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يذيةالتمهيد إلعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التنف

االصدار الثاني–2022–2017

م 2022–2016تجربة إعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة  دراسة -2

القوة نقاط -

والنواحي التى تحتاج إلى تحسين-

حيث توافر شروط القابلية للتنفيذ والمتابعة من -

اإلعداد آليات -

جامعة الخبرات األكاديمية  المتميزة  في مجال التخطيط االستراتيجي بال-

على واالتفاق، األستراتيجي بالجامعةالتخطيطفريق مع عقد عدة أجتماعات -1

مباديء العمل مشتركة لتطوير وتحسين أداء الفريق



يذيةالتمهيد إلعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التنف

االصدار الثاني–2022–2017

قدية التغيرات السياسية و األقتصادية و تحرير السياسة الندراسة -3

. 2022-2016الدوالرية علي خطة الجامعة السابقة األستراتيجية 

جية مراجعة مدي توافق خطة الجامعة األستراتيجية القديمة مع أستراتي-4

. 2030الدولة للتعليم العالي و خطة الدولة للتنمية المستدامة 

افة قراءة متأنية لخطة رئيس الجامعة لتطوير الجامعة و كلياتها في ك-5

.  المجاالت



األستراتيجيللتخطيطمؤسسينظاملبناءوطموحمبدأيتصورعمل-7

رعيةفوحداتوبالجامعةاالستراتيجيللتخطيطمركزيةوحدةبأنشاءللجامعة

لتنظيمامعاييرألعلىوفقاتعمل-الجامعةكلياتبكلاألستراتيجيللتخطيط

واإلدارة

لجامعةلالجامعةرئيسمعاليمعللجامعةاألستراتيجيالتخطيطفريقاجتماع-6

يناير16بتاريخالدولةخطةمعالمتسقةللجامعةالمستقبليةالرؤىلعرض

2017

يذيةالتمهيد إلعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التنف

االصدار الثاني–2022–2017

الجامعةخططأعدادمراحلكلفيالجميعمنالمشاركةلضمانألياتوضع-8



رئيس الجامعة / د.عمل تقرير مفصل عن رؤية معالى السيد أ

ودراسة هذا التقرير

نها وعمل تحديد المهام التفصيلية للوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى بجامعة ب
الهيكل التنظيمى لها  

تشكيل لجان العمل بالخطة اإلستراتيجية المحدثة  

.معة إعداد التوصيف الوظيفى لمهام الوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى  بالجا-

ديث تحديد منسق وفريق عمل لكل غاية من غايات الخطة اإلستراتيجية للجامعة لتح
الغايات 

ثم تحديد مراجع لكل غاية وإعداد تقرير من كل مراجع عن مراجعة الغاية المسئول عنها
مناقشة هذه التقارير

من اللجنة  تشكيل لجنة لمتابعة عمل منسقى ومراجعى الغايات وتقديم تقرير تفصيلى
مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة/ د.إلى أ

.ثم مناقشة هذا التقرير

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

ثالثة

عأسابي

مراحل

إعداد 

الخطة



مراحل

إعداد 

الخطة

فصيلى من تشكيل لجنة لمراجعة صياغة الخطة اإلستراتيجية للجامعة وتقديم تقرير ت-

.مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة ثم مناقشة هذا التقرير/ د.اللجنة  إلى أ
اسبوعان

.لجنة لتحرير الخطة االستراتيجية والتنفيذية النهائيةتشكيل -

مككدير / د.برئاسككة ألجنككة للمراجعككة النهائيككة للخطككة االسككتراتيجية والتنفيذيككة تشكككيل -

.التخطيط االستراتيجى للجامعة

طكككة تشككككيل لجنكككة مكككن كليكككة الحقكككوق لمراجعكككة الجوانكككة القانونيكككة والتشكككريعية بالخ-

.االستراتيجية والتنفيذية

راتيجية تشكيل لجنة من كلية التجارة لمراجعة الجوانة اإلدارية والماليكة بالخطكة االسكت-

.والتنفيذية

.كلياتعرض الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية النهائية على السادة قيادات الجامعة وال-

ئة التكدريس أعضاء هي) عرض الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية النهائية على المستفيدين -

( .مجتمع محافظة القليوبية -الخريجين -االداريين -الطالب -

.ياتتشكيل لجنة لطباعة الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية النهائية ، وإعداد المطو-

أسبوع

أسبوع

اسبوعان

خمسة 

أسابيع



إجمالى عدد األسابيع لإلنتهاء من 

لجامعة لالخطة االستراتيجية والتنفيذية 

أسبوع20



مع لقاءات أعضاء فريق التخطيط االستراتيجى

قيادات الجامعة  







فريق التخطيط اجتماعات 

االستراتيجي



كلية 

الحاسبات والمعلومات

اإلستراتيجي في كليات الجامعةاجتماعات  فريق التخطيط 



ةكلية الفنون التطبيقي



كلية الحقوق



كلية التربية



كلية التمريض



كلية الطة البشري



ي كلية الطة البيطر



ورش عمل فريق التخطيط االستراتيجى

بالوحدة المركزية للجامعة





ةاجتماعات لجنة المتابع



لجنة الصياغةاجتماعات 



يجيةاإلستراتلجنة مراجعة الجوانة القانونية للخطة 



لجنة األمانة الفنيةاجتماعات 



وانطلقت مرحلة إنشاء

منظومة مؤسسية متكاملة لوحدة 

مركزية للتخطيط اإلستراتيجي

بجامعة بنها



تحقيكق الوحكدة المركزيكة للتخطكيط اإلسكتراتيجى بالجامعكة بتم أنشاء

: بعض أهدفها ورؤاها المستقبليه ، ويمكن االستدالل على ذلك 

صكككياغة وإعتمكككاد رؤيكككة ورسككككالة ومهكككام الوحكككدة المركزيككككة :أوالً 

.للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة

.ى بالجامعةتشـكيل فـريق الــدعم الفنى للتخطيط اإلستراتيج:ثانياً 

.الجـــامعةتشــكيل الفــريق اإلدارى للتخطيط اإلستراتيجى ب:ثالثاً 

للوحكدة إعتماد التوصكي  الكوفيفى ألعضكاء الهيككل التنظيمكى:رابعاً 

.  بالجامعةللتخطيط اإلستراتيجى المركزية 



دة المركزيكة تشكيل الهيكل التنظيمى لفريكق العمكل التنفيكذى للوحك:خامساً 

.للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة 

جى تشككككيل مجلكككس إدارة الوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط اإلسكككتراتي:سادسكككاً 

.  بالجامعة

الجامعكة منظومة الوحدات الفرعيكة للتخطكيط اإلسكتراتيجي بإنشاء :سابعا

، اإلسككككتراتيجيوكلياتهككككا، تتضككككمن الوحككككدة المركزيككككة للتخطككككيط 

وحككككدة إسككككتراتيجية بكليككككات الجامعككككة وهياكلهككككا ( 15) وإنشككككاء 

.التنظيمية ، ووضع مهام لها 



الجامعككة تشكككيل الهيكككل التنظيمككى لوحككدة التخطككيط االسككتراتيجى ب:ثامنككا

:  كالتالى 
رؤسكككاء ونكككواب اللجكككان المنبثقكككة مكككن الهيككككل التنظيمكككى للوحكككدة المركزيكككة •

.للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة

. مستشارو الوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة •

2017ليات تشكيل فريق متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للجامعة وخطط الك•

–2022 .

. للجامعة تشكيل المجلس التنفيذى للوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى•

يجى تشكككيل لجنككة اإلعككالم والتواصككل بالوحككدة المركزيككة للتخطككيط اإلسككترات•

.للجامعة 

. ى للجامعة لجنة األمانة الفنية بالوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجتشكيل •



كزيككة لجنككة التخطككيط والدراسككات اإلسككتراتيجية بالوحككدة المرتشكككيل •

. للتخطيط اإلستراتيجى للجامعة 

مركزيككة تشكككيل لجنككة متابعككة تنفيككذ الخطككة اإلسككتراتيجية بالوحككدة ال•

. للتخطيط اإلستراتيجى للجامعة 

تشككككيل لجنكككة البيانكككات والمعلومكككات بالوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط•

. اإلستراتيجى للجامعة 

جى تشككككيل لجنكككة التوعيكككة بالوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط اإلسكككتراتي•

. للجامعة 

جى تشككككيل لجنكككة التكككدرية بالوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط اإلسكككتراتي•

. للجامعة 

راتيجى لجنة مراجعة الخطط بالوحدة المركزية للتخطيط اإلستتشكيل •

.للجامعة 



فيذيةوالتنستراتيجية اإلخصائص الخطة 

(االصدار الثاني)2022–2017



الغاية األولى

.وخريجون متميزون وقادرون على المنافسة واالبتكارطالب 

Distinguished students and graduates who are 

capable of  competition and creativity 

الغايات

االهداف 

 بااللالتكلفة االنشطةالمستهدفات المشروعاتيةاالستراتيج

78158630250الغاية االولى



اإلستراتيجية للغاية األولياألهداف 

..تطوير سياسات ونظم القبول والتوزيع والتحويل1-1

ات تطككوير البككرامت التعليميككة متميككزة ومتطككورة تواكككة مسككتجدات واحتياجكك1-2

.سوق العمل

.التقويمالتعلم وأسالية التدرية و/ تحديث مستمر إلستراتيجيات التعليم1-3

.توفير بيئة محفزة لإلبتكار واإلختراع وريادة األعمال1-4

.البتقديم خدمات تعليمية وأنشطة طالبية ورعاية متميزة تحقق رضا الط1-5

خكريجين انشاء مراكز لتنمية وتعزيز المهارات المهنية والتطبيقية للطالب وال1-6

.فى أماكن التوفي 

.تعزيز الروابط بين الخريجين والجامعة وجهات التوفي 1-7



الثانيةالغاية 

.كارجودة منظومة الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي واالبت

Quality of  the graduate studies system and the 

ethics of  scientific research and creativity

الغايات

االهداف 

 بااللالتكلفة االنشطةالمستهدفات المشروعاتيةاالستراتيج

7132376380090الغاية الثانية



للغاية الثانيةاإلستراتيجية األهداف 

تطوير برامت اكاديمية للدراسات العليا و استحداث برامت جديدة2-1

لصكناعة مساهمة فعالة للبحث العلمى فى تنفيذ الخطكط البحثيكة  القوميكة و ككذا ا2-2

.والتنمية المستدامة

.توفير بيئه للبحث العلمى محفزة لالبتكار2-3

.رفع الطاقة االنتاجية البحثية2-4

.تطبيق أخالقيات البحث العلمي و حماية الملكية الفكرية بالجامعة2-5

دعككم و تطككوير وحككدة المعامككل واألجهككزة العلميككة بالجامعككة و ربطهككا بككالمركز 2-6

.القومى للمعامل واالجهزة

ذات موقككع الكترونككى مصككنفة و لهككا معامككل) تطككوير المجككالت العلميككة للجامعككة 2-7

IMPACTED)تأثير 



الثالثة الغاية 

المجتمعثقة كسة 

Acquiring the society's trust

الغايات

االهداف 

 التكلفة بااللاالنشطةالمستهدفاتالمشروعاتيةاالستراتيج

6840129333050الغاية الثالثة 



األستراتجية للغاية الثالثةاألهداف 

تطوير خطط وبرامت خدمة المجتمع لتحقيق رضا األطراف المستفيدة3-1

.ةبين الجامعة والمجتمع للمساهمة فى التنميوالمشاركة تحقيق التكامل 3-2

البيئككة توفيكك  التعلككيم والبحككوث العلميككة ونقككل التكنولوجيككا لخدمككة المجتمككع و3-3

.المحيطة والصناعة

.جودة أداء المستشفيات الجامعية3-4

.حوكمة المستشفيات الجامعية3-5

.تطوير العمل بالمستشفى البيطرى 3-6



الرابعةالغاية 

المستدامةضمان جودة األداء المؤسسي والتنمية 

Ensuring quality of  the institutional 

performance and continuing development

الغايات

االهداف

 التكلفة بااللاالنشطةالمستهدفاتالمشروعاتيةاالستراتيج

41114653950الغاية الرابعة



األستراتجية للغاية الرابعة األهداف 

.حوكمة األداء المؤسسي4-1

.تنمية مستدامه لمهارات وقدرات الموارد البشرية4-2

.اإلصالح الهيكلي واإلداري4-3

دعككم ادارات الجككودة والتطككوير والمتابعككة إلعتمككاد الجامعككة واداراتهككا وكلياتهككا 4-4

.وبرامجها التعليمية ومعاملها



الغاية الخامسة

الماليةتنمية الموارد 

Developing the financial resources

الغايات

االهداف 

 التكلفة بااللاالنشطةالمستهدفاتالمشروعاتيةاالستراتيج

5511503150الغاية لخامسة



الخامسةاألستراتجية للغايةاألهداف 

قهاتدعيم وتنويع مصادر تمويل البحوث البينية والتطبيقية وتسوي5-1

اتهااالستخدام األمثل للموارد المالية بما يحقق رسالة وأهداف الجامعة وكلي5-2

.استحداث موارد ذاتية متنوعة ومستدامة5-3

.الخدميةتشجيع الجهود الذاتية لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية و5-4

.جلة مشروعات ممولة من الجهات المانحة5-5



الغاية السادسة  

للجامعةزيادة القدرة االستيعابية 

Increasing the capacity of  the university

الغايات

االهداف 

ل التكلفة باالاالنشطةالمستهدفاتالمشروعاتيةاالستراتيج

37411054536700ةالغاية السادس



األستراتجية للغاية السادسةاألهداف 

زيادة فرص االتاحة بالجامعة وكلياتها6-1

.تطوير واستحداث نظم التعلم عن بعد6-2

.تطوير منظومة المدن الجامعية6-3



الغاية السابعة

للجــــامــعـــةتعزيز المكــــانــــة الدوليــــة 

Enhancing the international position of  the university

الغايات

االهداف 

 التكلفة بااللاالنشطةالمستهدفاتالمشروعاتيةاالستراتيج

492061330370الغاية السابعة



األستراتجية للغاية السابعةاألهداف 

دعكككم وتعزيكككز الشكككراكات اإلسكككتراتيجية وتبكككادل الخبكككرات مكككع المؤسسكككات7-1

.المتميزة إقليميا ودوليا  

.ةدعم وتطوير البرامت واالنشطة العلمية والبحثية للمنافسة الدولي7-2

.ختلفةتبوء الجامعة مراكز متقدمة في التصنيفات اإلقليمية والدولية الم7-3

.الوافدين من جنسيات مختلفةللطالب جامعة جاذبة 7-4



الثامنة الغاية 

رقميةجامعة 

A digital university

الغايات

االهداف 

 التكلفة بااللاالنشطةالمستهدفاتالمشروعاتيةاالستراتيج

633559865995الغاية الثامنة



األستراتجية للغاية الثامنةاألهداف 

ماتتوفير بيئة اتصاالت متكاملة الستخدام تكنولوجيا المعلو8-1

بوابة الكترونية بمواصفات عالمية-8-2

تطوير التعليم االلكتروني8-3

االرتقاء بمنظومة المحتوى الرقمي8-4

تنمية قدرات الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات-8-5

ميكنة العمل بإدارات الجامعة والكليات-8-6



الغايات
االهداف 

 بااللالتكلفة االنشطةالمستهدفات المشروعاتيةاالستراتيج

78158630250الغاية االولى

7132376380090الغاية الثانية

6840129333050الغاية الثالثة 

41114653950الغاية الرابعة

5511503150الغاية لخامسة

37411054536700الغاية السادسة

492061330370الغاية السابعة

63355985100الغاية الثامنة

5622660نشاط690مستهدف219مشروع94هدف42المجموع

(2022-2017)احصائية مجمعة للخطة اإلستراتيجية 



ديرممع رئيس الجامعة اجتماع  السيد األستاذ الدكتور 

سليملتللجامعة وفريق العمل االستراتيجي التخطيط 

والخطة التنفيذيةالخطة االستراتيجية  

(2017-2022)



ة  صورة تذكارية لالستاذ الدكتور رئيس الجامع

وفريق عمل التخطيط  الإلستراتيجي



ذية التنفيوالخطة اعتماد الخطة االستراتيجية  

مجلس الجامعةمن ( 2022-2017)للجامعة 

(  149)فى جلسته رقم 

وأصبحت في حيز التنفيذ من تاريخ

27-4-2017



وكلياتها آليات متابعة تنفيذ خطط الجامعة

م2022-2017األستراتيجية 

ةخماسيلجانبواسطةعشرالخمسالجامعةكلياتخططمراجعة:أوال

منللتأكدبالجامعةاألستراتيجيالتخطيطخبراءمنمشكلة

عناصرهاوأكتمالاألستراتيجيةالجامعةخطةمعأتساقها

.وفنياتها

للجامعةواألكاديميةاألداريةللقياداتتدريبيةدوراتعقد:ثانيا

.الجامعةبكلياتاألستراتيجيالتخطيطووحداتوكلياتها



ووعيفكرلنشرالجامعةلكلياتتوعويةعملورشعقد:ثالثا

يةأهمعليوالتركيزالجامعةمنسوبيبيناألستراتيجيالتخطيط

يرتطوأجلمنالجامعةخططتنفبذومتابعةاألستراتيجيالتخطيط

الدراساتمنظومةوتطويرالدوليةمكانتهاوتعزيزالمؤسسيأداءها

ثقةسةوكالخريجيينوالتعليمجودةتحسينوالعلميالبحثوالعليا

اياتغتحقيقأجلمنالذاتيةوكلياتهاالجامعةمواردتنميةوالمجتمع

.األستراتيجيةالخططوأهداف



متابعة خطط الجامعة وكلياتها األستراتيجية 

م2017-2022

يككار إختليككاتآمتابعككة تنفيككذ خطككط الجامعككة وتككم وضككع  أليككات•

يككذ وبككرامت زيككارات لجككان متابعككة تنفمتابعككة الناأعضككاء لجكك

.خطط كليات الجامعة

بناء عليه 

لجنكككة متابعكككة تنفيكككذ خطكككط كليكككات الجامعكككة 15تكككم تشككككيل •

.عشرالخمس 2022-2017األستراتيجية 

-2017تم تشككيل لجنكة لمتابعكة خطكة الجامعكة األسكتراتيجية •

م2022



راء تم تصميم نماذج متابعة من قبل لجان متخصصة مشكلة من خب

-:تم مراعاة األتيوقدالتخطيط األستراتيجي بالجامعة

.تحديد األوزان النوعية لكل غايات الخطط و كافة أنشطتها•

.الدقة في التقييم•

.ططختحديد أماكن القوة والضع  أثناء مراحل تنفيذ ال•

.قياس مؤشرات األنجاز بدقة•

حقكةنجكاز فكي المراحكل الالاإلالخروج بتوصيات لمتخذ القكرار لزيكادة نسكة •

.من تنفيذ الخطط 

.تحديد المسؤليات•

.لياتهاتقديم مقترحات أجرائية لزيادة نسة أنجاز تنفيذ خطط الجامعة و ك•



-:متابعة تنفيذ خطط الجامعة و كلياتها سيؤدي الي األتي

.التطوير المستمرضمان •

وزيككككادة قككككدررتها مواردهككككا الذاتيككككة وتنميككككة كككككل مقككككدرات الجامعككككة تفعيككككل •

.األستيعابية

.الطالبيةالخدمات وتحسين التعليم ومنظومة الخريجون تميز •

والجامعكككة األقليميكككةمكانكككة الكليكككات وتعزيكككز منظومكككة البحكككث العلمكككي تطكككوير •

.والدولية

.مزيد من ثقة المجتمعكسة •

بالجامعكككة العمككل األداء المؤسسككي وتجويككد المنظومكككة وميكنككة دوالب تطككوير •

.وكلياتها



يسوانطلقت فرق المتابعة منذ شهر ديسمبر تق

مؤشرات انجاز أنشطة خطط الجامعة وكلياتها

على أرض الواقع



:وبذلك
وتبدأاصفوفهوتنظمأوراقهاترتبأنبنهاجامعةاستطاعت

منيرالنظمنقطعودعمبرعايةالواقع،ارضعلىخطتهاتنفيذفي
.الجامعةرئيسمعالي

حلببببببببم التخطببببببببي  وأصبببببببب   
قيقبببة، االسبببتراتيجي ونثبببر  قافتببب  ح

واسبببتطاعت جامعبببة بنهبببا أن تقلببب 
الفجببببببوا بببببببين التف يببببببر والتخطببببببي 
االسبببببببببببببببببتراتيجي، وببببببببببببببببببين ا دارا 

ياتها ا سببببتراتيجية  قرارتهببببا ومسببببتو
.بيقوتحدياتها المختلفة ا ناء التط



معالي الرئيس

السادة الحضور الكرام 

ومتابعكة القيام بكدور لترسكيخ فككر التخطكيط اإلسكتراتيجىوهي واضحة رؤيانا 

ة الجامعكة وتقييم األداء الجامعى فى اإلدارات والمؤسسات التعليميكة لتحقيكق رؤيك

توى و تعزيككز القكككدرة التنافسكككية والتميكككز االسكككتراتيجى لجامعكككة بنهكككا علكككى المسككك

.  المحلي واإلقليمي

ي تسكتحقها الواعدة تحتاج مننا الكثير و الكثير لنضعها في المكانة التجامعتنا 

.  الحبيبة تحتاج لكل يد تبني من خالل األطر المؤسسيةومصرنا 

فالية شكرا لحسن أستماعكم و نتمني لكم قضاء وقت طية في أحت

2022-2017خطتها اإلستراتيجية تدشين وتفعيل لجامعة بنها 

قيق رسالتها إن شاء هللا سنبني مستقبل جامعتنا الغالية نحو العالمية لتحمعًا 

.هاتبقيهللاشاء وأن هتبقي مصر قد الدنيا وبكدا . بيد كوادرها وقيادتها المتميزة



شكرا لحسن أستماعكم
امعة   مدير التخطيط األستراتيجي للج–جمال عبدالعزيز . د.أ


