدنية في جنوب مصر.

*مشروع تنمية أربعة ماليين فدان.

*إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية.

*ترشيد استخدام املياه.

*التصدي للتغيرات املناخية، وحماية السواحل واملنشآت.

*تنمية املياه الجوفية، ومواجهة التعديات عليها.

غطى.
ُ
*تطوير شبكات الصرف امل

الُبْعد البيئّي: محور التنمية العمرانية:

ــر املــوارد، وحجــم الســكان 
ُ
*زيــادة مســاحة املعمــور بمــا يتناســب مــع تواف

وتوزيعهــم.

ة. *االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانيَّ

ا ا، ودوليًّ *تعظيم استغالل املوقع اإلستراتيجّي ملصر: إقليميًّ

	:الُبْعد االقتصادّي: محور الطاقة
*ضمان أمن الطاقة.

*زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج املحلّي.

الُبْعد االقتصادّي: محور املعرفه، واالبتكار، والبحث العلمّي:

*ربط تطبيقات املعرفه، ومخرجات االبتكار باألولويات المستهدفة.
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تكامل غايات وأهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة 2027-2022  
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تكامل الخطة اإلستراتيجية للجامعة مع إستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالى فى مصر 
2030-2015

        لقــد حرصــت الجامعــة عندمــا وضعــت خطتهــا اإلســتراتيجية الجديــدة علــى التكامــل مــع إســتراتيجية 
الحكومــة لتطويــر التعليــم العالــى فــي مصــر 2015-2030، ويمكــن توضيــح هــذا التكامــل فــى جــدول تكامــل 
غايــات وأهــداف الخطــة اإلســتراتيجية الجديــدة للجامعــة مــع مســارات  إســتراتيجية الحكومــة لتطويــر 

التعليــم العالــى فــى مصــر 2015-2030 وأهدافهــا ومشــروعاتها ومبادراتهــا.

ة  الغايات / األهداف اإلستراتيجيَّ
ة للجامعة 2022- بالخطة اإلستراتيجيَّ

2027

ة  )مسارات / أهداف / مشروعات / مبادرات( إستراتيجيَّ
الحكومة لتطوير التعليم العالي في مصر 2030-2015

محــور قطــاع التعليــم والطــالب: خريــج مبتكــر 
بــات ســوق العمــل.

َّ
قــادر علــى املنافســة ملتطل

ــة  ة للبرامــج التعليميَّ *تحديــث اللوائــح الدراســيَّ
بــات ســوق 

َّ
الحاليــة بكليــات الجامعــة طبًقــا ملتطل

ــا. ــا، ودوليًّ ة محليًّ العمــل املســتقبليَّ

والتقييــم  الجامعــّي  التعليــم  أســاليب  *تطويــر 
وفــق توجــه الدولــة فــي النظــام الجديــد للتعليــم.

ــة جديــدة باملرحلــة  *اســتحداث برامــج أكاديميَّ
والدراســات العليــا يحتاجهــا  ــة األولــى،  الجامعيَّ

عليهــا ســوق العمــل.

جديــدة  مميــزة  ــة  أكاديميَّ برامــج  *اســتحداث 
مرموقــة. ــة  عامليَّ جامعــات  مــع  باالشــتراك 

واملمارســة  امليدانــّي،  التدريــب  فــرص  *تطويــر 
التخــرج. ــة للطــالب قبــل  املهنيَّ

*ربــط خريجــي الجامعــة بمؤسســات التوظيــف 
ــا. ودوليًّ ــا،  وإقليميًّ ــا،  محليًّ

*تأهيــل الطــالب ليكونــوا نــواة لباحثيــن متميزين، 
الســتكمال دراســاتهم العليا.

مسار اإلتاحة:

زة تخدم سوق العمل. ة جديدة متمّيِ إنشاء برامج أكاديميَّ

قنّي التطبيقّي: مسار التعليم العالي الّتِ

بات سوق العمل.
َّ
رات بما يتفق ومتطل تطوير البرامج واملقرَّ

ة: سيَّ مسار الحوكمة واإلدارة املؤسَّ

تطوير نظم ولوائح التعليم العالي.

إقامة مركز لبحوث ودراسات التعليم العالي.

مسار الجودة واالعتماد:

االبتــكار  مــع  التقويــم،  وأنمــاط  ــم، 
ُّ
والتعل التعليــم  بأســاليب  االرتقــاء 

والتنــوع فــي ذلــك.

صات َوفًقا الحتياجات سوق العمل. إتاحة التخصُّ

مسار تكنولوجيا املعلومات والتعليم

تحسين نظام االتصاالت واملعلومات في مجال إدارة التعليم، وعمليات 
م.

ُّ
التعليم والتعل

مسار الطالب:

تعزيز الروابط بين الخريجين وجهات التوظف املختلفة.
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التطويــر  للجامعــة:  ــة  التحتيَّ َيــة 
ْ
الِبن محــور 

ــة  تعليميَّ ــة  وفاعليَّ ة،  ســيَّ مؤسَّ لقــدرة  املســتمر 
وداعمــة: جاذبــة، 

بول بكليات الجامعة.
َ
*تحديث نظم الق

*رفع كفاءة القدرة املؤسسية لكليات الجامعة.

ة لبرامج الجامعة  *رفع كفاءة الفاعلية التعليميَّ
بما يحقق تطوير املهارات التي يكتسبها الطالب.

ــة ألعضــاء هيئــة التدريــس،  *رفــع الكفــاءة املهنيَّ
والجهــاز اإلداري. ومعاونيهــم، 

ومعاونيهــم،  *تحســين أوضــاع هيئــة التدريــس، 
اإلدارّي. والجهــاز 

واإلدارييــن،  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  *تأهيــل 
ــة. القياديَّ املناصــب  لتولــي 

ومكافحــة  والشــفافية،  النزاهــة،  قيــم  *تنميــة 
لــدى أفــراد املجتمــع الجامعــّي. الفســاد، 

ة. *إثراء املجتمع األكاديمّي، والحياة الجامعيَّ

مسار اإلتاحة:

زيادة فرص اإلتاحة بمؤسسات التعليم العالي

بول:
َ
مسار الق

ة. سات التعليميَّ بول، ونظمه باملؤسَّ
َ
- تطوير سياسات الق

ة للقبول تتوافق مع قدرات الطالب. - سياسات ديناميكيَّ

ة: مسار أعضاء هيئة التدريس، والقيادات األكاديميَّ

دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وتطويرها.

زة. ة متمّيِ تكوين وبناء كوادر تدريسيَّ

ة. مراكز وبرامج تنمية قدرات، ومهارات للقيادات الجامعيَّ

مسار التدويل:

ة. تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات األجنبيَّ

ة: مسار اإلداريين، والقيادات اإلداريَّ

ة.  ة لإلداريين. والقيادات اإلداريَّ تنمية مهارات املوارد البشريَّ

ة: سيَّ مسار الحوكمة واإلدارة املؤسَّ

ز في القيادة والشفافية والتعاون التميُّ

مسار تكنولوجيا املعلومات:

تحســين نظــم االتصــاالت واملعلومــات فــي مجــال إدارة التعليــم، وعمليــات 
ــم، والبحــث العلمــّي.

ُّ
التعليــم والتعل
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ــز فــي تقديــم  محــور قطــاع الدراســات العليــا: التميُّ
ــة وتطبيقيــة: بحــوث إبداعيَّ

ة. *تطوير املعامل البحثيَّ

ة، وتطبيقية،  ة إبداعيَّ *دعم إنتاج بحوث علميَّ
الدولــة  ة  إســتراتيجيَّ تحقيــق  فــي  واســتثمارها 

ســَتدامة.
ُ
امل للتنميــة 

لتصبــح  ــة  الِعلميَّ ت 
َّ

املجــال بمســتوى  *االرتقــاء 
تأثيــر  معامــالت  ذات  محكمــة  ــة  دوليَّ ت 

َّ
مجــال

عاليــة.

ــة  يَّ
َ
جســور تواصــل مــع الجامعــات العامل *بنــاء 

العلمــّي. البحــث  لتطويــر 

مسار البحث العلمّي واالبتكار:

مــع املحافظــة علــى مســتوى الجــودة  ــة،  ــة البحثيَّ رفــع الطاقــة اإلنتاجيَّ
املرتفــع.

حفز البحث العلمّي التطبيقّي، والنشر الدولّي.

ة. التوسع في دعم صناديق البحوث التطبيقيَّ

مسار التدويل:

ة املتميزة. التوسع في برامج الشراكة مع الجامعات األجنبيَّ

خدمــات  تقديــم  املجتمــع:  خدمــة  محــور 
ســَتدامة:

ُ
امل التنميــة  فــي  ســِهم 

ُ
ت ــة  مجتمعيَّ

ة. *بناء نظام فاعل لتقديم الخدمات املجتمعيَّ

ــة  والُهِويَّ ــة،  *املســاهمة فــي تعزيــز القيــم الوطنيَّ
ــة لــدى املجتمــع املحيــط. الثقافيَّ

*رفع الوعي الثقافّي والتراثي لدى املجتمع.

*تأسيس حاضنة للتراث بالجامعة.

ــة،  *تنميــة وعــى املجتمــع بأهميــة امللكيــة الفكريَّ
وحمايتهــا.

ــال لجمــع معلومــات  *إعــداد نظــام متكامــل وفعَّ
عــن ســوق العمــل، وتوظيــف خريجــي الجامعــة 

ــا. ودوليًّ ــا،  محليًّ

ة فاعلــة مــع جهــات  شــراكات إســتراتيجيَّ *بنــاء 
واملجتمــع  ــة،  الحكوميَّ والهيئــات  الصناعــة، 

املدنــي.

مسار البحث العلمّي واالبتكار:

ة الحد من التعدي على حقوق امللكية الفكريَّ

برامج شراكة فاعلة بين الصناعة والتعليم العالي

مسار الطالب:

تعزيز الروابط بين الخريجين وجهات التوظف املختلفة

مسار تكنولوجيا املعلومات:

تحســين نظــم االتصــاالت واملعلومــات فــي مجــال إدارة التعليــم، وعمليــات 
ــم، والبحــث العلمــّي.

ُّ
التعليــم والتعل
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املســتمر  التطويــر  والطــالب:  التعليــم  محــور 
وتأهيلهــا  وإدارتهــا،  وكلياتهــا،  لبرامــج الجامعــة، 

لالعتمــاد:

*التطويــر املســتمر لنظــم إدارة الجــودة بكليــات 
وبرامجهــا. الجامعــة، 

لبرامــج  ــة  والخارجيَّ ــة،  الداخليَّ *املراجعــة 
وبنــاء  لالعتمــاد،  وتأهيلهــا  وكلياتهــا،  الجامعــة 

بذلــك. ــة  الخاصَّ الكــوادر 

الجــودة  إدارة  نظــم  إلجــراءات  نظــام  *إعــداد 
فــي  التــي تطبــق  َوفًقــا للمعاييــر  للهيــكل اإلداري 
ســات التعليــم العالــي، وطبًقــا للمواصفــات  مؤسَّ

)2015-9001 )أيــزو  ــة  العامليَّ

ة التي تمنحها الجامعة،  *تطوير البرامج التعليميَّ
إلــى  اســتناًدا  خريجيهــا،  مواصفــات  وتحديــث 

للمؤهــالت. اإلطــار القومــّي 

االعتمــاد  علــى  للحصــول  الجامعــة  *تأهيــل 
المؤسَّســّي.

مسار الجودة واالعتماد:

ة لضمان االعتماد. ة البرامج األكاديميَّ تعزيز استمراريَّ

بات سوق العمل.
َّ
ة وفق متطل تطوير البرامج األكاديميَّ

تراخيص ممارسة املهن املختلفة.

ة لالعتماد. سات التعليميَّ منظومة الدعم والتطوير لتأهيل املؤسَّ

ة: سيَّ مسار الحوكمة واإلدارة املؤسَّ

ة ملؤسسات التعليم العالي. تطوير الهياكل التنظيميَّ

مسار اإلتاحة:

سات تعليم عالي جديدة. إنشاء مؤسَّ

التوظيــف  للجامعــة:  ــة  التحتيَّ َيــة 
ْ
الِبن محــور 

ــة  ــة الذاتيَّ األمثــل للمــوارد وتنميــة املــوارد املاليَّ
: معــة للجا

الجديــدة  اإلنشــاءات  مطابقــة  ضمــان   *
الجــودة. ومعاييــر  ــة،  الفنيَّ للمواصفــات 

*اســتثمار املنشــآت، واألصــول الثابتــة فــي إقامــة 
 للجامعــة.

ً
مشــروعات تــدر دخــال

*تطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدات ذات 
الطابــع الخــاص والتســويق الجيــد لهــا.

*اســتحداث برامــج موجهــة للطــالب واملجتمــع 
وتطويرهــا. التكاليــف،  مدفوعــة 

*جــذب املزيــد مــن الطــالب الوافديــن مــن الــدول 
ــة. واألفريقيــة. العربيَّ

مسار التدويل:

جذب الطالب الوافدين للدراسة بمصر.
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تطويــر  للجامعــة:  ــة  التحتيَّ َيــة 
ْ
الِبن محــور 

مــن  تقدمــه  ومــا  ــة،  الجامعيَّ املستشــفيات 
ــزة: متمّيِ خدمــات 

ــة  واإلداريَّ ــة  الطبيَّ الكــوادر  أعــداد  *زيــادة 
ــة  الجامعيَّ باملستشــفيات  املعاونــة  والخدمــات 

كفاءتهــم. ورفــع 

*توفيــر األعــداد الكافيــة مــن أفــراد التمريــض، 
والعمالــة، والفنييــن، والكميائيين، والفيزيائيين.

*اســتحداث مصــادر تمويــل لتوفيــر املســتلزمات 
ــة. ــة باملستشــفيات الجامعيَّ

َّ
ــة كاف الطبيَّ

ــة للمستشــفيات  *التوســع فــي امليكنــة اإللكترونيَّ
ــة. الجامعيَّ

والتجهيــزات،  املعــدات،  كفــاءة  *تطويــر 
ــة. الجامعيَّ باملستشــفيات  واملســتلزمات، 

ــة  الطبيَّ للخدمــات  وحــدات  *اســتحداث 
وتطويرهــا. ــة،  صيَّ التخصُّ

ة لخدمة املجتمع: مسار املستشفيات الجامعيَّ

ة، وتحسين جودته. تطوير أداء العمل باملستشفيات الجامعيَّ

تحسين نظم إدارة املستشفيات.

األنشــطة  دعــم  والطــالب:  التعليــم  محــور 
ــة الفعالــة: عــة واملشــاَركة الطالبيَّ ــة املتنّوِ الطالبيَّ

*تنميــة قــدرات الطــالب علــى مماَرســة األنشــطة 
ــة، وتعزيزهــا فــي إطــار أخالقــي، وصحــي. الطالبيَّ

ــي  تلّبِ جديــدة  طالبيــة  أنشــطة  *اســتحداث 
الجامعــة. لطــالب  عــة  املتنّوِ االهتمامــات 

*إنشاء مقر للبرملان الطالبّي.

الشــباب،  إبداعــات  لتنميــة  مركــز  *إنشــاء 
. وتطويرهــا

مسار الطالب:

والطالبيــة  ــة  الِعلميَّ األنشــطة  مماَرســة  علــى  الطــالب  قــدرات  تنميــة 
وصحــي. أخالقــي  إطــار  فــي  وتعزيزهــا  ــة،  التعليميَّ ســات  باملؤسَّ

إنشاء برملان طالبي.

مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب، وريادة األعمال.
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الجامعــة  تصبــح  املجتمــع:  خدمــة  محــور 
واالبتــكار،  منــارة لتعزيــز اإلبــداع التكنولوجــّي، 

باملجتمــع: املعرفــه  واقتصــاد 

*إنشاء مركز للنشر والترجمة بالجامعة.

*تقديــم برامــج لغــرس ثقافــة االبتــكار، واقتصــاد 
املعرفــه باملجتمع.

*إنشاء مركز لإلبداع التكنولوجّي.

ة. *إنشاء حاضنة لريادة األعمال االبتكاريَّ

مسار الجودة واالعتماد:

ه نحو االقتصاد املعرفّي، والتكنولوجّي. التوجُّ

مسار البحث العلمّي واالبتكار:

الة لنقل التكنولوجيا. التوسع في إنشاء مكاتب فعَّ

مسار الطالب:

مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب، وريادة األعمال.

الشــراكة  تعزيــز  املجتمــع:  خدمــة  محــور 
ســَتدامة:

ُ
ة لتحقيق أهداف التنمية امل املجتمعيَّ

التنميــة  ودراســات  بحــوث  مركــز  *إنشــاء 
ــة  ســَتدامة وتفعيلــه لدراســة القضايــا التنمويَّ

ُ
امل

لرئيســة: ا

التنميــة  ودراســات  بحــوث  مركــز  *إنشــاء 
القضايــا  لدراســة  وتفعيلــه،  ســَتدامة، 

ُ
امل

الرئيســة: ــة  التنمويَّ

)امليــاه،  ــة:  الطبيعيَّ واملــوارد  البيئــة  -بحــوث 
املعدنيــة( والثــروة  والطاقــة، 

-بحوث ودراسات املثلث الذهبي.

-بحوث األرا�ضي، وتحديث الزراعة.

ــة  العمرانيَّ ــة  والتنميَّ التخطيــط،  -بحــوث 
. مة ا ســَتد

ُ
مل ا

-بحوث النانو تكنولوجي، وتطبيقاته.

مسار البحث العلمّي واالبتكار:

برامج النانو تكنولوجي.

ة بمستوى جودة مرتفع. ة البحثيَّ رفع الطاقة اإلنتاجيَّ

حفز البحث العلمّي التطبيقّي، والنشر الدولّي.
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جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الغاية األولى : منظومة تعليمية تحقق اإلبتكار واإلبداع

الهدف اإلستراتيجي )1( توفير منظومة تعليمية داعمة لإلبتكار وريادة األعمال إلكساب مهارات تلبي إحتياجات سوق العمل

1-توفير بيئة 
تعليمية 

إلكترونية طبقا 
للمعايير القومية 
للجودة واإلعتماد

- منظومة 
تعليمية  

إلكترونية تواكب 
املستجدات 

وتتسق مع معايير 
الهيئة القومية 
لضمان جودة 

التعليم واالعتماد 
- طالب يلبي 
احتياجات 

سوق العمل 
 للمعايير 

ً
وفقا

األكاديمية 
املرجعية.

التجهيــزات  (توفيــر  أ   1-1( غ1-1 
البيئــة  لتحســين  املطلوبــة 

بالجامعــة. التعليميــة 
منصــة  إطــالق  ب(   1-2( غ1-1 
لجميــع  موحــدة  رقميــة  تعليميــة 

ت. لكليــا ا
بيانــات  قواعــد  ج(   1-3( غ1-1 

للطــالب  محدثــة 
تســجيل  د(برنامــج   1-4( غ1-1  
إلكترونيــا  للمقــررات  الطــالب 
ويوحــد علــى جميــع كليــات الجامعــة 
غ1-1 )5-1هـــ(  ميكنــة للخدمــات 
املدينــة  )الصحيــة-  الطالبيــة 
التعليميــة-  الجامعيــة- 

) عيــة إلجتما ا

 

باإلمكانــات  تقريــر  -إعــداد 
ووســائل  والتجهيــزات  والتســهيالت 
واملطلوبــة. املتاحــة  االتصــال 

والتجهيــزات  التســهيالت  -توفيــر 
املطلوبــة لتحســين البيئــة التعليميــة.
وتســهيل  اإلنترنــت  شــبكة  تقويــة   -
رقميــة  تعليميــة  منصــة  إطــالق 

. ة موحــد
قواعــد  لتحديــث  آليــات  -وضــع 

. ت نــا لبيا ا
املســتخدمة  األدوات  -تحديــد 
البرامــج  تقييــم  فــي  حاليــا ومســتقبال 

. لتعليميــة ا
-وضــع آليــات لتقييــم البرامــج الحاليــة 

وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة بهــا.
-وضــع سياســات لتعزيــز نقــاط القــوة 

وتحســين نقــاط الضعــف.
لخريجــي  بيانــات  قواعــد  -إعــداد 
العمــل. بســوق  امللتحقيــن  الجامعــة 
قواعــد  لتحديــث  آليــات  -وضــع 

. ت نــا لبيا ا
رضــا  لقيــاس  آليــات  -وضــع 
املســتفيدين مــن البرامــج األكاديميــة

غ1-1 )1-1أ(
مستمر من 2022 إلى 

2027
غ1-1 )2-1ب(

فبراير 2023 إلى 
أغسطس 2023
غ1-1 )3-1ج(

يناير 2022- أبريل 
2023

غ1-1 )4-1د(
مارس 2023- 
أغسطس 2023
غ1-1 )5-1هـ(

مايو 2023 إلى 
أغسطس 2023

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- أمين عام 
الجامعة

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

- مركز التقويم 
والقياس 

- مركز إنتاج 
املقررات 

اإللكترونية 
- مركز ربط 

الشبكات
- رؤساء اإلدارات 

العامة التابعة 
للقطاع –أمناء 

الكليات

الحاليــة  بالتجهيــزات  تقريــر   -
واملقترحــة لتحســين بيئــة العمــل.

-قائمة بالتجهيزات الجديدة.
املرتبطــة  والشــواهد  -األدلــة 
رضــاء  مســتويات  بتحســين 

مليــن لعا ا
األكاديميــة  البرامــج  عــدد   -

. ة يــد لجد ا
للبرامــج  معتمــد  -توصيــف 

الجديــدة. األكاديميــة 
للبرامــج  املنظمــة  -اللوائــح 

. الجديــدة  األكاديميــة 
عدد البرامج التســويقية للبرامج 

األكاديميــة الجديدة.
لتقييــم  معتمــدة  -سياســات 
األكاديميــة  البرامــج  فعاليــة 

. ة يــد لجد ا
-اإلجراءات التصحيحية.

بــاألدوات  معتمــد  تقريــر   -
التقييــم. فــي  املســتخدمة 

البرامــج  بتقييــم  -تقريــر معتمــد 
الحاليــة. األكاديميــة 

التطويــر  بسياســات  -تقريــر 
والشــواهد. واألدلــة 

-قواعد بيانات الطالب 
-تقريــر معتمــد بآليــات تحديــث 

البيانــات.
رضــا  لقيــاس  معتمــدة  -آليــات 

ين ملســتفيد ا

غ1-1 )1-1أ(  
5000ألف جنية
غ1-1 )2-1ب(

100.000 ألف 
جنية

غ1-1 )3-1ج(
250.000 ألف 

جنية
غ1-1 )4-1د(

1000.000 جنيه
غ1-1 )5-1هـ(

250.000 ألف 
جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2.إستحداث 
مسابقات 

للطالب تدعم 
اإلبتكار وريادة 

األعمال

- دعم الجامعة 
لالبتكار والتميز 
وريادة األعمال 

وتسجيل براءات 
اختراع .

- تمويل الجامعة 
للمبتكرين من 
خالل مكأفات 

وحوافز

اســتحداث  أ(   1-2( غ1-1 
تدعــم  ومنافســات  مســابقات 
اإلبتــكار والتميــز وريــادة األعمــال 

الجامعــة مســتوى  علــى 
اســتحداث  )2-2ب(  غ1-1 
تدعــم  ومنافســات  مســابقات 
االبتــكار والتميــز وريــادة األعمــال 

القومــي املســتوى  علــى 
اســتحداث  )3-2ج(  غ1-1 
تدعــم  ومنافســات  مســابقات 
االبتــكار والتميــز وريــادة األعمــال 

الدولــي املســتوى  علــى 
تشــجيع  )4-2د(   غ1-1 
فــي  املبتكريــن  وتمويــل مشــاركة 
والدوليــة  املحليــة  املنافســات 
جوائــز  هـ(رصــد   2-5( غ1-1 

للمبتكريــن ماليــة 
أخبــار  نشــر  )6-2ي(  غ1-1 
موقــع  علــى  والتميــز  اإلبتــكار 

معــة  لجا ا
برنامــج  وضــع  ل(   2-7( غ1-1 
ملتاحــف  العلميــة  للزيــارات 
واملــركاز  واإلبتــكار  العلــوم 

والخــارج.. بمصــر  البحثيــة 

االبتــكار  دعــم  لجنــة  -تشــكيل 
لتميــز  ا و

للمشــاركين  معاييــر  وضــع   -
تدعــم  التــي  األفــكار  أو  واألبحــاث 
االبتــكار  والتميــز والجوائــز املقدمــه
- اإلعــالن عــن تســجيل املشــاركين 
مــن الطــالب لــدى اإلدارة العامــة 

الطــالب لشــئون 
 

- فحــص طلبــات التقــدم وحصــر 
تســاهم  والتــي  الجديــة  الطلبــات 
بإضافــة أو ابتــكار بنــاًء علــى معاييــر 

 
ً
تــم وضعهــا مســبقا

- تحديد موعد للمسابقة بحضور 
ممثلين عن وزارة التعليم العالي  

غ1-1 )2-1أ(
مستمر 2022- 

2027

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
الدراسات العليا 

والبحوث 
- مركز اإلبتكار 
وريادة األعمال 

- ممثل عن وزراة 
التعليم العالي

- ممثل عن 
تسجيل براءات 

اإلختراعات 
بالوزارة

املتســابقين  عــدد  إرتفــاع   -
املســتويات  علــى  املشــاركين 

ملختلفــة  ا
- زيــادة عــدد األفــكار اإلبتكارية 

املنتجــه
الجوائــز  عــدد  إرتفــاع   -

وقيمتهــا  املســتحدثة 
- تزايــد عــدد الحاصليــن علــى 

بــراءات اختــراع 
- زيــادة اإلقبــال علــى الــدورات 

التدريبيــة 
- تطور عدد اإلبتكارات 

- زيــادة عــدد الزيــارات العلمية 
واملراكــز  العلــوم  ملتاحــف 

لبحثيــة ا

غ1-1 )2-1أ(
250.000 الف 

جنية
غ1-1 )2-2ب(

500.000 الف 
جنية

غ1-1 )3-2ج(
  1000.000

جنية
غ1-1 )4-2د(
  1000.000

جنية
غ1-1 )4-2د(

400.000 الف 
جنية

غ1-1 )5-2هـ(
200.000 ألف 

جنيه

غ1-1 )7-2ل(
100.000 الف 

جنية

غ1-1 )2-2ب(
مستمر 2022- 

2027

غ1-1  )3-2ج(
2023إلى 2027

غ1-1 )4-2د(
سنويا )2027-2022

غ1-1 )5-2هـ(
سنويا 2027-2022

غ1-1 )6-2ي(
مستمر

غ1-1 )7-2ل(
مارس- مايو 2023
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

3.إستحداث 
برامج بينية 

تدعم اإلبتكار 
وريادة األعمال 

-  برامج بينية 
تلبي إحتياجات 

سوق العمل
- تطوير البرامج 
الحالية وزيادة 

فعاليتها.

دراســة  )3-1أ(   غ1-1 
املجتمعيــة  اإلحتياجــات 
وســوق العمــل قبــل الشــروع فــي 
بينيــة  برامــج  إســتحداث 

برامــج  إســتحداث  ب(   2-3(.1
وريــادة  اإلبتــكار  تدعــم  بينيــة 

ل ألعمــا ا
غ1-1 )3-3ج(  تطويــر البرامــج 
وزيــادة  الحاليــة  التعليميــة 

. ليتهــا فعا

بمشــاركة  عمــل  ورش  إعــداد   -
رجــال الصناعــة عــن االحتياجــات 
واالتجاهــات  املجتمعيــة 
املســتقبلية املختلفــة فــي املجــاالت 

. ملختلفــة ا
لتحديــد  سياســات  -وضــع 
علــى  املجتمعيــة  االحتياجــات 
واإلقليمــي. املحلــي  املســتوى 
بيانــات  قواعــد  -إعــداد 
املجتمعيــة  باالحتياجــات 
املســتقبلية  واالتجاهــات 
قواعــد  لتحديــث  آليــات  -وضــع 

نــات. لبيا ا
املســتخدمة  األدوات  -تحديــد 
حاليــا ومســتقبال فــي تقييــم البرامــج 

. لتعليميــة ا
البرامــج  لتقييــم  آليــات  -وضــع 
الحاليــة وتحديــد نقــاط الضعــف 

بهــا. والقــوة 
-وضــع السياســات العامــة لقيــاس 
املخرجــات التعليميــة املســتهدفة.

نقــاط  لتعزيــز  سياســات  -وضــع 
القــوة وتحســين نقــاط الضعــف.
لخريجــي  بيانــات  قواعــد  -إعــداد 
الجامعــة امللتحقيــن بســوق العمــل 
مــع وضــع آليــات لتحديــث قواعــد 

البيانــات

غ1-1 )3-1ا(
2023-2022
غ1-1 )3-2ب(
2024-2023
غ1-1 )3-3ج(

مستمر 2027-2022

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- أمين عام 
الجامعة

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

- مركز تقويم 
وقياس 

اإلمتحانات
- مركز إنتاج 

املقررات 
اإللكترونية 
- مركز ربط 

الشبكات
- رؤساء اإلدارات 

العامة التابعة 
للقطاع –أمناء 

الكليات

األكاديميــة  البرامــج  عــدد   -
. يــدة لجد ا

للبرامــج  معتمــد  -توصيــف 
الجديــدة. األكاديميــة 

للبرامــج  املنظمــة  -اللوائــح 
. الجديــدة  األكاديميــة 

- البرامــج التســويقية للبرامــج 
األكاديميــة الجديــدة.

لتقييــم  معتمــدة  -سياســات 
األكاديميــة  البرامــج  فعاليــة 

الجديــدة.
-اإلجراءات التصحيحية.

بــاألدوات  معتمــد  تقريــر   -
التقييــم. فــي  املســتخدمة 

-تقريــر معتمــد بتقييــم البرامــج 
األكاديميــة الحاليــة.

التطويــر  بسياســات  -تقريــر 
والشــواهد. واألدلــة 

-قواعد بيانات الخرجين.
-تقرير معتمد بآليات تحديث 

البيانات.
-آليــات معتمــدة لقيــاس رضــا 

املســتفيدين

غ1-1 )3-1أ(
50.000ألف 

جنية
غ1-1 )3-2ب(

100.000 ألف 
جنية

غ1-1 )3-3ج(
 1000.000

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )2( إعتماد الجامعة وكلياتها ومعاهدها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

1. دعم مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي  

قدرة مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

للقيام بدوره في 
تقديم الدعم 
الفني للكليات 

ونشر ثقافة 
الجودة

الدعــم  تقديــم  )1-1أ(  غ2-1  
للقيــام  للمركــز  اللوجيســتي 
دعــم  فــي  بــه  املنــوط  بــدوره 

ت  لكليــا ا
غ1-2  ) 2-1ب( عــرض التقاريــر 
الفنــي  الدعــم  تخــص  التــي 
الجامعــة  بمجلــس  للكليــات 

غ1-2  ) 3-1ج( إعتماد الخطط 
للمركــز  والتشــغيلية  التدريبيــة 

بمجلــس اإلدارة.
املالــي  الدعــم  4-1د(   ( غ2-1  
يخــص  فيمــا  املركــز  ألنشــطة 
الفنــي  الدعــم  فــرق  تشــكيل 
وتجهيــز الــدورات التدريبيــة لــكل 
بالجامعــة  األطــراف املســتفيدة 

مركــز  إدارة  مجلــس  تشــكيل   -
والتخطيــط  الجــودة  ضمــان 

. تيجي إلســترا ا
اإلداريــة  املركــز  الئحــة  تحديــث   -

واملاليــة.
الجامعــة  رئيــس  مخاطبــة   -
اللوجيســتية  املركــز  بمتطلبــات 
الفنــي  للدعــم  فــرق  تشــكيل   -
الجــودة  خبــراء  يضــم  للكليــات 
ألنشــطة  بيانــات  قواعــد  بنــاء   -

ملركــز  ا
املركــز  بيــن  املســتمر  التواصــل   -
ووحدات ضمان الجودة بالكليات
- ميكنــة بعــض خدمــات وأنشــطة 

املركــز  

غ1-2  )1-1أ(
أكتوبر 2022

غ1-2  )2-1ب(
نوفمبر 2022
غ1-2  )3-1ج(
أكتوبر 2022
غ1-2  )4-1د(
نوفمبر 2022

-رئيس الجامعة 
- مجلس 

إدارة مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي

  

- دعــم فنــي للكليــات للتأهــل 
. لإلعتمــاد 

- محاضــر إجتماعــات مجلــس 
إدارة املركــز

- الئحــة إداريــة وماليــة محدثــة 
للمركــز.

لــكل  تدريبيــة  -دورات 
املســتفيدة  األطــراف 
بالجامعــة علــى نظــم الجــودة 

لتعليــم ا و

غ1-2  )1-1أ(
40.000ألف 

جنية
غ1-2  )2-1ب(
10.000 أالف 

جنيه
غ1-2  )3-1ج(

150.000ألف 
جنيه

غ1-2  )4-1د(
250.000ألف 

جنيه
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جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2. إنشاء 
نظم داخلية 

إلدارة الجودة 
والتقويم 
املستمر 
بالكليات

-نظام إلدارة 
الجودة بالكليات 
فعال ومتواصل 

مع مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

تقييــم  إجــراء  2-1أ(   ( غ2-1  
للتعــرف علــى واقــع الكليــات مــن 

اإلعتمــاد ملــف  تجهيــز 
غ1-2   )2-2ب( الدعــم الفنــي 
ضمــان  لوحــدات  املســتمر 

بالكليــات الجــودة 
أليــات  وضــع  2-3ج(   ( غ2-1  
إلــى  للوصــول  الكليــات  لدعــم 

د إلعتمــا ا
نظــم  متابعــة  )2-4د(.  غ2-1  

للكليــات  الداخليــة  الجــودة 
غ1-2  )2-5هـــ(. إســتمرار دعــم 
للمشــاريع  للتقــدم  الكليــات 
التنافســية والفاعلية التعليمية 
غ1-2  )2-6ي( تقديــم الدعــم 
علــى  الكليــات  لتشــجيع  الــالزم 
أعــداد خطــط للتقــدم للحصــول 

اإلعتمــاد  علــى 

- مخاطبــة الكليــات بتحديــد مواعيــد 
لزيــارة وحــدة ضمــان الجــودة لتقييــم 

الوضــع الراهــن 
لكليــات  تقييــم  إســتمارة  تصميــم   -
ذات البرنامــج الواحــد )مؤس�ضــي( أو 

)برامجــي(  البرامــج  متعــددة 
- تقييم الوضع الراهن للكليات

- كتابــة تقريــر يتضمــن نظــام الجــودة 
الداخلــي بالكليــة

وحــدة  ملديــر  التقريــر  إرســال   -
مبلغــة  وصــورة  الجــودة  ضمــان 
لعميــد الكليــة إلتخــاذ مــا يلــزم نحــو 
املالحظــات املرســلة وعمــل اإلجــراءات 

لتصحيحيحــة  ا
مــن  الفنــي  للدعــم  فــرق  تشــكيل   -

بالجامعــة  الجــودة  خبــراء 
امليدانيــة  للزيــارات  جــدول  إعــداد   -

للفريــق 
- كتابــة تقاريــر شــهرية عــن الزيــارات 

ورفعهــا للســيد رئيــس الجامعــة.
الجامعــة  رئيــس  الســيد  مخاطبــة   -
ملديــري  املالــي  الدعــم  زيــادة  نحــو 

بالكليــات. الجــودة  وحــدات 
- تقديــم الدعــم الفنــي مــع وحــدة إدارة 
املشــروعات نحــو زيــادة املشــروعات 
والفاعليــة  والتميــز  التنافســية 
علــى  أثــره  ينعكــس  ممــا  التعليميــة 

للكليــات اإلعتمــاد  ملفــات  تجهيــز 

غ1-2  )2-1أ(
نوفمبر 2022- مارس 

2023
غ1-2  )2-2ب(

مستمر 2022 إلى 
2027

غ1-2  )2-3ج(
مستمر 2022 إلى 

2027
غ1-2  )2-4د(

مستمر 2027-2022
غ1-2  )2-5هـ(
2024-2022
غ1-2  )2-6ي(

مستمر 2027-2022

-وحدة املراجعة 
والدعم الفني 

باملركز 
-مجلس إدارة 
مركز ضمان 

الجودة 
والتخطيط 
اإلستراتيجي.

- مديري وحدات 
ضمان الجودة 

بالكليات.
- مدير وحدة 

إدارة املشروعات
- مدير مركز 

تنمية القدرات 
ألعضاء هيئة 

التدريس

الراهــن  للوضــع  تقاريــر   -
ت  للكليــا

للمراجعــة  نظــام  وجــود   -
للكليــات  الداخليــة 

- وجــود أليــات لدعــم الكليــات 
للحصــول علــى اإلعتمــاد 

زيــادة  بشــأن  مخاطبــات    -
الدعــم املالــي للســادة مديــري 
الجــودة  ضمــان  وحــدات 

. ت لكليــا با
لتأهيــل  تدريبيــة  -دورات 
هيئــة  أعضــاء  الســادة 
للحصــول  للتقــدم  التدريــس 
تنافســية  مشــاريع  علــى 
الداخليــة  الجهــات  مــن 

. رجيــة لخا وا
الفنــي  الدعــم  تقاريــر   -
واإلجــراءات  كليــة  لــكل 

لتصحيحيــة ا

غ1-2  )2-1أ(
10.000 أالف 

جنية
غ1-2  )2-2ب(

100.000 ألف 
جنيه

غ1-2  )2-3ج(
50.000 ألف 

جنيه
غ1-2  )2-4د(

100.000 ألف 
جنيه

غ1-2  )2-5هـ(
20.000 ألف 

جنيه
غ1-2  )2-6ي(

150.000 الف 
جنيه

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )2( إعتماد الجامعة وكلياتها ومعاهدها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

1. دعم مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي  

قدرة مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

للقيام بدوره في 
تقديم الدعم 
الفني للكليات 

ونشر ثقافة 
الجودة

الدعــم  تقديــم  )1-1أ(  غ2-1  
للقيــام  للمركــز  اللوجيســتي 
دعــم  فــي  بــه  املنــوط  بــدوره 

ت  لكليــا ا
غ1-2  ) 2-1ب( عــرض التقاريــر 
الفنــي  الدعــم  تخــص  التــي 
الجامعــة  بمجلــس  للكليــات 

غ1-2  ) 3-1ج( إعتماد الخطط 
للمركــز  والتشــغيلية  التدريبيــة 

بمجلــس اإلدارة.
املالــي  الدعــم  4-1د(   ( غ2-1  
يخــص  فيمــا  املركــز  ألنشــطة 
الفنــي  الدعــم  فــرق  تشــكيل 
وتجهيــز الــدورات التدريبيــة لــكل 
بالجامعــة  األطــراف املســتفيدة 

مركــز  إدارة  مجلــس  تشــكيل   -
والتخطيــط  الجــودة  ضمــان 

. تيجي إلســترا ا
اإلداريــة  املركــز  الئحــة  تحديــث   -

واملاليــة.
الجامعــة  رئيــس  مخاطبــة   -
اللوجيســتية  املركــز  بمتطلبــات 
الفنــي  للدعــم  فــرق  تشــكيل   -
الجــودة  خبــراء  يضــم  للكليــات 
ألنشــطة  بيانــات  قواعــد  بنــاء   -

ملركــز  ا
املركــز  بيــن  املســتمر  التواصــل   -
ووحدات ضمان الجودة بالكليات
- ميكنــة بعــض خدمــات وأنشــطة 

املركــز  

غ1-2  )1-1أ(
أكتوبر 2022

غ1-2  )2-1ب(
نوفمبر 2022
غ1-2  )3-1ج(
أكتوبر 2022
غ1-2  )4-1د(
نوفمبر 2022

-رئيس الجامعة 
- مجلس 

إدارة مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي

  

- دعــم فنــي للكليــات للتأهــل 
. لإلعتمــاد 

- محاضــر إجتماعــات مجلــس 
إدارة املركــز

- الئحــة إداريــة وماليــة محدثــة 
للمركــز.

لــكل  تدريبيــة  -دورات 
املســتفيدة  األطــراف 
بالجامعــة علــى نظــم الجــودة 

لتعليــم ا و

غ1-2  )1-1أ(
40.000ألف 

جنية
غ1-2  )2-1ب(
10.000 أالف 

جنيه
غ1-2  )3-1ج(

150.000ألف 
جنيه

غ1-2  )4-1د(
250.000ألف 

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

3. تطوير نظام 
تقويم أعضاء 
هيئة التدريس 
والهيئة املعاونة

قياس أداء 
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
املعاونة والجهاز 

اإلداري وعمل 
اإلجراءات 

التصحيحية 

أداء  )3-1أ(.تقييــم  غ2-1  
أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة 
املعاونــة والجهــاز اإلداري)األداء 
املشــاركة  البحثــي-  التدريــس- 
املجتمعية- ملف إنجاز األستاذ- 
للمقــررات  الطــالب   تقييــم 
أعضــاء  مشــاركة  الدراســية- 
األنشــطة  فــي  التدريــس  هيئــة 
ذات  والوحــدات  الطالبيــة 

الخــاص( الطابــع 
غ1-2  )3-2ب( تفعيــل معاييــر 
هيئــة  أعضــاء  أداء  قيــاس 

ريــس لتد ا

حــول  مناقشــة  جلســات  عقــد   -
هيئــة  أعضــاء  تقييــم  نظــام 
والجهــاز  ومعاونيهــم  التدريــس 

ري  ا إلد ا
التقييــم  بنظــام  التعريــف   -
التقييــم  وكيفيــة  وعناصــره 
مــع  التقييــم  عناصــر  مراجعــة   -
قانــون تنظيــم الجامعــات وقانــون 
مــدى  وإيضــاح  املدنيــة  الخدمــة 

واملوضوعيــة  اإلتســاق 
- إرســال اإلســتمارات التــي تخــص 
عــن  املســئؤلين  إلــى  التقييــم 

. لتقييــم ا
- إجــراء عمليــة التقييــم لــكل فئــة 
بشــكل يتســم بالعدالة والشــفافية 
- عــرض النتائــج وعمــل اإلجــراءات 

التصحيحيــة 

غ1-2  )3-1أ(
مستمر

2027-2022

غ1-2  )3-2ب(
مستمر

2027-2022

-  رؤساء 
األقسام العلمية
- وحدة القياس 

والتقويم 
بالكليات 

- وحدة ضمان 
الجودة بالكليات 

- مركز القياس 
والتقويم 
بالجامعة 

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي

ومؤشــرات  معاييــر  وضــع   -
خاصــة  ومعتمــدة  موثقــة 
هيئــة  أعضــاء  بتقييــم 
التدريــس ومعاونيهــم والجهــاز 

ري ا إلد ا
- وجــود نتائــج حــول املقــررات 
وأراء الطــالب فيهــا واألســاتذة 
- أداء مر�ضــي ألعضــاء هيئــة 

التدريــس
- وجــود إجــراءات تصيحيحــة 
هيئــة  أعضــاء  أداء  ملتابعــة 
التدريــس ومعاونيهــم والجهــاز 

اإلداري.

غ1-2  )3-1أ(
100.000ألف 

جنيه

غ1-2  )3-2ب(
100.000 ألف 

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

4. إعتماد 
الجامعة من 

الهيئة القومية 
لضمان الجودة 

واإلعتماد 

-حصول جامعة 
الفيوم على 

اإلعتماد من 
الهيئة القومية 
لضمان جودة 

التعليم 
- تطبيق 

الجامعة لنظم 
الجودة في 

التعليم واإلدارة

بــاق  إعتمــاد  )4-1أ(  غ2-1  
الكليــات )طــب بشــري- تمريــض- 
علــوم( إجتماعيــة-دار  خدمــة 

2)4-2ب( تجهيــز ملــف إعتمــاد  
الهيئــة  ًلدليــل  طبقــا  الجامعــة 
الجامعــات  إلعتمــاد  القوميــة 

 2009

مــن  العمــل علــى حصــول %60   -
اإلعتمــاد  علــى  الجامعــة  كليــات 

إعتمــاد  ملــف  تجهيــز  فــي  البــدء   -
الهيئــة  لدليــل   

ً
طبقــا الجامعــة 

- تجهيز البنية التحتية للجامعة 
- تجهيــز املــوارد البشــرية )أعضــاء 
هيئــة تدريــس- هيئــة معاونة- جهاز 

إداري- طــالب(
للهيئــة  التقــدم  طلــب  إرســال   -
املطلــوب  إســتيفاء  بعــد  القوميــة 

التقــدم. رســوم  ودفــع 
  -

غ1-2  )4-1أ(

يناير 2023 إلى يناير 
2025

غ1-2  )4-2ب(
2023حتى 2026

- رئيس الجامعة
- السادة نواب 
رئيس الجامعة 

- عمداء الكليات 
- مدير مركز 

ضمان الجودة 
والتخطيط 
اإلستراتيجي

- مديري وحدات 
الجودة بالكليات

- أمين عام 
الجامعة

- وثيقــة الخطــة اإلســتراتيجية 
للجامعــة 2027-2022

- الدراسة الذاتية للجامعة 
الكمــي  التقييــم  وثيقــة   -

N O R M S
- خطــة تدريبيــة ألعضــاء هيئــة 

التدريــس ومعاونيهم 
للجهــاز  تدريبيــة  خطــو   -

ري  ا إلد ا
- بنية تحتية تكنولوجية 

تعليميــة  رقميــة  منصــة   -
ة  حــد مو

وتعلــم  تعليــم  أســاليب   -
ة  ر متطــو

غ1-2  )4-1أ(
120.000 ألف 

جنيه
غ1-2  )4-2ب(
 1000.000

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )3( تطوير سياسات التدريب لألرتقاء بجدارات وقدرات  الطالب

1.توحيد لوائح  
وسياسات 

التدريب 
بالكليات بالئحة 
موحدة معتمدة 

- تطوير جدارات 
وقدرات الطالب 

من خالل  
الئحة التدريب 

امليداني.

غ1-3  )1-1أ( .تصميــم الئحــة 
للتدريــب امليدانــي يتــم تعميمهــا 
علــى كل الكليــات بعــد إعتمادهــا.

- ورش عمل تضم رجال الصناعة 
املجتمــع  مــن  خارجيــة  وجهــات 
التدريــب  الئحــة  لوضــع  املدنــي 

الجامعــة. لطــالب 
لالئحــة  األولــى  املســودة  إعــداد   -
مــع  للمناقشــة  التدريــب وطرحهــا 

املعنيــة األطــراف  كل 
لالئحــة  النهائــي  التصــور  وضــع   -
إلبــداء  وإرســاله  التدريــب 
الكليــات خــالل  مــن  املالحظــات 
مجلــس  مــن  الالئحــة  إعتمــاد   -
شــئون تعليــم وطــالب ثــم مجلــس 

معــة لجا ا
- إعــالن الالئحــة وتفعيــل العمــل 

بهــا لــكل كليــات الجامعــة

غ1-3  )1-1أ(
2024-2023

- نائب رئيس 
الجامعة 

لشئون التعليم 
والطالب.

- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب.
- رجال الصناعة

- ممثلين عن 
املجتمع الخارجي

- ممثلين عن 
اتحاد الطالب 

بالجامعة.
- مدير وحدات 

التدريب 
بالكليات

للتدريــب  معتمــدة  الئحــة   -
نــي ا مليد ا

- سياسات حاكمة للتدريب.
كل  مــع  عمــل  ورش  عــدد   -

املســتفيدة األطــراف 

غ1-3  )1-1أ(
50.000 ألف 

جنية



209

جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2.قياس أثر 
التدريب لوضع 

خطط التحسين 
املستمر

التطوير املستمر  
 
ً
للتدريب بناءا

على نتائج قياس 
األثر

أثــر  قيــاس  )2-1أ(  غ3-1  
األطــراف  لــكل  التدريــب 
مــدرب-  )متــدرب-  املســتفيدة 

خارجيــة(. جهــات 
تصميــم  )3-2ب(  غ3-1  
الطــالب  لــكل   logbook

معــة  لجا با
خطــط  وضــع  )2-3ج(  غ3-1  

وتطويــر تحســين 

- تصميــم إســتبيانات لقيــاس أثــر 
التدريــب لــكل األطــراف املســتفيدة 

- تحليل اإلستبيانات 
- تقريــر عــن أثــر التدريــب للمتدربين 
والجهــات املســئولة عــن التدريــب 

والجامعــة 
املجالــس  علــى  التقريــر  عــرض   -
الحاكمــة لعــرض أثــر التدريــب علــى 
وغيــر  الفعالــة  والجهــات  الطــالب 

الفعالــة علــى تدريــب الطــالب

غ1-3  )2-1أ(
سنويا 2027-2022

غ1-3  )2-2ب( 
مارس- أبريل 2023

غ1-3  )2-3ج(
يوليو من كل عام

2027-2022

نائب رئيس 
الجامعة 

لشئون التعليم 
والطالب.

- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب.
- مديري وحدات 

التدريب 
بالكليات

أثــر  قيــاس  -إســتبيانات 
يــب ر لتد ا

- تقارير قياس األثر 
- إجراءات تصحيحية.

غ1-3  )2-1أ(
50.000 ألف 

جنيه
غ1-3  )3-2ب(

100.000 ألف 
جنيه

3)2-3ج(
120.000 ألف 

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

3.عقد شراكات 
مع جهات 
خارجية 

لإلرتقاء بقدرات 
ومهارات الطالب

- توطيد التعاون 
مع جهات 

خارجية.
- شراكة فعالة 

مع رجال 
الصناعة 

- تنمية مهارات 
الطالب.

غ1-3  )3-1أ(توقيــع إتفاقيــات 
خارجيــة  جهــات  مــع  وشــراكات 

لتوفيــر فــرص عمــل للطــالب.
غ1-3  )3-2ب( عقــد ملتقيــات 

دوريــة للتوظيــف للجامعــة.

الصناعــة  رجــال  كل  دعــوة   -
بروتــوكالت  لتوقيــع  والشــركات 

للتوظيــف  فعالــة  تعــاون 
الكليــات  عــن  ممثليــن  حضــور   -
وعقــد لقــاء موســع يتــم فيــه تنــاول 

والــرؤي  األفــكار  كل 
وإتفاقيــات  بروتــوكالت  توقيــع   -

الطــالب  لتوظيــف 
البروتــوكالت ومــدى  متابعــة   -
مســاهمتها فــي رفــع قــدرات الطــالب 

تهــم  ومهارا

غ1-3  )3-1أ(
مايو 2022

 
ً
ويتم التجديد سنويا

2027
غ1-3  )3-2ب(

سنويا
2027-2022

- رئيس الجامعة 
- نائب رئيس 

الجامعة 
لشئون التعليم 

والطالب.
- عمداء الكليات

- ممثلين عن 
املجتمع الخارجي

جهــات  مــع  تعــاون  عقــود   -
وشــركات  خارجيــة 

بيــن  تعــاون  بروتــوكالت   -
الخارجــي واملجتمــع  الجامعــة 
- شــهادات تدريــب موثقــة مــن 

جهــات التدريــب

غ1-3  )3-1أ(
400.000 ألف 

جنيه
غ1-3  )3-2ب(
 1000.000

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )4( تطوير البرامج الدراسية  والتوسع في إستخدام التعلم اإللكتروني

1. التوعية 
بالسياسات 

الحاكمة 
للجامعة 
وباملعايير 

األكاديمية 
املرجعية ملرحلة 

البكالوريوس 
لكل األطراف 

املستفيدة 
بالجامعة 

- التوعية 
بسياسات 

الجامعة 
الحاكمة في 

مجال التعليم 
والطالب

- دليل للتوعية 
باملعايير 

- إعالن املعايير 
على موقع 

الجامعة

سياســات  )1-1أ(نشــر  غ4-1  
التعامــل مــع مشــكالت التعليــم 
والطــالب علــى مســتوى األطــراق 

املختلفــة ذات الصلــة .
ورش  )1-2ب(.عقــد  غ4-1  
هيئــة  أعضــاء  للســادة  عمــل 
األكاديميــة  باملعاييــر  التدريــس 

. ملرجعيــة ا
دليــل  إرســال  )1-3ج(  غ4-1  
املرجعيــة  األكاديميــة  باملعاييــر 
أعضــاء  الســادة  لــكل   NARS 

التدريــس.  هيئــة 

- نشــر سياســات مواجهــة مشــكلة 
ضعــف حضــور وانتظــام الطــالب 

التابعــة. بالكليــات 
- نشــر سياســات مواجهــة مشــكلة 
للطــالب  العدديــة  الكثافــة 

التابعــة. بالكليــات 
- نشــر سياســات مواجهــة مشــكلة 
بالكليــات  الخصوصيــة  الــدروس 

التابعــة.
- نشــر سياســات مواجهــة مشــكلة 
علــى  دراســيا  املتعثريــن  الطــالب 

 . الجامعــة  مســتوى 
- نشــر سياســات مواجهــة مشــكلة 
الكتــاب  )تأخــر  الجامــع  الكتــاب 
علــى  الطــالب  اجبــار   – الجامعــي 
الجامعــي  الكتــاب  وتوزيــع  شــراء 
- دعــم التكافــل االجتماعــي للكتــاب 

الجامــع(.
الجــودة  ضمــان  مركــز  مخاطبــة 
لعقــد  الكليــات  عمــداء  الســادة 
ورش عمــل للســادة أعضــاء هيئــة 

باملعاييــر للتعريــف  التدريــس 
- عقــد ورش عمــل للســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس 

غ1-4  )1-1أ(
بداية كل عام درا�ضي

2027 -2022
غ1-4  )1-2ب(

أكتوبر- نوفمبر من 
كل عام 2022-

2027
غ1-4  )1-3ج( 

أكتوبر من كل عام 

-نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

- وحدات ضمان 
الجودة بالكليات

- األدلــة والشــواهد املرتبطــة 
بنشــر سياســات التعامــل مــع 
والطــالب  التعليــم  مشــكالت 
الصلــة  ذات  األطــراف  بيــن 
بالكليــات التابعــة )القيــادات 
– أعضــاء هيئــة التدريــس – 
الطــالب – األقســام اإلداريــة 

بالكليــات(.
ورشــة   )2( بعــدد  بيــان    -
هيئــة  أعضــاء  للســادة  عمــل 

ريــس.    لتد ا
الســادة  بأســماء  قائمــة   -
التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
العمــل. ورش  فــي  املشــاركين 
علــى  املعاييــر  دليــل  توزيــع   -
)50دليــل  الحضــور  الســادة 

   ) تعريفــي

غ1-4  )1-1أ(

غ1-4  )1-2ب(
50.000 ألف 

جنيه

غ1-4  )1-3ج(
100.000 ألف 

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2. تصميم 
البرامج 

واملقررات 
الدراسية في 
ضوء نظام 
الساعات 
املعتمدة 

وفقا للمعايير 
األكاديمية 

القومية املتبناة 
وفي ضوء 

احتياجات سوق 
العمل

- برامج 
ومقررات 

تعليمية موصفة 
ومعتمدة ويتم 

إعالنها على 
املوقع الرسمي 

لكل كلية. 
- الئحة إدارية 
ومالية موحدة 

للبرامج الجديدة 
- برامج 

تسويقية للبرامج 
التعليمية 

غ1-4  )2-1أ( توصيــف البرامــج 
فــي ضــوء  الدراســية  واملقــررات 
نظــام الســاعات املعتمــدة ووفقــا 
القوميــة  األكاديميــة  للمعاييــر 
احتياجــات  ضــوء  وفــي  املتبنــاة 

العمــل. ســوق 
الئحــة  )2-2ب(.إعــداد  غ4-1  
إداريــة وماليــة موحــدة للبرامــج 

معــة لجا با

برامــج  إعــداد  )2-3ج(  غ4-1  
التعليميــة  للبرامــج  تســويقية 

وخارجهــا  الجامعــة  داخــل 

املجتمعيــة  االحتياجــات  -ترجمــة 
إلــى برامــج تعليميــة.

-توصيــف البرامــج الجديــدة وفقــا 
ملعاييــر قوميــة أو عامليــة ومتمشــية 
املجتمعيــة  االحتياجــات  مــع 

املســتقبلية. واالتجاهــات 
للبرامــج  اللوائــح املنظمــة  -إعــداد 

الجديــدة. األكاديميــة 
للبرامــج  تســويقية  برامــج  -وضــع 

الجديــدة. األكاديميــة 
فعاليــة  تقييــم  آليــات  -وضــع 
الجديــدة. التعليميــة  البرامــج 
-وضع آليات االستفادة من مردود 
الجديــدة  البرامــج  فعاليــة  تقييــم 
واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة.

غ1-4  )2-1أ(
شهر سبتمبر من كل 

عام
2027-2022
غ1-4  )2-2ب(
فبراير2023

غ1-4  )2-3ج(
يونيو 2023

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب
 - وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب

للبرامــج  معتمــد  -توصيــف 
الجديــدة. األكاديميــة 

للبرامــج  املنظمــة  -اللوائــح 
. الجديــدة  األكاديميــة 

للبرامــج  التســويقية    -
الجديــدة. األكاديميــة 

لتقييــم  معتمــدة  -سياســات 
األكاديميــة  البرامــج  فعاليــة 

الجديــدة.
فــي  التصحيحيــة  -اإلجــراءات 

ضــوء نتائــج التقييــم

غ1-4  )2-1أ(
10.0000 أالف 

جنية 
غ1-4  )2-2ب(
50.000ألف 

جنيه

4)2-3ج(
120.000 ألف 

جنيه
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جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

3.املراجعة 
الدورية 

والتقييم 
املستمر للبرامج  

التعليمية 
واملقررات في 
ضوء نتائج 

املراجعة 

 -برامج تعليمية 
متطورة تم 

مراجعتها بشكل 
دوري

- مقررات 
دراسية تتسق 

مع البرنامج 
التعليمي. 

مراجعيــن  )3-1أ(.توفيــر  غ4-1  
للبرامــج  وخارجييــن  داخلييــن 
واملقــررات الدراســية للمراجعــة 

دوري بشــكل 
تنفيــذ  3-2ب(   ( غ4-1  
التــي  التصحيحيــة  اإلجــراءات 
املراجعيــن  بتقاريــر  وردت 
باألقســام  والخارجــي  الداخلــي 
العلميــة وبمتابعــة وكيــل الكليــة 

والطــالب التعليــم  لشــئون 

- وضــع أليــات إختيــار املراجعييــن 
والخارجييــن الداخلييــن 

التعليميــة  البرامــج  إرســال   -
الداخليــة  للمراجعــة  واملقــررات 

. رجيــة لخا وا
بالســادة  عمــل  ورش  عقــد    -
أعضــاء هيئــة التدريــس بــكل قســم 

التعديــالت  إلجــراء  علمــي 
إلعتمــاد  قســم  مجلــس  عقــد   -
إجــراء  بعــد  واملقــررات  البرنامــج 

عليهــا التعديــالت 

غ1-4  )3-1أ(
شهر يوليو من كل 

عام
2027-2022

غ1-4  )3-2ب(
شهر أغسطس من 

كل عام 2022-
2027

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- وكالء الكلية 
لشئون التعليم 

والطالب 
- رؤساء األقسام 

العلمية 
- مدير وحدة 

ضمان الجودة 
بالكلية

للبرامــج  تطويــر  خطــة   -
بالكليــات التعليميــة 

للمقــررات  تطويــر  خطــة   -
بالكليــات الدراســية 

- تقارير املراجع الداخلي 
- تقارير املراجع الخارجي

األقســام  مجالــس  قــرارات   -
التصحيحيــة  باإلجــراءات 

واملقــررات   للبرامــج 

غ1-4  )3-1أ(
150.000 ألف 

جنيه

غ1-4  )3-2ب(
100.000 ألف 

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

4. تطوير 
نظام التعلم 

اإللكتروني  بما 
يضمن تطور 

الكتاب الجامعي

- تعظيم 
االستفادة من 

خدمات التعلم 
االلكتروني.
- مقررات 
إلكترونية 

مفعلة 
- موارد بشرية 

ذات أداء متميز 

بنيــة  )4-1أ(توفيــر  غ4-1  
تحتيــة داعمــة لتطبيــق التعلــم 

نــي و لكتر إل ا
نظــم  تدعيــم  )4-2ب(  غ4-1  
اإللكترونــي والتعلــم  التعليــم 

4)4-3ج(إنتــاج وإتاحــة وتفعيــل 
بنســبة  اإللكترونيــة   املقــررات 

%75
)4-4د(.توفيــر  غ4-1  
للتعلــم  جديــدة  إســتراتيجيات 
الطــالب  لجــذب  اإللكترونــي 

يــن  فد ا لو ا
املــوارد  )4-5هـ(تنميــة  غ4-1  
الذاتيــة ملركــز التعلــم اإللكتروني
املــوارد  )4-6ل(تنميــة  غ4-1  
البشــرية ورفــع كفــاءة العامليــن 
بمركــز التعلــم وإنتــاج املقــررات 

اإللكترونــي

- وضــع آليــات وضوابــط لتفعيــل 
علــى  اإللكترونيــة  املقــررات 

التابعــة. الكليــات  مســتوى 
- وضــع معاييــر املفاضلــة واالختيــار 
بيــن املقــررات لتحيلهــا إلــى مقــررات 

الكترونيــة.
عمــل   ورش   )4( عــدد  تنظيــم   -
لطــالب الجامعــة للتوعيــة بنظــام 

االلكترونــي. التعلــم 
لتدريــب  زمنيــة  برامــج  وضــع   -
اســتخدام  كيفيــة  علــى  الطــالب 
التعلــم  بنظــام  املقــررات 

. نــي و لكتر ال ا
- تنظيــم عــدد )20( ورشــة عمــل 
بكليــات  التدريــب  هيئــة  ألعضــاء 
الجامعــة للتعريــف بنظــام التعلــم 

االلكترونــي.
- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
املقــررات  تحويــل  كيفيــة  علــى 
لنظــام التعلــم اإللكترونــي بواقــع 

عمــل. ورشــة   )12(

غ1-4  )4-1أ(
مايو 2023 إلى أبريل 

2024
غ1-4  )4-2ب(
يناير 2023 إلى 
أغسطس 2027
غ1-4  )4-3ج(

يناير 2023 إلى 
ديسمبر 2024
غ1-4  )4-4د(

مستمر 2022 إلى 
2027

غ1-4  )4-5هـ(
فبراير 2023 

أغسطس 2023
غ1-4  )4-6ل(

مارس 2023 إلى 
يوليو 2023

نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 
– مركز التعليم 

االلكتروني.
- وكالء الكليات 
التابعة لشئون 

التعليم 
والطالب.

بآليــات  معتمــد  تقريــر   -
املقــررات  تفعيــل  وضوابــط 

. نيــة و لكتر ال ا
- األدلــة والشــواهد املرتبطــة 
وأعضــاء  الطــالب  بتوعيــة 
بنظــام  التدريــس  هيئــة 
وكيفيــة  االلكترونــي  التعلــم 
االســتفادة منــه. )عــدد ورش 

) لعمــل ا
املرتبــط  والشــواهد  األدلــة   -
بتدريــب طــالب الجامعــة علــى 
املقــررات  اســتخدام  كيفيــة 
ورش  )عــدد  االلكترونيــة 

لعمــل( ا
- األدلــة والشــواهد املرتبطــة 
هيئــة  أعضــاء  بتدريــب 
التدريــس علــى كيفيــة تحويــل 
التعليــم  لنظــام  املقــررات 
ورش  االلكتروني.)عــدد 

) لعمــل ا
- عــدد املقــررات اإللكترونيــة 

 
ً
التــي تــم تحويلهــا إلكترونيــا

غ1-4  )4-1أ(
 10.000.000

مليون جنية
غ1-4  )4-2ب(
1.000.000
مليون جنية

غ1-4  )4-3ج(
5.000.000
مليون جنية

غ1-4  )4-4د(
100.000 الف 

جنية
4)4-5هـ(

2.000.000
مليون جنية
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

5.تطوير 
شبكة اإلنترنت 

وتقويتها بكل 
مباني الجامعة 
مع الربط بين 

الشبكات

- تغطية 
الجامعة بكل 

مبانيها بشبكة 
إنترنت قوية 

وسريعة.
- رضا كل 
األطراف 

املستفيدة 
بالجامعة 

 

اإلنترنــت  توفيــر  )5-1أ(  غ4-1  
الالســكي وال ســلكي بــكل منشــأت 
ومبانــي الجامعــة بســرعة عاليــة 
غ1-4  )5-2ب( الربــط الشــبكي 
املختلفــة  القطاعــات  بيــن 

املطلــوب التكامــل  لتحقيــق 

الهندســية  اإلدارة  توجيــه   -
مقايســة  بإعــداد  بالجامعــة 
تفصيليــة لدعــم شــبكة اإلنترنــت 

الجامعــة  مبانــي  بــكل 
- حصــر باألماكــن التــي تحتــاج إلــى 

الشــبكة  تقويــة 
- إعــداد منصــة تعليميــة موحــدة 

للجامعــة وتكــون مركزيــة 

غ1-4  )5-1أ(
فبراير 2023 سبتمبر 

2025

غ1-4  )5-2ب( 
سبتمبر 2023 - 

2024

-رئيس الجامعة
- اإلدارة 

الهندسية 
بالجامعة.

- أمين عام 
الجامعة.

-إدارة الشبكات 
بالجامعة

اإلنترنــت  خدمــات  توافــر   -
وقاعــات  مدرجــات  بكافــة 
الجامعــة بكليــات  التدريــس 
- توفيــر منصــة رقميــة موحــدة 

للجامعــة 
- ميكنــة الخدمــات التعليميــة 

واألنشــطة 

غ1-4  )5-1أ(
 10.000.000
مليون جنية

غ1-4  )5-2ب(
 1.000.000
مليون جنية
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

6.تطوير 
نظم تقييم 

الطالب لقياس 
نواتج التعلم 

املستهدفه طبقا 
ملعايير الجودة 
واإلعتماد بما 

يحقق امليزة 
التنافسية

- مالئمة 
اإلمتحانات مع 

نواتج التعلم 
املستهدفة 

- إرتفاع رضا 
الطالب عند 

التقييم 
- بنوك أسئلة 
مفعلة ومحدثة

- مقررات 
إلكترونية 

- إختبارات 
إلكترونية 

- عدالة التقييم 
وقلة تقديم 

اإللتماسات من 
الطالب.

- تطبيق 
معايير الجودة 

واإلعتماد في 
نظم القياس 

والتقويم 

تحديــد  )6-1أ(  غ4-1  
اإلمتحانيــة الورقــة  مواصفــات 
غ1-4  )6-2ب( تدريــب أعضــاء 
نظــم  علــى  التدريــس  هيئــة 

الحديثــة  التقييــم 
نظــام  تطبيــق  )6-3ج(  غ4-1  

التعليميــة املخرجــات  قيــاس 
بنــوك  إنشــاء  6-4د(   ( غ4-1  
دوري بشــكل  وتحديثهــا  أســئلة 
أتمتــة  )6-5هـــ(  غ4-1  
بــكل  والتصحيــح  اإلمتحانــات 
%85 بنســبة  الجامعــة  كليــات 

 

القيــاس  وحــدات  دور  تفعيــل   -
والتقويــم بالكليــات فــي نشــر الوعــي 

والتقويــم بالقيــاس 
- عقــد عــدد )5( دورات تدريبيــة 
ألعضــاء هيئــة التدريــس علــى نظــم 
التقييــم الحديثــة وبنــوك األســئلة 
- اإلتفــاق علــى برنامــج إلكترونــي 
اإلمتحانــات  ألتمتــة  موحــد 

بالكليــات  والتصحيــح 
معامــل  إنشــاء  فــي  التوســع   -
ببعــض  اإللكترونيــة  اإلختبــارات 

الجامعــة. كليــات 
- تقاريــر ســنوية تبيــن مــدى اإللتــزام 

بنظــم قيــاس وتقويــم موحــدة. 

غ1-4  )6-1أ(
مستمر 2022- 

2027
غ1-4  )6-2ب( 

أبريل 2023- مايو 
2023

غ1-4  )6-3ج(
مستمر   2022 - 

2027
غ1-4  )6-4د(

مستمر2 022-
2027

غ1-4  )6-5هـ(
أبريل 2023 إلى 

مارس 2025

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب
- مركز قياس 

وتقويم 
اإلمتحانات 

- وحدات 
القياس والتقويم 

بالكليات.
- مركز 

اإلختبارات 
اإللكترونية 

بالجامعة 

بمواصفــات  بيــان  وجــود   -
اإلمتحانيــة  الورقــة 

مــدة مالئمــة  - تقريــر يوضــح 
اإلمتحانــات لقيــاس املهــارات 
لتوصيــف   

ً
طبقــا املســتهدفه 

والبرنامــج  املقــررات 
مصفوفــة  مراجعــة   -

b l u e p r i n t
هيئــة  أعضــاء  تدريــب   -
 
ً
ســنويا  )%50( التدريــس 

بنــوك األســئلة بحــد  - إنجــاز 
 
ً
ســنويا  %20 أدنــى 

- ميكنــة 25% مــن اإلمتحانــات 
 
ً
للمقررات ســنويا

غ1-4  )6-1أ(
10.000جنية
غ1-4  )6-2ب(
50.000الف 

جنية
غ1-4  )6-3ج(

100.000 ألف 
جنية

غ1-4  )6-4د(
150.000 ألف 

جنيه
غ1-4  )6-5هـ(
 5.000.000
مليون جنية
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أليات التنفيذ
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التمويل
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7.تطوير 
نظم اإلرشاد 
األكاديمي في 

ضوء املعايير 
القومية للجودة

- نظام إرشاد 
أكاديمي فعال 

بالجامعة 
- تقارير إنجاز 
مركز اإلرشاد 

األكاديمي 
بالجامعة 

- قواعد بيانات 
موحدة ومؤمنة 

للطالب 
- صحايف 

إلكترونية لكل 
طالب بالجامعة

أليــات  وضــع  )7-1أ(  غ4-1  
األكاديمــي  اإلرشــاد  لنظــام 
واملتميزيــن  املتفوقيــن  للطــالب 

الهمــم وذوي  واملتعثريــن 
أليــات  وضــع  )7-2ب(  غ4-1  
األكاديمــي  اإلرشــاد  لنظــام 

املتعثريــن  للطــالب 

أليــات  وضــع  )7-3ج(  غ4-1  
األكاديمــي  اإلرشــاد  لنظــام 

الهمــم ذوي  مــن  للطــالب 

- وجــود برنامــج  موحــد لتســجيل 
 
ً
إلكترونيــا الطــالب 

اإلرشــاد  مركــز  الئحــة  تفعيــل   -
بالجامعــة  األكاديمــي 

- ربــط شــبكي بيــن مركــز اإلرشــاد 
ووحــدة  بالجامعــة  األكاديمــي 
كليــة  بــكل  األكاديمــي  اإلرشــاد 

بينهــم  العمــل  لتســهيل 
اإلرشــاد  عــن  تدريبيــة  دورات   -
األطــراف  لــكل  األكاديمــي 
املســتفيدة ولرفــع كفــاءة  القائميــن 

النظــام علــى 
املوهوبيــن  إلكتشــاف  أليــات   -
لرعايتهــم واملتعثريــن  واملتفوقيــن 

غ1-4  )7-1أ(
فبراير 2023- يوليو 

2023
غ1-4  )7-2ب(

فبراير 2023- مارس 
2023

غ1-4  )7-3ج(
فبراير 2023- مارس 

2023

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

- مركز اإلرشاد 
األكاديمي 
بالجامعة 

- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب 
- وحدة اإلرشاد 

األكاديمي 
بالكليات

- وجــود أليــة موثقــة ومعتمــدة 
األكاديمــي  اإلرشــاد  لنظــام 
للطــالب املتفوقيــن واملتعثريــن 

الهمــم وذوي 
الطــالب  نســبة رضــا  زيــادة   -
عــن نظــام اإلرشــاد األكاديمــي 
بنســبة تصــل إلــى 80% خــالل 

ســنواات   5
رعايــة خدمــات  توفيــر   -
تعليميــة للطــالب ذوي الهمــم.

غ1-4  )7-1أ(
250.000 ألف 

جنية
غ1-4  )7-2ب( 
10.000 أالف 

جنيه

غ1-4  )7-3ج(
10.000 أالف 

جنية
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
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املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ
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مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )5( تطوير جودة أساليب التعليم والتعلم ونظم تقويم اإلمتحانات

1.القياس 
والتقويم 

املستمر للبرامج 
التعليمية ومدى 

فعاليتها. 

- تطوير البرامج 
األكاديمية 

الحالية. 

البرامــج  تقييــم  )1-1أ(  غ5-1  
الجامعيــة  للمرحلــة  التعليميــة 

الحاليــة. األولــى 
ســوق  دراســة  )1-2ب(  غ5-1  
العمــل ورجــال الصناعــة لتطــور 

التعليميــة   البرامــج 

املســتخدمة  األدوات  -تحديــد 
حاليــا ومســتقبال فــي تقييــم البرامــج 

. لتعليميــة ا
البرامــج  لتقييــم  آليــات  -وضــع 
الحاليــة وتحديــد نقــاط الضعــف 

بهــا. والقــوة 
-وضــع السياســات العامــة لقيــاس 
املخرجــات التعليميــة املســتهدفة.

نقــاط  لتعزيــز  سياســات  -وضــع 
القــوة وتحســين نقــاط الضعــف.
لخريجــي  بيانــات  قواعــد  -إعــداد 
الجامعة امللتحقين بســوق العمل.
قواعــد  لتحديــث  آليــات  -وضــع 

نــات. لبيا ا
رضــا  لقيــاس  آليــات  -وضــع 
البرامــج  مــن  املســتفيدين 

. يميــة د كا أل ا

غ1-5  )1-1أ(
فبراير 2023- أبريل 

2023
غ1-5  )1-2ب(

يوليو- سبتمبر 2023

-نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

مركز قياس 
وتقويم 

اإلمتحانات

التعليميــة  البرامــج  تقييــم 
األولــى  الجامعيــة  للمرحلــة 

. ليــة لحا ا
العمــل  ســوق  دراســة   .2
لتطــور  الصناعــة  ورجــال 

التعليميــة   البرامــج 

غ1-5  )1-1أ(
100.000 ألف 

جنية
غ1-5  )1-2ب(

100.000 ألف 
جنيه
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2.التحسين 
والتطوير  

للبرامج 
التعليمية في 
ضوء النتائج

- تطوير البرامج 
التعليمية 
للمرحلة 

الجامعية األولى

البرامــج  غ1-5  )2-1أ( تحديــد 
التعليميــة الفعالــة وغيــر الفعالــة 

فــي ضــوء املراجعــة والتقييــم.

باالســتعانة  عمــل  ورش  -عقــد 
الصناعــة  برجــال 

فعاليــة  لقيــاس  آليــات  -وضــع 
التعليميــة. البرامــج 

بعــض  تفعيــل  أســباب  -دراســة 
غيرهــا عــن  البرامــج 

الطــالب  عــزوف  أســباب  -دراســة 
عــن بعــض البرامــج.

التصحيحيــة  السياســات  -وضــع 
للبرامــج غيــر املفعلــة.

غ1-5  )2-1أ(
فبراير 2023- 
أغسطس 2023

-نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

مركز قياس 
وتقويم 

اإلمتحانات

البرامــج  عــدد  تحديــد  
وغيــر  الفعالــة  التعليميــة 
املراجعــة  ضــوء  فــي  الفعالــة 

. لتقييــم ا و

غ1-5  )2-1أ(
150.000 ألف 

جنيه



الخطة اإلستراتيجية

220

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

3.تطوير نظم 
التعليم والتعلم 
بالجامعة وفقا 
للمستجدات 

املحلية والعاملية 
وبما يتوافق 
مع متطلبات 

االعتماد.

 تطوير 
إستراتيجية 

للتعليم والتعلم 
 
ً
بالجامعة وفقا
للمستجدات 

املحلية 
والعاملية.

تصميــم  )3-1أ(   غ5-1  
والتعلــم  للتعليــم  إســتراتيجية 
للمراجعــة  آليــات  و  بالجامعــة 

والتقييــم. واملتابعــة 

عامــة  إســتراتيجية  تصميــم   -
والتعلــم  للتعليــم  للجامعــة 
تسترشــد  البكالوريــوس  ملرحلــة 
لتطويــر  التابعــة  الكليــات  بهــا 
والتعلــم  التعليــم  إســتراتيجية 

. يهــا لد
واملتابعــة  املراجعــة  آليــات   -
التعليــم  إلســتراتيجية  والتقييــم 

. لتعلــم وا
مــن  االســتفادة  آليــات  وضــع   -
نتائــج املراجعــة واملتابعــة والتقييــم 

والتعلــم. التعليــم  إلســتراتيجية 
التعليــم  إســتراتيجية  مناقشــة   -
والتعلــم علــى مســتوى الجامعــة مــع 

األطــراف ذات الصلــة . 
التعليــم  إســتراتيجية  اعتمــاد   -
باملجالــس  للجامعــة  والتعلــم 

. لرســمية ا
- نشــر اإلســتراتيجية علــى مســتوى 

الكليــات.

غ1-5  )3-1أ( 
فبراير 2023 

أغسطس 2023

 -نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي
مركز قياس 

وتقويم 
اإلمتحانات

إســتراتيجية للتعليــم والتعلــم 
بالجامعــة معلنــة ومفعلــة بكل 

الكليــات.

غ1-5  )3-1أ(
100.000 ألف 

جنيه



221

جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الغاية الثانية:  خدمات وأنشطة طالبية متميزة

الهدف اإلستراتيجي )1( تعزيز وتطوير األنشطة الطالبية بالجامعة

1. دعم األنشطة 
الطالبية املختلفة 

بالجامعة

أنشطة طالبية 
متنوعة تعمل 

على تأصيل 
األخالق والهوية 
املصرية للطالب 

بالجامعة 
ويشارك فيها 

الجميع

تقريــر  إعــداد  أ(   1-1( غ1-2 
باألنشطة الطالبية التى تمت خالل 

2022 /2021

-عمــل تحليــل فجــوة بيــن الواضــع 
التــي  الحالــي والغايــات واألهــداف 

وضعــت فــي خطــة 2021-2016

غ2-1)1-1أ(
مارس 

2023

نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب
-اإلدارة العامة 
لشئون التعليم 

والطالب
- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب

الواضــع  بيــن  فجــوة  تقريــر   -
الراهــن واألهــداف اإلســتراتيجية 

2016-2021م  لخطــة 

غ2-1)1-2ب(
20.000 ألف 

جنيه

-قواعد بيانات 
محدثة للطالب

قاعــدة  تحديــث  ب(    2-1( غ1-2 
نســب  بتحديــد  الخاصــة  البيانــات 
األنشــطة  فــي  الطــالب  مشــاركة 

الجامعــة كليــات  بجميــع 

لرعايــة  العامــة  اإلدارة  -مخاطبــة 
الجامعــة  كليــات  لــكل  الشــباب 
بتحديد األنشطة وأسماء الطالب 

بهــا املشــاركين 
بتحديــث بيانــات   MIS مخاطبــة -

الطــالب

غ2-1)1-2ب(
أبريل- يوليو 2023

- رعاية الشباب 
بالجامعة

- رعاية الشباب 
بالكليات

ورقيــة  بيانــات  قاعــدة  توافــر   -
للطــالب محدثــة  وإلكترونيــة 

غ2-1)1-2ب(
50.000 ألف 

جنيه

-زيادة رضا 
الطالب 

باألنشطة 
الطالبية 

املقدمه لهم

آليــات  تحديــث  )1-3ج(  غ1-2 
قيــاس رضــا الطــالب عــن األنشــطة 

لهــم املقدمــة  الطالبيــة 

- قيــام مركــز ضمــان الجــودة مــع 
نهايــة شــهر يونيــو بتعميــم إســتبانه 
الكليــات  جميــع  علــى  إلكترونيــة 
لضمــان  الطــالب  بنتائــج  وربطهــا 

والفاعليــة. املشــاركة 

غ2-1)1-3ج(
يوليو- أغسطس من 

كل عام 
2027-2023

نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي

-اإلدارة العامة 
لشئون التعليم 

والطالب

- توافر إستبانات محدثة لقياس 
أراء الطــالب

غ2-1)1-3ج(
20.000 ألف 

جنيه
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-جداول 
دراسية بها 

فترات ملمارسة 
األنشطة 
الطالبية

غ2-1)1-4د(  تخصيص فترة زمنية 
كل أسبوع خالية من املحاضرات أو 
الدروس العلمية ملمارسة األنشطة 

الطالبية اإلبداعية

الكليــات  الســادة وكالء  توجيــه   -
بتخصيــص  والطــالب  للتعليــم 
الدراســية  بالجــداول  زمنيــة  فتــرة 

الطالبيــة  األنشــطة  ملمارســة 
علــى  الدراســية  الجــداول  رفــع   -
وإعالنهــا  اإللكترونــي  املوقــع 

ب للطــال

غ2-1)1-4د(
سنويا 2027-2022

- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب
-رعاية الشباب 

بالجامعة
- رعاية الشباب 

بالكليات

الدراســية  الجــداول  توافــر   -
اإللكترونيــة  املواقــع  علــى 
الرســمي  واملوقــع  للكليــات 

معــة للجا

غ2-1)1-4د(
1.000.000

جنيه

- مباني جديدة 
لألنشطة 
الطالبية

إســتحداث  غ2-1)1-5هـــ(  
وتخصيــص مبانــي الئقــة لالنشــطة 

بالجامعــة الطالبيــة 

بإعــداد  الهندســية  اإلدارة  -قيــام 
بعيــد  طالبــي  ملجمــع  مخطــط 
)الفيــوم  الجامعــي  الحــرم  عــن 

دمــو(  الجديــدة- 
اإلجــراءات  كافــة  إنهــاء   -
املبانــي لهــذه  والتراخيــص 

غ2-1)1-5هـ(
مستمر 

2027-2022

-رئيس الجامعة
-نائب رئيس 

الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

الحــرم  خــارج  مبانــي  -وجــود 
األنشــطة  ملمارســة  الجامعــي 

لطالبيــة ا

غ2-1)1-5هـ(
20.000.000
مليون جنية

- موارد بشرية 
ذات كفاءة 

عالية

القائميــن  تأهيــل  غ2-1)1-6ي(   
بإدارات رعاية الشباب القائمة على 
إدارة منظومــة األنشــطة الطالبيــة

- مخاطبة التنظيم واإلدارة ومركز 
تنميــة  ومركــز  الجــودة  ضمــان 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  قــدرات 

تأهيليــة  دورات  لعقــد 
- عقــد )3 دورات( ســنوية للجهــاز 
اإلداري القائــم علــى إدارة رعايــة 

الشــباب

غ2-1)1-6ي(
مستمر 

2027-2022

-مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس

-اإلدارة العامة 
للتنظيم واإلدارة

- تحديــد نســبة تأهيــل %75 
لرعايــة  العامــة  اإلدارة  مــن 
والتدريــب للتاهيــل  الشــباب 

غ2-1)1-6ل(
150.000
ألف جنيه
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الهدف اإلستراتيجي )2( تطوير الخدمات الطالبية بالجامعة

1. برامج الرعاية 
اإلجتماعية 
والصحية 
والنفسية 

للطالب.

- برامج وخطط 
للرعاية 

اإلجتماعية 
والصحية 
والنفسية 

لطالب الجامعة.
- نظام تسجيل 
وقواعد بيانات 

للمستفيدين 
من الخدمات 

املقدمه

خطــة  إعــداد  )1-1أ(  غ2-2 
الرعايــة  لبرامــج  مفعلــة 

والتكافــل  اإلجتماعيــة 
خطــة  إعــداد  غ2-2)1-2ب(  

الصحيــة للرعايــة 
خطــة  إعــداد  )1-3ج(  غ2-2 

النفســية للرعايــة 
برنامــج  إنشــاء  )1-4د(  غ2-2 
الطــالب  لتســجيل  إلكترونــي 
املحتاجيــن للرعايــة اإلجتماعيــة 

والنفســية.  والصحيــة 
قواعــد  إنشــاء  )1-5هـــ(  غ2-2 
بيانات للطالب املســتفيدين من 
الرعايــة اإلجتماعيــة والصحيــة 

والنفســية 
دور  تفعيــل  )1-6ي(   غ2-2 
رعاية الشباب بالكليات في إطار 
ضوابــط محــددة وخطــط معلنــة 

للطــالب .
أراء  قيــاس  )1-7ل(   غ2-2 
الطالب في  جودة برامج الرعاية 

لهــم املقدمــه  والخدمــات 

مديريــن  مــع  إجتمــاع  عقــد   -
رعايــة الشــباب بالكليــات ملناقشــة 
الرعايــة  خطــط  وتنفيــذ  إعــداد 
اإلجتماعيــة والصحيــة والتفســية 
وغيرهــا مــع بدايــة العــام الجامعــي 
الخدمــات  تطويــر  ســبل  بحــث   -
مــن خــالل برامــج ممكينــة ونظــم 
تتيــح للطالــب  إلكترونــي  تســجيل 
الرعايــة  خطــط  علــى  التعــرف 

التقــدم. وكيفيــة 
بيانــات  قواعــد  إنشــاء  تنفيــذ   -
ســجل  تتضمــن  للطــالب  محدثــة 

الطالــب.  حالــة  عــن  تفصيلــي 
الطــالب  إعــالن  نحــو  التوجيــه   -
لبرامــج  املمكنــة  الوســائل  بشــتى 
الجامعــة  تقدمهــا  التــي  الرعايــة 

البيانــات هــذه  وســرية 
- عقــد دورات تدريبيــة للعامليــن 
كيفيــة  فــي  الشــباب  برعايــة 
الطــالب وتوجيههــم مــع  التواصــل 
- األعــالن عــن الضوابــط واملعاييــر 
التــي  الرعايــة  أنــواع  لــكل  التــي 

بالجامعــة الكليــات  تقدمهــا 
راء  لقيــاس  أدوات  تصميــم   -
الطــالب فــي برامــج الرعايــة املقدمــه 

 . لهــم

غ2-2 )1-1أ(
مارس- أبريل 2023

غ2-2)1-2ب( 
مارس- أبريل 2023

غ2-2 )1-3ج( 
مايو- يوليو 2023
غ2-2 )1-4د( 

مايو- 
يوليو 2023

غ2-2 )1-5هـ( 
أغسطس 2023
غ2-2 )1-6ي( 

مستمر 2027-2022

غ2-2 )1-7ل( 

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب
- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب.
- رعاية الشباب 

بالكليات
- مركز الخدمات 

اإللكترونية 
بالجامعة.

- زيــادة عــدد الطــالب فــي برامــج 
التكافــل اإلجتماعــي 

لألمــراض  مبكــر  إكتشــاف   -
مــن خــالل الرعايــة الصحيــة 

للطــالب  والنفســية 
إلكترونــي  تســجيل  نظــام   -
مؤمــن يســاعد الطــالب علــى 
التفاعــل والتقــدم دون حــرج
فــي  تســاهم  بيانــات  - قواعــد 
تقديــر عــدد املســتفيدين مــن 

املقدمــه  الخدمــات 
املقدمــه  للخدمــات  تقييــم   -

ب  للطــال
- إجراءات تصحيحية  
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2. خدمات 
اإلقامة 

والتغذية باملدن 
الجامعية

تميز  جودة 
الخدمات 

املقدمه باملدن 
الجامعية 

للطالب

غ2-2 )2-1أ( تقييــم للخدمــات 
الحاليــة للمــدن الجامعيــة 

نقــاط  تحديــد  غ2-2)2-2ب(  
وأوجــه  والضعــف   القــوة 
املقدمــه  بالخدمــات  القصــور 
غ202 )2-3ج( تحسين خدمات 
الجامعيــة  باملــدن  التغذيــة 
فــي  ملتخصصيــن  وإســنادها 
واملشــروبات األغذيــة  خدمــات 
غ2-2 )2-4د( تحســين خدمــات 
األقامــة باملــدن الجامعيــة بعــد 

تقييمهــا 
قاعــدة  )2-5هـ(إنشــاء  غ2-2 
مــن  باملســتفيدين  بيانــات 
الجامعيــة  املدينــة  خدمــات 
أراء  قيــاس  )2-6ل(  غ2-2 
املســتفيدين مــن خدمــات املــدن 

معيــة  لجا ا

غ2-2 )2-1أ(
مايو- سبتمبر 2023

غ2-2)2-2ب(  
أكتوبر 2023
غ202 )2-3ج(
أكتوبر2023 
ومستمر 2027
غ2-2 )2-4د(

مستمر 2027-2022
غ2-2 )2-5هـ(

أبريل- يونيو 2023
غ2-2 )2-6ل(

يوليو من كل عام

-نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

- مدير املدينة 
الجامعية

- مدير الفندق 
التعليمي 
بالجامعة 

- مدير مركز 
ضمان الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

عــن  الطــالب  رضــا  -إرتفــاع 
باملدينــة  املقدمــه  الخدمــات 
تغذيــة... )إقامــة-  الجامعيــة 

لــخ( إ
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3. زيادة رضا 
األطراف 

املستفيدة 
عن الخدمات 

الطالبية 
املقدمه

- رضا األطراف 
املستفيدة عن 
الخدمات التي 

تقدمها الجامعة
- تطوير جودة 

الخدمات 
املقدمة 

للمجتمع 
املحيط.

- دعم مشاركة 
املجتمع الخارجي 

في الخدمات 
واألنشطة 
بالجامعة

رضــا  قيــاس  )3-1أ(  غ2-2 
عــن  املســتفيدة  األطــراف 
املقدمــة. الطالبيــة  الخدمــات 
غ2-2 )3-2ب( تفعيــل مشــاركة 
فــي  املســتفيدة  األطــراف 
الخدمــات واألنشــطة الطالبيــة 

معــة لجا با

- إعــداد تقريــر بالوســائل الحاليــة 
لقيــاس  واملســتخدمة  واملقترحــة 
عــن  املســتفيدة  األطــراف  رضــاء 

املقدمــه   الطالبيــة  الخدمــات  
رضــاء  قيــاس  أدوات  -تصميــم 
األطراف املستفيدة عن الخدمات 
الطالبية  املقدمة في ضوء املعايير 

واملقترحــة. الحاليــة 
-قياس رضاء األطراف املجتمعية.

-إعــداد تقريــر بالنتائــج ومناقشــتها 
واعتمادهــا 

اإلجــراءات  وتفعيــل  -ووضــع 
. لتصحيحيــة ا

مشــاركة  بأنمــاط  تقريــر  أعــداد   -
الحاليــة  املجتمعيــة  األطــراف 
األنشــطة  فــي  واملقترحــة 
والتدريــب-  التعليمية)التدريــس 
 – واملقــررات  البرامــج  تصميــم 
الطالب-التوظيف..الــخ(  تقويــم 
التابعــة  والكليــات  بالجامعــة 

. ه د عتمــا وا
-تفعيل األنشطة املقترحة بتطوير 
فــي  املجتمعيــة  األطــراف  مشــاركة 

األنشــطة التعليميــة بالجامعــة.

غ2-2 )3-1أ(
يوليو- أغسطس من 

كل عام
غ2-2 )3-2ب(

مستمر 
2027-2022

الحاليــة  بالوســائل  -تقريــر 
واملســتخدمة  واملقترحــة 
األطــراف  رضــاء  لقيــاس 
الخدمــات  عــن  املســتفيدة 

املقدمــة. الطالبيــة 
اســتبيانات  مــن  -نمــاذج 

الرضــا  قيــاس  وأدوات 
-نتائج قياس الرضا

والتطويــر  التعزيــز  -أنشــطة 
. ملقترحــة ا

بتنفيــذ  املرتبطــة  -القــرارات 
والتعزيــز. التطويــر  أنشــطة 



الخطة اإلستراتيجية

226

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

4. مشاركة 
الطالب في 

تطوير الخدمات 
املقدمه لهم

- طالب جامعي 
إيجابي حريص 
على املشاركة 

في التطوير 
والتحسين 
للخدمات 

الطالبية

علــى  الحــرص  )4-1أ(  غ2-2 
القــرارات  فــي  الطــالب  إشــراك 

تخصهــم  التــي 
تمثيــل طالبــي  غ2-2 )4-2ب(  
فعال في لجان التعليم والطالب 

بالكليــات.
لقــاءات  (عقــد  )4-3ج  غ2-2 
)2 نــدوة فــي العــام( مــع الســيد 
الدكتــور نائــب رئيــس الجامعــة 
والطــالب  التعليــم  لشــئون 
القطــاع  كل  عــن  واملســئولين 
ملناقشــتهم فــي الخدمــات وكيفيــة 

تطويرهــا

- تصميــم أدوات متنوعــة ملشــاركة 
واملتابعــة  التقييــم  فــي  الطــالب 

لهــم  املقدمــه  للخدمــات 
- عقــد لقــاءات موســعه للطــالب 
لســماع أرائهــم وتنفيــذ املمكــن منهــا 
الطالبيــة  األســر  نظــام  تنفيــذ   -
فــي املشــاركة الفعاليــة فــي تطويــر 

الطالبيــة  الخدمــات 
- الحــرص علــى تواجــد الطــالب فــي 

اللجــان والفعاليــات الجامعيــة 

غ2-2 )4-1أ(
مستمر 2027-2022

غ2-2 )4-2ب(  
سنويا من كل عام

غ2-2 )4-3ج (
مستمر 2027-2022

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 
- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب
- ممثلين عن 

اتحاد الطالب 
 IT وحدة -
بالجامعة 

- رعاية الشباب 
بالجامعة 
والكليات 

أســماء  تبيــن  كشــوف   -
املختلفــة  باللجــان  الطــالب 
باألســر  معتمــد  بيــان   -
الطالبيــة كل عــام ودورهــا فــي 

الطالبيــة األنشــط 
- تقريــر مفصــل معتمــد عــن 

الطالبيــة  األنشــطة 
- عقــد نــدوات مــع الطــالب كل 

6 أشــهر 



227

جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )3( ميكنة ورقمنة الخدمات التعليمية واألنشطة الطالبية

1.اإلرتقاء 
باملنظومة 

التعليمية من 
خالل التوسع 
في إستخدام 

تكنولوجيا 
املعلومات

منظومة 
تعليمية 

مطورة تواكب 
التكنولوجيا 

الحديثة. 

املبانــي  تأهيــل  )1-1أ(  غ3-2 
نظــم  فــي  للتوســع  بالجامعــة 

املعلومــات. تكنولوجيــا 
شــبكة  تقويــة  )1-2ب(   غ3-2 
اإلنترنــت الســلكي والســلكي بــكل 

الجامعــة.  كليــات 
فــي  التوســع  )1-3ج(  غ3-2 
واألنشــطة  الخدمــات  ميكنــة 

 . لتعليميــة ا
خطــط  وضــع  )1-4د(  غ3-2 
جميــع  فــي  الرقمــي  للتحــول 
الخدمــات واألنشــطة الطالبيــة 

معــة لجا با
مصــادر  تنويــع  )1-5هـــ(  غ3-2 
تكنولوجيــا  بإســتخدام  التعلــم 

ملعلومــات ا

الجامعــة  مبانــي  بكافــة  حصــر   -
بشــبكة  املغطــاه  وغيــر  املغطــاة 

إلنترنــت ا
تقديريــة  مقايســة  إعــداد   -
الزمنــى  اإلطــار  محــددة  وعرضهــا 

املاليــة  والتكلفــة 
- البــدء فــي تغطيــة املبانــي وإعطــاء 
تتقــدم  التــي  للكليــات  األولويــة 

. د لألعتمــا
مليكنــة  زمنيــة  خطــة  إعــداد   -
واألنشــطة  التعليميــة  الخدمــات 

. لطالبيــة ا
دورات  حزمــة  وتنفيــذ  إعــداد   -
فــي  الرقمــي  للتحــول  تدريبيــة 

لتعليــم ا
تعليميــة  رقميــة  منصــة  إعــداد   -

موحــدة 
فــي  اإللكترونــي  التعليــم  دمــج   -

التعليميــة العمليــة 
- إعتمــاد برنامــج تعليمــي فــي مجــال 

التعليــم عــن بعــد 
-  إعتمــاد إســتراتيجيات تدريــس 
اإللكترونــي  التعلــم  علــى  تعتمــد 

بعــد عــن  والتعليــم 
املقــررات  إنتــاج  فــي  التوســع   -

نيــة و لكتر إل ا
الطــالب  لتســجيل  برنامــج   -

نيــا و لكتر إ

غ2-3 )1-1أ(
مارس- مايو 2023
غ2-3 )1-2ب(  
مستمر 2023 إلى 

2027
غ2-3 )1-3ج(

مستمر 2023 إلى 
2027

غ2-3 )1-4د(
مستمر 2023 إلى 

2027
غ2-3 )1-5هـ(

مستمر 2023 إلى 
2027

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- اإلدارة 
الهندسية 
بالجامعة 

- مركز إدارة 
الشبكات 

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

- مركز 
اإلختبارات 

اإللكترونية 
- مركز القياس 

والتقويم 

بالكليــات  معتمــد  بيــان   -
التــي تغطيهــا شــبكة اإلنترنــت 
إلــى  تحتــاج  التــي  وبالكليــات 

يــة  تقو
- قائمــة اإلحتياجــات للتوســع 
فــي  التكنولوجيــا  نظــم  فــي 
التعليــم مــن أجهــزة ومعــدات 
- دورات تدريبيــة لرفــع كفــاءة 
املســتفيدة  األطــراف  جميــع 
نظــم  إســتخدام  علــى 

جيــا  لو لتكنو ا
- مقررات إلكترونية 

- إختبارات الكترونية.
مطــورة  إســتراتيجيات   -

والتعلــم.  للتدريــس 

غ2-3)1-1أ(
10.000 أألف 

جنيه
غ2-3)1-2ب(
20.000 ألف 

جنيه
غ2-3)1-3ج(
20.000.000
مليون جنيه
غ2-3)1-4د(
1.000.000
مليون جنيه
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الغاية الثالثة: خريج مبتكر قادر على املنافسة ملتطلبات سوق العمل

الهدف اإلستراتيجي )1( دعم أليات التواصل مع الخريجين لتوفير فرص التعلم املستمر

1.دعم برامج 
وأنشطة 

للتواصل مع 
الخريجين طبقا 

ملعايير الجودة

- التواص 
املستمر والفعال 

بين  والخريجين

رابطــة  إنشــاء  )1-1أ(  غ1-3 
يجيــن  للخر

غ3-1 )1-2ب(  إعــداد منتــدى 
للخريجيــن 

مؤتمــرات  عقــد  )1-3ج(  غ1-3 
ســنويا توظيــف 

نــدوات  عقــد  )1-4د(  غ1-3 
للخريجيــن مهنيــة  عمــل  وورش 

غ3-1 )1-1أ(
مارس- يوليو 2023
غ3-1 )1-2ب(  

سنويا 2027-2022
غ3-1 )1-3ج(

سنويا 2027-2022
غ3-1 )1-4د(

سنويا 
2026-2023

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم ولطالب

- نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة
- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب
- وكالء الكليات 
لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة

- وحدة متابعة 
الخريجين .
 ITوحدة -
بالجامعة

- مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي

الخريجيــن  بيانــات  قواعــد   -
الخريجيــن  لــكل  مفعلــة 

ت  لتخصصــا با
- وجــود منتــدى للتواصــل مــع 

الخريجيــن 
التوظيــف  فــرص  زيــادة   -

 
ً
ســنويا  %10 بنســبة 

- وجود بروتوكالت مقعلة مع 
املؤسســات الخارجيــة لزيــادة 
نســبة التوظيــف بمعــدل %5 

 
ً
ســنويا

غ3-1)1-2ب(
250.000 ألف 

جنيه
غ3-1)1-3ج(

500.000 ألف 
جنيه

غ3-1)1-4د(
250.000 ألف 

جنيه
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2. الحرص 
على قياس 

أراء الخريجين 
بالبرامج 

التعليمية. 

-خطط للتطوير 
والتحسين 

مبنية على أراء 
الخريجين

علــى  الحــرص  )2-1أ(  غ1-3 
بــأدوات  الخريجيــن  أراء  قيــاس 

محــددة. ومعاييــر  متنوعــة 
غ3-1 )2-2ب(  إعــداد خطــط 
ضــوء  فــي  والتطويــر  للتحســين 

ونتائجهــا األراء  قيــاس 

- تصميــم أدوات متنوعــة لقيــاس 
)إســتبيانات-  الخريجيــن  أراء 

لــخ(. إ . . . مقابالت-ملتقيات-
األراء  قيــاس  أدوات  توزيــع   -
بصفــة دوريــة وفــي مناســبات تجمع 
ملتقيــات-  )منتديــات-  للخريجيــن 

وغيرهــا( مؤتمــرات 
- تحليل أدوات القياس 

النتائــج  وعــرض  التقريــر  كتابــة   -
وطــالب.  شــئون  تعليــم  بمجلــس 

غ3-1 )2-1أ(
مايو- يونيو 2023

غ3-1 )2-2ب(  
يوليو- أغسطس من 

كل عام

- نائب رئيس 
الجامعة 

لشئون التعليم 
والطالب.

- وكالء الكلية 
لشئون التعليم 

والطالب
- مركز ضمان 

الجودة 
والتخطيط 
اإلستراتيجي

- وحدة متابعة 
الخرجين

- وحدات ضمان 
الجودة بالكليات

-إستبيانات للخريجين 
- مقابالت شخصية 

- تقاريــر نتائــج تحليــل ادوات 
القيــاس 

- خطط للتحسين والتطوير 
- إجراءات تصحيحية

غ3-1)2-1أ(
20.000ألف 

جنيه

غ3-1)2-2ب(
150.000
ألف جنيه
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الهدف اإلستراتيجي )3( تعزيز فرص التطور املنهي للخريجين إلعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل

1.تنمية مهارات 
الخريجين 

املهنية من خالل 
برامج تدريبية 

مهنية.

- خطة تدريبية 
لتنمية مهارات 

الخريجين 
املهنية. 

- إرتفاع أداء 
الخريجين 

بجهات العمل 

غ3-3 )1-1أ( حصــر بالخريجيــن 
فــي جميــع التخصصــات بكليــات 

الجامعــة 
خطــة  تنفيــذ  )1-2ب(  غ3-3 
حســب  مهنيــة  تدريبيــة 
كل  بواقــع:%25  التخصصــات 

م  عــا
إســتحداث  )1-3ج(  غ3-3 
للتدريــب.  جديــدة  أســاليب 
مــردود  قيــاس  )1-4د(  غ4-3 
أداء التدريــب مــن خــالل نســب 

للخريجيــن التوظيــف 

مهنيــة  تدريبيــة  خطــة  -إعــداد 
التخصصــات  جميــع  تخــدم 

يجيــن  للخر
البرامــج  خطــة  عــن  -اإلعــالن 
التدريبيــة بوســائل مختلفــة )موقــع 

بوســترات....إلخ( الجامعــة- 
املشــتركين  قوائــم  فحــص   -
للتخصصــات  طبقــا  وتقســيمهم 

ملختلفــة ا
- تنفيــذ البرامــج التدريبيــة املهنيــة 

للخريجيــن.
- قيــاس مــردود األداء للمتدربيــن 

الخريجيــن مــن 
مــن  التوظيــف  نســب  متابعــة   -
الخريجيــن باملؤسســات الخارجيــة.

غ3-3 )1-1أ(
مارس 2023- يوليو 

2023
  

غ3-3 )1-2ب(
مستمر 2027-2023

غ3-3 )1-3ج(
مارس 2023- يوليو 

2023

غ3-4 )1-4د(
أغسطس من كل 

عام

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

- وكالء الكلية 
لشئون التعليم 

والطالب
- وحدة متابعة 

الخريجين 
بالجامعة 

- وحدات متابعة 
الخريجين 

بالكليات
- مركز ضمان 

الجودة 
والتخطيط 
اإلستراتيجي 

للخريجيــن  بيانــات  قواعــد   -
التخصصــات  حســب 

ملختلفــة  ا
تــم  تدريبيــة  ببرامــج  قوائــم   -

عــام. كل  تنفيذهــا 
- قوائــم املتدرييــن لــكل دورة 

تدريبيــة 
- برامــج تدريبيــة مهنيــة منفــذة 
بنسبة 100% حسب الجدول 

الزمنــى املعد.
- قائمــة بنســب التوظيــف مــن 

الخريجيــن. 
- تقارير قياس مردود األداء

- إجراءات تصحيحية  

غ3-3)1-1أ(
50.000 ألف 

جنيه
غ3-3)1-2ب(

10.000 أالف 
جنيه

غ3-3)1-3ج(
10.000 أالف 

جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2.التعزيز 
والتطوير 

املستمر في األداء 
الكلي للخدمات 

التعليمية 
بالجامعة 

 تنفيذ التقييم 
الذاتي املستمر 

للخدمات 
التعليمية 

املقدمه من 
الجامعة للطالب 

- خطط 
التحسين 
والتطوير 
للخدمات 

التعليمية كل 
عام 

علــى  الحــرص  )2-1أ(  غ3-3 
لــكل  املســتمر  الذاتــي  التقييــم 
للجامعــة التعليميــة  الخدمــات 
قيــاس  أليــات  )2-2ب(  غ3-3 

التعليــم. مخرجــات  وتقيــم 
)2-3ج(التحديــث  غ3-3 
والتعلــم  للتعليــم  املســتمر 

املســتجدات ملواكبــة 
طــرق  إبتــكار  )2-4د(  غ3-3 
الطــالب  أداء  لتقويــم  جديــدة 
العمليــة  علــى  والقائميــن 

. لتعليميــة ا
غ3-3 )2-5هـــ( التقييــم الفعــال 
التعليميــة  للبرامــج  واملســتمر 
العمــل لســوق  مالئمتهــا  ومــدى 

علــى  الحــرص  )2-6ل(  غ3-3 
املراجعات الداخلية والخارجية 

واملقــررات.  للبرامــج 

الخرجــات  قيــاس  آليــات  -وضــع 
. لتعليميــة ا

التعليميــة  املخرجــات  -تقييــم 
التصحيحيــة. اإلجــراءات  ووضــع 
أداء  تقييــم  أدوات  إعــداد   -
وكل  واملقــررات  للبرامــج  الطــالب 

التعليميــة  الخدمــات 
-قياس وتحليل أداء القائمين على 

املنظومة التعليمية.
-وضــع أنشــطة التعزيــز والتطويــر 

ومناقشــتها.
-تفعيل األنشطة التطويرية

غ3-3 )2-1أ(
يوليو- أغسطس من 

كل عام
غ3-3 )2-2ب(

مايو 2023
غ3-3 )2-3ج(

مستمر 
2027-2022

غ3-3 )2-4د(
أبريل- مايو 2023

غ3-3 )2-5هـ(
سبتمبر- أكتوبر من 

كل عام

غ3-3 )2-6ل(
يوليو- أغسطس من 

كل عام
2027-2022

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

- وكالء الكلية 
لشئون التعليم 

والطالب
- وحدة متابعة 

الخريجين 
بالجامعة 

- وحدات متابعة 
الخريجين 

بالكليات
- مركز ضمان 

الجودة 
والتخطيط 
اإلستراتيجي
 أمين عام 

الجامعة
- رؤساء اإلدارات 

العامة التابعة 
للقطاع

 –أمناء الكليات.
- وحدة تكنولوجيا 

املعلومات
- وحدة 

القياس وتقويم 
اإلمتحانات

والتطويــر  التعزيــز  أنشــطة   -
ملقترحــة. ا

بتنفيــذ  املرتبطــة  -القــرارات 
والتعزيــز. التطويــر  أنشــطة 

-أدوات تقييم األداء.
-نتائج تقييم األداء.

والتطويــر  التعزيــز  -أنشــطة 
ة ملعتمــد ا

بتنفيــذ  املرتبطــة  -القــرارات 
. والتعزيــز  التطويــر  أنشــطة 

- مــدى أفســتفادة مــن نتائــج 
فــي  املســتمر  الذاتــي  التقييــم 
التعليــم  وتحديــث  تطويــر 

لتعلــم. وا
- مراجعــات داخليــة وخارجيــة 

للبرامــج واملقررات 
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 محور الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية

الغاية الأولى: برامج أكاديمية للدراسات العليا مواكبة للمستجدات ومنافسه محليا ودوليا

أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي: استحداث برامج جديدة للدراسات العليا ذات ميزة تنافسية( 1)

)1( دراسة 
احتياجات سوق 

العمل محلًيا

احتياجات 
مجتمعية 

محددة

االحتياجــات  تحديــد  د)غ1-1-1أ( 
التخصصــات  مــن  املجتمعيــة 

لعلميــة ا

ممثــل  فريــق  تشــكيل   -
للتخصصــات العلميــة بالجامعــة 
بتحديــد  الكليــات  مخاطبــة   -
مــن  املجتمعيــة  االحتياجــات 

العلميــة. التخصصــات 
املشــكل  الجامعــة  فريــق  -قيــام 
املجتمعيــة. األولويــات  بتحديــد 
احتياجــات  عــن  تقريــر  إعــداد   -
التخصصــات  مــن  املجتمــع 

لعلميــة ا

د)غ1-1-1 أ( 
يونيه2023
يوليو 2024

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث + 
وكالء الكلية 

للدراسات 
العليا 

والبحوث

- تقريــر ســنوي عــن االحتياجــات 
التخصصــات  مــن  املجتمعيــة 

لعلميــة ا
- رضــا األطــراف املجتمعيــة عــن 
البرامــج التعليميــة يتجــاوز %80

د)غ1-1-2ب( تحديــد االحتياجــات 
املجتمعيــة مــن العلــوم اإلنســانية

ممثــل  فريــق  تشــكيل   -
للعلــوم  املختلفــة  للتخصصــات 

بالجامعــة  اإلنســانية 
بتحديــد  الكليــات  مخاطبــة   -
مــن  املجتمعيــة  االحتياجــات 
اإلنســانية. العلــوم  تخصصــات 
املشــكل  الجامعــة  فريــق  -قيــام 
املجتمعيــة. األولويــات  بتحديــد 
احتياجــات  عــن  تقريــر  إعــداد   -
املجتمــع مــن تخصصــات العلــوم 

اإلنســانية. 

د)غ1-1-2ب( 
يونيه 2023
يوليو 2024

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث + 
وكالء الكلية 

للدراسات 
العليا 

والبحوث

- تقريــر ســنوي عــن االحتياجــات 
تخصصــات  مــن  املجتمعيــة 

اإلنســانية العلــوم 
- رضــا األطــراف املجتمعيــة عــن 
البرامــج التعليميــة يتجــاوز %80
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

د)غ1-1-3ج( تحديــد االحتياجــات 
التخصصــات  مــن  املجتمعيــة 

لبينيــة ا

بيــن  دوريــة  اجتماعــات  عقــد   -
العلميــة  التخصصــات  فريقــي 
مجــاالت  ملناقشــة  والنظريــة 

البينيــة  التخصصــات 
بمقترحــات  الكليــات  مخاطبــة   -
اللجنــة مــن التخصصــات البينيــة.
للمقترحــات  الكليــات  تقديــم   -
بينيــة  لتخصصــات  املحتملــة 

مجــاالت  عــن  تقريــر  إعــداد   -
البينيــة.  التخصصــات 

د)غ1-1-3ج(
يوليو 2023

أغسطس 2024

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث 

- تقريــر ســنوي عــن االحتياجــات 
التخصصــات  مــن  املجتمعيــة 

لبينيــة ا
- رضــا األطــراف املجتمعيــة عــن 
البرامــج التعليميــة يتجــاوز %80
- عــدد مــن البرامــج البينيــة بيــن 
بالجامعــة.  املختلفــة  الكليــات 



الخطة اإلستراتيجية

234

أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2( تصميم 
برامج أكاديمية 

للدراسات 
العليا في ضوء 

االحتياجات 
القومية

لوائح دراسية 
ذات نظام 
الساعات 
املعتمدة 

اللوائــح  تحديــث  د)غ1-2-1أ( 
الدراســية لكليــات الجامعــة بنظــام 

املعتمــدة الســاعات 

-تشــكيل فريــق بالكليــات املحــددة 
مــن قبــل الجامعــة

- مراجعــة لوائــح كليــات الجامعــة 
نظــام  ذات  املناظــرة  والكليــات 

املعتمــدة  الســاعات 
- تحديــد البرامــج األكاديميــة وفًقــا 

لالحتياجــات املجتمعيــة. 
العلميــة  األقســام  مخاطبــة   -
البرامــج  مقــررات  لتحديــد 
املقترحــة وتوصيــف مختصــر لهــا. 

د)غ1-2-1أ( 
أغسطس 2023
سبتمبر 2023

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث

 مكتب 
العالقات 

الدولية إلى 
املسؤول عن 

التنفيذ

األكاديميــة  البرامــج  مــن  -عــدد 
االحتياجــات  مــع  متوافقــة 
األقــل  علــى  برامــج   5( القوميــة 

) ســنوًيا
- برامــج موصفــة طبًقــا للمعاييــر 

األكاديميــة بنســبة %100
- - رضــا املســتفيدين مــن البرامــج 

يتجــاوز %80
 %100 بنســبة  مطبقــة  -آليــة 
واملقــررات.  البرامــج  لتحديــث 
لبرامــج  ســنوية  تقاريــر   %100  -
وتمــت  العليــا  الدراســات 
ضمــان  وحــدات  مــن  مراجعتهــا 

. لجــودة ا

برامج أكاديمية 
متوافقة مع 
االحتياجات 

القومية

املعاييــر  د)غ1-2-2ب(إعــداد 
املقترحــة  للبرامــج  األكاديميــة 
االحتياجــات  ضــوء  فــي  بالالئحــة 

ملجتمعيــة ا

األكاديميــة  املعاييــر  مراجعــة   -
القوميــة  الهيئــة  مــن  الصــادرة 
لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد
- إعــداد املســودة األوليــة للمعاييــر 

األكاديمية
األكاديميــة  املعاييــر  مناقشــة   -
األطــراف  مختلــف  مــع  املقترحــة 

ة  ملســتفيد ا
فــي  األكاديميــة  املعاييــر  إعــداد   -

النهائيــة. صورتهــا 

د)غ1-2-2ب( مستمر 
2027-2022

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

البرامــج  توصيــف  د)غ1-1-3ج( 
فــي ضــوء رســالة البرنامــج واملعاييــر 

األكاديميــة

- إعداد مقترح أولى لتوصيف 
البرنامج واملقررات واملصفوفات 

املختلفة
- مناقشة التوصيفات داخل 

األقسام العلمية
- اعتماد التوصيفات املختلفة 
- اعتماد آلية مراجعة البرامج 

سنوًيا

د)غ1-1-3ج(
أغسطس / 2023
سبتمبر /2024

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث

 مكتب 
العالقات 

الدولية إلى 
املسؤول عن 

التنفيذ

برامج بينية 
بين كليات 

الجامعة

د)غ1-1-4د( إعداد برامج 
مشتركة بين كليات الجامعة وفًقا 

لالحتياجات

- إعداد لوائح البرامج البينية 
- إعداد املعايير األكاديمية 
للبرامج البينية وفًقا لدليل 

الهيئة القومية لضمان جودة 
التعليم واالعتماد

- توصيف البرامج واملقررات 
- مراجعة البرامج سنوًيا 

لتحديثها. 

د)غ1-1-4د(
مستمر 2027-2022

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث

- عدد من البرامج البينية بين 
كليات الجامعة 

-رضا املستفيدين يتجاوز %80
- برامج موصفة بنسبة %100

- 100% من البرامج يتم تحديثها 
سنوًيا في ضوء مراجعتها
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)3( تصميم 
برامج مشتركة مع 

جامعات أخري 
محلًيا ودولًيا

برامج مشتركة 
مع جامعات 
أخرى محلًيا 

ودولًيا

التوجهــات  تحديــد  أ(  د)غ1-3-ا 
والتعليميــة البحثيــة  الدوليــة 

لتحديــد  فريــق  تشــكيل   -
البحثيــة  الدوليــة  التوجهــات 

لتعليميــة ا و
البرامــج  عــن  تقريــر  إعــداد   -
طبيعــة  مــع  املتوافقــة  املحتملــة 

والجامعــة الكليــات 
- تحديــد الجامعــات ذات البرامــج 

املشــتركة القائمــة واملحتملــة

د)غ1-3-ا أ(
مستمر 2027-2022

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث

املجــاالت  عــن  ســنوي  تقريــر   -
املحتملــة إلعــداد برامــج مشــتركة 

مــع جامعــات محليــة ودوليــة

مــع  برامــج  تصميــم  د)غ1-3-2ب( 
املحليــة الجامعــات 

- إعداد اللوائح الخاصة ببرامج 
مشتركة مع الجامعات املحلية 

- إعداد الالئحة اإلدارية واملالية 
للبرامج مع جامعات أخرى وفًقا 

لطبيعة البرنامج
- إعداد املعايير األكاديمية 

للبرامج املشتركة 
- توصيف البرامج واملقررات

- مراجعة البرامج سنوًيا.

د)غ1-3-2ب(
مستمر 2027-2022

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث

- عدد من البرامج املشتركة مع 
جامعات محلية 

- تزايد مضطرد في أعداد 
الطالب

- زيادة متصاعدة في أعداد 
الطالب الوافدين

- نسبة رضا املستفيدين من 
البرامج ال يقل عن %80

برامــج  تصميــم  د)غ1-3-3ج( 
دوليــة جامعــات  مــع  مشــتركة 

- تحديد الجهات التي تمول 
إقامة برامج مشتركة.

- إعداد مقترحات ملشروعات 
تصميم برامج مشتركة مع جهات 

أجنبية 
- إعداد اللوائح الدراسية 
واملالية واإلدارية للبرامج 

املشتركة مع جامعات أجنبية.
- مراجعة البرامج سنوًيا وفًقا 

آللية مجددة 

د)غ1-3-3ج(
مستمر 2027-2022

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث + 
وكالء الكلية 

للدراسات 
العليا 

والبحوث

- مقترحات ببرامج مشتركة 
مقدمة لهيئات دولية مثل
Erasmus, STDF, DAAD

- برامج مشتركة مع جامعات 
أجنبية 

- تزايد مضطرد في أعداد 
الطالب بالجامعة 

- نسبة رضا املستفيدين عن 
الخدمات املقدمة في الجامعة 

ال تقل عن %80.
- زيادة أعداد الطالب الوافدين 

بالجامعة.
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جامعة الفيوم

أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2( الهدف اإلستراتيجي: تطوير البرامج الحالية بما يواكب احتياجات سوق العمل واملتطلبات البحثية القومية

)1( تحديث 
توصيف البرامج 

ومقرراتها في ضوء 
االحتياجات 

الفعلية 
واملتطلبات 

القومية البرامج 
الحالية

برامج 
محدثة وفًقا 
لالحتياجات 

املجتمعية

البرامــج  تحليــل  أ(  )غ1-1-2-1  د 
ئمــة  لقا ا

- مخاطبــة الكليــة بتحليــل البرامــج 
القائمــة وأثرهــا فــي خدمــة املجتمــع 

واألهــداف القوميــة
- تحديــد أســس تحديــث البرامــج 
التوجهــات  ضــوء  فــي  الحاليــة 

لقوميــة. ا
- تحديــث أدوات مراجعــة البرامــج 

الحاليــة 

د )غ1-2-1-1 أ(
أبريل/ 2023
يونية/ 2023

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث

- ملــف بتحليــل الفجــوة للبرامــج 
الحاليــة

 %90 بنســبة  مفعلــة  أدوات   -
الحاليــة  البرامــج  ملراجعــة 

اللوائــح  تعديــل  )غ1-2-1-2ب(  د 
الحاليــة بالبرامــج  الخاصــة 

- مراجعة اللوائح الحالية 
- دراسة اللوائح بالجامعة أو 

البرامج املناظرة ذات الساعات 
املعتمدة 

- إعداد لوائح بنظام الساعات 
املعتمدة

د )غ1-2-1-2ب(
مستمر 2027-2022

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث

- 100% من برامج الجامعة 
محدثة وفقا للمستجدات 

- 100% من لوائح برامج 
الدراسات العليا لوائح ذات 

ساعات معتمدة 
- 100% من البرامج موصفة 

طبًقا للمستجدات
- تزايد مضطرد في أعداد 
الطالب امللتحقين ببرامج 

الدراسات العليا بالجامعة 
- نسبة رضا املستفيدين من 

برامج الدراسات العليا يتجاوز 
%80

د )غ1-2-1-3ج(  توصيــف البرامــج 
القائمة ومقرراتها 

- إعداد املعايير األكاديمية 
للبرامج القائمة في ضوء دليل 
الهيئة القومية لضمان جودة 

التعليم واالعتماد 
- توصيف البرامج القائمة في 

ضوء رسالة البرنامج واملعايير 
األكاديمية

- مناقشة التوصيف مع مختلف 
األطراف

- اعتماد التوصيف من املجالس 
الحاكمة. 

د )غ1-2-1-3ج(
يوليو 2023-سبتمبر 

2023

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2(تصميم نظام 
إلدارة برامج 

الدراسات العليا 
مالُيا وإدارًيا

-الئحة 
إدارية ومالية 

موحدة لبرامج 
الدراسات 

العليا 

الئحــة  إعــداد  د)غ1-2-2-1أ(  
بالجامعــة  وماليــة  إداريــة 

-مراجعة القواعد املالية 
والقرارات التي اتخذتها الجامعة
- دراسة اللوائح املالية واإلدارية 

بالجامعات األخرى
- إعداد مقترح بالالئحة 
وعرضها على الكليات 

- إعداد الالئحة النهائية في ضوء 
املقترحات

- اعتماد الالئحة من املجالس 
الحاكمة

- اعتماد الالئحة من وزارة املالية

د )غ1-2-2-1أ(  
يناير 2023- أبريل 

2023

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث

- الئحة مالية وإدارية مفعلة 
بنسبة %100

- نسبة رضا املستفيدين ال تقل 
عن %80

)3( تصميم برامج 
تسويقية لبرامج 
الدراسات العليا 

برامج 
تسويقية 

للبرامج 
األكاديمية 
للدراسات 

العليا

برامــج  إعــداد  د)غ1-2-3-1أ( 
تســويقية مختلفــة بــأدوات مختلفــة

- تحديد الفئات املستهدفة 
- إعداد نوافذ مختلفة لبرامج 

الجامعة األكاديمية 
- إعداد حمالت ترويجية 

باستخدام مواقع التوصل 
االجتماعي واملواقع االلكترونية
-إعداد فعاليات مع سفارات 

وهيئات دولية وإقليمية.  

د)غ1-2-3-1أ(
مستمر 2027-2022

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث

- بروشورات للترويج لبرامج 
الدراسات العليا 

- زيادة أعداد الطالب امللتحقين 
ببرامج الدراسات العليا

- زيادة أعداد الطالب الوافدين.
- بروتوكوالت تعاون مع هيئات 

إقليمية ودولية
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جامعة الفيوم

أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)3( الهدف اإلستراتيجي: تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم ونظم التقويم ببرامج الدراسات العليا

)1( تحديث 
إستراتيجيات 

التعليم والتعلم

إستراتيجيات 
تعليم وتعلم 

محدثة

د)غ1-3-1-1أ( مراجعة 
إستراتيجيات التعليم والتعلم 

الحالية بالجامعة واملطبقة عاملًيا

- تحديد اإلستراتيجيات املطبقة 
في الجامعة

- إعداد تقرير من مركز ضمان 
الجودة بآراء الطالب في أساليب 

التعليم والتعلم املطبقة
- دراسة اإلستراتيجيات املطبقة 

في برامج مناظرة 

د)غ1-3-1-1أ(
مايو / 2023
يونيه / 2024

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث 

+ مدير 
مركز ضمان 

الجودة 

- ملف بإستراتيجيات التعليم 
والتعلم املطبقة بالجامعة 

محدث سنوًيا 
- تقرير سنوي عن آراء الطالب 

في أساليب التعليم والتعلم. 
- ملف بإستراتيجيات التعليم 

والتعلم املطبقة في البرامج 
املناظرة محلًيا ودولًيا. 

إعــداد  د)غ1-3-1-2ب( 
مرتبطــة  للتعليــم  إســتراتيجيات 

املســتهدفة بالجــدارات 

- تحديد اإلستراتيجيات املالئمة 
للجدارات املستهدفة 

- اختيار اإلستراتيجيات املتفقة 
مع أعداد الطالب واإلمكانات 

املتاحة 
- إعداد مصفوفة 

اإلستراتيجيات مع النواتج/ 
الجدارات

- تقييم اإلستراتيجيات املطبقة 
سنوًيا من الطالب. 

د)غ1-3-1-2ب(
مايو / 2023
يونيه / 2023

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث 
+ مديري 
وحدات 
ضمان 
الجودة 

- إستراتيجيات محدثة سنوًيا
- نسبة رضا الطالب عن 

اإلستراتيجيات ال تقل عن %85
- رضا األطراف الخارجية عن 
خريجي الجامعة يتجاوز %80

- ارتفاع مطرد في نسبة 
التوظيف لخريجي الجامعة.
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2( دعم نظام 
التدريب امليداني 

لبرامج الجامعة

نظم للتدريب 
امليداني 
والعملي 

فاعلة في رفع 
الكفاءات

د)غ1-3-2-1أ( إعــداد نظــام موحــد 
للتدريــب امليدانــي بالجامعــة 

الحاليــة  النظــم  مراجعــة   -
بالجامعــة. امليدانــي  للتدريــب 
امليدانــي  التدريــب  توصيــف   -

الجامعــة  ببرامــج 
التدريــب  لتقييــم  آليــة  إعــداد   -
مخرجــات  لقيــاس  امليدانــي 

امليدانــي التدريــب 
فــي  اآلراء  مختلــف  اســتقصاء   -

امليدانــي  التدريــب  نظــام 
- اعتمــاد نظــام التدريــب امليدانــي 
بالجامعــة مــن املجالــس الحاكمــة

د)غ1-3-2-1أ(
إبريل 2023- يونية 

2023

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث

- نظــام موحــد إلجــراء التدريــب 
تقييمــه وأدوات  امليدانــي 

عــن  املختلفــة  األطــراف  رضــا   -
نظــام التدريــب امليدانــي ال يقــل 

%80 عــن 

د)غ1-3-2-2ب( عقد بروتوكوالت 
تعاون مع جهات التدريب امليداني

وفًقــا  التدريــب  تحديــد جهــات   -
برنامــج  كل  لطبيعــة 

املعنيــة  الجهــات  مــع  التوصــل   -
التعــاون نقــاط  وتحديــد 

- مراجعة البروتوكوالت وفاعليتها 
في التدريب امليداني ســنوًيا. 

د)غ1-3-2-2ب(
مستمر 2027-2022

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث

جهــات  مــع  تعــاون  برتوكــوالت   -
علــى  بروتوكــوالت   3( التدريــب 

ســنوًيا( األقــل 
جهــات  عــن  الطــالب  رضــا   -
%80 عــن  تقــل  ال  التدريــب 

- املهــارات املهنيــة محققــه بنســبة 
ال تقــل عــن %85 

)3(تحديث 
البنية التحتية 

الداعمة لتطبيق 
التكنولوجيا في 

عمليتي التدريس 
والتعلم وعملية 

التقويم

بنية الكترونية 
ولوجستية 

داعمة لعمليتي 
التعليم 
والتعلم

شــبكات  تقويــة  د)غ1-3-3-1أ( 
البحثيــة املعامــل  فــي  األنترنــت 

التجهيــزات  إمكانــات  تقييــم   -
لإلنترنــت فــي القاعــات التدريســية 

لبحثيــة وا
الالزمــة  االحتياجــات  تحديــد   -
لرفــع كفــاءة االنترنــت فــي املعامــل

- شراء املتطلبات الالزمة  

د)غ1-3-3-1أ(
مارس 2023 - يونية 

2023

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث

فــي  فعالــه  االنترنــت  شــبكة   -
معــة لجا ا

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  رضــا   -
والطــالب عــن خدمــات االنترنــت 

ال تقــل عــن %80.
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جامعة الفيوم

أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)4(تفعيل التعليم 
عن بعد والتعليم 

الهجين

نظم فعالة 
للتعليم عن 

بعد

املعامــل  تجهيــز  د)غ1-3-3-2ب( 
الالزمــة  واملعــدات  باألجهــزة 

- تحديــد احتياجــات املعامــل مــن 
األجهــزة 

مواصفــات  كراســة  إعــداد   -
املطلوبــة.  لألجهــزة 

- شراء األجهزة املطلوبة
- متابعة الصيانة الدورية لها  

د)غ1-3-3-2ب(
إبريل 2023- يونية 

2023

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث

محدثــة  الجامعــة  معامــل   -
%90 بنســبة 

بمقــررات  العمليــة  األجــزاء   -
الدراســات العليــا يتــم تدريســها 

.%90 عمــن  تقــل  ال  بكفــاءة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  رضــا   -
تقــل  ال  املعامــل  عــن  والطــالب 

.%80 عــن 

د)غ1-3-3-3ج( اســتكمال قاعــدة 
بيانــات املعامــل بالجامعــة 

مــن  املطلوبــة  البيانــات  جمــع   -
بالجامعــة  املعامــل 

البيانــات  قاعــدة  تغذيــة   -
نيــة  و لكتر ال ا

- اإلطالق املبدئي للموقع
وفًقــا  التعديــالت  إجــراء   -

ت  حظــا للمال
لجميــع  املوقــع  إتاحــة   -

ين ملســتفيد ا
- تحديث املوقع بصفة دورية 

د)غ1-3-3-3ج(
يناير 2023- إبريل 

2023

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث

مــن   %100 ل  شــامل  موقــع   -
بأجهزتهــا. الجامعــة  معامــل 

مــن املســتخدمين   %100 رضــا   -
للموقــع

- زيادة املوارد الذاتية للجامعة. 

معامــل  إنشــاء  د)غ1-3-3-4د( 
بالجامعــة جديــدة 

- تحديــد احتياجــات الجامعــة مــن 
املعامــل الحديثة. 

الشــروط  كراســة  تحديــد   -
والتأثيــث   لألجهــزة 

د)غ1-3-3-4د(- شراء األجهزة واألثاث املطلوب.
مستمر 2027-2022

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث + 
وكالء الكلية 

للدراسات 
العليا 

والبحوث

بالجامعــة  جديــدة  معامــل   -
الجامعــة  الحتياجــات  مالئمــة 

والبحثيــة. التدريســية 
- رضــا املســتفيدين مــن املعامــل 

الجديــدة %80
التعلميــة  العمليــة  كفــاءة   -

لبحثيــة  ا و
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

املنصــات  تفعيــل  د)غ1-3-4-1أ( 
الهجيــن التعليــم  فــي  االلكترونيــة 

طــالب  لــكل  ايميــالت  إعــداد   -
بالكليــة العليــا  الدراســات 

- توزيــع أســماء االســتخدام علــى 
أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب
- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
اســتخدام  علــى  والطــالب 

التعليميــة  املنصــات 
التعليميــة  العمليــة  تقييــم   -
املنصــات اســتخدام  بواســطة 

- اتخاذ إجراءات تصحيحية

د)غ1-3-4-1أ(
فبراير 2023- يونية 

2023

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

والبحوث + 
مدير مركز 
املعلومات 

الدراســات  لطــالب  إيميــالت   -
%100 بنســبة  العليــا 

هيئــة  أعضــاء  مــن   %100  -
التدريــس مدربــون عــى اســتخدام 
  Microsoftاملنصــات التعليميــة

Teams, Thinki
أســاليب  عــن  الطــالب  رضــا   -

%90 بعــد  عــن  التعليــم 
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
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عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)5( تحديث نظم 
التقويم الحالية 

بالجامعة

نظم تقويم 
محدثة وفاعلة 

في قياس 
مخرجات 

التعلم

النظــم  تقييــم  د)غ1-3-5-1أ( 
برامــج  فــي  املســتخدمة  الحاليــة 

العليــا الدراســات 

فــي  متخصصــة  لجنــة  تشــكيل   -
التعليميــة العمليــة  تقويــم 

املتبعــة  التقويــم  نظــم  دراســة   -
العليــا  الدراســات  ببرامــج 

التقويــم  نظــم  فاعليــة  تقييــم   -
ملتبعــة  ا

- إعداد تقرير عن نظم التقويم 

د)غ1-3-5-1أ(
أبريــل / 2024- مايــو/ 

2024

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا

- ملــف بنظــم التقييــم القائمــة فــي 
الجامعة 

- ملــف بنظــم التقويــم فــي البرامــج 
املناظــرة محلًيــا ودولًيــا.

  formativeالتقويــم التكوينــي -
 evaluation مفعــل بنســبة %85 

ببرامــج الجامعــة.
برامــج  مقــررات  مــن   %50  -
 Blueprint لهــا  معــد  الجامعــة 
وتتزيــد  األولــى  الســنتين  خــالل 

ســنوًيا  %5 بنســبة 
مــن  املســتفيدين  رضــا  نســبة   -
تقــل  ال  الحاليــة  التقويــم  نظــم 

%85 عــن 

نظــم  دراســة  د)غ1-3-5-2ب( 
التقييــم املتبعــة فــي البرامــج املناظــرة 

ودولًيــا  محلًيــا 

- إعــداد ملــف عــن نظــم التقويــم 
املتبعــة فــي البرامــج املناظــرة.

- تحليــل النظــم املتبعــة فــي تلــك 
البرامــج.

مــن  االســتفادة  أوجــه  تحديــد   -
الجامعــة  برامــج  فــي  النظــم  تلــك 

د)غ1-3-5-2ب(
أبريل 2023- 

مايو2024

نائب رئيس 
الجامعة 
لشئون 

الدراسات 
العليا

د)غ1-3-5-3ج( إعــداد نظــم تقويم 
تقيــس املخرجــات التعليمية 

فــي  البرامــج  توصيــف  مراجعــة   -
الحديثــة التقويــم  نظــم  ضــوء 

نواتــج  مصفوفــات  إعــداد   -
التقويــم أســاليب  التعلــم/ 

التقويــم  نظــم  تطبيــق  متابعــة   -
الحديثــة.

واتخــاذ  املتبعــة  النظــم  تقييــم   -
التصحيحيــة.  اإلجــراءات 

د)غ1-3-5-3ج(
يونية / عام
مايو/ عام

وكالء الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحوث
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أليات التنفيذاألنشطةاملخرجاتالهدف اإلجرائي
املسؤول فترة التنفيذ

عن التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

نظم الكترونية 
في قياس 

مدى تحقق 
مخرجات 

التعلم

نظــام  تحديــث  د)غ1-3-5-4د( 
بالجامعــة االلكترونــي  التصحيــح 

حالًيــا  املتاحــة  األجهــزة  تقييــم   -
بالجامعــة للتصحيــح االلكترونــي
- تحديــد الكليــات ذات الحاجــة 

إلــى أجهــزة 
- إعداد كراسة الشروط لألجهزة

- شراء األجهزة 
- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 

والفنييــن للتعامــل مــع األجهــزة
الصيانة الدورية لألجهزة 

د)غ1-3-5-4د(
مايو 2023- سبتمبر 

2023

مدير مركز 
القياس 

والتقويم 

أجهــزة  بهــا  الجامعــة  كليــات   -
تصحيــح الكترونــي بنســبة %60 

ســنوًيا.  وتتزايــد 
املصححــة  املقــررات  نســبة   -
اليكترونًيــا تتزايــد بنســبة 5% علــى 

ســنوًيا. األقــل 
- 50% من أعضاء هيئة التدريس 
مدربــون علــى اســتخدام أجهــزة 

التصحيــح االلكترونــي 
مــن  املســتفيدين  رضــا  نســبة   -
عمليــة التصحيــح االلكترونــي ال 

تقــل عــن %90.
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الغاية الثانية: التميز في منظومة البحث العلمي دوليا

الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي: تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وطالب الدراسات العليا في املجال البحثي والتقني( 1)

)1( تطوير 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والهيئة 
املعاونة وطالب 

الدراسات 
العليا في املجال 
البحثي والتقني

خطة تدريبية 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
خاصة 

بالبحث 
العلمي

إســتبيانات  توزيــع  د)غ2-1-1-1أ( 
التدريبيــة اإلحتياجــات  لتحديــد 

د)غ2-1-1-2ب( تحليل اإلستبيانات 

د)غ2-1-1-3ج( تحديــد االحتياجــات 
التدريبيــة 

لتحديــد  أدوات  إعــداد   -
ألعضــاء  التدريبيــة  االحتياجــات 
املعاونــة. والهيئــة  التدريــس  هيئــة 

الفئــات  علــى  األدوات  توزيــع   -
فة ملســتهد ا

- تحليل األدوات املختلفة 

- تحديــد البرامــج التدريبيــة لــكل فئة 
وفًقا للمســتويات اإلدارية املختلفة

- مخاطبــة الكليــات بتحديــد البرامــج 
التدريبيــة املتخصصــة. 

د)غ2-1-1-1أ(

يوليو/ عام

يوليو/ عام

د)غ2-1-1-2ب(

أغسطس من كل 
عام

د)غ2-1-1-3ج(

سبتمبر من كل عام

مدير مركز 
تطوير قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس

تدريبيــة  احتياجــات   -
متفقــة مــع أهــداف الجامعــة 
اإلســتراتيجية واالحتياجــات 

. لشــخصية ا

هيئــة  نســبة رضــا أعضــاء   -
املعاونــة  والهيــة  التدريــس 
العليــا  الدراســات  وطــالب 
التدريبيــة  الخطــة  عــن 

%85 تتجــاوز 

 -
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الخطــة  إعــداد  د)غ2-1-1-4د( 
ريبيــة لتد ا

ونشــر  إعتمــاد  د)غ2-1-1-5هـــ( 
األطــراف  لــكل  التدريبيــة  الخطــة 

ة ملســتفيد ا

- تحديــد الفئــات املســتهدفة مــن كل 
برنامج.

- تحديد محاور البرامج التدريبية 

- تحديد املدربين وجهات التدريب

- إعــداد الخطــة التنفيذيــة للخطــة 
التدريبيــة

- تحديــد آليــة متابعــة تنفيــذ الخطــة 
التدريبية.

د)غ2-1-1-4د(

سبتمبر من كل عام

د)غ2-1-1-5هـ(

أكتوبر من كل عام

مدير مركز 
تطوير قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس

مالئمــة  تدريبيــة  خطــة   -
الجامعــة ألهــداف 

كتابــة  فــي  تدريبيــة  برامــج   -
واملشــاريع  العلمــي،  البحــث 
الدولــي  والنشــر  البحثيــة، 
مثــل  دوليــة  مــع مؤسســات 
 DAAD, British Council

فــي  تدريبيــة  برامــج   -
 EndNote, Mendeley,

SPSS, Nvivo

- برامــج تدريبيــة متخصصــة 
الطبــي،  للقطــاع  فــي 
والعلــوم،  والهند�ضــي، 

اإلنســانية, والعلــوم 

تــم  البرامــج  مــن   %90  -
هــا  تنفيذ

- 80% فأكثــر رضــا املتدربيــن 
عــن البرنامــج التدريبــي. 
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

البرامــج  تقييــم  د)غ2-1-1-6ي( 
ريبيــة  لتد ا

د)غ2-1-1-7ل( إعــالن نتائــج التقييــم 
ومناقشتها

البرامــج  تقييــم  أدوات  إعــداد   -
البرنامــج  مســتوى  علــى  التدريبيــة 

املتدربيــن وأداء 

الفئــات  علــى  األدوات  توزيــع   -
فة  ملســتهد ا

-تقييــم أداء املتدربيــن علــى فــي بيئــة 
العمــل وتقييــم أدائهــم

- تحليل األدوات املختلفة 

-اتخاذ إجراءات تصحيحية 

د)غ2-1-1-6ي(

نشاط مستمر

2027-2022

د)غ2-1-1-7ل(

نشاط مستمر

2027-2022

مدير مركز 
تطوير قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس+ 
وكالء الكليات 

للدراسات العليا 
والبحوث

البرامــج  لتقييــم  أدوات   -
ثــالث  علــى  التدريبيــة 
باتريــك لكريــك  مســتويات 

فــي  املتدربيــن  أداء  ارتفــاع   -
البحثــي املجــال 

فــي عــدد األبحــاث  ارتفــاع   -
الدولية املنشورة في مجالت 

دوليــة ذات معامــل تأثيــر. 

ارتفــاع تصنيــف الجامعــه   -
فــي التصنيفــات الدوليــة
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي: التطوير املستمر للخطة البحثية للجامعة في ضوء املتطلبات املجتمعية والقومية( 2)

)1( مراجعة 
املتطلبات 

القومية 
واملجتمعية 
والتوجهات 

الدولية سنوًيا

احتياجات 
قومية 

ومجتمعية 
محددة 

د)غ2-2-1-1أ( عقــد لقــاءات لفريــق 
الخطــة البحثيــة

ملرتكــزات  تحليــل  د)غ2-2-1-2ب( 
البحثيــة الخطــة  ومنطلقــات 

د)غ2-2-1-3ج( تحديــد االحتياجــات 
القوميــة

البحثيــة  الخــط  ألعــداد  فريــق   -
معــة للجا

- تحليل رؤية 2030 

- مراجعة األهداف القومية 

د)غ2-2-1-1أ(

نشاط مستمر

د)غ2-2-1-2ب(

مستمر 2022-
2027

د)غ2-2-1-3ج(

مستمر 2022-
2027

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 

مكتب العالقات 
الدولية إلى 

املسؤول عن 
التنفيذ

- احتياجات قومية محددة 

- مشــاكل مجتمعيــة ومحليــة 
محددة 

الخارجيــة  األطــراف  رضــا   -
البحثيــة  الخطــة  عــن 

فأكثــر  %80 للجامعــة 

- أبحاث مشــتركة مع هيئات 
ومؤسسات مجتمعية. 

د)غ2-2-1-4د( عقــد لقــاءات لفريــق 
الخطــة البحثيــة

ملرتكــزات  تحليــل  د)غ2-2-1-5هـــ( 
البحثيــة الخطــة  ومنطلقــات 

د)غ2-2-1-6ي( تحديــد االحتياجــات 
املجتمعيــة .

- إعداد أدوات لتحديد 
االحتياجات املجتمعية

- جمع البيانات من الهيئات 
واملؤسسات الخدمية املحلية 

- تحليل األدوات املختلفة لجمع 
البيانات

- تحديد املشكالت املجتمعية 

د)غ2-2-1-4د(

نشاط مستمر

د)غ2-2-1-5هـ(

مستمر 2022-
2027

د)غ2-2-1-6ي(

مستمر 2022-
2027

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا



249

جامعة الفيوم

الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2(تحديث 
الخطة البحثية 

في ضوء 
املتطلبات 

القومية 
واملجتمعية

خطة 
بحثية تلبي 

االحتياجات 
القومية 

واملجتمعية

د)غ2-2-2-1أ( إعــداد تقاريــر الخطــة 
البحثيــة الســابقة 

فريــق  تشــكيل  د)غ2-2-2-2ب( 
الخطــة البحثيــة الجديــدة للجامعــة 

املســودة  مناقشــة  د)غ2-2-2-3ج( 
للجامعــة  البحثيــة  للخطــة  األولــى 

البحثيــة  الخطــة  تحديــد محــاور   -
وفًقــا لطبيعــة كل كليــة بالجامعــة

- تحديــد املجــاالت املشــتركة البينيــة 
بيــن الكليــات

- إعــداد الخطــة التنفيذيــة للمحــاور 
البحثيــة واملجــاالت املشــتركة

- أعــداد آليــة متابعــة تنفيــذ الخطــة 
البحثيــة 

د)غ2-2-2-1أ(

مايو 2026

د)غ2-2-2-2ب(

يوليو 2026

د)غ2-2-2-3ج(

أغسطس 2026

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا

البحثيــة  للخطــة  محــاور   -
باالحتياجــات  مرتبطــة 
املجتمعيــة  واملشــكالت 
%90 بنســبة  والقوميــة 

للخطــة  تنفيذيــة  خطــة   -
األطــر  محــددة  البحثيــة 

واملاليــة الزمنيــة 

عــن  املســتفيدين  رضــا   -
يتجــاوز  البحثيــة  الخطــة 

%8 0

زيــادة فــي األبحــاث البينيــة   -
بالجامعــة.

الخطــة  تقييــم  د)غ2-2-2-4د(  
ســنويا البحثيــة 

تحديــد مؤشــرات تقييــم الخطــة   -
لبحثيــة ا

الخطــة  تقييــم  أدوات  إعــداد   -
لبحثيــة  ا

وفًقــا  البحثيــة  الخطــة  تحليــل   -
لــألدوات

ونقــاط  القــوة  نقــاط  تحديــد   -
والتهديــدات والفــرص  التحســين 

د)غ2-2-2-4د(

نشاط مستمر

2027-2022

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا

ملتابعــة  مختلفــة  أدوات   -
البحثيــة. الخطــة  تنفيــذ 

بتنفيــذ  االلتــزام  نســبة   -
يتجــاوز  البحثيــة  الخطــة 

%8 0

- ملف بتحليل رباعي ســنوي 
للخطة البحثية  
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي: دعم الفعاليات العلمية والنشر العلمي ( 3)

)1(تنظيم 
الفعاليات 

العلمية 
والبحثية 

فعاليات 
دولية ومحلية 

متعددة 
بالجامعة 

أجنــدة  إعــداد  د)غ2-3-1-1أ(  
والبحثيــة  العلميــة  الفعاليــات 

معــة للجا

أهــم  تحديــد  د)غ2-3-1-2ب( 
العلميــة الفعاليــات 

 د)غ2-3-1-3ج( تجهيــز قائمــة بأهــم 
متطلبــات هــذه الفعاليــات

مخاطبــة الكليــات إلعــداد مقتــرح   -
العلميــة  والفعاليــات  باألنشــطة 

والبحثيــة.

-  الفعاليات املشتركة بين الكليات

األجنــدة  وإعــداد  املقترحــات    -
ئيــة  لنها ا

- املخصصــات املاليــة واللوجســتية 
للفعاليــات 

د)غ2-3-1-1أ(

أغسطس 2023

د)غ2-3-1-2ب(

أغسطس 2023

د)غ2-3-1-3ج( 

سبتمبر 2023

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا

- أجنــدة ســنوية بالفعاليــات 
العلميــة للجامعــة.

- 90% من األجندة منفذة 

املســتفيدين  رضــا  نســبة   -
مــن الفعاليــات يتجــاوز %80

- مســاهمة الهيئــات املحليــة 
الفعاليــات  فــي  والدوليــة 

ســنوًيا متزايــد 

البحثــي  اإلنتــاج  تزايــد   -
معــة  للجا

- احتــالل مكانــة متقدمــة فــي 
اإلنتــاج البحثــي. 

مجلة نصف 
سنوية 

لجامعة 
الفيوم 

د)غ2-3-1-4د(  إصــدار مجلــة علميــة 
دوليــة لجامعــة الفيــوم.

د)غ2-3-1-5هـ( إعداد املوقع 
اإللكتروني للمجلة.

د)غ2-3-1-6ي( نشر قواعد املجلة 
الحاكمة باملجلة 

- هيئة تحرير املجلة الدولية

- القواعــد الحاكمــة للنشــر باملجلــة 
العلميــة

-املوقع االلكتروني للمجلة 

د)غ2-3-1-4د(

مستمر 2022-
2027

د)غ2-3-1-5هـ(

مستمر 2022-
2027

د)غ2-3-1-6ي(  

مستمر 2022-
2027

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا

- 2 عدد من املجلة سنوًيا

- موقــع الكترونــي علــى عــدد 
مــن قواعــد املجــالت العامليــة 

واملحليــة 

املجلــة ذات عــدد متنامــي   -
االستشــهادات. مــن 

قاعــدة  علــى  املجلــة   -
البيانــات  Scopus فــي خــالل 
إصــدار أول  مــن  عاميــن 
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي: دعم البحوث التطبيقية املتصلة بمشكالت مجتمعية وقومية( 4)

)1( تفعيل 
الفرق 

البحثية من 
التخصصات 
املختلفة وفًقا 

لالحتياجات 
القومية

فرق بحثية 
بالجامعة 

الفــرق  تشــكيل  د)غ2-4-1-1أ(  
بالجامعــة  البحثيــة 

د)غ2-4-1-2ب( إعــداد خطــة تشــمل 
والنتائــج  واألهــداف  العمــل  قواعــد 

املرجــوة 

البينيــة  التخصصــات  إعــالن   -
البحثيــة  الخطــة  ومحــاور 

الفــرق  تكويــن  قواعــد  تحديــد   -
لبحثيــة  ا

وتقييــم  تشــجيع  أليــة  تحديــد   -
بالجامعــة. البحثيــة  الفــرق 

-  خطة العمل

د)غ2-4-1-1أ(

نشاط مستمر 
2027-2022

د)غ2-4-1-2ب(

نهاية كل عام

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا

مكتب العالقات 
الدولية إلى 

املسؤول عن 
التنفيذ

فــي  تزايــد الفــرق البحثيــة   -
ســنوًيا الجامعــة 

- تزايــد عــدد أبحــاث الفــرق 
البحثيــة ســنوًيا.

- تزايــد املشــاريع البحثيــة فــي 
الجامعــة

إجتماعــات  محاضــر   -
البحثيــة للفريــق 

ارتفــاع تصنيــف الجامعــة   -
محلًيــا ودولًيــا.

التعــاون  مجــاالت  زيــادة   -
واملؤسســات  الجامعــة  بيــن 

واملجتمعيــة.  الســياحية 

د)غ2-4-1-3ج(  تشــكيل فــرق بحثيــة 
بحثيــة  ومؤسســات  الجامعــة  بيــن 

محليــة  وعلميــة 

د)غ2-4-1-4د(  تشــكيل فــرق بحثيــة 
بحثيــة  ومؤسســات  الجامعــة  بيــن 

دوليــة وعلميــة 

- تشــكيل فــرق بحثيــة بيــن الجامعــة 
ومؤسســات بحثيــة 

لتلــك  تحديــد املجــاالت البحثيــة   -
الفــرق وفًقــا للخطــة البحثيــة للكليــة

وتقييــم  لتشــجيع  آليــة  إعــداد   -
البحثيــة الفــرق 

د)غ2-4-1-3ج(

نشاط مستمر 
2027-2022

د)غ2-4-1-4د( 

مستمر 2022-
 2027

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 

+ وكالء الكلية 
للدراسات العليا 
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2( تسويق 
األبحاث 

التطبيقية 
بالجامعة 

برامج 
تسويقية 
لألبحاث 

بالجامعة 

د)غ2-4-2-1أ(  إعداد خطة لتسويق 
األبحاث بالجامعة 

د)غ2-4-2-2ب( نشر الخطة 
التسويقية 

وحــدة  مــن  منبثقــة  لجنــة  إدراج   -
تختــص  بالجامعــة  التســويق 

األبحــاث بتســويق 

- إعداد خطة عمل للجنة

- تحديد املخصصات املالية لها

د)غ2-4-2-2ب(

نشاط مستمر 
2027-2022

د)غ2-4-2-2ب(

مستمر 2022-
2027

مدير وحدة 
التسويق 
بالجامعة

تــم  الجامعــة  برامــج   -
للمؤسســات  تســويقها 

. ملختلفــة ا

تمــول  دوليــة  هيئــات   -
التطبيقيــة  األبحــاث 

. معــة لجا با

- حاضنــات لبعــض األفــكار 
واملشــاريع البحثيــة

أن  فــي  التدريجــي  التحــول   -
بحثــي.   hub تكــون الجامعــة
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الغاية الثالثة: تدويل الأنشطة البحثية والأكاديمية للجامعة

الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي : دعم الشراكات البحثية الدولية مع املؤسسات العلمية( 1)

)1( عقد 
مؤتمرات 
علمية مع 
مؤسسات 

بحثية

مؤتمرات 
وفعاليات 
علمية مع 

جهات دولية

تنظيــم مؤتمــر علمــي  د)غ3-1-1-1أ(  
للجامعــة كل عــام 

د)غ3-1-1-2ب(  

بمشــاركة  دولــي  تنظيــم مؤتمــر علمــي 
مناظــرة مصريــة  جامعــات 

تشــكيل لجنــة مركزيــة لإلشــراف   -
علــى إعــداد املؤتمــر 

- إعــداد محــاور املؤتمــر وفًقــا للخطــة 
والتوجهــات  للجامعــة  البحثيــة 

لقوميــة ا

املختلفــة  الجهــات  مخاطبــة   -
املؤتمــر فــي  للمشــاركة 

- تنفيذ برامج تسويقية للمؤتمر 

الخاصــة  املطبوعــات  إعــداد   -
تمــر  ملؤ با

د)غ3-1-1-1أ(

مارس 2024- مارس 
2025

د)غ3-1-1-2ب(

مارس 2025

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا

مكتب العالقات 
الدولية إلى 

املسؤول عن 
التنفيذ

ملؤتمــر  تســويقية  برامــج   -
معــة  لجا ا

فــي  للجامعــة  مؤتمــران   -
ســنوات الخمــس  خــالل 

- عــددان خاصــان فــي املجلــة 
الدوليــة لجامعــة الفيــوم

البحثــي  اإلنتــاج  تزايــد   -
معــة  للجا

- احتــالل مكانــة متقدمــة فــي 
اإلنتــاج البحثــي.
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2(عقد 
اتفاقيات 
مع جهات 

دولية بحثية 
وخدمية

اتفاقيات 
متعددة 

النشاطات مع 
جهات إقليمية 

ودولية

اتفاقيــات  توقيــع  د)غ3-1-2-1أ(  
إقليميــة جهــات  مــع  تعــاون 

د)غ3-1-2-2ب( 

جهــات  مــع  تعــاون  اتفاقيــات  توقيــع 
دوليــة  

الطبيعــة  ذات  الجهــات  تحديــد   -
ملشــتركة ا

-مرسلة تلك الجهات

- تحديــد أوجــه التعــاون مــع الجهــات 
املختلفــة

- متابعة تنفيذ بنود االتفاقيات

د)غ3-1-2-1أ(  
مستمر 2022-

2027

د)غ3-1-2-2ب(

مستمر 2022-
2027

مكتب العالقات 
الدولية إلى 

املسؤول عن 
التنفيذ

جهــات  مــع  اتفاقيــات   -
مختلفــة

تلــك  مــع  بحثيــة  مشــاريع   -
ت لجهــا ا

- أبحــاث علميــة مشــتركة مــع 
تلــك الجهــات

- تزايد أعداد الوافدين 

الجامعة 
مشتركة في 

منظمات 
دولية 

د)غ3-1-2-3ج(  اشــتراك الجامعــة فــي 
منظمــات إقليميــة

د)غ3-1-2-4د(  

اشتراك الجامعة في منظمات دولية

الدوليــة  املنظمــات  تحديــد   -
للجامعــة  املتــاح  واإلقليميــة 

فيهــا  االشــتراك 

- الحصول على املوافقات الالزمة

- توفير املخصصات املالية 

تــم  التــي  املنظمــات  مراســلة   -
هــا  ر ختيا ا

- استيفاء كافة البيانات املطلوبة

تلــك  شــعار  علــى  الحصــول   -
موقــع  علــى  ووضــع  املنظمــات 

معــة لجا ا

د)غ3-1-2-2ب(

مستمر 2022-
2027

د)غ3-1-2-4د(  

مستمر 2022-
2027

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 

والبحوث

مكتب العالقات 
الدولية إلى 

املسؤول عن 
التنفيذ

مكتب الطالب 
الوافدين

مكتب تسويق 
خدمات الجامعة

فــي  مشــتركة  الجامعــة   -
ودوليــة  إقليميــة،  منظمــة 

األقــل علــى  واحــدة 

- فعاليــات مشــتركة مــع تلــك 
املنظمــات

الطــالب  أعــداد  تزايــد   -
بالجامعــة الوافديــن 

الجامعــة  وأبحــاث  برامــج   -
تلــك  عبــر  تســويقها  يتــم 

ت ملنظمــا ا
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي: دعم تبادل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات اإلقليمية والدولية( 2)

)1( عقد 
بروتوكوالت 

للتبادل 
األكاديمي 
والحراك 

الدولي

تنفيذ 
بروتوكوالت 

تبادل أعضاء 
هيئة التدريس 

بروتــوكالت  عقــد  د)غ3-2-1-1أ(  
ألعضــاء  األكاديمــي  للتبــادل  تعــاون 

بالجامعــة.  التدريــس  هيئــة 

خطــة  إعــداد  د)غ3-2-1-2ب( 
تتضمــن معاييــر إختيــار أعضــاء هيئــة 

األكاديمــي  للتبــادل  التدريــس 

د)غ3-2-1-3ج( عقــد إجتماعــات مــع 
ممثلــي الجامعــات.  

معهــا  املوقــع  الجهــات  مخاطبــة   -
هيئــة  أعضــاء  لتبــادل  بروتوكــوالت 

لتدريــس ا

املاليــة  املخصصــات  تحديــد   -
حــة ملتا ا

أعضــاء  اختيــار  معاييــر  تحديــد   -
التدريــس هيئــة 

أعضــاء  اســتقبال  معاييــر  -تحديــد 
هيئــة التدريــس مــن جهــات أخــرى

أعضــاء  بأنشــطة  أجنــدة  إعــداد   -
الزائريــن التدريــس  هيئــة 

- الحصول على املوافقات الالزمة

- تجهيز االستعدادات املختلفه

د)غ3-2-1-1أ(

مستمر 2022-
2027

د)غ3-2-1-2ب(

سبتمبر 2023

د)غ3-2-1-3ج(

مستمر 2022-
2027

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 
والبحوث+ وكالء 
الكلية للدراسات 
العليا والبحوث 

+ مدير مكتب 
التعاون الدولي

- نســبة متزايــدة مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس بالجامعــة فــي 

جامعــات أجنبيــة

- نسبة متزايدة من األساتذة 
الزائرين بالجامعة

الزائريــن  األســاتذة  رضــا   -
%80 يتجــاوز 

للتبــادل  بروتــوكالت   -
مفعلــة  األكاديمــي 

- تقاريــر ســنوية عــن التبــادل 
الجامعــات  مــع  األكاديمــي 

والدوليــة األقليميــة 
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)3( الهدف اإلستراتيجي: تطوير منظومة الطالب الوافدين

)1( إعداد 
برامج 

تسويقية 
للطالب 

الوافدين

برامج 
تسويقية 
ألنشطة 
الجامعة 
املختلفة 
في مجال 

الدراسات 
العليا

د)غ3-3-1-1أ(   إعداد خطة لتســويق 
فــي  للجامعــة  التعليميــة  البرامــج 

املختلفــة الجهــات 

د)غ3-3-1-2ب( نشــر خطــة التســويق 
لبرامــج الدراســات العليــا   

الدوليــة  الهيئــات  مــع  التواصــل   -
بمصــر املوجــودة 

القنصليــات  مــع  التواصــل   -
الثقافيــة وامللحقيــات 

الخارجيــة  وزارة  مــع  التواصــل   -
واملكاتــب الثقافيــة ملصــر بمختلــف 

العالــم دول 

املكاتــب  فــي  فعاليــات  تنظيــم   -
الثقافيــة املختلفــة بمصــر واملكاتــب 

الدولــة خــارج  املصريــة 

االشــتراك فــي الفعاليــات املنظمــة   -
الــدول  ســفارات  قبــل  مــن  بمصــر 

ملختلفــة ا

املختلفيــن  املمثليــن  اســتقبال   -
بالجامعــة الــدول  لســفارات 

وامللحقيــات  القنصليــات  دعــوة   -
الجامعــة  فعاليــات  بمختلــف 

د)غ3-3-1-1أ(

مايو- يوليو 2023

د)غ3-3-1-2ب(

سبتمبر- أكتوبر 
2023

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 
والبحوث+ مدير 

مكتب التعاون 
الدولي

وإلــى  مــن  زيــارات مختلفــة   -
الجامعــة مــن ممثليــن للــدول

مــع  مشــتركة  فعاليــات   -
قنصليــات وســفارات أجنبيــة 

بمصــر

- مشــاركة فــي فعاليــات دوليــة 
داخــل مصــر

برامــج تســويقية للجامعــة   -
املتاحــة  النوافــذ  كافــة  فــي 

للترويــج

ألنشــطة  بروشــورات   -
املختلفــة الجامعــة 

الطــالب  أعــداد  تزايــد   -
. يــن فد لوا ا

لبرامــج  تســويقية  خطــة   -
العليــا. الدراســات 
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)2( تجهيز 
مكتب 

الوافدين 
باملوارد 

البشرية 
والتجهيزات 
اللوجيستية

مكتب فعال 
للوافدين 
بالجامعة

د)غ3-3-2-1أ(   إنشاء مكتب 
للوافدين 

- تخصيــص مــكان بالجامعــة ملكتــب 
الخريجيــن

مــن  املكتــب  مســتلزمات  تحديــد   -
وأثــاث أجهــزة 

املختلفــة  التوصيــالت  إعــداد   -
للمكتــب

الــالزم  واألثــاث  األجهــزة  شــراء   -
للمكتــب

د)غ3-3-2-1أ(

يناير 2023- أبريل 
2023

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 

والبحوث

باألثــاث  مجهــز  مكتــب   -
بنســبة  الالزمــة  واألجهــزة 

%1 0 0

- موقع اليكتروني للمكتب 

الوافديــن  ملكتــب  الئحــة   -
املوقــع  وعلــى  مفعلــة 

للمكتــب  االلكترونــي 

وإداري  تنظيمــي  هيــكل   -
للمكتــب

- كــوادر بشــرية مؤهلــة تديــر 
املكتــب 

الوافديــن  الطــالب  رضــا   -
%90 املكتــب  عــن 

- رضــا املســتفيدين األخريــن 
%90

د)غ3-3-2-2ب(   إعداد الئحة 
املكتب 

مراجعــة لوائــح مكتــب الوافديــن   -
األخــرى بالجامعــات 

- إعداد مقترح أولي لالئحة املكتب

مختلــف  مــع  الالئحــة  مناقشــة   -
ين ملســتفيد ا

- إعداد الالئحة النهائية

- الحصــول علــى االعتمــادات الالزمــة 
لالئحة 

د)غ3-3-2-2ب(

فبراير 2023- أبريل 
2023

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 

والبحوث

القائميــن  تعييــن  د)غ3-3-2-3ج(   
املختلفــة املكتــب  بأنشــطة 

- إعداد التوصيف الوظيفي 
للهيكل اإلداري باملكتب متضمنة 

املهارات واملواصفات املطلوبة

- نشر التوصيف الوظيفي 

- اختيار الكوادر البشرية 

- تدريب الكوادر البشرية 

د)غ3-3-2-3ج(

مارس 2023- مايو 
2023

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 

والبحوث
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الهدف 
اإلجرائي

آليات التنفيذاألنشطةاملخرجات
املسؤول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
التمويلمؤشرات املتابعة

النهايةالبداية

)3(إعداد 
برامج ألنشطة 

الطالب 
الوافدين

برامج مختلفة 
للطالب 

الوافدين

فعاليــات  تنظيــم  د)غ3-3-3-1أ(    
بالجامعــة الوافديــن  للطــالب 

خطــة  إعــداد  د)غ3-3-3-2ب( 
ضمــن  الفعاليــات  لــكل  تســويقية 

الجامعــة     أنشــطة  أجنــدة 

جنســية  لــكل  جاليــات  تشــكيل   -
معــة لجا با

الحصــول علــى املوافقــات اللزمــة   -
الجاليــات لتلــك 

- إعــداد كل جاليــة ألجنــدة األنشــطة 
املختلفــة لهــا 

- تنظيم فعاليات لكل جالية.

-تســويق تلــك الفعاليــات مــن ضمــن 
أنشــطة الجامعــة 

د)غ3-3-3-1أ(

نشاط مستمر

2027-2022

د)غ3-3-3-2ب(

مستمر 2022-
2027

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 
والبحوث + مدير 
مكتب الوافدين

)4( توفير 
الدعم بأشكال 

مختلفة 
للطالب 

الوافدين

نظم فعالة 
لدعم الطالب 

الوافدين

د)غ3-3-4-1أ(   إعــداد نظــام للدعــم 
املــادي واملعنــوي للطــالب الوافديــن

د)غ3-3-4-2ب(  إعــداد نظــام للدعــم 
ً
الطــالب الوافديــن أكاديميــا

للطــالب  للخصــم  نســب  تحديــد   -
للمصاريــف  بالنســبة  الوافديــن 

الدراســة

- الحصــول علــى املوافقــات الالزمــة 
لخصــة نســبة علــى أماكــن اإلقامــة 

الوافديــن للطــالب 

- تمثيــل الطــالب فــي اللجــان املختلفة 
بالكليات امللتحقبن بها

- الحصــول علــى املوافقــات الالزمــة 
تحــت  الوافديــن  الطــالب  للجنــة 

الكليــات  وكالء  إشــراف 

د)غ3-3-4-1أ(

نشاط مستمر

د)غ3-3-4-2ب(  

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا 

والبحوث

- نظــام فعــال للدعــم املــادي 
للطــالب الوافديــن

- لجنة إلدارة شئون الطالب 
الوافدين تجتمع شهرًيا

الطــالب  رضــا  نســبة   -
الحيــاة  عــن  الوافديــن 
%80 تتجــاوز  الجامعيــة 
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 محور خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الهدف اإلجرائي

Enabling
املخرجات

Outcomes
األنشطة

Activities
أليات التنفيذ

Implementation
املسئول عن فترة التنفيذ

التنفيذ
Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الغاية األولى : تعظيم دور الجامعة في الشراكة املجتمعية وتنمية البيئة

الهدف اإلستراتيجي )1( إبتكار وسائل علمية مستحدثة لتنمية البيئة وتوطيد العالقة مع املجتمع املحلى والجهات التنفيذية

)1(االرتقاء بدور 
الجامعة بيتا 

للخبرة ومركزا 
علميا واستشاريا

-دور أكثر 
فاعلية 
ملجلس 
األمناء

- تنسيق 
واضح بين 

املراكز 
والوحدات.

مجلــس  تفعيــل  )1-1أ(  غ1-1  )خ( 
أمنــاء قطــاع خدمــة املجتمــع بمشــاركة 
السياســة  لوضــع  املدنــي  املجتمــع 
العامــة للقطــاع والتنســيق بيــن املراكــز 

والوحــدات.

مجلــس  إلجتمــاع  -الدعــوة 
املجتمــع  خدمــة  قطــاع  أمنــاء 
- وضــع السياســات العامــة للقطــاع 
تنفيــذه  تــم  مــا  عــن  تقريــر   -
2016-2021م الســابقة  بالخطــة 

)خ( غ1-1 
)1-1أ(
-2023
2025

)خ(غ1-1 
)1-8ن(
مستمر 
-2022
2027

- مجلس الجامعة

-قطاع خدمة 
املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

إجتماعــات  محاضــر   -
األمنــاء  مجلــس 

بيــن  فجــوة  تقريــر   -
الراهــن واألهــداف  الوضــع 
للجامعــة اإلســتراتيجية 

)خ(غ1-1 )1-
1أ(  

5000ألف 
جنية
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

- التنبؤ 
باملشكالت 
املجتمعية 

قبل حدوثها 
 -

سيناريوهات 
للمشكالت 

التي تم 
رصدها

)خ(غ1-1 )1-2ب( تفعيــل مركــز رصــد 
املشكالت املجتمعية.

املركــز  الئحــة  تفعيــل   -
رصــد  فــي  املركــز  خطــة   -
املجتمعيــة  املشــكالت 
ســابقة تقاريــر   -

خ(غ1-1 
)1-2ب(

)خ( 
)خ(غ1-1 
)1-2ب(
-2023
2025

-مجلس الجامعة
-قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

-مدير مركز 
رصد املشكالت 

املجتمعية 

-تقاريــر صــادة عــن املركــز 
كل عــام 

)خ(غ1-1 )1-
2ب(

 100.000
ألف جنية

- رفع كفاءة 
أداء املراكز 
والوحدات 

بالجامعة

)خ(غ1-1 )1-3ج( تقييــم أداء املراكــز 
والوحــدات ذات الطابــع الخــاص فــي 
الحاكمــة  املاليــة  السياســات  ضــوء 

املجتمعيــة. واملتطلبــات 

تشــكيل فريــق عمــل لتقييــم أداء   -
الطابــع  ذات  والوحــدات  املراكــز 
الخــاص فــي ضــوء السياســات املاليــة 
املجتمعيــة. واملتطلبــات  الحاكمــة 

)خ(غ1-1 
)1-3ج(

2023م 

-مجلس الجامعة
-قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة
-مديرو املراكز 

والوحدات ذات 
الطابع الخاص.

تقريــر اللجنــة املشــكله   -
رئيــس  نائــب  برئاســة 
لخدمــة  الجامعــة 

ملجتمــع ا
املراكــز  تقاريــر   -
والوحــدات ذات الطابــع 
بالجامعــة الخــاص 

)خ(غ1-1 )1-
3ج(

 250.000
ألف جنية

- لوائح 
معتمدة 

لكل مراكز 
الجامعة 

ووحداتهت

واعتمــاد  تحديــث  )1-4د(  )خ(غ1-1 
لوائــح املراكــز والوحــدات ذات الطابــع 
الخــاص بمــا يعظــم مــوارد الجامعــة.

الجهــات املســئولة عــن  مخاطبــة   -
إعتمــاد مراكــز ووحــدات الجامعــة.
لوائــح  بعــض  تحديــث   -
مــن  لهــا  يســمح  بمــا  املراكــز 
الذاتيــة مواردهــا  تعظيــم 

-مجلس الجامعة
-قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة
-مديرو املراكز 

والوحدات ذات 
الطابع الخاص

-وزارة املالية

عــدد اللوائــح املعتمــدة   -
ووحــدات  ملراكــز 

معــة لجا ا
للمراكــز  محدثــة  لوائــح   -

بالجامعــة والوحــدات 

)خ(غ1-1 )1-
4د(

 1000.000
جنيه
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

- خطة 
تسويقية 
لخدمات 

املراكز 
والوحدات 

بالجامعة

حمــالت  تنظيــم  )1-5هـــ(  )خ(غ1-1 
عــن  لإلعــالن  املجتمعيــة  التوعيــة 
املراكــز  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 
الخــاص الطابــع  ذات  والوحــدات 

لــكل  تســويقية  خطــة  إعــداد   -
والوحــدات  املراكــز  خدمــات 
أحــد  مــع  بالتعــاون  بالجامعــة 
اإللكترونيــة التســويق  شــركات 
-توحيــد خطــة التســويق مــع خطــط 
متنوعــه   بطــرق  وإعالنهــا  الكليــات 

-االدارة العامة 
ملجلس رئيس 

الجامعة
-قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة
-ادارة العالقات 
العامة واملوقع 

االلكترونى
-املركز االعالمى 

ومركز املعلومات 
بالجامعة

تســويقية  خطــة  توافــر   -
والوحــدات  املراكــز  لــكل 

معــة لجا با
عــن  اإلعــالن  طــرق  تنــوع   -
هــذه الخطــة لــكل األطــراف 

ملســتفيدة  ا

)خ(غ1-1 )1-
5هـ(

 250.000
ألف جنيه

- مشاركة 
طالبية 
باملراكز 

والوحدات 
بالجامعة

خطــة  إعــداد  )1-6ي(  )خ(غ1-1 
باملراكــز  الطالبيــة  للمشــاركة 
والوحــدات ذات الطابــع الخــاص مــن 
والعمــل التطوعــي،  التدريــب،  خــالل: 

بأجــر الوقــت  بعــض  والعمــل 

والوحــدات  املراكــز  مخاطبــة   -
الطــالب. تمثيــل  بضــرورة 
واملراكــز  الوحــدات  تشــكيالت   -
اإلدارة مجالــس  فــي  طــالب  يضــم 

)خ(غ1-1 
)1-4د(

مستمر 
-2022
2027

-قطاع شئون 
التعليم والطالب

-قطاع خدمة 
املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة
-ادارات الكليات

مجالــس 	• تشــكيالت 
والوحــدات املراكــز 

)خ(غ1-1 )1-
6ي(
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

- مراكز 
ووحدات 
الجامعة 
معتمدة 

)خ(غ1-1 )1-7ل( تحديــث واعتمــاد 
الطابــع  ذات  والوحــدات  املراكــز 

الجــودة ملعاييــر   
ً
وفقــا الخــاص 

الجــودة  معاييــر  تطبيــق   -
والوحــدات  للمراكــز  واإلعتمــاد 
منهــا. كل  لطبيعــة   

ً
طبقــا

املراكــز  يبيــن  زمنــي  مخطــط   -
إعتمادهــا  تــم  التــي  والوحــدات 
لإلعتمــاد.  طريقهــا  فــي  والتــي 
النــواب  الســادة  إشــراف   -
الجــودة  ضمــان  مركــز  مــع 
املعاييــر.  هــذه  تطبيــق  علــى 

)خ(غ1-1 
)1-5هـ(
مستمر 
-2022
2027

-قطاع خدمة 
املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

مركز ضمان 
الجودة 

والتخطيط 
اإلستراتيجي 

-ادارات الكليات

عــدد املراكــز والوحــدات 	•
التــي تــم إعتمادهــا أو فــي 

لإلعتمــاد  طريقهــا 
واضــح 	• زمنــي  مخطــط 

املراكــز  إلعتمــاد 
. ت ا حــد لو ا و

)خ(غ1-1 )1-
7ل(

-رفع قدرة 
أداء وحدة 

تعليم الكبار

)خ(غ1-1)1-8ن( متابعــة أداء وحــدة 
الهيئــة  مــع  للتواصــل  الكبــار  تعليــم 

الكبــار. العامــة لتعليــم 

- متابعة أداء الوحدة في محو األمية 
األخــرى الهيئــات  مــع  والتواصــل 

 )خ(غ1-1 
)1-6ي(
2023

-قطاع خدمة 
املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة
-ادارات الكليات

محــو 	• تــم  الذيــن  عــدد 
أميتهــم مــن خــالل تقريــر 

وإنجازتهــا الوحــدة 

)خ(غ1-1 )1-
8ن(

)2( إستحداث 
وحدات ذات 
طابع خاص

 وحدات 
إنتاجية 
تسهم في 

تنمية املوارد 
الذاتية 
للجامعة

مركــز  إنشــاء  )خ(غ1-1)2-1أ( 
البديلــة  للطاقــة  استشــارات 
الطاقــة  مثــل  واســتخداماتها 
ووقــود  الحيــوى،  الغــاز   ، الشمســية 

الحيــوى. الديــزل 

الجامعــة  مجلــس  موافقــة   -
املركــز  إنشــاء  علــى 
التصاريــح  كافــة  إنهــاء   -
املركــز والئحــة  املــكان  وتحديــد 

)خ(غ1-1)2-1أ(
مايو 2023- يوليو 

2023

مجلس الجامعة
قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

موافقة مجلس الجامعة 	•
الئحة املركز 

)خ(غ1-1)2-
1أ(
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

)خ(غ1-1)2-2ب( إنشــاء وحدة لجمع 
واالســتفادة  املخلفــات  وتدويــر  وفــرز 

ً
منهــا تعليميــا

علــى  الجامعــة  مجلــس  موافقــة   -
وحــدة لجمــع وفــرز وتدويــر املخلفــات 
للمركــز  الئحــة  إعــداد   -
للمركــز مــكان  تحديــد   -

)خ(غ1-1)2-2ب(
مايو 2023 

-أغسطس 2023

مجلس الجامعة
قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

مدير مركز 
رصد املشكالت 

املجتمعية 

مجلــس  املوافقــة  قــرار 
معــة  لجا ا

- الئحة للوحدة 
- مكان للوحدة

تقارير  عمل الوحدة

)خ(غ1-1)2-
2ب(

إدارة  مركــز  إنشــاء  )خ(غ1-1)2-3ج( 
املعرفــه بالجامعــة

علــى  الجامعــة  موافقــة مجلــس   -  
وحــدة لجمــع وفــرز وتدويــر املخلفــات 
للمركــز  الئحــة  إعــداد   -
للمركــز مــكان  تحديــد   -

)خ(غ1-1)2-3ج(
مايو 2023 – 
سبتمبر 2023

مجلس 	 
الجامعة

قطاع خدمة 	 
املجتمع 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
مديرو 	 

املراكز 
والوحدات 

ذات الطابع 
الخاص.

مجلــس  املوافقــة  قــرار   -
معــة  لجا ا

- الئحة للمركز 
- مكان للمركز

- تقارير  عمل املركز

)خ(غ1-1)2-
3ج(
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

دور  أداء  تطويــر  )خ(غ1-1)2-4د( 
البيئــي األثــر  تقييــم  دراســات  وحــدة 

أداء  تقييــم  لجنــة  -تشــكيل 
الوحــدة. وتطويــر  كفــاءة  لرفــع 
للوحــدة زمنيــة  خطــة   -
شــهرية إنجــاز  تقاريــر   -

مجلس 	 )خ(غ1-1)2-4د(
الجامعة

قطاع خدمة 	 
املجتمع 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
مديرو 	 

املراكز 
والوحدات 

ذات الطابع 
الخاص

وزارة املالية	 

بشــأن  اللجنــة  تقريــر   -
الوحــدة. تطويــر 
زمنيــة  خطــة   -
الوحــدة  ودور  لعمــل 

)خ(غ1-1)2-
4د(

وحــدة  إنشــاء  )خ(غ1-1)2-5هـــ( 
الفكريــة امللكيــة  علــي  للمحافظــة 

الجامعــة  مجلــس  موافقــة   -
الوحــدة  إنشــاء  علــى  
للوحــدة  الئحــة  إعــداد   -
للوحــدة مــكان  تحديــد   -

)خ(غ1-1)2-5هـ(
مستمر 2023-

2024

- االدارة العامة 
ملجلس رئيس 

الجامعة
- قطاع الدراسات 

العليا
-ادارة العالقات 
العامة واملوقع 

االلكترونى

املوافقــة  قــرار 
الجامعــة  مجلــس 
للوحــدة  الئحــة   -
للوحــدة مــكان   -
عمــل الوحــدة تقاريــر    -

)خ(غ1-1)2-
5هـ(
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جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

)3(استحداث 
مجاالت للشراكة 
مع قطاع االنتاج

- تحديد 
مجاالت 
الشراكة
-أليات 
تفعيل 

املشاركة

)خ(غ1-1)3-1أ( تشــكيل فريــق عمــل 
لتحديــد  مختلفــة  تخصصــات  مــن 
مــع  الشــراكة  وجهــات  مجــاالت 

املدنــى املجتمــع 

لفــرق  وأليــات  معاييــر  -وضــع 
التخصصــات جميــع  مــن  العمــل 
زمنيــة  خطــة  وضــع   -
الفــرق لهــذه  عمــل  وإطــار 
املحلييــن  بالشــركاء  بيــان   -
املجــاالت جميــع  فــي 
نصــف  إنجــاز  تقريــر    -
املشــكله الفــرق  لعمــل  ســنوي 

)خ(غ1-1)3-1أ(

أبريل 2023- يوينو 
2023

-نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة 
-وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة 

-بيان بتشكيل فرق العمل
إجتماعــات  محاضــر   -
للفرق مع الشــركاء املحليين 
نصــف  إنجــاز  تقاريــر   -

الفــرق لعمــل  ســنوية 

)خ(غ1-1)3-
1أ(

عمــل  ورش  عقــد  )خ(غ1-1)3-2ب( 
موســعة ملناقشــة مــا انتهــى إليــه فريــق 

العمــل

لإلجتمــاع الفريــق  -دعــوة 
الورشــة  أعمــال  جــدول   -
الفــرق لعمــل  إنجــاز  تقريــر   -

)خ(غ1-1)3-2ب(

مايو 2023- يونيو 
2023

-نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة 
-وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة 

-بيان بتشكيل فرق العمل
إجتماعــات  محاضــر   -
للفرق مع الشــركاء املحليين 
نصــف  إنجــاز  تقاريــر   -

الفــرق لعمــل  ســنوية 

)خ(غ1-1)3-
2ب(

)خ(غ1-1)3-3ج( عــرض نتائــج ورش 
املجتمــع  خدمــة  قطــاع  علــى  العمــل 

القرارهــا البيئــة  وتنميــة 

النتائــج. عــرض  يتضمــن  -تقريــر 
التــي  التوصيــات  أهــم   -
الورشــة  نتائــج  تخــص 

)خ(غ1-1)3-3ج(
مايو- يونيو 2023

-نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة 
-وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة.
- إدارة خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة 

-بيان بتشكيل فرق العمل
- تقرير نتائج ورش العمل 

)خ(غ1-1)3-
3ج(
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مجالــس  تشــكيل  )خ(غ1-1)3-4د( 
استشــارية تفاعلية بمشــاركة املجتمع 
لــكل املراكــز والوحــدات ذات  املدنــى 

الطابــع الخــاص

علــى  املجالــس  تشــكيل  -عــرض 
علــى  للجميــع  ممثلــه  تكــون  أن 
للموافقــة  الجامعــة  مجلــس 
دوريــة  إجتماعــات  عقــد   -
بتشــكيلها  املجالــس  لهــذه 

)خ(غ1-1)3-4د(

مستمر 2022-
2027

-مجلس الجامعة
- نائب رئيس 

الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة 
-وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة

-بيان بتشكيل فرق العمل
- محاضر إجتماعات  

لعمــل  إنجــاز  تقاريــر   -
املشــكله املجالــس 

)خ(غ1-1)3-
4د(

اجتماعــات  عقــد  )خ(غ1-1)3-5هـــ( 
درا�ضــى  فصــل  كل  بدايــة  فــى  دوريــة 
العضــاء املجلــس االستشــارى ومديــرى 
املجتمــع  خدمــة  وقطــاع  املراكــز 
التحديــات  ملناقشــة  البيئــة  وتنميــة 
بيــن  التبادليــة  والعالقــة  املجتمعيــة 
الجامعــة واملجتمــع خاصــة املنتفعيــن 

لخدمــة با

-تحديــد موعــد لعقــد اإلجتماعــات 
درا�ضــي  فصــل  كل  بدايــة  مــع 
األطــراف جميــع  بمشــاركة 
املناقشــة  موضوعــات  تحديــد   -
اعمــال جــدول  خــالل  مــن 
وتوصيــات  إجتمــاع  محضــر   -
إجتمــاع لــكل  ختاميــة 

)خ(غ1-1)3-5هـ(
مع بداية كل عام 

درا�ضي
مستمر

-نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة 
-وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة.
- شركاء املجتمع 

املحلي في كافة 
املجاالت 

-إعالن اإلجتماعات
- محاضر إجتماعات 

- تقارير إنجاز 
- توصيات ختامية

)خ(غ1-1)3-
5هـ(

140 ألف 
جنيه
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)خ(غ1-1)3-6ي( تنظيــم ورش عمــل 
بمشــاركة املجتمــع املدنــى لتنفيــذ مــا 
الدوريــة  االجتماعــات  عنــه  اســفرت 

االستشــارى للمجلــس 

بمشــاركة  عمــل  لورشــة  -الدعــوة 
املســتفيدة. األطــراف  جميــع 
اإلجتماعــات  نتائــج  ألهــم  عــرض   -
الدورية للمجلس اإلستشاري وأهم 
التوصيات التي تخص نتائج الورشة

)خ(غ1-1)3-6ي(
سبتمبر- أكتوبر من 

كل عام 

-نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة 
-وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة.
- إدارة خدمة 

املجتمع بالجامعة 

-بيان بتشكيل فرق العمل
- تقرير نتائج ورش العمل. 

)خ(غ1-1)3-
6ي(

20.000 ألف 
جنيه

الدراســات  اعــداد  )خ(غ1-1)3-7ل( 
املجتمعيــة  بالتنميــة  الخاصــة 
وتحويلهــا الــى مشــروعات وطرحهــا علــى 
والدوليــة املحليــة  املانحــة  الجهــات 

املجتمــع  خدمــة  لجنــة  إجتمــاع   -
املســتفيدة  األطــراف  كل  مــع 
األفــكار  كل  طــرح   -
مشــروعات إلــى  لتحويلهــا 
يتضمــن  زمنــي  مخطــط  إعــداد   -
املتاحــه  املشــروعات  كل 
بالتمويــل  الخاصــة  والجهــات 
يتضمــن  ســنوي  تقريــر   -
املشــروعات التــي تنفذهــا الجامعــة

)خ(غ1-1)3-7ل(

مستمر 2022-
2027

- نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 
املجتمع وتنمية 

البيئة.
- لجنة قطاع 

خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة

- املجلس 
اإلستشاري

- وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة
- الشركاء من 
املجتمع املحلي

- جهات التمويل 
ومنظمات 

املجتمع املدني

- محاضر إجتماعات 
مشــاريع  مســودات   -

حــة  مقتر
ســنوية  زمنيــة  خطــة   -
ســتقوم  التــي  للمشــاريع 

بتنفيذهــا  الجامعــة 
املشــاريع  عــن  تقريــر   -
وأهــم  تنفيذهــا  يتــم  التــي 

. تهــا مخرجا

)خ(غ1-1)3-
7ل(
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-تسويق 
املخرجات

)خ(غ1-1)3-9و( تنفيــذ برامــج تنميــة 
املجتمــع  ومؤسســات  الفــراد  بشــرية 
املدنــى فــى ضــوء احتياجاتهــم الفعليــة

البشــرية  للتنميــة  برامــج  إعــداد   -
املســتفيدة  األطــراف  لــكل 
محــدد  بوقــت  البرامــج  تنفيــذ   -
البرامــج تنفيــذ  تقاريــر   -
األداء مــردود  قيــاس   -

)خ(غ1-1)3-9و(
سبتمبر من كل عام
أغسطس من كل 

عام
)مستمر 2022-

2027

- نائب رئيس 
الجامعة لقطاع 
خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة 

بالجامعة
- وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة 

- برامج مزمنة 
- محاضر دورات تدريبية 
الخطــة  تقاريــر   -

يبيــة  ر لتد ا
قيــاس  اســتبيانات   -

األداء مــردود 
- إجراءات تصحيحة

)خ(غ1-1)3-
9و(

 1.000.000
مليون جنية 

مصري

الدعــم  تقديــم  )خ(غ1-1)3-10ق( 
االســتفادة  فــى  للراغبيــن  الفنــى 
خاصــة  الصغيــرة  املشــروعات  مــن 

اليدويــة  الصناعــات 

الفنــي  لدعــم  برامــج  إعــداد   -
املســتفيدة  األطــراف  لــكل 
محــدد  بوقــت  البرامــج  تنفيــذ   -
البرامــج تنفيــذ  تقاريــر   -
األداء مــردود  قيــاس   -

)خ(غ1-1)3-10ق(
سبتمبر من كل عام
أغسطس من كل 

عام
)مستمر 2022-

2027

- نائب رئيس 
الجامعة لقطاع 
خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة 

بالجامعة
- وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة 

- برامج مزمنة 
- محاضر دورات تدريبية 
الخطــة  تقاريــر   -

يبيــة  ر لتد ا
قيــاس  اســتبيانات   -

األداء مــردود 
- إجراءات تصحيحة

)خ(غ1-1)3-
10ق(
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)خ(غ1-1)3-11ف( عقد ورشة عمل 
لتحديــد أهــم مخرجــات الجامعــة التــى 

يمكــن تســويقها

العمــل  ورش  مــن  عــدد  تنفيــذ   -
كل عــام جامعــي ورشــة(   2( بواقــع 
أهــم خدمــات ومنتجــات  تحديــد   -
تســويقها  ســيتم  التــي  الجامعــة 
- تحديد أهم األدوات واألليات التي 
الخدمــات  تســويق  فــي  ستســتخدم 
والشــرائح  الجهــات  تحديــد   -
اإلعالنــات  توجيــه  ســيتم  التــي 
لهــا. التســويق  وخطــة 
التســويق  ملركــز  زمنيــة  خطــة   -
تســويق  تتضمــن  بالجامعــة 
الجامعــة وخدمــات  مخرجــات 

)خ(غ1-1)3-11ف(
أبريل 2023 – 
أغسطس 2023

- نائب رئيس 
الجامعة لقطاع 
خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة 

بالجامعة
- وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة
- مدير مركز 

التسويق 
بالجامعة

- محاضر ورش العمل
ملركــز  زمنيــة  خطــة   -

يق لتســو ا
- تقارير إنجاز سنوية

)خ(غ1-1)3-
11ف(

تطويــر  متابعــة  )خ(غ1-1)3-13ص( 
املركــز االقليمــى لجامعــة الفيــوم 

مركــز  لتطويــر  زمنيــة  -خطــة 
العــام  بنهايــة  اإلقليمــي  التدريــب 
املســئولة  الجهــات  مخاطبــة   -
مركــز  الهندســية-  )اإلدارة 
خطــة  لوضــع  وغيرهــا(  التســويق... 
اإلقليمــي. املركــز  وتســويق  تطويــر 
- إتخــاذ كافــة املوافقــات والتصاريــح 
والتطويــر  التحســين  عمليــة  فــي 

)خ(غ1-1)3-13ص(
فبراير 2023- يونيو 

2023
- ادارة الجامعة
- قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة.

- مدير مركز 
الخدمة العامة

-تقارير إنجاز 
- حساب ختامي 

رســومات هندســية تبيــن   -
والتغييــر. التطــور 

لعمليــات  نهائــي  ماكيــت   -
والتوســعة  التطويــر 
مركــز  بيــن  والربــط 
التدريــب اإلقليمــي والنــادي 

عــي إلجتما ا
- خطة تسويق
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4- تعزيز دور 
الجامعة فى 

تنمية املجتمع 
تلبية ملتطلبات 

التنمية 
املستدامة 

)املشروعات- 
التغيرات 

املناخية- الذكاء 
اإلصطناعي(

-تحقيق 
أهداف 
التنمية 

املستدامة 
ومساهمة 

الجامعة فى 
املشروعات
- مواجهة 

اآلثار 
السلبية 
للتغيرات 
املناخية
- تطبيق 

الذكاء 
االصطناعي 

فى تنمية 
البيئة 

وخدمة 
املجتمع

فريــق  تشــكيل  )خ(غ1-1)4-1أ( 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  ملتابعــة 

. مة ا ملســتد ا

فريــق  تشــكيل  علــى  املوافقــة   -
ملتابعــة أهــداف التنميــة املســتدامه 
عقــد إجتماعــات شــهرية للفريــق   -
ملتابعــة  زمنيــة  خطــة  إعــداد   -
الفريــق. أهــداف  تحقيــق 

)خ(غ1-1)4-1أ(
مايو – يوليو 2023

- مجلس الجامعة
- ادارة الجامعة
- قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

- قرار التشكيل 
- خطة زمنية لعمل الفريق 
ســنوية  إنجــاز  تقاريــر   -

يــق  للفر

)خ(غ1-1)4-
1أ(

)خ(غ1-1)4-3ج( تعزيــز دور الجامعــة 
فى املساهمة باملشروعات القومية.

لإلشــتراك  عمــل  فــرق  تشــكيل   -
الرئاســية  باملبــادرات 
للفريــق  دوريــة  لقــاءات  عقــد   -
- التوعيــة املســتمرة بــدور الجامعــة 
الرئاســية  املبــادرات  تحقيــق  فــي 

)خ(غ1-1)4-3ج(
مستمر 2022-

2027

- مجلس الجامعة
- ادارة الجامعة
- قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

- قرار تشيكل فريق العمل 
املبــادرات  بأهــم  بيــان   -
بهــا  التــى تشــترك  الرئاســية 

معــة  لجا ا
- تقرير إنجاز سنوي

)خ(غ1-1)4-
3ج(
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فــرق  تشــكيل  )خ(غ1-1)4-6ي( 
عمــل وعقــد ملتقيــات علميــة وإعــداد 
برامــج توعيــة ملواجهــة الثــار الســلبية 

املناخيــة. للتغيــرات 

-عقــد نــدوات وملتقيــات ومؤتمــرات 
علميــة للتوعيــة بالتغيــرات املناخيــة
الختاميــة  التوصيــات  تنفيــذ   -
العلميــة باملؤتمــرات 
- شــراكات علميــة مــع جهــات أجنبيــة 
املناخيــة  بالظواهــر  تهتــم  والتــي 

)خ(غ1-1)4-6ي(

مستمر 2022-
2027

ادارة 	 
الجامعة

قطاع خدمة 	 
املجتمع 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
وحدة ادارة 	 

املشروعات

إجتماعــات  -محاضــر 
علميــة ولقــاءات  ونــدوات 
- شــركاء وخبــراء فــي مجــال 

التغيــرات املناخيــة
- قياس مردود األداء 

بينيــة  تعليميــة  -برامــج 
جديــدة فــي مجــال التغيــرات 

خيــة ملنا ا

)خ(غ1-1)4-
6ي(

عمــل  ورش  عقــد  )خ(غ1-1)4-7ل( 
خدمــة  فــى  الرقمنــة  ثقافــة  لنشــر 

. ملجتمــع ا

وملتقيــات  نــدوات  -عقــد 
للتوعيــة  علميــة  ومؤتمــرات 
باملجتمــع الرقمنــة  ثقافــة  ونشــر 
الختاميــة  التوصيــات  تنفيــذ   -
العلميــة باملؤتمــرات 
- شــراكات علميــة مــع جهــات أجنبيــة 
والتــي تهتــم بالتكنولوجيــا والرقمنــة

)خ(غ1-1)4-7ل(
مستمر 2022-

2027

-قطاع خدمة 
املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

- كلية الحاسبات 
واملعلومات

- كلية الهندسة 
- شركاء من 

املجتمع املحلي
 - خبراء في 

الرقمنة

إجتماعــات  -محاضــر 
علميــة ولقــاءات  ونــدوات 
- شــركاء وخبــراء فــي مجــال 

الرقمنة
- قياس مردود األداء 

بينيــة  تعليميــة  -برامــج 
مجــال  فــي  جديــدة 

قمنــة لر ا

)خ(غ1-1)4-
7ل(

فــى  التوســع  )خ(غ1-1)4-8ن( 
الــذكاء  تطبيقــات  إســتخدام 
االصطناعــى فــى مجــال خدمــة املجتمــع 

البيئــة. وتنميــة 

وملتقيــات  نــدوات  -عقــد 
للتوعيــة  علميــة  ومؤتمــرات 
باملجتمــع الرقمنــة  ثقافــة  ونشــر 
الختاميــة  التوصيــات  تنفيــذ   -
العلميــة باملؤتمــرات 
- شــراكات علميــة مــع جهــات أجنبيــة 
والتــي تهتــم بالتكنولوجيــا والرقمنــة

مجلس الجامعة)خ(غ1-1)4-8ن(
ادارة الجامعة
قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة بالجامعة

- برامج بينية جديدة
-تقارير إنجاز 

)خ(غ1-1)4-
8ن(
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الهدف اإلستراتيجي )2( الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة املجتمعية

1- املشاركة 
في إدارة املوارد 

الطبيعية 
واملادية باملجتمع.

-نشر ثقافة 
إدارة املوارد 

الطبيعية 
واملادية

)خ(غ1-2)1-1أ( تفعيــل دور املتحــف 
والتنســيق  بالجامعــة  الجيولوجــي 
املصــري  الجيولوجــي  املتحــف  مــع 
املــوارد  علــى  بالحفــاظ  الوعــي  لنشــر 

. لطبيعيــة ا

الجهــات  جميــع  -موافقــة 
متحــف إنشــاء  ترخيــص  إلصــدار 
الخــاص  املوقــع  تحديــد   -
املتحــف بإنشــاء 
التكلفــة  تحديــد   -
املتحــف إلنشــاء  املاليــة 
- تحديــد أهــم القطــع التــي ســتكون 
باملتحــف وطريقــة العــرض املناســبة 
عــن  مســئولة  لجنــة  تحديــد   -
األثــار كليــة  مــع  بالتعــاون  اإلدارة 

)خ(غ1-2)1-1أ(

مايو 2023- مايو 
2025

إدارة 	 
الجامعة 

كلية علوم 	 
كلية األثار 	 
كلية اآلداب 	 

)قسم 
الجغرافيا( .

كلية 	 
السياحة

اإلدارة 	 
الهندسية 
بالجامعة

-الرسم الهند�ضي للمتحف
والتراخيــص  املوافقــات   -

للمتحــف
للقطــع  متحفــي  كتالــوج   -

عرضهــا املــراد 
- الئحة للمتحف 

- لجنة إدارة للمتحف

)خ(غ2-1)1-
1أ(

 450.000
ألف جنية 

وتحديــث  نشــر  )خ(غ1-2)1-2ب( 
بحمايــة  الخاصــة  والتقاريــر  األخبــار 
البيئــة وتنميــة املــوارد الطبيعيــة علــي 

مســتمرة  بصفــه  الجامعــة  موقــع 

اإللكترونــي  املوقــع  -مخاطبــة 
التــي  البيانــات  كل  لتحديــث 
كاملــة القطــاع  أخبــار  تخــص 

)خ(غ1-2)1-2ب(
مستمر 2022-

2027
مجلس 	 

الجامعة 
قطاع خدمة 	 

وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
إدارة 	 

العالقات 
العامه 

مركز 	 
املعلومات 
بالجامعة

الجامعــة  -متابعــة صفحــة 
أخبــار  تخــص  والتــي 

. ع لقطــا ا
الصــور  بعــض  طباعــة   -

التحديــث علــى  كدليــل 

)خ(غ2-1)1-
2ب(
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نشــرات  إصــدار  )خ(غ1-2)1-3ج( 
شــئون  جهــاز  مــع  باملشــاركة  دوريــة 
الطبيعيــة  املحميــات  وقطــاع  البيئــة 
باملحافظــة عــن انشــطتهم فــي الحفــاظ 

. علــى مــوارد األقليــم الطبيعيــة 

البيئــة  شــئون  جهــاز  -مخاطبــة 
مشــتركة  نشــرة  أو  كتيــب  إلصــدار 
املجتمــع  خدمــة  قطــاع  مــع 
الشــهرية األنشــطة  أهــم  يتضمــن 
علــى  الجامعــة  موافقــة   -
والتوزيــع والنشــر  الطباعــة 

)خ(غ1-2)1-3ج(
مايو 2023 – 
أكتوبر 2023

إدارة 	 
الجامعة 

كلية علوم 	 
كلية التربية 	 
كلية اآلداب 	 

)قسم 
الجغرافيا( 

-كتيبــات للمحميــات ومــا 
يخــص البيئــة مــع جهــاز 

شــئون البيئــة

)خ(غ2-1)1-
3ج(

50.000 ألف 
جنيه مصري
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قوافــل  تنظيــم  )خ(غ1-2)1-4د( 
التوعيــة البيئيــة والرحــالت العلميــة 
التعليميــة  الســياحة  وتنشــيط 

. الجامعــة  ملنتســبي 

مــن  القوافــل  -تحديــد 
ســنوية. زمنيــة  خطــة  خــالل 
فــي  القوافــل  بأهــم  بيــان   -
وإعالنهــا  مختلفــة  مجــاالت 
الجامعــة مجلــس  موافقــة  بعــد 
القوافــل  بأماكــن  تقريــر   -
اإلســتفادة  وأوجــه 
- قياس أراء كل األطراف املستفيدة 
الخدمــة ومتلقــي  القوافــل  فــي 
للقوافــل  اإلحتياجــات  تحديــد   -
قيــاس  خــالل  مــن  القــادم  للعــام 
عــام  كل  نهايــة  مــع  القوافــل  أداء 

)خ(غ1-2)1-4د(
مستمر 2022-

2027

مجلس 	 
الجامعة 

قطاع خدمة 	 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
إدارة 	 

العالقات 
العامه 

مركز 	 
املعلومات 
بالجامعة

الكليات 	 
)خدمة 

اجتماعيه- 
كلية التربية 

وكلية 
السياحة- 

الطب 
البشري- 

طب األسنان  
..الخ 

ومايدخل 
فى مجال 

التخصص 

للقوافــل  زمنيــة  خطــة   -
أنواعهــا  بكافــة 

- موافقــة مجلــس الجامعــة 
علــى الخطــة 

- بيــان بالقوافــل حســب كل 
مجال 

رأي  قيــاس  اســتبيان   -
ين  ملســتفيد ا

ســنوي  إنجــاز  تقريــر   -
القوافــل  كل  شــامل 

)خ(غ2-1)1-
4د(
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إدارة جديده 
متميزة 
للموارد 

الطبيعية 
واملادية

بروتوكــوالت   عقــد  )خ(غ1-2)1-5ه( 
تعــاون مــع الهيئــات املحليــة والدوليــة 
وإدارة  البيئــة  بحمايــة  تهتــم  التــي 

. الطبيعيــة  املحميــات 

-مســودة تعــاون بيــن قطــاع خدمــة 
البيئــة شــئون  وجهــاز  املجتمــع 
خدمــة  لجنــة  علــى  العــرض   -
ممثليــن  بحضــور  املجتمــع 
البيئــة حمايــة  جهــاز  مــن 
مجلــس  علــى  العــرض   -
للموافقــة الجامعــة 
نهائــي إتفــاق  عقــد   -
إجتماعــات محاضــر   -
عــام كل  بنهايــة  إنجــاز  تقاريــر   -

)خ(غ1-2)1-5ه(

مستمر 2022-
2027

رئيس 	 
الجامعة 

قطاع خدمة 	 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة

بمنظمــات  بيــان   -
املدنــي املجتمــع 

مبدئيــة  عمــل  خطــة   -
الجامعــة  بيــن  للتعــاون 
فــي قطــاع خدمــة  ممثلــه 
ومنظمــات  املجتمــع 

املدنــي املجتمــع 
بيــن  إتفــاق  عقــد   -

لجهتيــن  ا
- محاضر إجتماعات

للخطــة  إنجــاز  تقاريــر   -
عــام نهايــة كل  مــع  تقــدم 

)خ(غ2-1)1-
5ه(

مؤتمــرات  تنظيــم  )خ(غ1-2)1-6ي( 
ونــدوات علميــه مشــتركة بيــن الجامعــة 
البيئــة وقطــاع  وممثلــي جهــاز شــئون 

. املحميــات الطبيعيــة 

رئيس 	 )خ(غ1-2)1-6ي(
الجامعة 

قطاع خدمة 	 
املجتمع 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة

)خ(غ2-1)1-
6ي(
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Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

مــع  التعــاون  )خ(غ1-2)1-7ل( 
مســئولي )ممثلــي( جهــاز حمايــة شــئون 
الطبيعيــة  املحميــات  وقطــاع  البيئــة 
للمشــاركة فــي نقــل خبراتهــم للطــالب 

بالجامعــة. والعامليــن 

-مســودة تعــاون بيــن قطــاع خدمــة 
البيئــة شــئون  وجهــاز  املجتمــع 
خدمــة  لجنــة  علــى  العــرض   -
ممثليــن  بحضــور  املجتمــع 
البيئــة حمايــة  جهــاز  مــن 
مجلــس  علــى  العــرض   -
للموافقــة الجامعــة 
نهائــي إتفــاق  عقــد   -
إجتماعــات محاضــر   -
عــام كل  بنهايــة  إنجــاز  تقاريــر   -

رئيس 	 )خ(غ1-2)1-7ل(
الجامعة 

قطاع خدمة 	 
املجتمع 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
قطاع شئون 	 

التعليم 
والطالب 
بالجامعة

كلية العلوم	 
- كليه الزراعة 

- ادارات الكليات

خدمــة  لجنــة  موافقــة   -
ممثليــن  بحضــور  املجتمــع 
البيئــة حمايــة  جهــاز  مــن 
مجلــس  موافقــة   -
للموافقــة الجامعــة 
نهائــي إتفــاق  عقــد   -
إجتماعــات محاضــر   -
تقاريــر إنجــاز بنهايــة كل   -

عــام

)خ(غ2-1)1-
7ل(

اتفاقيــات  عقــد  )خ(غ1-2)1-8ن( 
تعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــى 
االدارة  ومشــروعات  برامــج  لتنفيــذ 

. الطبيعيــة  للمــوارد  املتكاملــة 

ومنظمــات  بالجمعيــات  -بيــان 
لتنفيــذ  املســتعدة  املدنــي  املجتمــع 
للجامعــة ومشــروعات  برامــج 
- عــرض خطــة عمــل هــذه املنظمــات 
واوجــه اإلســتفادة منهــا علــى املجلــس 
اإلستشــاري لقطــاع خدمــة املجتمــع 
محــددة  تنفيذيــه  خطــة   -
بالبرامــج  والتوقيــت  األهــداف 
تنفيذهــا املزمــع  واملشــروعات 
إجتماعــات  محاضــر   -
ســنوية  نصــف  إنجــاز  تقاريــر   -

)خ(غ1-2)1-8ن(
مايو 2023 – 
أكتوبر 2023

أغسطس من كل 
عام 

)تقارير إنجاز 
للتعاون(

-نائب رئيس 
الجامعة لخدمة 

املجتمع
- وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع.

بمنظمــات  بيــان   -
املدنــي املجتمــع 

مبدئيــة  عمــل  خطــة   -
الجامعــة  بيــن  للتعــاون 
فــي قطــاع خدمــة  ممثلــه 
ومنظمــات  املجتمــع 

املدنــي املجتمــع 
بيــن  إتفــاق  عقــد   -

لجهتيــن  ا
- محاضر إجتماعات

للخطــة  إنجــاز  تقاريــر   -
عــام نهايــة كل  مــع  تقــدم 

)خ(غ2-1)1-
8ن(
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2-ادارة 
مخرجات البحث 

العلمي ملواجهة 
التحديات.

-توظيف 
مخرجات 

البحث 
العلمي

مــع  اتفاقيــات  عقــد  )خ(غ1-2)2-1أ( 
املؤسســات املحليــة واالقليميــة والدوليــة 
اطــار  فــى  املســتدامه  بالتنميــة  املعنيــة 

العلميــة.  البحــوث  نتائــج 
املســتمر  التواصــل  )خ(غ1-2)2-2ب( 
والبحــث  العليــا  الدراســات  قطــاع  مــع 
العلمــى للوقــوف علــى اهــم نتائــج البحــوث 

. التطبيقيــة  العلميــة 
االســتفادة  تعظيــم  )خ(غ1-2)2-3ج(  
والنــدوات  املؤتمــرات  توصيــات  مــن 
تطبيــق  اطــار  فــى  العلميــة  وامللتقيــات 

. املســتدامة  التنميــة  محــاور 
علميــة  قواعــد  بنــاء  )خ(غ1-2)2-4د( 
ومتطــورة  ذاتيــة  معلوماتيــة  وتقنيــات 
الجامعــة  لخدمــة  العلميــة  للبحــوث 

. واملجتمــع 
)خ(غ1-2)2-5هـــ( ايجــاد آليــات لتســويق 
يخــدم  بمــا  العلميــة  البحــوث  نتائــج 
واملشــروعات  والتنميــة  الصناعــة 

والوطنيــة. القوميــة 
قضايــا  تضميــن  )خ(غ1-2)2-6ي( 
الطبيعيــة  املــوارد  علــى  الحفــاظ 
والتغيــرات املناخيــه والــذكاء االصطناعــى 

 . والبحثيــة  العلميــة  الخطــط  فــى 
)خ(غ1-2)2-7ل(شــراكات منظمــة لعمــل 
الجامعــة  داخــل  بينيــة  علميــة  بحــوث 
التنميــة  اهــداف  لتحقيــق  وخارجهــا 

. الشــاملة 

لعرضــه  باملؤسســات  -بيــان 
املجتمــع  خدمــة  لجنــة  علــى 
تجهيــز  علــى  املوافقــة   -
وإتفاقيــات  تعــاون  بروتــوكالت 
تــم  التــي  املؤسســات  مــع 
الجامعــة لخدمــة  عليهــا  التوافــق 
لتجهيــز  املؤسســات  مخاطبــة   -
عقــود إتفــاق وعرضهــا علــى مجلــس 
القانويــن  واملستشــار  الجامعــة 
القانونــي.  
هــذه  تنفيــذ  متابعــة   -
والبروتــوكالت  اإلتفاقيــات 
نســب  توضــح  تقاريــر   -
األتفاقيــات. لهــذه  اإلنجــاز 
نتائــج  مــن  اإلســتفادة   -
مــن  والنــدوات  امللتقيــات 
للقطــاع  متابعــة  لجنــة  خــالل 
قواعــد  مــن  اإلســتفادة   -
األخــرى بالقطاعــات  البيانــات 
الدراســات  قطــاع  مــع  التعــاون   -
تضمــن  بحثيــة  لشــراكة  العليــا 
مــن املجتمــع  مشــاكل  حــل 
تطبيقيــة  بحــوث  خــالل   

)خ(غ1-2)2-1أ(

مستمر 2022-
2027

)خ(غ1-2)2-2ب(

مستمر 
202202027

)خ(غ1-2)2-3ج(
مستمر 2022-

2027

)خ(غ1-2)2-4د(
مايو 2023 أبريل 

2024

)خ(غ1-2)2-5هـ(
مايو 2023

)خ(غ1-2)2-6ي(

مستمر 2022-
2027

)خ(غ1-2)2-7ل(
مستمر 2022-

2027

مجلس 	 
الجامعة 

قطاع 	 
الدراسات 

العليا 
والبحث 
العلمى 

قطاع شئون 	 
التعليم 
والطالب

قطاع خدمة 	 
املجتمع 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
ادارات 	 

الكليات
جمعية 	 

متابعة 
خريجي

مركز 	 
ووحدات 

متابعة 
الخريجين  

بمنظمــات  بيــان   -
املدنــي املجتمــع 

مبدئيــة  عمــل  خطــة   -
الجامعــة  بيــن  للتعــاون 
فــي قطــاع خدمــة  ممثلــه 
ومنظمــات  املجتمــع 

املدنــي املجتمــع 
بيــن  إتفــاق  عقــد   -

لجهتيــن  ا
- محاضر إجتماعات

للخطــة  إنجــاز  تقاريــر   -
عــام نهايــة كل  مــع  تقــدم 

)خ(غ2-1)2-
1أ(
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

3- تعظيم دور 
مركز متابعة 

الخريجين. 

-تطوير 
دور مراكز 
ووحدات 

متابعة 
الخريجين  

تطويــر دور جمعيــة  )خ(غ1-2)3-1أ( 
متابعــة خريجــي جامعــة الفيــوم.

اليــات  تحديــث  )خ(غ1-2)3-2ب( 
االراء  لتبــادل  الفعــال   التواصــل 
  . والجامعــة  الخريجيــن  واالفكاربيــن 
ة  د الســتفا ا ) 3ج -3 (2 -1 غ ) خ (
إاللكترونيــة  البيانــات  قواعــد  مــن  
بالبرامــج  الخريجيــن  مشــاركة  فــى 
واملجتمــع. بالجامعــة  واالنشــطة 
)خ(غ1-2)3-4د( تفعيل دور ملتقيات 
)التاهيــل املنهــى  التوظيــف للخريجيــن 

– التوظيــف –التعييــن ..(.
اتفاقيــات  عقــد  )خ(غ1-2)3-5هـــ( 
مــع منظمــات وهيئــات محليــة ودوليــة 
لتاهيــل  متنوعــة  برامــج  لتوفيــر 
منــح – دورات   - )قــروض  الخريجيــن 

).....

مشــاركة  تفعيــل  )خ(غ1-2)3-6ي( 
املجالــس  عضويــه  فــى  الخريجيــن 
والوحــدات  واملراكــز  االستشــارية 

معــة لجا با

)خ(غ1-2)3-1أ(
مستمر 2022-

2027
)خ(غ1-2)3-2ب(
يوليو من كل عام
)خ(غ1-2)3-3ج(
مستمر 2022-

2027
)خ(غ1-2)3-4د(
مستمر 2022-

2027
)خ(غ1-2)3-5هـ(

مستمر 2022-
2027

)خ(غ1-2)3-6ي(
مستمر 2022-

2027

مجلس 	 
الجامعة 

قطاع 	 
الدراسات 

العليا 
والبحث 
العلمى 

قطاع شئون 	 
التعليم 
والطالب

قطاع خدمة 	 
املجتمع 
وتنمية 
البيئة 

بالجامعة
ادارات 	 

الكليات
جمعية 	 

متابعة 
خريجي

مركز 	 
ووحدات 

متابعة 
الخريجين  
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محور الموارد البشرية

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الغاية األولى : موارد بشرية ذات أداء متميز

الهدف اإلستراتيجي )1( تطوير نظم فعالة إلختيار ومتابعة أداء القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة

1. إعداد 
وتفعيل نظم 

إختيار القيادات 
األكاديمية 
واإلدارية 

 
ُ
بالجامعة طبقا

للقوانين 

- معايير الختيار 
القيادات 
الجامعية 

- معايير تقييم 
القيادات 
بالجامعة

وضــع  أ(   1-1( )م(غ1-1 
الختيــار  واضحــة  سياســات 
القيــادات األكاديميــة واإلداريــة
وضــع  )م(غ1-1)1-2ب( 
لتقييــم  واضحــة  معاييــر 
بالجامعــة القيــادات  أداء 

 

البرامــج  -اعــداد 
العــداد  الالزمــة  التدريبيــة 
الجامعيــة. القيــادات 
-وضــع سياســات متابعــة أداء 
الجامعيــة. القيــادات  وتقييــم 
أداء  متابعــة  سياســات  وضــع 
الجامعيــة. القيــادات  وتقييــم 
اختيــار  معاييــر  -نشــر 
علــى  الجامعيــة  القيــادات 
بالجامعــة. الكليــات  مســتوى 

)م( غ1-1 )1-1أ(
مستمر من 2022 إلى 

  2027

نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب
- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب
-أمين عام 

الجامعة.

- تقرير معتمد 
بضوابط اختيار 

القيادات 
الجامعية 

األدلة والشواهد 
املرتبطة بتدريب 

ومتابعة أداء 
القيادات 
الجامعية.

)م(غ1-1 )1-1أ(  
5000ألف جنية
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2 حوكمة نظم 
متابعة القيادات 

األكاديمية 
واإلدارية 
بالجامعة

- تحسين جودة 
األداء ألعضاء 
هيئة التدريس 

والهيئة املعاونة 
والعاملين 

والخدمات 
التعليمية 

وضــع  )م(غ1-1)2-1أ( 
ألعضــاء  أداء  لتقييــم  نظــام 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 

بالوســائل  تقريــر  -إعــداد 
والنوعيــة  الكميــة  واملعاييــر 
التــي  واملقترحــة  الحاليــة 
لتقييــم  القطــاع  يســتخدمها 
وأعضــاء  القيــادات  أداء 
والعامليــن  التدريــس  هيئــة 
واعتمادهــا. ومناقشــتها  بــه 
سياســات  واعتمــاد  -وضــع 
علــى   العمــل  أعبــاء  توزيــع 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
وربــط  بالجامعــة  والعامليــن 
وإعالنهــا. باإلنتــاج  الحوافــز 

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

–أمين عام 
الجامعة

-رؤساء اإلدارات 
العامة التابعة 

للقطاع
-أمناء الكليات.

- تقرير بالوسائل 
واملعايير الكمية 

والنوعية الحالية 
واملقترحة التي 

يستخدمها 
القطاع لتقييم 

أداء أعضاء 
هيئة التدريس 

والعاملين 
بالجامعة

-وثيقة معتمدة 
ومعلنة بوسائل 

ومعايير تقييم 
أداء أعضاء 

هيئة التدريس 
والعاملين 

-سياسات توزيع 
أعباء العمل 
على  أعضاء 

هيئة التدريس 
والعاملين 
بالجامعة

)م(غ1-1 )1-3ج(
250.000 ألف 

جنيه
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جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )2( رفع كفاءة أداء القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والعاملين  بالجامعة

1.برامج تدريبية 
لتنمية قدرات 

القيادات 
األكاديمية 
واإلدارية 
بالجامعة

رفع قدرات 
القيادات 

األكاديمية 
واإلدارية 
بالجامعة 

وضــع  )م(غ1-2)1-1أ( 
لرفــع  واضحــة  سياســات 
الجامعيــة  القيــادات  قــدرات 
اعــداد  )م(غ1-2)1-2ب( 
تدريبيــة  وبرامــج  خطــط 
ومعتمــدة. موثقــة 

االحتياجــات  -تحديــد 
التدريبيــة للقيــادات الجامعيــة.
التدريبيــة  البرامــج  -اعــداد 
مــع االحتياجــات  تتوافــق  التــي 
التدريبية للقيادات الجامعية .
االســتفادة  سياســات  -وضــع 
واملتابعــة  املراجعــة  نتائــج  مــن 
التدريبيــة. للبرامــج  والتقييــم 
التحفيــز  سياســات  -وضــع 
للعناصــر املتميــزة مــن املتدربين.

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس

-وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب

- خطة معتمدة 
للبرامج التدريبية 

للعاملين.
- تقارير موثقة 
لتطور قدرات 

املتدربين.
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2.  تحسين 
رضاء األطراف 
املستفيدة عن  
أداء القيادات 

األكاديمية 
واإلدارية 
بالجامعة.

- تطوير جودة 
الخدمات 
التعليمية 

املقدمة للمجتمع 
املحيط.

- دعم مشاركة 
املجتمع الخارجي 

في األنشطة 
التعليمية 

بالجامعة وفي 
تقييم القيادات 

األكاديمية 
واإلدارية 

رضــا  قيــاس  )م(غ1-2)2-1أ( 
عــن  املجتمعيــة  األطــراف 
الخدمــات التعليميــة املقدمــة.
تفعيــل  )م(غ1-2)2-2ب( 
مشــاركة األطراف املجتمعية في 
الخدمات واألنشطة التعليمية 
بالجامعــة القيــادات  وأداء 

بالوســائل  تقريــر  -إعــداد 
واملســتخدمة  واملقترحــة  الحاليــة 
األطــراف  رضــاء  لقيــاس 
الخدمــات  عــن  املجتمعيــة 
بالعمليــة  واملرتبطــة  املقدمــة 
الدراســية.  والبرامــج  التعليميــة 
رضــاء  قيــاس  أدوات  -تصميــم 
عــن  املجتمعيــة  األطــراف 
الخدمــات التعليميــة املقدمــة فــي 
ضــوء املعاييــر الحاليــة واملقترحــة.
-قياس رضاء األطراف املجتمعية.
بالنتائــج  تقريــر  -إعــداد 
واعتمادهــا  ومناقشــتها 
وتفعيــل  -ووضــع 
التصحيحيــة. اإلجــراءات 
مشــاركة  بأنمــاط  تقريــر  أعــداد 
الحاليــة  املجتمعيــة  األطــراف 
األنشــطة  فــي  واملقترحــة 
يــس  ر لتد ا ( لتعليمية ا
البرامــج  تصميــم  والتدريــب- 
الطــالب- تقويــم   – واملقــررات 
بالجامعــة  التوظيف..الــخ( 
واعتمــاده. التابعــة  والكليــات 
املقترحــة  األنشــطة  -تفعيــل 
األطــراف  مشــاركة  بتطويــر 
األنشــطة  فــي  املجتمعيــة 
بالجامعــة. التعليميــة 

)م(غ1-2)2-1أ(

)م(غ1-2)2-2ب(
سنوي

2027-2022

مركز 
االستشارات 

وبحوث التنمية
-مركز خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة.

-اإلدارة العامة 
لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية 
البيئة.

-تقرير بالوسائل 
الحالية واملقترحة 

واملستخدمة 
لقياس رضاء 

األطراف 
املجتمعية 

عن الخدمات 
التعليمية 

املقدمة.
-نماذج من 

استبيانات وأدوات 
قياس الرضا 
-نتائج قياس 

الرضا
-أنشطة التعزيز 

والتطوير 
املقترحة.

-القرارات املرتبطة 
بتنفيذ أنشطة 

التطوير والتعزيز.
-تقرير معتمد 

بأنماط مشاركة 
األطراف 

املجتمعية 
في األنشطة 

التعليمية وإرفاق 
األدلة والشواهد 
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جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )3( تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والجهاز اإلداري بالجامعة

1.تعظيم 
االستفادة من 

املوارد البشرية 
بالجامعة 

)أعضاء هيئة 
تدريس- هيئة 
معاونة- جهاز 

إداري- طالب... 
إلخ(

- تفعيل 
التوصيف 

الوظيفي لقطاع 
شئون التعليم 

والطالب

إعــداد  )م(غ1-3)1-1أ( 
الوظيفــي  بالتوصيــف  دليــل 
ونشــره التحديــث  بعــد 
)م(غ1-3)1-2ب( إعــادة هيكلــة 
فــي  بالقطــاع  البشــرية  املــوارد 
الوظيفــي  التوصيــف  ضــوء 
والتعييــن االختيــار  ومتطلبــات 

التوصيــف  كتيــب  -إعــداد 
ومتطلبــات  الوظيفــي 
والتعييــن. االختيــار 
األطــراف  الدليــل علــى  -توزيــع 
)الــوكالء  العالقــة  ذات 
بالقطــاع(.  والعامليــن 
-إعــادة توزيــع املــوارد البشــرية 
املســتجدات  ضــوء  فــي 
اعتمــادا  التنظيمــي  بالهيــكل 
الوظيفــي  التوصيــف  علــى 
ومتطلبــات االختيــار والتعييــن.

)م(غ1-3)1-1أ(
أبريل – يوليو 2023

)م(غ1-3)1-2ب(
أغسطس 2023- أكتوبر 

2023

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب
- اإلدارة العامة 
لشئون خدمة 

املجتمع

- دليل التوصيف 
التنظيمي معتمدة.

- قاعدة بيانات 
املوارد البشرية 

الحالية واملطلوبة
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

)2( رفع قدرات 
القيادات 

وأعضاء هيئة 
التدريس 

والعاملين من 
خالل اعداد 

خطط وبرامج 
تدريبية موثقة 

ومعتمدة.

- رفع قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس 
والعاملين  

بالجامعة
- معايير الختيار 

مديري الوحدات 
واملراكز من 

أعضاء هيئة 
التدريس والسادة 
العاملين بالجهاز 

اإلداري

وضــع  )م(غ1-3)2-1أ( 
لرفــع  واضحــة  سياســات 
هيئــة  أعضــاء  قــدرات 
املعاونــة  والهيئــة  التدريــس 
اعــداد  )م(غ1-3)2-2ب( 
تدريبيــة  وبرامــج  خطــط 
ومعتمــدة. موثقــة 
وضــع  )م(غ1-3)2-3ج( 
واضحــة  سياســات 
هيئــة  أعضــاء  الختيــار 
املعاونــة  والهيئــة  التدريــس 
والســادة  اإلداريــة  باملناصــب 
اإلداري بالجهــاز  العامليــن 

-تحديــد االحتياجــات التدريبيــة 
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 
التدريبيــة  البرامــج  -اعــداد 
مــع االحتياجــات  تتوافــق  التــي 
ألعضــاء  التدريبيــة 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري. والجهــاز  املعاونــة 
االســتفادة  سياســات  -وضــع 
واملتابعــة  املراجعــة  نتائــج  مــن 
التدريبيــة. للبرامــج  والتقييــم 
التحفيــز  سياســات  -وضــع 
للعناصــر املتميــزة مــن املتدربين.
التدريبيــة  البرامــج  اعــداد   -
ألعضــاء  العــداد  الالزمــة 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 
متابعــة  سياســات  -وضــع 
ألعضــاء  وتقييــم  أداء 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 
متابعــة  سياســات  -وضــع 
ألعضــاء  وتقييــم  أداء 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 

)م(غ1-3)2-1أ( 
مستمر

2027-2022
)م(غ1-3)2-2ب(

سبتمبر من كل عام
أغسطس من كل عام

)م(غ1-3)2-3ج(
سبتمبر- أكتوبر 2023

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس

- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب

خطة معتمدة 
للبرامج التدريبية 

للعاملين.
تقارير موثقة 

لتطور قدرات 
املتدربين.

- تقرير معتمد 
بضوابط اختيار 

ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
املعاونة والجهاز 

اإلداري
األدلة والشواهد 
املرتبطة بتدريب 

ومتابعة أداء 
ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
املعاونة والجهاز 

اإلداري
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جامعة الفيوم

الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن فترة التنفيذ
التنفيذ

Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

)3( تحقيق 
التنمية املستمرة 
لقدرات ومهارات 

العلمية 
والسلوكية 

ألعضاء هيئة 
التدريس 

والهيئة املعاونة 
واإلداريين

- رفع قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس 
والعاملين  

بالجامعة
- معايير الختيار 

مديري الوحدات 
واملراكز من 

أعضاء هيئة 
التدريس والسادة 
العاملين بالجهاز 

اإلداري

وضــع  )م(غ1-3)3-1أ( 
لرفــع  واضحــة  سياســات 
هيئــة  أعضــاء  قــدرات 
املعاونــة  والهيئــة  التدريــس 
اعــداد  )م(غ1-3)3-2ب( 
تدريبيــة  وبرامــج  خطــط 
ومعتمــدة. موثقــة 
وضــع  )م(غ1-3)3-3ج( 
واضحــة  سياســات 
هيئــة  أعضــاء  الختيــار 
املعاونــة  والهيئــة  التدريــس 
والســادة  اإلداريــة  باملناصــب 
اإلداري بالجهــاز  العامليــن 

-تحديــد االحتياجــات التدريبيــة 
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 
التدريبيــة  البرامــج  -اعــداد 
مــع االحتياجــات  تتوافــق  التــي 
ألعضــاء  التدريبيــة 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري. والجهــاز  املعاونــة 
االســتفادة  سياســات  -وضــع 
واملتابعــة  املراجعــة  نتائــج  مــن 
التدريبيــة. للبرامــج  والتقييــم 
التحفيــز  سياســات  -وضــع 
للعناصــر املتميــزة مــن املتدربين.
التدريبيــة  البرامــج  اعــداد   -
ألعضــاء  العــداد  الالزمــة 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 
متابعــة  سياســات  -وضــع 
ألعضــاء  وتقييــم  أداء 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 
متابعــة  سياســات  وضــع 
ألعضــاء  وتقييــم  أداء 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 

)م(غ1-3)3-1أ( 
مستمر

2027-2022

)م(غ1-3)3-2ب(
سبتمبر من كل عام- 
أغسطس من كل عام

)م(غ1-3)3-2ب(
سبتمبر- أكتوبر 2023

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب

- مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس

- وكالء الكليات 
لشئون التعليم 

والطالب

خطة معتمدة 
للبرامج التدريبية 

للعاملين.
تقارير موثقة 

لتطور قدرات 
املتدربين.

- تقرير معتمد 
بضوابط اختيار 

ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
املعاونة والجهاز 

اإلداري
األدلة والشواهد 
املرتبطة بتدريب 

ومتابعة أداء 
ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
املعاونة والجهاز 

اإلداري
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)4(التقييم 
املستمر والفعال 

ألداء أعضاء 
هيئة التدريس 

والهيئة املعاونة 
واإلداريين 
بالجامعة 

- تحسين جودة 
األداء ألعضاء 
هيئة التدريس 

والهيئة املعاونة 
والعاملين 

والخدمات 
التعليمية 

وضــع  )م(غ1-3)4-1أ( 
ألعضــاء  أداء  لتقييــم  نظــام 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
اإلداري والجهــاز  املعاونــة 

بالوســائل  تقريــر  -إعــداد 
والنوعيــة  الكميــة  واملعاييــر 
التــي  واملقترحــة  الحاليــة 
لتقييــم  القطــاع  يســتخدمها 
وأعضــاء  القيــادات  أداء 
والعامليــن  التدريــس  هيئــة 
واعتمادهــا. ومناقشــتها  بــه 
سياســات  واعتمــاد  -وضــع 
علــى   العمــل  أعبــاء  توزيــع 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
وربــط  بالجامعــة  والعامليــن 
وإعالنهــا. باإلنتــاج  الحوافــز 

)م(غ1-3)4-1أ(
يوليو – أغسطس من كل 

عام 2023- 2027

- نائب رئيس 
الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

–أمين عام 
الجامعة

-رؤساء اإلدارات 
العامة التابعة 

للقطاع
-أمناء الكليات.

- تقرير بالوسائل 
واملعايير الكمية 

والنوعية الحالية 
واملقترحة التي 

يستخدمها 
القطاع لتقييم 

أداء أعضاء 
هيئة التدريس 

والعاملين 
بالجامعة

-وثيقة معتمدة 
ومعلنة بوسائل 

ومعايير تقييم 
أداء أعضاء 

هيئة التدريس 
والعاملين 

-سياسات توزيع 
أعباء العمل 
على  أعضاء 

هيئة التدريس 
والعاملين 
بالجامعة

محور البنية التحتية
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الغاية األولى : بنية تحتية مالئمة لألنشطة التعليمية والبحثية والخدمية

الهدف اإلستراتيجي )1( تعزيز قدرات البنية التحتية ملنشأت الجامعة طبقا ملتطلبات الجودة واإلعتماد

 1. رفع كفاءة 
املستشفيات 

الجامعية

رفع القدرة 
اإلستيعابية وأداء 

املستشفيات 
الجامعية.

تطويــر  )1-1أ(  غ1-1  )ب( 
حســن  مصطفــى  مستشــفى 

األطفــال وجراحــة  لطــب 

التراخيــص  علــى  الحصــول   -
الالزمــة  واملوافقــات 
والتحســين  للتطويــر 
الــالزم  التمويــل  توفيــر   -
زيــادة  التوســعه  لعمليــات 
اإلســتيعابية. القــدرة 
قصيــرة  خطــة  وضــع   -
التطويــر  لعمليــات  األجــل 
اإلســتيعابية  القــدرة  وزيــادة 
الجامعيــة  للمستشــفيات 
التجريبــي  التشــغيل  فــي  البــدء   -
علــى  الحاصلــة  للمستشــفيات 
الصحــة  وزارة  مــن  ترخيــص 
واألورام. والقلــب  الكبــد  مثــل 
املســتفيدين  قاعــدة  توســيع    -
الجامعيــة  املستشــفيات  مــن 
الدخــل  محــدودي  خاصــة 

 
لرفــع  تدريبيــة  خطــة   -
الطبيــة  األطقــم  كفــاءة 
ومعلــن. شــهري  اداء  وتقييــم 
- خطــو تســويق لــكل الخدمــات 
املستشــفيات  تقدمهــا  التــي 
الفيــوم. أهالــي  لجميــع 

)ب( غ1-1 )1-1أ(
مستمر من 2022 إلى 

2027
)ب(غ1-1 )1-2ب(
فبراير 2023 إلى 
أغسطس 2023
)ب(غ1-1 )1-3ج(

يناير 2022- أبريل 
2023

)ب(غ1-1 )1-4د(
مارس 2023- 
أغسطس 2023
)ب(غ1-1 )1-5هـ(
مايو 2023 إلى 
أغسطس 2023

- رئيس الجامعة
- نائب رئيس الجامعة 

لشئون خدمة 
املجتمع وتنمية البيئة 

- مدير املستشفى 
الجامعي.

-اإلدارة الهندسية 
بالجامعة 

- زيادة عدد األسرة 
والقدرة اإلستيعابية 

للمسشتفيات
- زيادة عدد املترردين 

على املسشتفيات.

)ب(غ1-1 )1-
1أ(  

5000ألف 
جنية

)ب(غ1-1 )1-
2ب(

100.000 ألف 
جنية
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زيــادة  )2-1ب(  )ب(غ1-1 
القــدرة االســتيعابية للمستشــفى 
الفيــوم. لجامعــة  التخص�ضــى 

)ب(غ1-1 )1-6ي(
مستمر 2027-2022
)ب(غ1-1 )1-7ل(

مستمر 2027-2022
)ب(غ1-1 )1-8ن(

مستمر 2027-2022
)ب(غ1-1 )1-9و(

مستمر 2027-2022

)ب(غ1-1 )1-10ك(
مستمر 2027-2022
)ب(غ1-1 )1-11ف(
مستمر 2027-2022
)ب(غ1-1 )1-12ق(
مستمر 2027-2022

)ب(غ1-1 )1-13ت(
مايو 2023

- خطة تدريبية شاملة 
لكل القطاع الطبي 

العامل باملستشفيات 
الجامعية 

- تقارير أداء لكل 
العاملين باملستشفيات 

الجامعية.
- خطة تسويقية لكل 
خدمات املستشفيات.

- تقارير أداء للعمل 
باملستشفيات 

)ب(غ1-1 )1-
3ج(

000.052 ألف 
جنية

)ب(غ1-1 )1-
4د(

 000.0001
جنيه

)ب(غ1-1 )1-
5هـ(

000.052 ألف 
جنيه

فــى  التوســع  )2-3ج(  )ب(غ1-1 
التعاقــدات الخاصــة بالخدمــات 
العــام  القطاعيــن  فــى  الطبيــة 

والخــاص

االســتمرار  )ب(غ1-1)2-4د( 
املجتمــع  فــى خدمــة  التوســع  فــى 
القوافــل  خــالل  مــن  املحلــى 
املناطــق  خاصــة  الطبيــة 
املســتهدفة ملشــروع حيــاة كريمــة

تطويــر  )2-5هـــ(  )ب(غ1-1 
مستشــفيات الباطنــة والجراحــة

دور  تفعيــل  )2-6ي(  )ب(غ1-1 
املســتفيات  أصدقــاء  جمعيــة 
الطالبيــة واألنشــطة  الجامعــة 

تشــغيل  )2-7ل(  )ب(غ1-1 
االنشــاء  تحــت  املستشــفيات 
الخاصة بالكبد والقلب واألورام

االســتمرار  )ب(غ1-1)2-8ن(  
بأجــر  العــالج  نظــام  تطويــر  فــى 
وتوســيع الشــراكات مــع املجتمــع 

املالــى الدعــم  لتوفيــر  املدنــى 
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التوســع  )2-9و(  )ب(غ1-1 
الصحيــة  التوعيــة  برامــج  فــى 
والنــدوات االرشــادية املجتمعيــة 

صحيــة دوريــات  واصــدار 

وضــع  )ب(غ1-1)2-10ك( 
االداء  مســتوى  لرفــع  خطــة 
مــن  الجامعيــة  باملستشــفيات 
وتحفيــز  لتشــجيع  نظــام  خــالل 
واســتقدام خبــرات  كبــار األطبــاء 
عامليــة وعقــد بروتوكــوالت تعــاون 

وعامليــة واقليميــة  محليــة 

تكثيــف  11ف( -2 (1 -1 )ب(غ
االعالنــات الخارجيــة عن أنشــطة 
املستشــفيات الجامعيــة بوســائل 
عنــد  خاصــة  املختلفــة  االعــالم 
زيــارة كبــار االطبــاء باملستشــفيات

اتخــاذ  )ب(غ1-1)2-12ق( 
العتمــاد  الالزمــة  االجــراءات 

الجامعيــة املستشــفيات 

)ب(غ1-1)2-13ت( تفعيــل دور 
وتف�ضــى  االوبئــة  مكافحــة  مركــز 

االمــراض
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الهدف اإلستراتيجي )2( تحسين البنية التحتية للمنظومة التعليمية لتصبح محفزة لإلبداع والتميز

1 تطوير 
خدمات البنية 

التحتية للتعليم 
والتعلم للجامعة 
والكليات التابعة 

في ضوء متطلبات 
االعتماد.

- تقييم اإلمكانيات 
املتاحة للتعليم 

والتعلم وفقا 
ملتطلبات الهيئة 
القومية لضمان 

جودة التعليم 
واالعتماد 
)Norms(

تقييــم  )ب(غ1-2)2-1أ(  
للتعليــم  املتاحــة  اإلمكانيــات 
والتعلــم وفقــا ملتطلبــات الهيئــة 
القوميــة لضمــان جــودة التعليــم 

)Norms واالعتمــاد)
)ب(غ1-2)2-2ب( وضــع وتنفيــذ 
اإلمكانيــات  لتطويــر  خطــة 
والتعلــم  للتعليــم  املتاحــة 
 
ً
للجامعــة والكليــات التابعــة وفقــا

اإلعتمــاد. ملتطلبــات 

األرضيــة  املســاحات  تقييــم   -
التابعــة. والكليــات  للجامعــة 

- تقييــم تجهيــزات املبانــي واملرافــق 
بالجامعــة والكليــات التابعــة.

- تقييم املواصفات العامة للمباني 
والكليــات  للجامعــة  واملرافــق 

بعــة. لتا ا
- تقييــم املواصفــات العامــة للمبانــي 
واملرافــق الخاصــة بمتحــي اإلعاقــة 

بالجامعــة والكليــات التابعــة.
بنتائــج  شــامل  تقريــر  اعــداد   -
تقييــم إمكانيــات التعليــم والتعلــم 
فــي  التابعــة  والكليــات  بالجامعــة 

)Norms( متطلبــات  ضــوء 
- وضــع خطــة التحســين والتطويــر 
والتعلــم  التعليــم  المكانيــات 
فــي  التابعــة  والكليــات  بالجامعــة 

التقييــم  نتائــج  ضــوء 
للخطــة  الزمنــي  االطــار  وضــع   -

املتابعــة. وآليــات 
- اعتمــاد الخطــة وتوفيــر التمويــل 

املالــي لهــا.
- تنفيــذ الخطــة وفقــا لالطــار الزمنــي 
الهيئــة  متطلبــات  الســتيفاء  لهــا 

)Norms(

)ب(غ1-2)2-1أ(  

مستمر
2027-2022

)ب(غ1-2)2-2ب(
مستمر 2027-2022

- نائب رئيس الجامعة 
لشئون التعليم 

والطالب 
– وكالء الكليات 
التابعة لشئون 

التعليم والطالب 
- أمين عام الجامعة 

-اإلدارة الهندسية 
بالجامعة.

- تقرير شامل 
معتمد بنتائج تقييم 

إمكانيات التعليم 
والتعلم بالجامعة 

والكليات التابعة في 
ضوء متطلبات الهيئة 

.)Norms(

- خطة معتمده 
للتحسين والتطوير 
إلمكانيات التعليم 
والتعلم بالجامعة 
والكليات التابعة 

الستيفاء متطلبات 
االعتماد.

- األدلة والشواهد 
املرتبطة بالتنفيذ
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2. إستكمال 
مباني الجامعة 
 
ً
وتجهيزها وفقا
ملعايير الجودة 

واإلعتماد.

- مباني للكليات 
مالئمة ملعايير 

الجودة واإلعتماد

)ب(غ1-2)2-1أ(  حصــر بأســماء 
ملبانــي  تحتــاج  التــي  الكليــات 
الرياضيــة-  )التربيــة  مســتقلة 

الصيدلــة(  األلســن- 
توفيــر  )ب(غ1-2)2-2ب(  
مقــرات بديلــة للمراكــز بالجامعــة
فــي  التوســع  )ب(غ1-2)2-3ج(  
إنشــاء مالعــب وصــاالت رياضيــة 

القياســية املواصفــات  تطابــق 

باملســاحات  تقريــر  إعــداد   -
بالجامعــة لتحديــد أماكــن مبانــي 

ت لكليــا ا
جــدوى  دراســات  إعــداد   -
للكليــات املطلــوب إنشــاء مبانــي 

لهــا 
األساســية  البنيــة  -إســتكمال 
والتجهيــزات املطلوبــة للتوســع فــي 
إنشــاء مالعــب وصــاالت رياضيــة
- وضــع آليــات املتابعــة والتنفيــذ 

والتمويــل املطلــوب ومصــادره.

)ب(غ1-2)2-1أ(  
فبراير- مارس -2023
)ب(غ1-2)2-2ب(  
مستمر 2027-2022
)ب(غ1-2)2-3ج(  
2023 حتى 2025

- رئيس الجامعة
- نائب رئيس الجامعة 

لشئون التعليم 
والطالب

نائب رئيس الجامعة 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة
- أمين عام الجامعة 

-اإلدارة الهندسية 
بالجامعة

- عمداء الكليات 
- مديري املراكز 

بالجامعة

- مخططات إنشائية 
للكليات 

- وجود مباني مستقلة 
للكليات ومجهزة 

 ملعايير الجودة 
ً
طبقا

واإلعتماد
- مالعب وصاالت 

رياضية تطابق 
املواصفات القياسية

-إستخراج التراخيص 
-  تسليم املوقع للشركة 

املنفذه
- تسلم األبنية واملرافق 

بعد إتمام التنفيذ
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3 تنمية وحسن 
إستغالل املوارد 
املادية للجامعة 

في خدمة البحث 
العلمي واملجتمع 

-هيكل تنظيمي 
موحد للجامعة 

بكلياتها ومعاهدها 
ومالئم لحجم 

وأنشطة الجامعة
- تطوير اللوائح 

بوحدات ومراكز 
الجامعة

- زيادة موارد 
الوحدات ذات 
الطابع الخاص
- زيادة نسبة 

املوارد الذاتية 
- زيادة في عدد 

الوحدات املفعلة 
بكليات الجامعة 

- زيادة أعداد 
املقبولين 

واملسجلين في 
البرامج التعليمية 

- زيادة عدد 
الطالب الوافدين 

بمرحلتي 
البكالوريوس 

والدراسات العليا

يــث  تحد ) 1أ -3 (2 -1 غ ) ب (
الجامعــة التنظيمــي  الهيــكل  
تفعيــل  ) 2ب -3 (2 -1 غ ) ب (
الطابــع  ذات  الوحــدات 
وتطويــر  تحدبــث  مــع  الخــاص 
التنظيميــة والهيــاكل  اللوائــح 
تنويــع  )ب(غ1-2)3-3ج( 
الذاتــي التمويــل  مصــادر 
 ) 4د -3 (2 -1 غ ) ب (
ملــوارد  األمثــل  اإلســتغالل 
مالعــب-  )معامــل-  الجامعــة 
لخ( إ . . . . دق. فنا مستشــفيات-

إنشــاء هيــكل تنظيمــي موحــد   -
يضــم  الجامعــة  مســتوى  علــى 
الجامعــة ومعاهــد  كليــات 
- دراســة مــدى توافــق األنشــطة 
الوحــدات  تقدمهــا  التــي 
الخارجــي املجتمــع  مــع  واملراكــز 
مصــادر  إســتحداث   -
تقليديــة  غيــر  تمويــل 
- تقديــم برامــج تعليميــة متميــزة
مــن  عــدد  أكبــر  جــذب   -
الوافديــن  الطــالب 
الداخلــي  اإلنفــاق  ترشــيد   -
الذاتــي واإلكتفــاء 

)ب(غ1-2)3-1أ(
مارس 2023 إلى 

فبراير 2024
)ب(غ1-2)3-2ب(

يوليو 2023
)ب(غ1-2)3-3ج(

مستمر 2022- 2027

)ب(غ1-2)3-4د(
مستمر 2022- 2027

- نائب رئيس الجامعة 
لشئون التعليم 

والطالب 
- نائب رئيس الجامعة 

لشئون الدراسات 
العليا والبحوث

- نائب رئيس الجامعة 
لخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة 
- عمداء الكليات 

واملعاهد
- وكالء الكليات 
لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة 
- مجلس خدمة 

املجتمع
- مديري الوحدات 
واملراكز بالجامعة.
-إدارة املشروعات 

بالجامعة
- مكتب التعاون 

الدولي 
- مكتب رعاية 

الوافدين بالجامعة

- إعالن الهيكل التنظيمي 
بالجامعة من خالل وسائل 

متنوعة
- تفعيل لوائح الوحدات 

واملراكز بالجامعة في تقديم 
خدمات متميزة للمجتمع 

الخارجي
- تعريف املجتمع الخارجي 
بأنشطة املراكز والوحدات 

ذات الطابع الخاص 
- إعداد دراسة عن 

اإلحتياجات الفعلية 
للمجتمع 

- دراسة إمكانية إضافة 
أنشطة تلبي خدمة املجتمع 

- الحصول على املنح 
واملشروعات البحثية 

التنافسية
- تفعيل بروتوكالت التعاون 
املبرمة بين الجامعة وأسواق 

العمل املختلفة
- تحقيق اإلكتفاء الذاتي 
داخل الجامعة من خالل 

الوحدات اإلنتاجية. 
- تشجيع الكليات لطرح 

برامج تعليمية تواكب سوق 
العمل

- وضع أليات فاعلة لجذب 
الطالب الوافدين والتسويق 

الجيد للبرامج من خالل 
السفارات

- مركزية الشراء 
- ميكنة الخدمات
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 )4(  توفير 
األجهزة واملعدات 
لقاعات ومعامل 
الكليات املختلفة 
وخطط الصيانة 

املرتبطة بها.

- توافر األجهزة 
واملعدات بمختلف 

كليات الجامعة 
- توافر خطط 

الصيانة 

األثــاث  شــراء  )ب(غ1-2)4-1أ( 
الالزمــة واملعــدات 

)ب(غ1-2)4-2ب(.شــراء األجهزة 
اإللكترونية وإجراء التركيبات.

األثــاث  مــن  املوجــود  حصــر   -
)املادي-اإللكترونــي( فــي مختلــف 

الجامعــة  كليــات 
اإلحتياجــات ملختلــف  تحديــد   -

الجامعــة ومراكــز  وحــدات 
املــوارد  كفايــة  مــدى  دراســة   -

األولويــات. وترتيــب  املاليــة 
وأعمــال  مناقصــات  -طــرح   

والتركيــب الشــراء 

)ب(غ1-2)4-1أ(
يوليو 2023- سبتمبر 

2023

)ب(غ1-2)4-2ب(.
يوليو 2023- سبتمبر 

2023

- رئيس الجامعة
-اإلدارة الهندسية 

بالجامعة
- إدارات الكليات 

- تقرير باإلحتياجات 
من أثاث وأجهزة 

إلكترونية بمختلف 
كليات الجامعة

- دراسة مدى كفاية 
املوارد املالية 

)ب(غ1-1)4-
1أ(

10.000.000
مليون جنيه

)ب(غ1-1)4-
2ب(

 2.000.000
مليون جنيه
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)5( دعم أليات 
وإجراءات األمن 
والسالمة داخل 
الجامعة وكلياتها

- دعم إجراءات 
األمن والسالمة 

املهنية بالجامعة 
 ملعايير الهيئة 

ً
طبقا

القومية لضمان 
جودة التعليم 

واإلعتماد
- تحديث قواعد 
البيانات بقطاع 

التعليم والطالب.

 )ب(غ1-2)5-1أ( وضــع وتنفيــذ 
اإلمكانيــات  لصيانــة  خطــة 
والتعلــم  للتعليــم  املتاحــة 
التابعــة. والكليــات  بالجامعــة 
يــث  تحد 2ب( -5 (2 -1 غ ب( (
الطــالب  بيانــات  قواعــد 
الطــالب  وبيانــات  )أعــداد 
بالتخصصــات  وتوزيعاتهــم 
بالجامعــة. املختلفــة 
يــث  تحد ) 3ج -5 (2 -1 غ ) ب (
املشــاركة  بيانــات  قواعــد 
الطالبيــة فــي األنشــطة الجامعيــة 
وبيانــا  أعــداد   – )األنشــطة 
علــى  وتوزيعاتهــم  املشــاركين 
املختلفــة( التخصصــات 
تحديــث  )ب(غ1-2)5-4د( 
املــدن  بيانــات  قاعــدة 
وبيانــات  )أعــداد  الجامعيــة 
باملــدن  املقيميــن  الطــالب 
علــى  وتوزيعاتهــم  الجامعيــة 
املختلفــة( التخصصــات 
)ب(غ1-2)5-5هـ(قواعــد بيانــات 
الطبية)الخدمــات- الشــئون 
املســتفيدين( أعــداد 

الكليــات  إحتياجــات  حصــر   -
وســائل  مــن  الجامعــة  ومرافــق 
والســالمة  األمــن  ومتطلبــات 
- تقييم تجهيزات املباني واملرافق 
التابعــة. والكليــات  بالجامعــة 
املواصفــات  -تقييــم 
واملرافــق  للمبانــي  العامــة 
التابعــة.  والكليــات  للجامعــة 
للطــوارئ  مخــارج  توفيــر   -
بــكل  للحريــق  وطفايــات 
ومعمــل وقاعــة  مبنــى 
لصيانــة  ســنوية  خطــة  -وضــع 
مباني ومرافق الجامعة والكليات 
واملرافــق. املبانــي  وتجهيــزات 
-وضــع آليــات املتابعــة والتنفيــذ 
ومصــادره. املطلــوب  والتمويــل 
الصيانــة  خطــة  تنفيــذ   -
للخطــة. الزمنــي  لإلطــار  وفقــا 
البيانــات  قواعــد  تحديــث   -
آليــات  ووضــع  املطلوبــة 
والتحديــث. للمراجعــة 

) 1أ -5 (2 -1 غ ) ب (
أغسطس من كل عام  
نشاط مستمر 2022-

2027

3ج( -5 (2 -1 غ )ب(
نشاط سنوي يونيو  

من كل عام

)ب(غ1-2)5-4د(
أبريل- مايو 2023

)ب(غ1-2)5-5هـ(
مايو- يونيو 2023

- نائب رئيس الجامعة 
لشئون خدمة 

املجتمع
- أمين عام الجامعة 

- اإلدارة العامة 
لشئون التعليم

- وكالء الكليات 
لخدمة املجتمع 
- مديري الكليات

- قائمة بإحتياجات 
الكليات

- توفر متطلبات األمن 
والسالمة.

- خطة معتمدة 
للصيانة السنوية 

بالجامعة والكليات 
التابعة.

- قواعد البيانات 
املطلوبة وآليات ضمان 

التحديث املستمر.

)ب(غ1-1)5-
1أ(
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الهدف اإلستراتيجي )3( تطوير الشبكة اإللكترونية الداخلية إلدارة الجامعة والكليات واملعاهد

)1( تطوير 
شبكة اإلنترنت 

وتقويتها بكل 
مباني الجامعة 
مع الربط بين 

الشبكات

- تغطية الجامعة 
بكل مبانيها بشبكة 

إنترنت قوية 
وسريعة.

- رضا كل األطراف 
املستفيدة 
بالجامعة 

 

)ب(غ1-3)1-1أ( توفيــر اإلنترنــت 
الالســكي وال ســلكي بــكل منشــأت 
ومبانــي الجامعــة بســرعة عاليــة 
الربــط  )ب(غ1-3)1-2ب( 
الشبكي بين القطاعات املختلفة 
املطلــوب التكامــل  لتحقيــق 

الهندســية  اإلدارة  توجيــه   -
مقايســة  بإعــداد  بالجامعــة 
شــبكة  لدعــم  تفصيليــة 
الجامعــة  مبانــي  بــكل  اإلنترنــت 
التــي  باألماكــن  حصــر   -
الشــبكة  تقويــة  إلــى  تحتــاج 
- إعــداد منصــة تعليميــة موحــدة 
مركزيــة  وتكــون  للجامعــة 

)ب(غ1-3)1-1أ(

)ب(غ1-3)1-2ب(

مايو 2023
سبتمبر 2023

-رئيس الجامعة
-اإلدارة الهندسية 

بالجامعة.
- أمين عام الجامعة.

- إدارة الشبكات 
بالجامعة

- توافر خدمات 
اإلنترنت بكافة مدرجات 

وقاعات التدريس 
بكليات الجامعة

- توفير منصة رقمية 
موحدة للجامعة 

- ميكنة الخدمات 
التعليمية واألنشطة 

)2( التكامل 
والربط  الشبكي 
بين القطاعات 

الثالث بما يعزز 
قدرة املؤسسة 

على إتخاذ القرار 

تنفيــذ  )2-1أ(  )ب(غ3-1 
قطاعــات  بيــن  الشــبكي  الربــط 
التكامــل يحقــق  بمــا  الجامعــة 

شــبكي  ربــط  مشــروع  تبنــي   -
بيانــات  قواعــد  وتحديــث 
الجامعــة  قطاعــات  بيــن 

)ب(غ1-3 )2-1أ(

مستمر 2027-2022

- رئيس الجامعة
-اإلدارة الهندسية 

بالجامعة.
- أمين عام الجامعة.

- إدارة الشبكات 
بالجامعة

- قواعد بيانات موحدة 
قطاعات الجامعة 

تخدم كافة األطراف 
املستفيدة

)3( توفير قواعد 
بيانات لألنشطة 

التعليمية 
والبحثية 

والخدمية 
بالجامعة

)3-1أ(تحديــث  )ب(غ3-1 
بيــن  الشــبكي  الربــط  وتطويــر 
بالجامعــة  املختلفــة  القطاعــات 

اإللكترونــي  املركــز  -مخاطبــة 
مــع  بالتنســيق  بالجامعــة 
لتوفيــر  القطاعــات  كافــة 
موحــدة  بيانــات  قواعــد 
الجامعــة قطاعــات  لجميــع 
ســواء  التنفيــذ  فــي  البــدء   -
التطويــر  أو  بالتحديــث 
القطاعــات  بيــن  الربــط  او 
بالجامعــة املختلفــة 

)ب(غ1-3 )3-1أ(

مستمر 2027-2022

رئيس الجامعة
-اإلدارة الهندسية 

بالجامعة.
- أمين عام الجامعة.

- إدارة الشبكات 
بالجامعة

- قواعد بيانات 
لالنشطة التعليمية 
والبحثية والخدمية
- تقارير إنجاز لكل 

قطاع
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التمويل
Finance النهايةالبداية

)4( التقييم 
املستمر ألداء 

الشبكات 
وتطويرها بما 

يدعم التكامل 
بينها

)4-1أ(إجــراء  )ب(غ3-1 
الشــبكات الداء  كامــل  تقييــم 

-تقديــم إدارة الشــبكات الصيانــة 
مــع  الشــبكات  لــكل  الدوريــة 
لــألداء  ســنوي  تقييــم  إجــراء 
للتطويــر  خطــة  تقديــم   -
للرقمنــة اإلتجــاه  ظــل  فــي 

- رئيس الجامعة)ب(غ1-3 )4-1أ(
-اإلدارة الهندسية 

بالجامعة.
- أمين عام الجامعة.

- إدارة الشبكات 
بالجامعة

-خطة صيانة لكل 
الشبكات بالجامعة

- تقرير عن أداء 
الشبكات 

- خطة للتطوير 
والتحسين
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الهدف اإلجرائي
Enabling

املخرجات
Outcomes

األنشطة
Activities

أليات التنفيذ
Implementation

املسئول عن التنفيذفترة التنفيذ
Responsible

مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

الهدف اإلستراتيجي )4(  التوسع في التعليم األلكتروني والتعليم عن بعد

1.تبني منصة 
تعليمية موحدة 

للجامعة 
لرفع املقررات 

اإللكترونية

-تعدد مصادر 
التعلم بالجامعة 

- تطوير 
إستراتيجيات 

التدريس والتعلم
- تطوير نظم 

التقويم والتقيم 
للطالب 

- إيميالت جامعية 
مفعلة لجميع 

أطراف العملية 
التعليمية

تأهيــل  )ب(غ1-4)1-1أ( 
فــي  للتوســع  بالجامعــة  املبانــي 
املعلومــات. تكنولوجيــا  نظــم 
تقويــة  ) 2ب -1 (4 -1 غ ) ب (
الســلكي  اإلنترنــت  شــبكة 
والســلكي بــكل كليــات الجامعــة. 
وضــع  ) 3ج -1 (4 -1 غ ) ب (
خطــط للتحــول الرقمــي تخــص 
والتقويــم. والتعلــم  التعليــم 

مبانــي  بكافــة  حصــر   -
وغيــر  املغطــاة  الجامعــة 
اإلنترنــت بشــبكة  املغطــاه 
تقديريــة  مقايســة  إعــداد   -
اإلطــار  محــددة  وعرضهــا 
املاليــة  والتكلفــة  الزمنــى 
املبانــي  تغطيــة  فــي  البــدء   -
للكليــات  األولويــة  وإعطــاء 
لألعتمــاد. تتقــدم  التــي 
مليكنــة  زمنيــة  خطــة  إعــداد   -
التعليميــة  الخدمــات 
الطالبيــة. واألنشــطة 
دورات  حزمــة  وتنفيــذ  إعــداد   -
تدريبيــة للتحــول الرقمــي فــي التعليــم
رقميــة  منصــة  إعــداد   -
موحــدة  تعليميــة 
اإللكترونــي  التعليــم  دمــج   -
التعليميــة العمليــة  فــي 
تعليمــي  برنامــج  إعتمــاد   -
بعــد  عــن  التعليــم  مجــال  فــي 
إســتراتيجيات  إعتمــاد    -
التعلــم  علــى  تعتمــد  تدريــس 
بعــد عــن  والتعليــم  اإللكترونــي 
إنتــاج  فــي  التوســع   -
اإللكترونيــة املقــررات 
عقــد  فــي  التوســع   -
اإللكترونيــة  اإلختبــارات 
 
ً
- برنامج لتسجيل الطالب إلكترونيا

)ب(غ1-4)1-1أ(
مستمر يناير 2023-  

أغسطس2027
)ب(غ1-4)1-2ب(

مستمر 2027-2022

- نائب رئيس الجامعة 
لشئون التعليم 

والطالب
- اإلدارة الهندسية 

بالجامعة 
- مركز إدارة 

الشبكات 
- مركز ضمان 

الجودة والتخطيط 
اإلستراتيجي 

- مركز اإلختبارات 
اإللكترونية 

- مركز القياس 
والتقويم 

- بيان معتمد بالكليات 
التي تغطيها شبكة 

اإلنترنت وبالكليات التي 
تحتاج إلى تقوية 

- قائمة اإلحتياجات 
للتوسع في نظم 

التكنولوجيا في التعليم 
من أجهزة ومعدات 

- دورات تدريبية 
لرفع كفاءة جميع 

األطراف املستفيدة 
على إستخدام نظم 

التكنولوجيا 
- مقررات إلكترونية 

- إختبارات الكترونية.
- إستراتيجيات مطورة 

للتدريس والتعلم. 
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الهدف اإلجرائي
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املخرجات
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أليات التنفيذ
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مؤشرات املتابعة
KPI)S(

التمويل
Finance النهايةالبداية

2 تطوير نظام 
التعلم اإللكتروني  
بما يضمن تطور 
الكتاب الجامعي

- تعظيم االستفادة 
من خدمات التعلم 

االلكتروني.
- مقررات 

إلكترونية مفعلة 
- موارد بشرية ذات 

أداء متميز 

توفيــر  )ب(غ1-4)2-1أ( 
داعمــة  تحتيــة  بنيــة 
اإللكترونــي التعلــم  لتطبيــق 
)ب(غ1-4)2-2ب( تدعيــم نظــم 
اإللكترونــي والتعلــم  التعليــم 
)ب(غ1-4)2-3ج( إنتــاج وإتاحــة 
اإللكترونيــة  املقــررات  وتفعيــل 
توفيــر  )ب(غ1-4)2-4د( 
جديــدة  إســتراتيجيات 
اإللكترونــي  للتعلــم 
الوافديــن  الطــالب  لجــذب 
املــوارد  )ب(غ1-4)2-5هـ(.تنميــة 
الذاتيــة ملركــز التعلــم اإللكترونــي
تنميــة  )ب(غ1-4)2-6ي(  
كفــاءة  ورفــع  البشــرية  املــوارد 
التعلــم  بمركــز  العامليــن 
اإللكترونــي املقــررات  وإنتــاج 

وضوابــط  آليــات  وضــع   -
اإللكترونيــة  املقــررات  لتفعيــل 
التابعــة. الكليــات  علــى مســتوى 
املفاضلــة  معاييــر  وضــع   -
املقــررات  بيــن  واالختيــار 
لتحيلهــا إلــى مقــررات الكترونيــة.
عمــل  ورش  تنظيــم   -
للتوعيــة  الجامعــة  لطــالب 
االلكترونــي. التعلــم  بنظــام 
زمنيــة  برامــج  وضــع   -
علــى  الطــالب  لتدريــب 
املقــررات  اســتخدام  كيفيــة 
االلكترونــي. التعلــم  بنظــام 
عمــل  ورش  تنظيــم   -
التدريــب  هيئــة  ألعضــا 
للتعريــف  الجامعــة  بكليــات 
االلكترونــي. التعلــم  بنظــام 
- تدريــب أعضــا هيئــة التدريــس 
املقــررات  تحويــل  كيفيــة  علــى 
اإللكترونــي. التعلــم  لنظــام 

)ب(غ1-4)2-1أ(
مستمر 2027-2022

)ب(غ1-4)2-2ب(

مستمر 2027-2022
)ب(غ1-4)2-3ج(

مستمر 2027-2022
)ب(غ1-4)2-4د(

مايو 2023- سبتمبر 
2023

)ب(غ1-4)2-5هـ(
أبريل 2023- 

أغسطس 2023
)ب(غ1-4)2-6ي(
أبريل- سبتمبر 2023

نائب رئيس الجامعة 
لشئون التعليم 

والطالب 
– مركز التعليم 

االلكتروني.
- وكالء الكليات 
التابعة لشئون 

التعليم والطالب.

- تقرير معتمد بآليات 
وضوابط تفعيل 

املقررات االلكترونية.
- األدلة والشواهد 

املرتبطة بتوعية 
الطالب وأعضاء هيئة 

التدريس بنظام التعلم 
االلكتروني وكيفية 

االستفادة منه.
- األدلة والشواهد 

املرتبط بتدريب طالب 
الجامعة على كيفية 
استخدام املقررات 

االلكترونية.
- األدلة والشواهد 

املرتبطة بتدريب 
أعضاء هيئة التدريس 

على كيفية تحويل 
املقررات لنظام التعليم 

االلكتروني.
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تحديد العقبات واملخاطر املحتملة 
تم تحديد العقبات واملخاطر املحتملة للخطة اإلستراتيجية فيما يلى :

1.قلة املوارد املالية وعدم كفايتها لتنفيذ أنشطة الخطة االستارتيجية للجامعة.

2.الروتين والترهل اإلدارى الذي قد يعوق تنفيذ األنشطة في األوقات املحددة وبمستوى األداء املطلوب.

3.عدم توافر الكوادر البشرية املدربة لتنفيذ االنشطة واملمارسات املتضمنة في الخطة التنفيذية.

4.مقاومة التغيير من قبل أعداد غير قليلة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين بالجامعة

5.صعوبــة تحديــد مؤشــرات قيــاس دقيقــة لتقييــم تحقــق األنشــطة واملمارســات املتضمنــة فــى الخطــة 
التنفيذيــة.

6.وجــود بعــض مــواد فــى القوانيــن تحــد مــن محــاوالت التطويــر التــى تنشــدها الجامعــة مــن خــال خطتهــا 
اإلســتراتيجية مثــل املــواد التــى تنظــم اإلجــازات والســفر واســتثمار املوارد،واالنفتــاح علــى املجتمــع.

7.قلــة دافعيــة بعــض الكــوادر االكاديميــة والغداريــة للحصــول علــى التدريــب املناســب لتنميــة مهاراتهــم 
الشــخصية والقياديــة الازمــة لتولــى املناصــب القياديــة بالجامعــة.

كيفية مواجهة العقبات واملخاطر املحتملة

يمكن مواجهة العقبات واملخاطر املحتملة للخطة اإلستراتيجية من خال اتباع اإلجراءات التالية:

- التغلب على قلة املوارد املالية : ستم اتباع ما يلى:

االستغال األمثل للموارد وتسويق الخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع املحلى والخارجى والشراكة 
مع الصناعة.

تحويــل االحتياجــات الســنوية فــى الخطــة اإلســتراتيجية إلــى مبالــغ ماليــة ،ومطالبــة وزارة التخطيــط ووزارة 
املاليــة بهــا بوقــت كاف.

التغلــب علــى الروتيــن والترهــل اإلدارى : مــن خــال تفعيــل القيــم الحاكمــة للخطــة اإلســتراتيجية لتشــجيع 
العمــل الجماعــى وتقديــر العاقــات اإلنســانية، وتحقيــق العدالــة والشــفافية واملســاءلة واملحاســبية.

التغلب على عدم توافر الكوادر البشرية املدربة لتنفيذ بعض األنشطة واملمارسات املتضمنة فى الخطة 
: وذلــك مــن خــال تحويــل النقــص فــى الكــوادر البشــرية بالخطــة اإلســتراتيجية إلــى وظائــف/ درجــات ماليــة 
، ويتــم مطالبــة الجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة بهــا بوقــت كاف،واملتابعــة املســتمرة لتنفيــذ األنشــطة 
واملمارسات بهدف الكشف املبكر عن أية صعوبات فى التنفيذ،وعقد ورش العمل الازمة لتنمية مهارات 
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الفــرق ودعمهــا بأحــد الكــوادر املدربــة لتقديــم الــازم لهــم فــي تنفيــذ األنشــطة واملمارســات.

التغلب على صعوبة تحديد مؤشرات قياس دقيقة لتقييم تحقق األنشطة واملمارسات: وذلك من خال 
قيام مركز التخطيط اإلســتراتيجي بدعوة ذوى الخبرة في تنفيذ وتقييم األنشــطة النوعية التى بها صعوبة 
في تحديد مؤشرات القياس لها لعقد ورش العمل مع فرق تنفيذ وتقييم األأنشطة واملمارسات،والتوصل 

ملؤشرات القياس الدقيقة لكل منها.

التغلــب علــى مقاومــة التغييــر مــن خــال : نشــر الوعــى بثقافــة الجــودة ،ووضــع نظــام موثــق ومعلــن لتقييــم 
األداء واتخاذ إجراءات تصحيحية للمارســات الخاطئة،واتباع أســاليب متنوعة للتحفيز املادى واملعنوى 

املستمرين،وتوســيع دائرته،لزيــادة عــدد املشــاركين فــى التطويــر الــذي تنشــده الجامعــة.

التغلــب علــى بعــض مــواد القوانيــن التــى تعــوق التطويــر: مــن خــال توفيــر بيئــة جاذبــة للعمــل تشــجع أعضــاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم والغداريين على استخدام أساليب إبداعية في إنجاز العمل بأعلى درجات األداء 

دون التقيــد باملــكان والزمان.

التغلب على نقص دافعية بعض الكوادر األكاديمية والغدارية: من خال عقد برامج تدريبية متخصصة 
لتنميــة املهــارات القياديــة فــى مقــر الجامعــة وبتكاليــف أقــل ، وتشــجيع الكــوادر األكاديميــة واإلداريــة فــى 
مختلــف الفئــات العمريــة لالتحــاق بهــا، بقصــد إعــداد صفــوف مختلفــة مــن القيــادات القادرة على تطوير 

العمــل الجامعــى فــى املســتقبل.
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أليات المتابعة والتقييم
للخطة الإستراتيجية
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تحديد آليات متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

يقــوم مركــز التخطيــط اإلســتراتيجي بالتنســيق مــع قيــادات الجامعــة والســادة عمــداء الكليــات 
وأميــن الجماعــة واالمنــاء املســاعدين ومديــري اإلدارات املركزيــة ومديــري املراكــز والوحــدات بالجامعــة 
لتشــكيل فــرق ملتابعــة تنفيــذ األنشــطة واملمارســات الازمــة لتحقيــق االهــداف االســاتراتيجية املتضمنــة 
فــي الخطــة التنفيذيــة، والتنســيق مــع مســئولى املوازنــة بالجامعــة ملناقشــة املخصصــات املاليــة التــى يمكــن 

تحديدهــا لألنشــطة واملمارســات املتضمنــة فــى الخطــة وترتيــب أولويــات تنفيذهــا، وذلــك كمــا يلــى :

الخطــة  ضــوء  فــى  اإلســتراتيجة  بتحديــث خططهــا  وكلياتهــا  الجامعــة  قطاعــات  قيــام  علــى  *التأكيــد 
لهــا. املاليــة  املخصصــات  توفيــر  وتنســيق  واعتمادهــا،  مراجعتهــا  ومتابعــة  للجامعــة   اإلســتراتيجية 

*التنســيق مــع قطاعــات الجامعــة وكلياتهــا وإدارتهــا لتشــكيل الفــرق التنفيذيــة لألنشــطة واملمارســات 
ل فيمــا يخصــه، وبمــا يســمح بتوســيع دائــرة املشــاركة مــن مــن املتخصصيــن ذوى 

ُ
املتضمنــة فــى الخطــة، ك

الخبــرة فــى تنفيــذ  النشــاط واملمارســة بأعلــى درجــات االداء.

الخطــة  ملتابعــة  معــه  واملتعاونيــن  اإلســتراتيجي  التخطيــط  مركــز  أعضــاء  مــن  لجــان  *تشــكيل 
تنفيذهــا. مراقبــة  فــى  آليــات  التنفيذية،واســتخدام 

طرق تقييم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

يقــدم مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي بالجامعــة مــن خــال لجنــة التخطيــط 
واملتابعــة واملشــكله مــن مجموعــة مــن الخبــراء فــي التخطيــط واملتابعــة تقريــر فنــي يتمثــل فــي مؤشــرات أداء 
ومــن  ودقــة االداء  وتوقيــت التنفيــذ،  مــن حيــث املســئول عــن التنفيــذ،  توضــح فيــه تنفيــذ األنشــطة، 
حيــث مــدى توافــر املتغيــرات الازمــة للتنفيــذ، ومــن حيــث مــدى تعــاون الجهــات املعنيــة فــى تنفيــذ النشــاط 
واملمارســة الواحــدة، ومــن حيــث تدبيــر ســبل مواجهــة املخاطــر فــى حــال حدوثها.ويكــون مهــام اللجنــة ما يلى:

-تقييــم القطاعــات والكليــات واإلدارات املركزيــة واملراكــز والوحــدات فــى تنفيــذ األنشــطة واملمارســات 
املخصصــة لهــا، ومراقبــة كفــاءة أداء االفــراد املشــاركين فــى فــرق تنفيــذ جميــع األنشــطة مــن حيــث دقــة 

التنفيــذ والتنفيــذ فــى الوقــت املحــدد.

-مراجعة توافق الخطة التنفيذية مع أولويات الجامعة.

-تقديــم تقريــر فنــى ســنوى مــن خــال مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي عــن اإلنجــازات التــى 
تحققــت فــى األنشــطة حســب الفتــرة املحــددة لهــا، واملشــكات التــى واجهــت التنفيذ،والحلــول التــى قامــت 

بهــا الجامعــة للتغلــب علــى هــذه املشــكات.

-تقديــم تقريــر مالــى ســنوى متزامــن مــع التقريــر الفنــى يصــف املصروفــات التــى تــم إنفاقهــا علــى كل 
وبيــان أســباب التبايــن فــى  ووصــف مــدى التبايــن بينهمــا،   ، نشــاط،ومقارنتها باملوازنــة املخصصــة لــه 
حــال وجوده.وتضميــن املوازنــة للعــام التالــى بقيمــة املبالــغ املطلوبــة لتنفيــذ البنــود املتضمنــة فــى الخطــة 

للجامعــة. اإلســتراتيجية 
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رمز املؤشر

املحورالقيم

KPI- E-01: 108التعليم والطابEducation

KPI-P-01: 50دراسات علياPost-Graduate

KPI-S-01:50خدمة مجتمعSociety

KPI-H-01:16موارد بشريةHuman Resource

KPI-I-01:43البنية التحتيهInfrastructure
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مؤشرات األداء للخطة اإلستراتيجية 2027-2022

رمز املؤشر

املحورالقيم

KPI- E-01: 108التعليم والطابEducation

KPI-P-01: 50دراسات علياPost-Graduate

KPI-S-01:50خدمة مجتمعSociety

KPI-H-01:16موارد بشريةHuman Resource

KPI-I-01:43البنية التحتيهInfrastructure
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محور التعليم والطالب )ت(

1
توفير التجهيزات املطلوبة لتحسين البيئة 

التعليمية بالجامعة.
- تقرير بالتجهيزات الحالية واملقترحة لتحسين بيئة KPI- E-01)ت( غ1-1 )1-1 أ (

العمل.
-قائمة بالتجهيزات الجديدة.
-وجود قاعدة بيانات للطالب

- إستبيانات لقياس أراء العاملين
- عدد البرامج األكاديمية الجديدة.

-توافر توصيف معتمد للبرامج األكاديمية الجديدة.
-وجود اللوائح املنظمة للبرامج األكاديمية الجديدة 

.
- عدد البرامج التسويقية للبرامج األكاديمية 

الجديدة.
-توافر سياسات معتمدة لتقييم فعالية البرامج 

األكاديمية الجديدة.
-نتائج قياس األاراء واإلجراءات التصحيحية.
- توافر تقرير معتمد باألدوات املستخدمة في 

التقييم.
-توافر تقرير معتمد بتقييم البرامج األكاديمية 

الحالية.
-توافر تقرير بسياسات التطوير واألدلة والشواهد. 

-توافر تقرير معتمد بآليات تحديث البيانات.
-وجود آليات معتمدة لقياس رضا املستفيدين

2
إطالق منصة تعليمية رقمية موحدة 

لجميع الكليات.
KPI- E-02)ت( غ1-1 )2-1 ب(

KPI- E-03)ت( غ1-1 )3-1 ج(قواعد بيانات محدثة للطالب 3

4
برنامج تسجيل الطالب للمقررات 
إلكترونيا ويوحد على جميع كليات 

الجامعة 

KPI- E-04)ت( غ1-1  )4-1 د(

5

ميكنة للخدمات الطالبية )الصحية- 
املدينة الجامعية- التعليمية- اإلجتماعية(

KPI- E-05)ت( غ1-1 )5-1هـ(



الخطة اإلستراتيجية

310

األدلة والشواهدمؤشرات األداء الرئيسيةالرمزكود النشاطالنشاطم

6
إستحداث مسابقات ومنافسات تدعم 

اإلبتكار والتميز وريادة األعمال على مستوى 
الجامعة

- عدد املتسابقين املشاركين على املستويات KPI- E-06)ت( غ1-1 )2-1 أ(
املختلفة. 

- زيادة عدد األفكار اإلبتكارية املنتجه
- إرتفاع عدد الجوائز املستحدثة وقيمتها 

- عدد الحاصلين على براءات اختراع 
- عدد املتدربين. 

- عدد اإلبتكارات. 
- عدد الزيارات العلمية ملتاحف العلوم واملراكز 

البحثية

7

إستحداث مسابقات ومنافسات تدعم 
اإلبتكار والتميز وريادة األعمال على 

املستوى القومي

KPI- E-07)ت( غ1-1 )2-2ب(

8
إستحداث مسابقات ومنافسات تدعم 

اإلبتكار والتميز وريادة األعمال على 
املستوى الدولي

-وجود مسابقات محلية ودولية لدعم االبتكار KPI- E-08)ت( غ1-1 )3-2ج(
والتميز

- عدد املشروعات التي سيتم تمويلها تدعم التميز 
واالبتكار

- عدد الجوائز املقدمه 
- توافر أخبار على موقع الجامعة

- عدد الزيارات 
- تقرير اإلحتياجات التدريبية

- عدد البرامج املستحدثه

9
تشجيع وتمويل مشاركة املبتكرين في 

املنافسات املحلية والدولية 
KPI- E-09)ت( غ1-1 )4-2د(

KPI- E-10)ت( غ1-1 )5-2 هـ(رصد جوائز مالية للمبتكرين10

11
نشر أخبار اإلبتكار والتميز على موقع 

الجامعة 
KPI- E-11)ت( غ1-1 )6-2ي(

12
وضع برنامج للزيارات العلمية ملتاحف 

العلوم واإلبتكار واملراكز البحثية بمصر 
والخارج..

KPI- E-12)ت( غ1-1 )7-2 ل(
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13

دراسة اإلحتياجات املجتمعية وسوق 
العمل قبل الشروع في إستحداث برامج 

بينية 

-توافر تقرير دراسة اإلحتياجات املجتمعيةKPI- E-13)ت( غ1-1 )3-1أ(
- عدد البرامج املستحدثة

تقرير لتطوير البرامج وزياردة فعاليتها

14
إستحداث برامج بينية تدعم اإلبتكار 

وريادة األعمال
KPI- E-14)ت( غ1-1.)3-2 ب(

15
تطوير البرامج التعليمية الحالية وزيادة 

فعاليتها.
KPI- E-15)ت( غ1-1 )3-3ج(

16
تقديم الدعم اللوجيستي للمركز للقيام 

بدوره املنوط به في دعم الكليات 
-قرارات تخص الدعم املقدم ملركز ضمان الجودة KPI- E-16)ت( غ1-2  )1-1أ(

والتخطيط اإلستراتيجي

17
عرض التقارير التي تخص الدعم الفني 

للكليات بمجلس الجامعة 
-تقرير املركز الفني بمجلس الجامعةKPI- E-17)ت( غ1-2  ) 2-1ب(

- قرارات مجلس الجامعة فيما يخص ملف اعتماد 
الكليات

18
إعتماد الخطط التدريبية والتشغيلية 

للمركز بمجلس اإلدارة.
-توافر الخطة التدريبية للمركز والتي تخص جميع KPI- E-18)ت( غ1-2  ) 3-1ج(

األطراف املستفيده

19

الدعم املالي ألنشطة املركز فيما يخص 
تشكيل فرق الدعم الفني وتجهيز الدورات 

التدريبية لكل األطراف املستفيدة 
بالجامعة

-بيان بالفرق املشاركة في أنشطة املركز KPI- E-19)ت( غ1-2  ) 4-1د(
- قرار مجلس جامعة

- حساب ختامي للمركز
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20
إجراء تقييم للتعرف على واقع الكليات من 

تجهيز ملف اإلعتماد
-تقرير فني عن موقف الكليات من تجهيز ملف KPI- E-20)ت( غ1-2  ) 2-1أ(

اإلعتماد

21

الدعم الفني املستمر لوحدات ضمان 
الجودة بالكليات

-توافر تقرير يخص موقف وحدات الجودة ومدى KPI- E-21)ت( غ1-2   )2-2ب(
تفعيلها 

- محاضر إجتماعات تخص إجتماع املركز مع 
وحدات الجودة

22
وضع أليات لدعم الكليات للوصول إلى 

اإلعتماد
- توافر أليات لدعم نظم الجودة بالكلياتKPI- E-22)ت( غ1-2  ) 2-3ج(

-تقرير فني ملتابعة املركز لوحدات الجودةKPI- E-23)ت( غ1-2  )2-4د(.متابعة نظم الجودة الداخلية للكليات 23

24
إستمرار دعم الكليات للتقدم للمشاريع 

التنافسية والفاعلية التعليمية 
-عدد املشاريع بالجامعةKPI- E-24)ت( غ1-2  )2-5هـ(.

-تقرير فني عن متابعة إنجاز هذه املشاريع

KPI- E-25)ت( غ1-2  )2-6ي(تقديم الدعم الالزم لتشجيع الكليات25

26
تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

املعاونة والجهاز اإلداري 
-إستمارات تقييم ألداء أعضاء هيئة التدريس- KPI- E-26) ت( غ1-2  )3-1أ(.

الهيئة املعاونة- الجهاز اإلداري.
- تقرير تقييم األداء للفئات املذكورة

27
تفعيل معايير قياس أداء أعضاء هيئة 

التدريس
- توافر معايير لقياس أداء أعضاء هيئة التدريسKPI- E-27)ت( غ1-2  )3-2ب(

28
إعتماد باق الكليات )طب بشري- تمريض- 

خدمة إجتماعية-دار علوم(
- توافر تقرير فني عن اإلعتماد املؤس�ضي لكليات KPI- E-28)ت( غ1-2  )4-1أ(

القطاع الطبي
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29
تجهيز ملف إعتماد  الجامعة طبقاً لدليل 
الهيئة القومية إلعتماد الجامعات 2009 

-توافر تقرير فيما يخص ملف اعتماد الجامعة2KPI- E-29)ت( غ1-2)4-2ب(

30
تصميم الئحة للتدريب امليداني يتم 

تعميمها على كل الكليات بعد إعتمادها.
-توافر الئحة تدريب ميداني موحدة لجميع الكلياتKPI- E-30)ت( غ1-3  )1-1أ(

31
قياس أثر التدريب لكل األطراف املستفيدة 

)متدرب- مدرب- جهات خارجية(.
-توافر تقرير قياس أثر)مردود( التدريبKPI- E-31)ت( غ1-3  )2-1أ(

32
-توافر ما يعرف logbook لكل الطالب فيما يخص KPI- E-32)ت( غ1-3  )3-2ب(تصميم logbook لكل الطالب بالجامعة 

نشاط التدريب

-توافر خطط للتحسين والتطويرKPI- E-33)ت( غ1-3  )2-3ج(وضع خطط تحسين وتطوير33

34
توقيع إتفاقيات وشراكات مع جهات 
خارجية لتوفير فرص عمل للطالب.

-عدد اإلتفاقيات والشراكات مع جهات خارجيةKPI- E-34)ت( غ1-3  )3-1أ(

35
- عدد ملتقيات التوظيف التي تم عقدها على KPI- E-35)ت( غ1-3  )3-2ب(عقد ملتقيات دورية للتوظيف للجامعة.

املستوى )الجامعة- الكليات(

36
نشر سياسات التعامل مع مشكالت 

التعليم والطالب على مستوى األطراق 
املختلفة ذات الصلة .

-طرق وسائل نشر سياسات التعليم والتعلم KPI- E-36)ت( غ1-4  )1-1أ(
بالجامعة
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37
عقد ورش عمل للسادة أعضاء هيئة 
التدريس باملعايير األكاديمية املرجعية.

-عدد ورش العمل لكل األطراف املستفيدة KPI- E-37)ت( غ1-4  )1-2ب(.
NARS بالجامعة للتعريف بـ

38
إرسال دليل باملعايير األكاديمية املرجعية 

NARS لكل السادة أعضاء هيئة التدريس.
-عدد األدلة التي تم توزيعها على الكليات فيما KPI- E-38)ت( غ1-4  )1-3ج(

يخص املعايير األكاديمية لكل قطاع

39

توصيف البرامج واملقررات الدراسية في 
ضوء نظام الساعات املعتمدة ووفقا 

للمعايير األكاديمية القومية املتبناة وفي 
ضوء احتياجات سوق العمل.

-توافر برامج ومقررات موصفه للكليات KPI- E-39)ت( غ1-4  )1-2أ(
- بيان بعدد الكليات التي قامت بالتوصيف 

40
إعداد الئحة إدارية ومالية موحدة للبرامج 

بالجامعة
-توافر الئحه مالية وإدارية للبرامج التعليمية KPI- E-40)ت( غ1-4  )2-2ب(.

بالجامعة

41
إعداد برامج تسويقية للبرامج التعليمية 

داخل الجامعة وخارجها 
- توافر خطة تسويقية لكل برامج الجامعةKPI- E-41)ت( غ1-4  )2-3ج(

42
توفير مراجعين داخليين وخارجيين للبرامج 

واملقررات الدراسية للمراجعة بشكل 
دوري

-بيان بعدد املراجعين الدخليين والخارجين لكل KPI- E-42)ت( غ1-4 )3-1أ(.
البرامج التعليمية بالجامعة

-توافر تقارير مراجعه داخلية وخارجية

43

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي وردت 
بتقارير املراجعين الداخلي والخارجي 

باألقسام العلمية وبمتابعة وكيل الكلية 
لشئون التعليم والطالب

-تقارير بأوجه اإلستفادة واإلجراءات التصحيحية KPI- E-43)ت( غ1-4 ) 3-2ب(
بناءا على تقارير املراجعيين
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44
توفير بنية تحتية داعمة لتطبيق التعلم 

اإللكتروني
-توافر البنية التحتيه الداعمة للتعلم اإللكترونيKPI- E-44)ت( غ1-4  )4-1أ(

45
-تقرير بالدعم املقدم من الجامعة لدعم نظم KPI- E-45)ت( غ1-4  )4-2ب(تدعيم نظم التعليم والتعلم اإللكتروني

التعليم والتعلم اإللكتروني

46
إنتاج وإتاحة وتفعيل املقررات اإللكترونية 

بنسبة %75
-عدد املقررات التي تم تحويلها وإتاحتها على منصة KPI- E-46)ت( غ1-4)4-3ج(

إلكترونية

47
توفير إستراتيجيات جديدة للتعلم 

اإللكتروني لجذب الطالب الوافدين 
- توافر إستراتيجيات )خطة مفعلة( لجذب الطالب KPI- E-47)ت( غ1-4  )4-4د(.

الوافدين

48
تنمية املوارد الذاتية ملركز التعلم 

اإللكتروني
-توافر خطة لتنمية املوارد الذاتية ملركز التعلم KPI- E-48)ت( غ1-4  )4-5هـ(

اإللكتروني

49
تنمية املوارد البشرية ورفع كفاءة العاملين 

بمركز التعلم وإنتاج املقررات اإللكتروني
-توافر خطة تدريبية لرفع كفاءة املوارد البشرية KPI- E-49)ت( غ1-4  )4-6ل(

بمركز التعلم وإنتاج املقررات

50
توفير اإلنترنت الالسكي وال سلكي بكل 

منشأت ومباني الجامعة بسرعة عالية 
-توافر خدمات اإلنترنت بمباني ومنشأت الجامعةKPI- E-50)ت( غ1-4  )5-1أ(

51
الربط الشبكي بين القطاعات املختلفة 

لتحقيق التكامل املطلوب
-توافر منصه رقمية للربط الشبكي بين القطاعات KPI- E-51)ت( غ1-4  )5-2ب(

الثالث بالجامعة

52
-توافر تقرير عن مواصفات الورقة اإلمتحانية KPI- E-52)ت( غ1-4  )6-1أ(تحديد مواصفات الورقة اإلمتحانية

)مركز التقويم والقياس(
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53
تدريب أعضاء هيئة التدريس على نظم 

التقييم الحديثة 
-عدد الدورات التدريبية ألاعضاء هيئة التدريس KPI- E-53)ت( غ1-4  )6-2ب(

على نظم القياس والتقييم الحديثة

54
-توافر تقرير عن نظم قياس املخرجات )مركز KPI- E-54)ت( غ1-4  )6-3ج(تطبيق نظام قياس املخرجات التعليمية

القياس والتقويم(

55
-توافر بنوك أسئلةKPI- E-55)ت( غ1-4  ) 6-4د(إنشاء بنوك أسئلة وتحديثها بشكل دوري

- بيان بعدد الكليات املشتركة في نظام بنوك 
األسئلة

56
أتمتة اإلمتحانات والتصحيح بكل كليات 

الجامعة 
-توافر تقرير عن نسبة أتمته اإلمتحانات KPI- E-56)ت( غ1-4  )6-5هـ(

والتصحيح.
-بيان بعدد الكليات التي تطبق نظام األتمته

57
وضع أليات لنظام اإلرشاد األكاديمي 

للطالب املتفوقين واملتميزين واملتعثرين 
وذوي الهمم

-توافر أليات لنظام اإلرشاد األكاديمي لجميع KPI- E-57)ت( غ1-4  )7-1أ(
الفئات املستهدفه

58
وضع أليات لنظام اإلرشاد األكاديمي 

للطالب املتعثرين 
-توافر أليات للطالب املتعثرينKPI- E-58)ت( غ1-4  )7-2ب(

59
وضع أليات لنظام اإلرشاد األكاديمي 

للطالب من ذوي الهمم
- توافر أليات للطالب ذوي الهممKPI- E-59)ت( غ1-4  )7-3ج(
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60

تقييم البرامج التعليمية للمرحلة الجامعية 
األولى الحالية.

-توافر تقرير عن تقييم البرامج التعليمية الحالية KPI- E-60)ت( غ1-5  )1-1أ(
بالجامعة

- بيان بعدد البرامج التعليمية ذات اللوائح القديمة
- بيان بعدد البرامج التعليمية ذات اللوائح 

املحدثه)الساعات املعتمدة(

61
دراسة سوق العمل ورجال الصناعة 

لتطور البرامج التعليمية  
-توافر تقرير عن دراسة السوق عند تطوير البرامج KPI- E-61)ت( غ1-5  )1-2ب(

أو تحديثها

62

تحديد البرامج التعليمية الفعالة وغير 
الفعالة في ضوء املراجعة والتقييم.

-بيان بعدد البرامج التعليمية الفعالة وغير الفعالة KPI- E-62)ت( غ1-5  )2-1أ(
بناءا على املراجعة والتقييم 

- بيان بأعداد الطالب امللتحقين بكل برنامج أخر 5 
سنوات 

63
تصميم استراتيجية للتعليم والتعلم 
بالجامعة و آليات للمراجعة واملتابعة 

والتقييم

-توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم وأليات ملراجعتهاKPI- E-63)ت( غ1-5  )3-1أ(

64
إعداد تقرير باألنشطة الطالبية التى تمت 

خالل 2022/2021
-توافر تقرير باألنشطة الطالبية خالل أخر KPI- E-64 3)ت( غ2-1 )1-1 أ(

سنوات
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65
تحديث قاعدة البيانات الخاصة بتحديد 
نسب مشاركة الطالب في األنشطة بجميع 

كليات الجامعة

-وجود قواعد بيانات بمشاركة الطالب في األنشطة KPI- E-65)ت( غ2-1 )1-2 ب(
الطالبية املختلفه

66
تحديث آليات قياس رضا الطالب عن 

األنشطة الطالبية املقدمة لهم
- استمارات قياس أراء الطالبKPI- E-66)ت( غ2-1 )1-3ج(

-عدد اللقاءات التي تم عقدها مع الطالب 
- تقرير يبين أراء الطالب عن األنشطة الطالبية 

67
تخصيص فترة زمنية كل أسبوع خالية من 

املحاضرات أو الدروس العلمية ملمارسة 
األنشطة الطالبية اإلبداعية

-توافر الجداول الدراسية التي تبين ذلك بكليات KPI- E-67)ت( غ2-1)1-4د(
الجامعة

68
إستحداث وتخصيص مباني الئقة 

لالنشطة الطالبية بالجامعة
-عدد املباني التي تم تطويرها- تحديثها- بنائها KPI- E-68)ت( غ2-1)1-5هـ(

لألنشطة الطالبية

69

تأهيل القائمين بإدارات رعاية الشباب 
القائمة على إدارة منظومة األنشطة 

الطالبية

-عدد الدورات التدريبية بإدارات رعاية الشباب KPI- E-69)ت( غ2-1)1-6ي(
بالجامعة والكليات

- تقرير يبين قياس مردود األداء بعد التدريب
- تقرير تقييم األداء بعد التدريب

70
إعداد خطة مفعلة لبرامج الرعاية 

اإلجتماعية والتكافل 
-توافر خطة عن برامج الرعاية اإلجتماعية KPI- E-70)ت( غ2-2 )1-1أ(

والتكافل

71
- توافر خطة للرعاية الصحية والطبية املقدمه لكل KPI- E-71)ت( غ2-2)1-2ب(إعداد خطة للرعاية الصحية

الطالب بالجامعة
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72
- توافر خطة للرعاية النفسية املقدمه لكل الطالب KPI- E-72)ت( غ2-2 )1-3ج(إعداد خطة للرعاية النفسية

بالجامعة

73
إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل الطالب 
املحتاجين للرعاية اإلجتماعية والصحية 

والنفسية. 

-توافر منصه رقميه لتسجيل الطالب املقدمين KPI- E-73)ت( غ2-2 )1-4د(
للرعايه اإلجتماعية- الصحية والنفسية

74
إنشاء قواعد بيانات للطالب املستفيدين 

من الرعاية اإلجتماعية والصحية 
والنفسية 

- توافر قواعد بيانات تبين عدد املستفيدين من KPI- E-74)ت( غ2-2 )1-5هـ(
الخدمات الطبية املقدمه للطالب

75
تفعيل دور رعاية الشباب بالكليات في إطار 

ضوابط محددة وخطط معلنة للطالب .
-توافر أليات وضوابط محددة لدى رعاية الشباب KPI- E-75)ت( غ2-2 )1-6ي(

)جامعة- كلية(

76
قياس أراء الطالب في  جودة برامج الرعاية 

والخدمات املقدمه لهم
-توافر قياس أراء الطالب عن الخدمات الطبية KPI- E-76)ت( غ2-2 )1-7ل(

املقدمه لهم

-توافر تقرير عن تقييم خدمات املدن الجامعيةKPI- E-77)ت( غ2-2 )2-1أ(تقييم للخدمات الحالية للمدن الجامعية 77

78
تحديد نقاط القوة والضعف  وأوجه 
القصور بالخدمات املقدمه من املدن 

الجامعية 

-التحليل البيئي لتحديد نقاط القوة والضعف KPI- E-78)ت( غ2-2)2-2ب(
بالخدمات املقدمه من املدن الجامعية

79
تحسين خدمات التغذية باملدن الجامعية 
وإسنادها ملتخصصين في خدمات األغذية 

واملشروبات

-توافر تقرير يرصد حالة التحسن والتطور KPI- E-79)ت( غ2-2 )2-3ج(
بخدمات التغذية باملدن الجامعية
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80
تحسين خدمات األقامة باملدن الجامعية 

بعد تقييمها 
-توافر تقرير يرصد حالة التحسن والتطور KPI- E-80)ت( غ2-2 )2-4د(

بخدمات االقامه باملدن الجامعية

81
إنشاء قاعدة بيانات باملستفيدين من 

خدمات املدينة الجامعية 
-وجود قاعدة بيانات بكل الخدمات التي تقدمها KPI- E-81)ت( غ2-2 )2-5هـ(

املدن الجامعية

82
قياس أراء املستفيدين من خدمات املدن 

الجامعية
-توافر استمارات قياس أراء املستفيدين من KPI- E-82)ت( غ2-2 )2-6ل(

خدمات املدن الجامعية
-عدد اللقاءات التي تم عقدها مع املستفيدين

83
قياس رضا األطراف املستفيدة عن 

الخدمات الطالبية املقدمة.
-تقرير قياس أراء الطالب عن الخدمات الطالبيةKPI- E-83)ت( غ2-2 )3-1أ(

84
تفعيل مشاركة األطراف املستفيدة في 

الخدمات واألنشطة الطالبية بالجامعة
- بيان يوضح األطراف املشاركه في الخدمات KPI- E-84)ت( غ2-2 )3-2ب(

واألنشطة الطالبية 

85
الحرص على إشراك الطالب في القرارات 

التي تخصهم 
-توافر املجالس واللجان التي يشارك فيها الطالب KPI- E-85)ت( غ2-2 )4-1أ(

86
تمثيل طالبي فعال في لجان التعليم 

والطالب بالكليات.
-توافر بيان بأسماء الطالب املشاركين في لجان KPI- E-86)ت( غ2-2 )4-2ب(

التعليم والطالب )جامعة- كليات(

87
عقد لقاءات )2 ندوة في العام( مع السيد 

الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون 
التعليم والطالب 

-عدد اللقاءات التي تم عقدها السيد الدكتور نائب KPI- E-87)ت( غ2-2 )4-3ج (
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
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88
تأهيل املباني بالجامعة للتوسع في نظم 

تكنولوجيا املعلومات.
-توافر تقرير يبين عدد املباني بالجامعة التي تم KPI- E-88)ت( غ2-3 )1-1أ(

تأهيلها بنظم التكنولوجيا الحديثة

89
تقوية شبكة اإلنترنت السلكي والسلكي بكل 

كليات الجامعة. 
-توافر شبكة اإلنترنت بكل مباني وكليات الجامعةKPI- E-89)ت( غ2-3 )1-2ب(

90
التوسع في ميكنة الخدمات واألنشطة 

التعليمية. 
-توافر تقرير عن نسبة اإلنجاز في مكينة الخدمات KPI- E-90)ت( غ2-3 )1-3ج(

واألنشطة التعليمية

91
وضع خطط للتحول الرقمي في جميع 

الخدمات واألنشطة الطالبية بالجامعة
-توافر خطة للتحول الرقمي بكل الخدمات KPI- E-91)ت( غ2-3 )1-4د(

واألنشطة الطالبية بالجامعة

92
تنويع مصادر التعلم بإستخدام تكنولوجيا 

املعلومات
-توافر إستراتيجات للتعليم والتعلم تشمل KPI- E-92)ت( غ2-3 )1-5هـ(

إستخدام تكنولوجيا املعلومات

-توافر وسائل للتواصل مع الخريجين.KPI- E-93)ت( غ3-1 )1-1أ(إنشاء رابطة للخريجين 93

-عدد ملتقيات  الخريجين )جامعة- كلية(KPI- E-94)ت( غ3-1 )1-2ب(إعداد ملتقي للخريجين 94

-عدد ملتقيات التوظيف )جامعة كلية(KPI- E-95)ت( غ3-1 )1-3ج(عقد مؤتمرات توظيف سنويا95

96
-عدد ورش العمل والندوات املهنية التي تخص KPI- E-96)ت( غ3-1 )1-4د(عقد ندوات وورش عمل مهنية للخريجين

الخريجين

97
الحرص على قياس أراء الخريجين بأدوات 

متنوعة ومعايير محددة.
-توافر أدوات متنوعة لقياس أراء الخريجينKPI- E-97)ت( غ3-1 )2-1أ(
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98
إعداد خطط للتحسين والتطوير في ضوء 

قياس األراء ونتائجها
-توافر خطه للتحسين والتطويرKPI- E-98)ت( غ3-1 )2-2ب(

99
حصر بالخريجين في جميع التخصصات 

بكليات الجامعة 
-توافر قواعد بيانات للخريجين KPI- E-99)ت( غ3-3 )1-1أ(

100
تنفيذ خطة تدريبية مهنية حسب 
التخصصات بواقع:25% كل عام 

-توافر خطة تدريبية مهنية للخريجينKPI- E-100)ت( غ3-3 )1-2ب(

101
-توافر أساليب للتدريب مضمنه في إستراتيجيات KPI- E-101)ت( غ3-3 )1-3ج(إستحداث أساليب جديدة للتدريب. 

التعليم والتعلم

102
قياس مردود أداء التدريب من خالل نسب 

التوظيف للخريجين
-توافر تقرير يبين قياس مردود أداء التدريبKPI- E-102)ت( غ3-4 )1-4د(

103
الحرص على التقييم الذاتي املستمر لكل 

الخدمات التعليمية للجامعة
-تقرير فني للتقويم الذاتي لكل الخدمات التعليمية KPI- E-103)ت( غ3-3 )2-1أ(

بالجامعة

-توافر أليات لقياس وتقييم مخرجات التعليمKPI- E-104)ت( غ3-3 )2-2ب(أليات قياس وتقيم مخرجات التعليم.104

105
التحديث املستمر للتعليم والتعلم ملواكبة 

املستجدات
KPI- E-105)ت( غ3-3 )2-3ج(

106
إبتكار طرق جديدة لتقويم أداء الطالب 

والقائمين على العملية التعليمية
-توافر تقرير عن األدوات املتنوعه لتقويم أداء KPI- E-106)ت( غ3-3 )2-4د(

الطالب
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107
التقييم الفعال واملستمر للبرامج التعليمية 

ومدى مالئمتها لسوق العمل
- تقارير متابعه للبرامج واملقرراتKPI- E-107)ت( غ3-3 )2-5هـ(

108
الحرص على املراجعات الداخلية 

والخارجية للبرامج واملقررات.
-تقارير مراجعة داخلية وخارجيةKPI- E-108)ت( غ3-3 )2-6ل(

محور الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

1
تحديد االحتياجات املجتمعية من 

التخصصات العلمية
-وجود تقرير تحديد اإلحتياجات املجتمعية فيما KPI-P-01د)غ1-1-1أ(

يخص التخصصات العلمية

2
تحديد االحتياجات املجتمعية من العلوم 

اإلنسانية
-وجود تقرير تحديد اإلحتياجات املجتمعية فيما KPI-P-02د)غ1-1-2ب(

يخص العلوم اإلنسانية

3
تحديد االحتياجات املجتمعية من 

التخصصات البينية
-وجود تقرير تحديد اإلحتياجات املجتمعية فيما KPI-P-03د)غ1-1-3ج(

يخص التخصصات البينية

4
تحديث اللوائح الدراسية لكليات الجامعة 

بنظام الساعات املعتمدة
-توافر تقرير بالكليات التي تطبق نظام ساعات KPI-P-04د)غ1-2-1أ(

معتمدة والكليات التي مازالت تطبق لوائح قديمة

5
إعداد املعايير األكاديمية للبرامج املقترحة 
بالالئحة في ضوء االحتياجات املجتمعية

-توافر مسودات ومقترحات إلعداد املعايير KPI-P-05د)غ1-2-2ب(
األكاديميةARS في ضوء اإلحتياجات املجتمعية

6
توصيف البرامج في ضوء رسالة البرنامج 

واملعايير األكاديمية
-عدد البرامج املوصفه التي تخص الدراسات العلياKPI-P-06د)غ1-1-3ج(
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7
إعداد برامج مشتركة بين كليات الجامعة 

وفًقا لالحتياجات
-عدد البرامج املشتركة بين كليات الجامعةKPI-P-07د)غ1-1-4د(

8
تحديد التوجهات الدولية البحثية 

والتعليمية
-توافر تقرير يبين التوجهات البحثية والتعليميةKPI-P-08د)غ1-3-ا أ(

-عدد البرامج املشتركة مع جامعات محليةKPI-P-09د)غ1-3-2ب(تصميم برامج مع الجامعات املحلية9

- عدد البرامج املشتركة مع جامعات دوليةKPI-P-10د)غ1-3-3ج(تصميم برامج مشتركة مع جامعات دولية10

-التحليل البيئي لبرامج الدراسات العليا بالجامعةKPI-P-11د )غ1-2-1-1 أ(تحليل البرامج القائمة11

-عدد اللوائح التي تخص برامج الدراسات العلياKPI-P-12د )غ1-2-1-2ب(تعديل اللوائح الخاصة بالبرامج الحالية12

13
-عدد برامج الدراسات العليا بكليات الجامعةKPI-P-13د )غ1-2-1-3ج(توصيف البرامج القائمة ومقرراتها

- عدد مقررات التي تم توصيفها ببرامج الدراسات 
العليا

14
إعداد الئحة إدارية ومالية  لبرامج 

الدراسات العليا بالجامعة
-توافر الئحة إدارية ومالية لبرامج الدراسات العليا KPI-P-14د)غ1-2-2-1أ(

بالجامعة
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15

إعداد برامج تسويقية مختلفة بأدوات 
مختلفة

-توافر خطة تسويقية لبرامج الدراسات العليا KPI-P-15د)غ1-2-3-1أ(
بالجامعة

- بيان بأعداد الطالب املسجلين ببرامج  الدرسات 
العليا أخر 3 سنوات

16
مراجعة استراتيجيات التعليم والتعلم 

الحالية بالجامعة واملطبقة عاملًيا
-توافر تقرير مراجعة إلستراتيجيات التعليم والتعلم KPI-P-16د)غ1-3-1-1أ(

والتقويم.

17

إعداد استراتيجيات للتعليم مرتبطة 
بالجدارات املستهدفة

-توافر إستراتيجية للتعليم ترتبط بالجدارات KPI-P-17د)غ1-3-1-2ب(
املستهدفه

- زيادة عدد الكتب واملراجع باملكتبات
- وثائق تفيد عقد ورش عمل ألعضاء هيئة 

التدريس عن أساليب التعليم والتعلم

18
إعداد نظام موحد للتدريب امليداني 

بالجامعة
-توافر دليل للتدريبKPI-P-18د)غ1-3-2-1أ(

-قاعدة بيانات للمتدربين 

19
عقد بروتوكوالت تعاون مع جهات التدريب 

امليداني
-عدد بروتوكالت التعاون مع جهات التدريبKPI-P-19د)غ1-3-2-2ب(

-قياس مردود أداء جهات التدريب
- تقرير فني سنوي عن مردود التدريب

20
-توافر عدد من أجهزة الحاسب األلي املتصلة KPI-P-20د)غ1-3-3-1أ(تقوية شبكات األنترنت في املعامل البحثية

بخدمات اإلنترنت
-توافر قواعد بيانات عاملية متصلة بالشبكة
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21
-عدد املعامل التي تم تجهيزهاKPI-P-21د)غ1-3-3-2ب(تجهيز املعامل باألجهزة واملعدات الالزمة

-تقرير باألجهزة واملعدات

-وجود قواعد بيانات للمعاملKPI-P-22د)غ1-3-3-3ج(استكمال قاعدة بيانات املعامل بالجامعة22

-عدد املعامل التي تم انشائهاKPI-P-23د)غ1-3-3-4د(إنشاء معامل جديدة بالجامعة23

24
تفعيل املنصات االلكترونية في التعليم 

الهجين
-توافر قواعد بيانات عاملية متصلة بالشبكة.KPI-P-24د)غ1-3-4-1أ(

-عدد الزائرين على هذه املنصات 

25
تقييم النظم الحالية املستخدمة في برامج 

الدراسات العليا
-وجود تقرير مراجعة عن النظم املستخدمة في KPI-P-25د)غ1-3-5-1أ(

تقييم البرامج الحالية
-إجراءات تصحيحية

26
دراسة نظم التقييم املتبعة في البرامج 

املناظرة محلًيا ودولًيا 
-وجود تقرير مراجعة عن النظم املستخدمة في KPI-P-26د)غ1-3-5-2ب(

تقييم البرامج الحالية محليا ودوليا
-إجراءات تصحيحية

27

إعداد نظم تقويم تقيس املخرجات 
التعليمية 

-وجود تقرير مراجعة عن النظم املستخدمة في KPI-P-27د)غ1-3-5-3ج(
تقييم املخرجات التعليمية

- توافر تقرير البرنامج
-إجراءات تصحيحية
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28
تحديث نظام التصحيح االلكتروني 

بالجامعة
-عدد األجهزة التي تم توفيرها للتصحيح اإللكترونيKPI-P-28د)غ1-3-5-4د(

-بيان بأسماء الكليات التي تطبق النظام.

29
-توافر تقرير عن األدوات املستخدمة لقياس KPI-P-29د)غ2-1-1-1أ(تحديد االحتياجات التدريبية 

اإلجتياجات التدريبية

- توافر خطة تدريبية تراعي اإلحتياجات التدريبيةKPI-P-30د)غ2-1-1-2ب(إعداد الخطة التدريبية30

-وجود تقرير قياس مردود أداء التدريبKPI-P-31د)غ2-1-1-3ج(تقييم البرامج التدريبية31

32
-توافر تقرير عن األدوات املستخدمة لقياس KPI-P-32د)غ2-2-1-1أ(تحديد االحتياجات القومية البحثية

اإلجتياجات البحثية القومية

33
- توافر خطة تدريبية تراعي اإلحتياجات البحثية KPI-P-33د)غ2-2-1-2ب( تحديد االحتياجات املجتمعية 

القومية

-وجود الخطة البحثية للجامعةKPI-P-34د)غ2-2-2-1أ(إعداد الخطة البحثية 34

-توافر تقرير مراجعة للخطة البحثية KPI-P-35د)غ2-2-2-2ب(تقييم الخطة البحثية سنويا35

36
إعداد أجندة الفعاليات العلمية والبحثية 

للكلية
-عدد الفاعليات العلمية والبحثية بالجامعة KPI-P-36د)غ2-3-1-1أ(

والكليات

37
-بيان باألعداد التي تم إصدارها من املجلة العلمية KPI-P-37د)غ2-3-1-2ب(إصدار مجلة علمية دولية لجامعة الفيوم

الدولية
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38
-قرار التشكيلKPI-P-38د)غ2-4-1-1أ(تكوين فرق بحثية بالجامعة 

-توافر خطة العمل

39
تكوين فرق بحثية بين الجامعة ومؤسسات 

بحثية وعلمية محلية ودولية 
-قرار تشكيل الفرق البحثيةKPI-P-39د)غ2-4-1-2ب(

- محاضر اإلجتماعات

-توافر خطة تسويقية ألبحاث العلمية للجامعةKPI-P-40د)غ2-4-2-1أ(إعداد برامج تسويقية لألبحاث بالجامعة40

-توافر قاعدة بيانات ألنشطة املؤتمراتKPI-P-41د)غ3-1-1-1أ(إعداد مؤتمر علمي للجامعة كل عامين 41

42
توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات إقليمية 

ودولية 
-عدد االتفاقيات التي عقدتها جامعة الفيوم مع KPI-P-42د)غ3-1-2-1أ(

جهات اقليمية ودولية

43
اشتراك الجامعة في منظمات دولية 

وإقليمية
-وجود قاعدة بيانات تبين إشتراك جامعة الفيوم KPI-P-43د)غ3-1-2-2ب(

في منظمات اقليمية ودولية

44

حراك دولي ألعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة

-عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة KPI-P-44د)غ3-2-1-1أ(
املبعوثين في الخارج

-عدد األبحاث العلمية املنشورة بمجالت دولية 
- عدد أعضاء هيئة التدريس الزائرين بجامعات 

أجنبية
-القنوات العلمية املشتركة بين جامعة الفيوم 

وجامعات أجنبية
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45
نشر البرامج التسويقية للجامعة في الجهات 

املختلفة
-توافر خطة تسويقية لبرامج الجامعةKPI-P-45د)غ3-3-1-1أ(

-قرار انشاء مكتب الوافدينKPI-P-46د)غ3-3-2-1أ(إعداد مكتب للوافدين46

-الئحة مكتب الوافدينKPI-P-47د)غ3-3-2-2ب(إعداد الئحة املكتب 47

48
-قرار تشكيل مكتب الوافدينKPI-P-48د)غ3-3-2-3ج(تعيين القائمين بأنشطة املكتب املختلفة

-قرار تعيين الجهاز اإلداري

49

إعداد فعاليات للطالب الوافدين 
بالجامعة

-توافر تقرير بالفعاليات التي تم ننظيمها للطالب KPI-P-49د)غ3-3-3-1أ(
الوافدين

- عدد الفعاليات التي تم تنظيمها
-عدد الطالب الوافدين املشتركين بالفعاليات

50
إعداد نظام للدعم املادي واملعنوي 

للطالب الوافدين
- بيان بعدد الطالب الوافدين أخر 5 سنواتKPI-P-50د)غ3-3-4-1أ(

-توافر خطة لزيادة عدد الطالب الوافدين

محور خدمة املجتمع وتنمية البيئة )خ(

1

تفعيل مجلس أمناء قطاع خدمة املجتمع 
بمشاركة املجتمع املدني لوضع السياسة 

العامة للقطاع والتنسيق بين املراكز 
والوحدات

-قرار تشكيل مجلس خدمة املجتمع وتنمية البيئةKPI-S-01)خ( غ1-1 )1-1أ(
- بيان بأسماء املشاركين من املجتمع املدني
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2
-توافر تقرير بأنشطة مركز رصد املشكالت KPI-S-02)خ(غ1-1 )1-2ب(تفعيل مركز رصد املشكالت املجتمعية.

املجتمعية

3
تقييم أداء املراكز والوحدات ذات الطابع 

الخاص في ضوء السياسات املالية 
الحاكمة واملتطلبات املجتمعية.

-وجود تقارير سنوية عن أنشطة املراكز ووحدات KPI-S-03)خ(غ1-1 )1-3ج(
ذات الطابع الخاص

4
تحديث واعتماد لوائح املراكز والوحدات 

ذات الطابع الخاص بما يعظم موارد 
الجامعة.

-وجود قرارات وزارية باللوائح املحدثة للمراكز KPI-S-04)خ(غ1-1 )1-4د(
والوحدات ذات الطابع الخاص

5

تنظيم حمالت التوعية املجتمعية 
لإلعالن عن الخدمات التي تقدمها املراكز 

والوحدات ذات الطابع الخاص

- توافر خطة تشمل حمالت التوعية لخدمات KPI-S-05)خ(غ1-1 )1-5هـ(
الجامعة

-عدد الحمالت كل عام 
- قياس مردود األداء

6

إعداد خطة للمشاركة الطالبية باملراكز 
والوحدات ذات الطابع الخاص من خالل: 
التدريب، والعمل التطوعي، والعمل بعض 

الوقت بأجر

-وجود بيان بأسماء الطالب املشاركين في املراكز KPI-S-06)خ(غ1-1 )1-6ي(
والوحدات ذات الطابع الخاص.

7
تحديث واعتماد املراكز والوحدات ذات 

 ملعايير الجودة
ً
الطابع الخاص وفقا

-توافر إجراءات تخص إعتماد الوحدات واملراكز KPI-S-07)خ(غ1-1 )1-7ل(
ISO ألنظمة الجودة اإلدارية
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8
متابعة أداء وحدة تعليم الكبار للتواصل 

مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
- توافر تقرير متابعة أداء وحدة تعليم الكبارKPI-S-08)خ(غ1-1)1-8ن(

9
إنشاء مركز استشارات للطاقة البديلة 
واستخداماتها مثل الطاقة الشمسية ، 

الغاز الحيوى.

-قرار اإلنشاء وموافقة مجلس الجامعة.KPI-S-09)خ(غ1-1)1-2أ(
-الئحة املركز

10
إنشاء وحدة لجمع وفرز وتدوير املخلفات 

ً
واالستفادة منها تعليميا

قرار اإلنشاء وموافقة مجلس الجامعة.KPI-S-10)خ(غ1-1)2-2ب(
-الئحة الوحدة

11
قرار اإلنشاء وموافقة مجلس الجامعة.KPI-S-11)خ(غ1-1)3-2ج(إنشاء مركز إدارة املعرفة بالجامعة

-الئحة املركز

12
تطوير أداء دور وحدة دراسات تقييم األثر 

البيئي
-تقرير أداءKPI-S-12)خ(غ1-1)4-2د(

- توافر أدوات للتطوير

13
إنشاء وحدة للمحافظة علي امللكية 

الفكرية
قرار اإلنشاء وموافقة مجلس الجامعة.KPI-S-13)خ(غ1-1)5-2هـ(

-الئحة الوحدة

14
تشكيل فريق عمل من تخصصات مختلفة 

لتحديد مجاالت وجهات الشراكة مع 
املجتمع املدنى

-قرار تشكيل الفريق وممثل به كافة األطراف.KPI-S-14)خ(غ1-1)1-3أ(

15
عقد ورش عمل موسعة ملناقشة ما انتهى 

إليه فريق العمل
-توافر محاضر ورش العمل واالجتماعاتKPI-S-15)خ(غ1-1)2-3ب(
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16
عرض نتائج ورش العمل على قطاع خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة القرارها
-توافر تقرير يضم أهم النتائج والتوصياتKPI-S-16)خ(غ1-1)3-3ج(

17
تشكيل مجالس استشارية تفاعلية 
بمشاركة املجتمع املدنى لكل املراكز 

والوحدات ذات الطابع الخاص

-قرارات التشكيل لهذه املجالس KPI-S-17)خ(غ1-1)4-3د(

18
عقد اجتماعات دورية فى بداية كل فصل 

درا�ضى العضاء املجلس االستشارى 
ومديرى املراكز 

- توافر محاضر االجتماعاتKPI-S-18)خ(غ1-1)5-3هـ(

19
تنظيم ورش عمل بمشاركة املجتمع 

املدنى لتنفيذ ما اسفرت عنه االجتماعات 
الدورية للمجلس االستشارى

-عدد ورش العمل التي تم تنظيمها كل عامKPI-S-19)خ(غ1-1)6-3ي(

20
اعداد الدراسات الخاصة بالتنمية 

املجتمعية وتحويلها الى مشروعات وطرحها 
على الجهات املانحة املحلية والدولية

- توافر الدراسات الخاصة بجدوى املشاريع التي KPI-S-20)خ(غ1-1)7-3ل(
يتم تبنيها من الجامعة

- عدد املشروعات املنفذه كل عام

21
تنفيذ برامج تنمية بشرية الفراد 

ومؤسسات املجتمع املدنى فى ضوء 
احتياجاتهم الفعلية

-عدد البرامج التي يتم تنفيذهاKPI-S-21)خ(غ1-1)9-3و(
- قياس مردود األداء
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22
تقديم الدعم الفنى للراغبين فى االستفادة 

من املشروعات الصغيرة خاصة 
الصناعات اليدوية 

-عدد الندوات وورش العمل لتقديم الدعم الفنيKPI-S-22)خ(غ1-1)10-3ق(

23
عقد ورشة عمل لتحديد أهم مخرجات 

الجامعة التى يمكن تسويقها
-عدد ورش العمل التي تم عقدهاKPI-S-23)خ(غ1-1)11-3ف(

24
متابعة تطوير املركز االقليمى لجامعة 

الفيوم 
-توافر تقرير يشمل أوجه التطويرKPI-S-24)خ(غ1-1)13-3ص(

25
تشكيل فريق ملتابعة تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.
-قرارات التشكيل لفريق املتابعةKPI-S-25)خ(غ1-1)1-4أ(

26
تعزيز دور الجامعة فى املساهمة 

باملشروعات القومية.
-عدد املشروعات التي تقوم الجامعة باملشاركة فيهاKPI-S-26)خ(غ1-1)3-4ج(

27
تشكيل فرق عمل وعقد ملتقيات علمية 

وإعداد برامج توعية ملواجهة الثار السلبية 
للتغيرات املناخية.

-قرارات التشكيل لفريق العملKPI-S-27)خ(غ1-1)6-4ي(
-عدد امللتقيات العلمية التي تعقد كل عام

28

عقد ورش عمل لنشر ثقافة الرقمنة فى 
خدمة املجتمع

-عدد ورش العمل التي تخص الرقمنةKPI-S-28)خ(غ1-1)7-4ل(
-عدد الخدمات التي تم ميكنتها بالجامعة لخدمة 

املجتمع
-عدد املتدربين على ثقافة الرقمنة

- توافر تقرير قياس مردود األداء
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29

التوسع فى إستخدام تطبيقات الذكاء 
االصطناعى فى مجال خدمة املجتمع وتنمية 

البيئة

- عدد ورش العمل التي تخص تطبيقات الذكاء KPI-S-29)خ(غ1-1)8-4ن(
اإلصطناعي

-عدد الخدمات التي تم ميكنتها بالجامعة لخدمة 
املجتمع

-عدد املتدربين على ثقافة الرقمنة
- توافر تقرير قياس مردود األداء

30

تفعيل دور املتحف الجيولوجي بالجامعة 
والتنسيق مع املتحف الجيولوجي املصري 
لنشر الوعي بالحفاظ على املوارد الطبيعية.

-قرار إنشاء املتحف الجيولوجيKPI-S-30)خ(غ2-1)1-1أ(
-الئحه تشغيل املتحف

-عدد الزوار كل عام 
-توافر تقرير سنوي بأوجه اإلستفادة املجتمعية 

ودور املتحف في املجتمع

31
نشر وتحديث األخبار والتقارير الخاصة 

بحماية البيئة وتنمية املوارد الطبيعية علي 
موقع الجامعة بصفه مستمرة 

-بيان باألخبار والتقارير التي تخص البيئةKPI-S-31)خ(غ2-1)2-1ب(
-توافر تقرير بمدى تحديث موقع الجامعة

32

إصدار نشرات دورية باملشاركة مع جهاز 
شئون البيئة وقطاع املحميات الطبيعية 
باملحافظة عن انشطتهم في الحفاظ على 

موارد األقليم الطبيعية 

-وجود نشرات دورية لجهاز شئون البيئةKPI-S-32)خ(غ2-1)3-1ج(
-تقرير باألنشطة الشهرية بالتعاون مع الجامعة
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33
تنظيم قوافل التوعية البيئية والرحالت 

العلمية وتنشيط السياحة التعليمية 
ملنتسبي الجامعة .

-عدد القوافل التي تم تنفيذهاKPI-S-33)خ(غ2-1)4-1د(
-قياس مردود األداء

34
عقد بروتوكوالت  تعاون مع الهيئات 

املحلية والدولية التي تهتم بحماية البيئة 
وإدارة املحميات الطبيعية .

-عدد البروتوكالت التي تخص البيئة واملحمياتKPI-S-34)خ(غ2-1)5-1ه(
-قرارت تخص تفعيل أوجه التعاون

- تقرير سنوي بتنفيذ األنشطة

35
تنظيم مؤتمرات وندوات علميه مشتركة 
بين الجامعة وممثلي جهاز شئون البيئة 

وقطاع املحميات الطبيعية.

-عدد املؤتمرات املنفذه)جامعة-كلية(KPI-S-35)خ(غ2-1)6-1ي(

36

التعاون مع مسئولي )ممثلي( جهاز حماية 
شئون البيئة وقطاع املحميات الطبيعية 

للمشاركة في نقل خبراتهم للطالب 
والعاملين بالجامعة.

-توافر تقرير ومحاضر تخص أوجه التعاونKPI-S-36)خ(غ2-1)7-1ل(
-انتدابات وخبرات تدريسية بين الخبراء والجامعة
- تنويع املدارس العلمية وربط املجال األكاديمي 

بالعملي 

37
عقد اتفاقيات تعاون مع منظمات املجتمع 

املدنى لتنفيذ برامج ومشروعات االدارة 
املتكاملة للموارد الطبيعية .

-عدد االتفاقيات بين منظمات املجتمع املدني KPI-S-37)خ(غ2-1)8-1ن(
والجامعة

-عدد املشروعات املنفذه بين الجانبين

38
عقد اتفاقيات مع املؤسسات املحلية 
واالقليمية والدولية املعنية بالتنمية 

املستدامه فى اطار نتائج البحوث العلمية. 

-عدد االتفاقيات بين منظمات املجتمع املدني KPI-S-38)خ(غ2-1)1-2أ(
والجامعة

-عدد املشروعات املنفذه بين الجانبين
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39
التواصل املستمر مع قطاع الدراسات 

العليا والبحث العلمى للوقوف على اهم 
نتائج البحوث العلمية التطبيقية 

-وجود توجهات بحثية نتيجة التعاون املثمر بين KPI-S-39)خ(غ2-1)2-2ب(
الجانبين

-توافر حلول علمية لبعض مشكالت املجتمع

40
تعظيم االستفادة من توصيات املؤتمرات 

والندوات وامللتقيات العلمية فى اطار 
تطبيق محاور التنمية املستدامة .

-توافر تقرير ألهم التوصيات التي تخص املؤتمرات KPI-S-40)خ(غ2-1)3-2ج(
والندوات وامللتقيات

41
بناء قواعد علمية وتقنيات معلوماتية 

ذاتية ومتطورة للبحوث العلمية لخدمة 
الجامعة واملجتمع .

-وجود قواعد علمية وتقنيات متطورة للبحوثKPI-S-41)خ(غ2-1)4-2د(
- وجود قواعد تخص عدد األبحاث التي يتم نشرها 

كل عام

42
ايجاد آليات لتسويق نتائج البحوث 

العلمية بما يخدم الصناعة والتنمية 
واملشروعات القومية والوطنية.

-توافر أليات لتسويق نتائج البحوثKPI-S-42)خ(غ2-1)5-2هـ(
-عدد املشروعات املتبناه من رجال االعمال 

والصناعة

43
تضمين قضايا الحفاظ على املوارد 

الطبيعية والتغيرات املناخيه والذكاء 
االصطناعى فى الخطط العلمية والبحثية .

-توافر عدد من البرامج التي تخص البيئة والحفاظ KPI-S-43)خ(غ2-1)6-2ي(
على املوارد

- عدد من الندوات التي تهتم بقضايا التغير املناخي

44
شراكات منظمة لعمل بحوث علمية بينية 
داخل الجامعة وخارجها لتحقيق اهداف 

التنمية الشاملة .

-بيان باالتفاقيات والشراكات لعمل بحوث علميةKPI-S-44)خ(غ2-1)7-2ل(
- قرار تشكيل فرق البحوث
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45
تطوير دور جمعية متابعة خريجي جامعة 

الفيوم.
-توافر تقرير يخص تطوير جمعية متابعة الخريجينKPI-S-45)خ(غ2-1)1-3أ(

46
تحديث اليات التواصل الفعال  لتبادل 
االراء واالفكار بين الخريجين والجامعة .  

-توافر اليات تواصل فعاله بين الخريجينKPI-S-46)خ(غ2-1)2-3ب(
-عدد األفكار التي تم ترجمتها ملشاريع  

47
االستفادة من  قواعد البيانات إاللكترونية 

فى مشاركة الخريجين بالبرامج واالنشطة 
بالجامعة واملجتمع.

-توافر قواعد بيانات للخريجينKPI-S-47)خ(غ2-1)3-3ج(
-توافر تقرير بأوجه اإلستفادة من القواعد في 

التواصل مع الخريجين

48

تفعيل دور ملتقيات التوظيف للخريجين 
)التاهيل املنهى – التوظيف –التعيين ..(.

-عدد ملتقيات التوظيف التي يتم عقدها سنويا KPI-S-48)خ(غ2-1)4-3د(
)جامعة- كلية(

-بيان يوضح عدد الجهات املشاركة في هذه 
امللتقيات.

-وجود تقرير يوضح عدد الوظائف التي يتم توفيرها 
كل عام للخريجين

49
عقد اتفاقيات مع منظمات وهيئات 

محلية ودولية لتوفير برامج متنوعة لتاهيل 
الخريجين )قروض - منح – دورات .....(

-عدد االتفاقيات املحلية والدوليةKPI-S-49)خ(غ2-1)5-3هـ(
-بيان البرامج التي تم توفيها للخريجين من قروض- 

منح- دورات تدريبية
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50

تفعيل مشاركة الخريجين فى عضويه 
املجالس االستشارية واملراكز والوحدات 

بالجامعة

-عدد الخريجين املشاركين في عضوية املجالس KPI-S-50)خ(غ2-1)6-3ي(
االستشاريه

- توافر تقرير أو محضر اجتماع يبين دور الخريجين 
في املشاركة في هذه املجالس

محور املوارد البشرية )م(

1

وضع سياسات واضحة الختيار القيادات 
األكاديمية واإلدارية

-توافر سياسات الختيار القيادات األكاديمية KPI-H-01)م(غ1-1 )1-1 أ(
واإلدارية

- وسائل اإلعالن عن هذه السياسات عبر وسائل 
مختلفه

2
وضع معايير واضحة لتقييم أداء القيادات 

بالجامعة
- توافر معايير لتقييم أداء القيادات KPI-H-02)م(غ1-1)1-2ب(

- تقارير تقييم أداء للقيادات

3

وضع نظام لتقييم أداء ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة املعاونة والجهاز اإلداري

- توافر معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس KPI-H-03)م(غ1-1)2-1أ(
والهيئة املعاونه والجهاز اإلداري.

- استمارة تقييم أداء لكل الفئات املستهدفه

4
وضع سياسات واضحة لرفع قدرات 

القيادات الجامعية 
-توافر سياسات لرفع قدرات وكفاءات القيادات KPI-H-04)م(غ1-2)1-1أ(

الجامعية
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5

اعداد خطط وبرامج تدريبية موثقة 
ومعتمدة.

-توافر خطة تدريبية بناءا على دراسة لإلحتياجات KPI-H-05)م(غ1-2)1-2ب(
التدريبية لجميع األطراف املستفيدة بالجامعة 

)قيادات أكاديمية وإدارية- أعضاء هيئة تدريس- 
هيئة معاونة- طالب- خريجون- طالب دراسات 

عليا- أطراف مجتمعية(

6

قياس رضا األطراف املجتمعية عن 
الخدمات التعليمية املقدمة.

-إستمارات قياس أراء األطراف املجتمعية عن KPI-H-06)م(غ1-2)2-1أ(
الخدمات املقدمه 
- تقرير قياس األراء

- اإلجراءات التصحيحية وأوجه اإلستفادة

7
تفعيل مشاركة األطراف املجتمعية في 
الخدمات واألنشطة التعليمية وأداء 

القيادات بالجامعة

- بيان باألطراف املجتمعيه املشاركة في الخدمات KPI-H-07)م(غ1-2)2-2ب(
واألنشطة الطالبية

8
إعداد دليل بالتوصيف الوظيفي بعد 

التحديث ونشره
-توافر التوصيف الوظيفي )األكاديمي- اإلداري(KPI-H-08)م(غ1-3)1-1أ(

9
إعادة هيكلة املوارد البشرية بالقطاع 

في ضوء التوصيف الوظيفي ومتطلبات 
االختيار والتعيين

-توافر خطه إلعادة هيكلة املوارد البشرية )جهاز KPI-H-09)م(غ1-3)1-2ب(
إداري( وتفعيل ما يعرف بالتدريب التحويلي
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10
وضع سياسات واضحة لرفع قدرات 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 
-توافر خطة تدريبية لرفع كفاءة اعضاء هيئة KPI-H-10)م(غ1-3)2-1أ(

التدريس والهيئة املعاونة

11
اعداد خطط وبرامج تدريبية موثقة 

ومعتمدة.
-خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة KPI-H-11)م(غ1-3)2-2ب(

املعاونة

12

 
وضع سياسات واضحة الختيار أعضاء 

هيئة التدريس والهيئة املعاونة باملناصب 
اإلدارية 

-توافر سياسات إلختيار أعضاء هيئة التدريس KPI-H-12)م(غ1-3)2-3ج(
والهيئة املعاونة باملناصب اإلدارية

13
وضع سياسات واضحة لرفع القدرات 
البحثية أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

املعاونة 

- توافر خطة تدريبية لرفع كفاءة اعضاء هيئة KPI-H-13)م(غ1-3)3-1أ(
التدريس والهيئة املعاونة البحثية

14
اعداد خطط وبرامج تدريبية  لرفع 
القدرات البحثية موثقة ومعتمدة.

- خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة KPI-H-14)م(غ1-3)3-2ب(
املعاونة

15
وضع نظام لتقييم أداء ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة املعاونة والجهاز اإلداري
-إستمارات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس KPI-H-15)م(غ1-3)4-1أ(

والهيئة املعاونة
- تقرير أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 
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محور البنية التحتية )ب(

1
تطوير مستشفى مصطفى حسن لطب 

وجراحة األطفال
-توافر تقرير بتطوير مستشفى مصطفى حسنKPI-I-01)ب( غ1-1 )1-1أ(

2
زيادة القدرة االستيعابية للمستشفى 

التخص�ضى لجامعة الفيوم.
-عدد األسره والقدرة االستيعابية للمستشفى KPI-I-02)ب(غ1-1 )1-2ب(

التخص�ضي

3
التوسع فى التعاقدات الخاصة بالخدمات 

الطبية فى القطاعين العام والخاص
- عدد التعاقدات العامه والخاصةKPI-I-03)ب(غ1-1 )3-2ج(

-تقرير بتطوير مستشفيات الجامعةKPI-I-04)ب( غ1-1 )1-1أ(تطوير املستشفى الجامعي4

5
زيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات 

الجامعية.  
-تقرير بعدد األسره والرعاية الصحيه بمستشفيات KPI-I-05)ب(غ1-1 )1-2ب(

الجامعه

6
التوسع فى  التعاقد على شراء أحدث 

األجهزة الطبية .
-عدد األجهزة الطبية التي تم تزويدها KPI-I-06)ب(غ1-1 )3-2ج(

للمستشفيات الجامعية

7
- تقرير بعدد العنايات التي إضافتها وقدرتها KPI-I-07)ب( غ1-1 )1-1أ(تطوير العنايات املركزة وزيادة عددها  

اإلستيعابية

8
زيادة القدرة االستيعابية للعنايات املركزة 

بمستشفيات جامعة الفيوم.
-عدد العنايات املركزة واألجهزة املزوده بها KPI-I-08)ب(غ1-1 )1-2ب(

بمسشفيات الجامعة
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9
التوسع فى برامج التوعية الصحية 

والندوات االرشادية املجتمعية واصدار 
دوريات صحية

-عدد الندوات وورش العمل التي تم عقدهاKPI-I-09)ب(غ1-1 )9-2و(

10
وضع خطة لرفع مستوى االداء 

باملستشفيات الجامعية من خالل نظام 
لتشجيع وتحفيز كبار األطباء 

-توافر خطة لرفع أداء العاملين باملستشفيات KPI-I-10)ب(غ1-1)10-2ك(
الجامعية

- تقرير تقييم أداء للعاملين

11
تكثيف االعالنات الخارجية عن أنشطة 
املستشفيات الجامعية بوسائل االعالم 

املختلفة

- عدد االعالنات ووسائل الدعاية الخارجيةKPI-I-11)ب(غ1-1)11-2ف(

12
اتخاذ االجراءات الالزمة العتماد 

املستشفيات الجامعية
- توافر اإلجراءات لحصول املستشفيات على KPI-I-12)ب(غ1-1)12-2ق(

اإلعتماد اإلداري 

13
تفعيل دور مركز مكافحة االوبئة وتف�ضى 

االمراض
-قرار بتفعيل دور مركز مكافحة األوبئةKPI-I-13)ب(غ1-1)13-2ت(

- تقرير بنشاطه مع نهاية كل عام جامعي

14
تقييم اإلمكانيات املتاحة للتعليم والتعلم 

وفقا ملتطلبات الهيئة القومية لضمان 
)Norms(جودة التعليم واالعتماد

-تقرير معتمد عن التقييم الكمي ملصادر التعلم KPI-I-14)ب(غ2-1)1-2أ(  
والتسهيالت الداعمة بالجامعة.

- قرارات لرفع الكفاءة واإلجراءات التصحيحية
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15
 وضع وتنفيذ خطة لتطوير اإلمكانيات 

املتاحة للتعليم والتعلم للجامعة والكليات 
التابعة وفقا ملتطلبات اإلعتماد.

-توافر خطة لتطوير اإلمكانات املتاحة للتعليم KPI-I-15)ب(غ2-1)2-2ب(
والتعلم.

-توافر خطة إلعتماد الكليات. 

16
حصر بأسماء الكليات التي تحتاج ملباني 

مستقلة )التربية الرياضية- األلسن- 
الصيدلة( 

-توافر خطة لحصول بعض كليات الجامعة على KPI-I-16)ب(غ2-1)1-2أ(
مباني مستقلة 

- توافر مقرات ملراكز الجامعةKPI-I-17)ب(غ2-1)2-2ب(توفير مقرات بديلة للمراكز بالجامعة17

18
التوسع في إنشاء مالعب وصاالت رياضية 

تطابق املواصفات القياسية
- توافر خطه للتوسع وإنشاء مالعب وصاالت KPI-I-18)ب(غ2-1)3-2ج(

رياضية تطابق املواصفات العاملية.

19
-توافر هيكل تنظيمي محدث للجامعة يظهر تدفق KPI-I-19)ب(غ2-1)1-3أ( تحديث الهيكل  التنظيمي الجامعة

السلطة

20
تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص 

مع تحدبث وتطوير اللوائح والهياكل 
التنظيمية

-عدد اللوائح املفعلة ملراكز الجامعةKPI-I-20)ب(غ2-1)2-3ب(
- تقارير سنوية ملراكز الجامعة

-خطة تنمية موارد ذاتية للجامعةKPI-I-21)ب(غ2-1)3-3ج(تنويع مصادر التمويل الذاتي21
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22

اإلستغالل األمثل ملوارد الجامعة )معامل- 
مالعب- مستشفيات-فنادق(

-توافر خطة لإلستغالل األمثل ملوارد الجامعة KPI-I-22)ب(غ2-1)4-3د(
-تقرير بالتدفقات املالية لكل مراكز ووحدات 

الجامعة ذات الطابع الخاص
-حسابات ختامية لكل مراكز ووحدات الجامعة 

ذات الطابع الخاص

شراء األثاث واملعدات الالزمة لكليات 23
الجامعة

- بيان بعدد األجهزة واملعدات الالزمة. KPI-I-23)ب(غ2-1)1-4أ(

24
شراء األجهزة اإللكترونية وإجراء 

التركيبات.
-بيان بعدد األجهزة اإللكترونيةKPI-I-24)ب(غ2-1)2-4ب(.

- عقود التركيب والصيانة

25
وضع وتنفيذ خطة لصيانة اإلمكانيات 

املتاحة للتعليم والتعلم بالجامعة والكليات 
التابعة.

- توافر خطط للصيانةKPI-I-25)ب(غ2-1)1-5أ(

26
تحديث قواعد بيانات الطالب )أعداد 

وبيانات الطالب وتوزيعاتهم بالتخصصات 
املختلفة بالجامعة(.

-وجود قواعد بيانات للطالبKPI-I-26)ب(غ2-1)2-5ب(
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27

تحديث قواعد بيانات املشاركة الطالبية 
في األنشطة الجامعية )األنشطة – 

أعداد وبيانا املشاركين وتوزيعاتهم على 
التخصصات املختلفة(

-وجود قواعد بيانات لجميع األنشطة الطالبية KPI-I-27)ب(غ2-1)3-5ج(
لطالب الجامعة

28

تحديث قاعدة بيانات املدن الجامعية 
)أعداد وبيانات الطالب املقيمين باملدن 
الجامعية وتوزيعاتهم على التخصصات 

املختلفة(

-وجود قواعد بيانات باملدن الجامعيةKPI-I-28)ب(غ2-1)4-5د(

29
قواعد بيانات الشئون الطبية)الخدمات-

أعداد املستفيدين(
-وجود قواعد بيانات للخدمات الطبية املقدمه KPI-I-29)ب(غ2-1)5-5هـ(

لكل األطراف املستفيده

 

30
توفير اإلنترنت الالسكي وال سلكي بكل 

منشأت ومباني الجامعة بسرعة عالية 
-توافر خدمات اإلنترنت بكل منشأت ومباني KPI-I-30)ب(غ3-1)1-1أ(

الجامعة

31
الربط الشبكي بين القطاعات املختلفة 

لتحقيق التكامل املطلوب
-وجود قرار تشكيل لتحديد وضع الربط الشبكي KPI-I-31)ب(غ3-1)2-1ب(

بين القطاعات الثالث 

32
 تنفيذ الربط الشبكي بين قطاعات 

الجامعة بما يحقق التكامل
-توافر  شبكة اإلنترنت السريع بكل الجامعة خطة KPI-I-32)ب(غ3-1 )1-2أ(

للربط الشبكي بين قطاعات الجامعة الثالث
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33
تحديث وتطوير الربط الشبكي بين 

القطاعات املختلفة بالجامعة
-وثائق إشراك الجامعة في قواعد البيانات الرقمية KPI-I-33)ب(غ3-1 )1-3أ(

العاملية

34
- تقرير تقييمي عن أداء الشبكاتKPI-I-34)ب(غ3-1 )1-4أ(إجراء تقييم كامل الداء الشبكات

-وثائق تنفيذ برامج التنمية املهنية التي عقدت 
للعاملين بقطاع تكنولوجيا املعلومات

35
تأهيل املباني بالجامعة للتوسع في نظم 

تكنولوجيا املعلومات.
-تقرير باملباني التي يتوافر بها نظم تكنولوجيا KPI-I-35)ب(غ4-1)1-1أ(

املعلومات بالجامعة

36
تقوية شبكة اإلنترنت السلكي والسلكي بكل 

كليات الجامعة. 
-بيان عددي بالكليات التي يتوافر بها شبكة KPI-I-36)ب(غ4-1)2-1ب(

لإلنترنت وخدمات تكنولوجيه

37
وضع خطط للتحول الرقمي تخص التعليم 

والتعلم والتقويم.
-توافر خطة للتحول الرقمي KPI-I-37)ب(غ4-1)3-1ج(

توفير بنية تحتية داعمة لتطبيق التعلم 38
اإللكتروني

- توافر البنية التحتيه الداعمه للتعلم االلكترونيKPI-I-38)ب(غ4-1)1-2أ(

-توافر تقرير بالدعم املقدم للمركز ألداء مهامه.KPI-I-39)ب(غ4-1)2-2ب(تدعيم نظم التعليم والتعلم اإللكتروني39

-عدد املقررات االلكترونيةKPI-I-40)ب(غ4-1)3-2ج(إنتاج وإتاحة وتفعيل املقررات اإللكترونية 40
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41
توفير إستراتيجيات جديدة للتعلم 

اإللكتروني لجذب الطالب الوافدين
-توافر إستراتيجية لزيادة عدد الطالب الوافدينKPI-I-41)ب(غ4-1)4-2د(

- بيان بعدد الطالب الوافدين أخر 5 سنوات

42
تنمية املوارد الذاتية ملركز التعلم 

اإللكتروني
-توافر خطة لتنمية املوارد الذاتية ملركز التعلم KPI-I-42)ب(غ4-1)5-2هـ(.

االلكتروني

43
 

تنمية املوارد البشرية ورفع كفاءة العاملين 
بمركز التعلم وإنتاج املقررات اإللكتروني

-عدد املتدربين باملركزKPI-I-43)ب(غ4-1)6-2ي(
- تقرير قياس مردود األداء
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جامعة الفيوم

تقرير ورشة العمل 
بعنوان

عرض الرؤية والرسالة للخطة اإلستراتيجية 2027-2022
األثنين املوافق 2022/7/25

مقدمة
فــي ضــوء حــرص الجامعــة علــى وضــع رؤيــة ورســالة للخطــة اإلســتراتيجية 2022-2027 تناســب إمكاناتهــا 
وتحقــق أهدافهــا اإلســتراتيجية تــم عقــد ورشــة عمــل مــع الســادة رؤســاء القطاعــات الثاثــة والســادة 
أعضــاء فريــق الخطــة اإلســتراتيجية وذلــك يــوم األثنيــن املوافــق 2022/7/25 لعــرض الرؤيــة والرســالة 

املقترحــة وإعتمادهــا  
أهداف الورشة:

أن يتمكن املشاركون من :
املوافقة على الرؤية املقترحة للجامعة  •

املوافقة على الرسالة املقترحة   •
مناقشة الرؤية حتى تتوافق مع غايات وأهداف الجامعة  •

تحديد موعد لطرح الرؤية والرسالة وإعتمادها بشكل نهائي                              •

الفئة املستهدفة:
فريق إعداد الرؤية والرسالة ضمن فريق الخطة اإلستراتيجية

عدد الحضور:
الرئيــس التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية ونائــب الرئيــس التنفيــذي وباقــي أعضــاء الفريــق )50 عضــو مــن 

أعضــاء فريــق الخطــة اإلســتراتيجية املشــكل بقــرار مــن رئيــس الجامعــة(

توصيف الورشة:
بــدأت املناقشــات بتقديــم الشــكر لفريــق الرؤيــة والرســالة ملــا بذلــوه مــن جهــد للوصــول إلــى رؤيــة ورســالة 
طموحــة تناســب إمكانــات الجامعــة ثــم عــرض الرؤيــة والرســالة النهائيــة بعــد التوصــل إلــى توافــق نهائــي 

املرفقـــــــــــــــــــــات

الرؤية والرسالة القديمة واملقترحة  •
بيان بالحضور.  •

التحليل البيئي )نقاط القوة والضعف ومجاالت الفرص والتهديدات(  •
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تقرير ورشة العمل 
بعنوان

مناقشة الرؤية والرسالة للخطة اإلستراتيجية 2027-2022
الثاثاء املوافق 2022/7/19

مقدمة
فــي ضــوء حــرص الجامعــة علــى وضــع رؤيــة ورســالة للخطــة اإلســتراتيجية 2022-2027 تناســب 
إمكاناتهــا وتحقــق أهدافهــا اإلســتراتيجية تــم عقــد ورشــة عمــل مــع الســادة األعضــاء بفريــق الخطــة 

اإلســتراتيجية وذلــك يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/7/19 لعــرض الرؤيــة والرســالة املقترحــة  
أهداف الورشة:

أن يتمكن املشاركون من :
تصميم  رؤية مقترحة للجامعة  •

تصميم رسالة مقترحة تحقق رؤية الجامعة  •
مناقشة الرؤية حتى تتوافق مع غايات وأهداف الجامعة  •

تحديد موعد لطرح الرؤية والرسالة وإعتمادها بشكل نهائي                              •

الفئة املستهدفة:
فريق إعداد الرؤية والرسالة ضمن فريق الخطة اإلستراتيجية

عدد الحضور:
الرئيس التنفيذي للخطة اإلستراتيجية ونائب الرئيس التنفيذي وباقي أعضاء الفريق )9 أفراد(

توصيف الورشة:
بدأت املناقشــات بشــكل ثري لتقديم كل ما توصل إليه فريق العمل من رؤية ورســالة مقترحة بعد 

مناقشة نتائج التحليل البيئي ومقارنة الرؤية والرسالة القديمة باملقترحة 

املرفقـــــــــــــــــــــات

الرؤية والرسالة القديمة واملقترحة  •
بيان بالحضور.  •

التحليل البيئي )نقاط القوة والضعف ومجاالت الفرص والتهديدات(  •
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محضر إجتماع الفريق التنفيذي إلدارة إعداد الخطة اإلستراتيجية الخمسية 2022-2027م

إنــه فــي يــوم األربعــاء املوافــق 16 فبرايــر 2022م قــد تــم عقــد إجتمــاع فريــق الخطــة اإلســتراتيجية 2022-

 علــى قــرار رئيــس الجامعــة رقــم )101( لســنة 2022م بشــأن تشــكيل الفريــق التنفيــذي إلدارة إعــداد الخطــة 
ً
2027م بنــاءا

2022-2027م. الخمســية  اإلســتراتيجية 

وقــد إســتهل أ.د/ عرفــه صبــري جمعــة حســن نائــب رئيــس جامعــة الفيــوم لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث 

والرئيــس التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية  الترحيــب بالســادة الحضــور أعضــاء الفريــق التنفيــذي للخطــة اإلســتراتيجية 

2022-2027م وعــرض ســيادته نبــذة مختصــرة عــن الخطــة الســابقة للجامعــة 2016-2020م وأهــم اإلنجــازات التــي 

تحققــت واألنشــطة التــي مازالــت قيــد التنفيــذ. ثــم قــام أ.د/ محمــود هويــدي مستشــار رئيــس الجامعــة للجــودة واإلعتمــاد 

بعرض تقديمي ملفهوم التخطيط اإلستراتيجي ومرتكزات الخطة اإلستراتيجية الجديدة 2022-2027م. وقد إختتم أ.د/ 

عرفــه صبــري اإلجتمــاع بتقســيم فــرق العمــل بالخطــة اإلســتراتيجية 2022-2027م 

أسماء السادة الحضور  كالتالي: 

الوظـــــــيفـةاإلســـــــــــمم

 تنفيذيا”                  أ.د/ عرفه صبري جمعة حسن1
ً
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث   “رئيساا

القائم بعمل عميد كلية التمريض  “عضوا”أ.د/ هويدا أحمد عبد الرسول2

وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث   “عضوا”أ.د/ نجوى إبراهيم زعير3

وكيل كلية الطب لشئون خدمة املجتمع والبيئة   “عضوا”أ.د/ نجاء عبد الخالق الشربيني4

وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطاب “عضوا”أ.د/ جمال فرج محمد5

األستاذ املتفرغ بكلية العلوم  “عضوا”أ.د/ أحمد يوسف القا�صي6

األستاذ املتفرغ بكلية الزراعة  “عضوا”أ.د/ سمير أحمد سيف اليزل7

األستاذ املتفرغ بكلية الزراعة  “عضوا”أ.د/ محمد إبراهيم الخليلي8

األستاذ املتفرغ بكلية دار العلوم  “عضوا”أ.د/ عبد الرحيم يوسف الجمل8

األستاذ املتفرغ بكلية الزراعة  “عضوا”أ.د/ خالد محمد عطاهلل 9

األستاذ املتفرغ بكلية التربية  “عضوا”أ.د/ يوسف سيد محمود10

األستاذ املتفرغ بكلية التربية  “عضوا”أ.د/ رجاء أحمد عيد11

نائب مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي “نائب الرئيس التنفيذي”د/ تامر مجدي عي�صى12

محضر إجتماع مديري وحدات الجودة إلعداد الخطة اإلستراتيجية الخمسية 2022-2027م

إنــه فــي يــوم األثنيــن املوافــق 14 مــارس 2022م  تشــرف أ.د/ عرفــه صبــري حســن نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات 

العليــا والبحــوث، أ.د/ محمــود محمــود هويــدي مستشــار الجامعــة للجــودة واإلعتمــاد والســيد الدكتــور / تامــر مجــدي 

عي�صــى نائــب مديــر مركــز الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي  بعقــد إجتمــاع  مــع الســادة مديــري وحــدات الجــودة بالكليــات 

ملناقشــة إســتعدادت الجامعــة إلعــداد الخطــة اإلســتراتيجية 2022-2027م وأدوات التحليــل البيئــي 
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