
 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

)اإلصدار الثاني( 7177-7107جية لجامعة بنها يستراتاعتماد وثيقة الخطة اإل  

========================================= 

 .م7107/  5/    7 الموافق ثالثاءال إنه في يوم

شاا ن ب 09/4/7107بتاااري  ( 048)بناااء عمااي مااا انتهااي إليااه مجمااس الجامعااة ر اام 
 :ليكون المسمي الجديد لها 7177-7106جية لمجامعة يستراتالموافقة عمي تحديث الخطة اإل

)اإلصاادار الثاااني(ج ومجمااس الجامعااة ر اام  7177-7107جية لجامعااة بنهااا يسااترات"الخطااة اإل
اإلستراتجية لجامعة بنهاا الخطة  نتهي الي الموافقة عمياوالذي  77/4/7107( بتاري  049)

  .7177-7107والخطة التنفيذية إلستراتيجية جامعة بنها  )اإلصدار الثاني( 7107-7177

)اإلصدار الثاني(  7177-7107جية لجامعة بنها يستراتتقرر اعتماد وثيقة الخطة اإل
 . 7177-7107والخطة التنفيذية إلستراتيجية جامعة بنها 

 

 (لمجامعة ستراتيجي مدير التخطيط اإل)
 

 أ.د. جمال السيد عبدالعزيز   

  جامعةالرئيس                                               
 

 أ.د. السيد يوسف القاضي                              

 

 

 

 

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 

 -قلو قٛبكح عبيؼخ ثُٓب فبنٔ انْكو ٔانزقلٚو انٗ عًٛغ انقٛبكاد انغبيؼٛةخ انزةٙ ٍةبًْذ ر  

-6106ٍةزوارٛغٛخ إةلاهِ يةٍ فطةخ افٙ رؾلٚش ٔرطٕٚو ٔيواعؼخ يةبرى  -ثكم عٓلْب ٔٛبقزٓب 

قزٖةةبكٚخ نزطٕهاد اإلٗ ٙةةٕ افةةٔ .62/06/6105ـ ثزةةبهٚ( 030) هقةةى ثًغهةةٌ انغبيؼةةخ 6166

اإلٍةزوارٛغٛخ ًْٛةخ رعؼٛةم انقطةخ أب ثٚةؤهح ًٔٚبَ  أ ،ٔانزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ انًزالؽقخعزًبػٛخ ٔاإل

 ٛةخًؾهاننٗ انًكبَخ انًزًٛيح ثٍٛ انغبيؼبد ايضم نزٖم هٍبنخ انغبيؼخ ػهٗ انٕعّ األهإٚخ نزؾقٛق 

 انعكةوٍزوارٛغٙ ثٍٛ يَُٕثٙ انغبيؼةخ نزوٍةٛـ ، َْٔو فكو ٔصقبفخ انزقطٜٛ اإلٛخلٔنانٔٛخ قهًٛاإلٔ

نةلٚٓب ٔػةٙ ٔ،ماد قةلهاد فبققخكبكًٚٛةخ أكاهٚةخ ٔاػلاك قٛبكاد أ ،انًئٍَٙ ٔانؼًم ثؤػ انعوٚق

ٔيزبثؼةةخ ،َْةةطخ انكهٛةةبد ثؤَْةةطخ انغبيؼخأٔهثةةٜ  ،ٍةةزوارٛغٙكبيةةم ثؤًْٛةةخ ٔيُٓغٛةةخ انزقطةةٜٛ اإل

فطةٜ يًبٚزطهت ٔعةٕك ،ٍةزوارٛغٛخ نهغبيؼةخانقطخ اإلٔاإلرَبق ثٍٛ انقطٜ اإلٍزوارٛغٛخ نهكهٛبد 

 طجٛق.وارٛغٛخ ٔرُعٛنٚخ قبثهخ نهزٍزا

نةٗ انقٛةبكاد انغبيؼٛةخ انًزؼبقجةخ انزةٙ ؽًهةذ ػهةٗ اانغبيؼخ فبنٔ انْكو ٔانزقةلٚو  قلور  ٔ

أٔل هقٌٛ )ٍزقالنٓب ػٍ عبيؼخ انيقبىٚق فٙ فزوح هقبٍخ أ.ك/ ؽَبو انؼطبه اػبرقٓب انًَئٕنٛخ يُن 

ػةةةلد َٔعةةةند انقطةةةخ أٔانزةةةٙ ،(األٍةةةجقهقةةةٌٛ انغبيؼةةةخ )أ.ك/ ٕةةةعٕد ىْةةةواٌ (؛ٔنغبيؼةةةخ ثُٓةةةب

هقةةٌٛ ).ك/ػهةةٙ ّةةًٌ انةةلٍٚ أٔكةةنن   ؛فةةٙ فزةةوح هقبٍةةزّ 6105-6101ٔنةةٗ ٍةةزوارٛغٛخ األاإل

ػةةةلاك انقطةةةخ بانةةةن٘ قةةةلو انةةةلػى انًةةةبك٘ ٔانًؼُةةةٕ٘ نعوٚةةةق انؼًةةةم انًكهةةة  ث (انغبيؼةةةخ انَةةةبثق

فةةبنٔ انْةةكو انغبيؼةةخ  رٕعةةّكًب .ك/ ػجةةل انةةوؽٛى ّةةٕنؼ.أ ثوقبٍةةخ 6166-6106ٍةةزوارٛغٛخ اإل

.ك/ ٍةٓٛو ؛ٔأ.ك/ّةؼجبٌ ٛةّ:أنٗ انَبكح َٕاة هإٍب  انغبيؼةخ فةٙ انعزةواد انًزؼبقجةخ ْٔىأانزقلٚو 

ػهةةٗ يزةةبثؼزٓى  ،ثةةٕ انؼُٛةةٍٛأ.ك/ْْةةبو ؛ ٔأ.ك/ ٍةةهًٛبٌ يٖةةطعٗ؛ٔأٍةةًبػٛما.ك/عًبل ؛ٔأّةةؼوأ٘

 .نهزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ ثبنغبيؼخ عزًبػبد انًقزهعخانلٔهٚخ ٔيَبَلرٓى ٔؽٕٚهْى اإل

اإلٕةةلاه ) 6166-6102ٍةةزوارٛغٛخ ػةةلاك انقطةةخ اإلبقةةلو فوٚةةق انؼًةةم انًكهةة  ثٚ  كًةةب 

انةن٘ ( هقٌٛ عبيؼخ ثُٓب) .ك/ انَٛل ٍٕٚ  انقبٙٙ أنٗ يؼبنٙ افبنٔ انْكو ٔانزقلٚو  (انضبَٙ

اإلٍزوارٛغخ .ك/عًبل ػجلانؼيٚي نزؾلٚش انقطخ أقلو انلػى انًبك٘ ٔانًؼُٕ٘ نعوٚق انؼًم ثوقبٍخ 

كًةب  .َْةطخ قبثهةخ نهزُعٛةنؤانًؼبٕةوح ث لادغانًَةزٔانًزغٛواد انلافهٛخ ٔانقبهعٛةخ ثًب ٚزُبٍت يغ 

 ،ػٚةةب  فوٚةةق انؼًةةمأٔ ،نهَةةبكح ػًةةلا  انكهٛةةبدأعًةةم ػجةةبهاد انْةةكو ٔا يزُةةبٌ يؼةةخ انغب رٕعةةّ

اإلٍةزوارٛغٛخ انقطةخ رؾةلٚش فٙ يزبثؼخ أَْةطخ انعؼبل كاه٘ نلٔهْى ٔانغٓبى اإل ،ٔيًضهٙ انكهٛبد

 ٔرُعٛنْب.نهغبيؼخ 

 ( مجامعةلستراتيجي مدير التخطيط اإل) 

 أ.د/ جمال السيد عبد العزيز                                              
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ا أل      ٔانةةةلٔه انواقةةةل  ًْٙٛةةةخ انزؼهةةةٛى انغةةةبيؼَظةةةو 

ٙ؛فقةةةل نهقةةةوٚغٍٛ فةةةٙ فليةةةخ انًغزًةةةغ ٔانجؾةةةش انؼهً

؛ رطةةٕٚو انكهٛةةبد ٔانًواكةةي ٔانٕؽةةلادؽوٕةةُب ػهةةٗ 

انقطةةةةةةةةةةةٜ انزؼهًٛٛةةةةةةةةةةةخ ٔانجؾضٛةةةةةةةةةةةخ  ؾةةةةةةةةةةةلٚش:رٔ

ْزًةةةةبو ٔا  ،انهٕاقؼ ٔانًُةةةةبْظ انلهاٍةةةةٛخ،ٔٔانقليٛةةةخ

 ٘ٔمٔ ،ٔكػى انطالة انًْٕةٕثٍٛ، ثبألَْطخ انطالثٛخ

يزًٛةةةةيٍٚ ٚغٍٛ إلػةةةةلاك فةةةةو ،اإلؽزٛبعةةةةبد انقبٕةةةةخ

 قبكهٍٚ ػهٗ انًُبفَخ فٙ ٍٕق انؼًم.

 

خ قزٖةبكٚاإل نهظةؤ  انًزالؽقخ غٛوادػهٗ انز ٔثُب    

ػهةٗ انًَةزٕٖ ، ٍةٕا  ٔانجؾضٛخ خانؼهًٛاإلعزًبػٛخ ٔٔ

 6166-6106رؾلٚش انقطةخ اإلٍةزوارٛغٛخ نهغبيؼةخ  اٍزهيو األيو،انلٔنٙاإلقهًٛٙ أٔ  ٔأانُٕٛٙ 

ٔٙةغ كبفةخ ايكبَٛةبد ، ٔرٕاكت انًزغٛواد انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ،يغ ُعٛننزكٌٕ فطخ ٔاقؼٛخ قبثهخ نهز

 .انغبيؼخ نزؾقٛقٓب

انةةٗ  -و 6166-6102 رٛغٛخ اٍةةزوقطةةخ اإلنه اإلٕةةلاه انضةةبَٙ فةةٙ ٙةةٕ  -خ رَةةؼٗ انغبيؼةةٔ     

ٔيغًٕػةةخ يةةٍ  ،يزطةةٕهحٔيُةةبْظ ػهًٛةةخ  خهةةٕاقؼ كهاٍةةٛ، ٔفق ةةب ننزٍٕةةغ فةةٙ اَْةةب  كهٛةةبد علٚةةلحا

 ،ٔانٖةٛلنخ، كهٛةبد ٛةت األٍةُبٌ يضةم:اؽزٛبعبد انًغزًغ انًؾٜٛ رهجٙ انزقٖٖبد انؼهًٛخ انزٙ 

، ٔكةةةنن  رطةةةٕٚو ٙٔاَْةةةب  يَزْةةةعٗ رقٖٖةةة ؛ٔانزوثٛةةةخ انوٚبٙةةةٛخ نهجُةةةبد ،ٔانؼةةةالط انطجٛؼةةةٗ

نهًةةٕاٍُٛٛ، ٔرئٚةةل ٔفبققةةخ انغةةٕكح انطجٛةةخ نزقةةلٚى فةةليبد ٕةةؾٛخ يزًٛةةيح  ٙانًَزْةةعٗ انغةةبيؼ

كاهاد انطجٛةةخ ثةةبألعٓيح انالىيةةخ، ٔرعؼٛةةم انًواكةةي ٔانٕؽةةلاد ماد انطةةبثغ انقةةبٓ ثبنغبيؼةةخ اإل

ًؾهٛةخ انزؼبٌٔ انٔثؤرٕكٕ د اثواو ا رعبقبد ٔانكهٛبد،ٔرطٕٚو انًالػت انغبيؼٛخ، ٔانزٍٕغ فٙ 

ؽزٗ  نًَبًْخ فٙ انًْؤػبد انقٕيٛخ انكجوٖ، ٔرقلٚى انلػى انكبيم نهكهٛبد،ٔالٔنٛخانقهًٛٛخ ٔاإلٔ

،ٔفق ةب نقطةخ وٍةبنزٓب ٔهإٚزٓبنانغبيؼةخ  ،ٔرؾقٛقكفغ انكهٛبد انًؼزًلح َؾةٕ انؼبنًٛةخ،ٔٚزى اػزًبكْب

ٔانؼبنًٛةةةخ انزٖةةةُٛعبد اإلقهًٛٛةةةخ  ٙةةةًٍيزقليةةةخ  خيكبَةةةفةةةٙ انغبيؼةةةخ  ٔٙةةةغٚةةةًٍ ر اٍةةةزوارٛغٛخ

 .نهغبيؼبد

 

 )رئيس الجامعة(                                                                       

 القاضييوسف أ. د. السيد         

 ( هئٌٞ اىغبٍعخ) 

 ٜاىَٞل ٍٝ٘ف اىقبػميَخ األٍزبم اىلمز٘ه/
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ق انكضٛةو يةٍ ٛةؾقنزرقطٕ عبيؼخ ثُٓب فطٕاد ٔاصقةخ انةٗ األيةبو 

ػهةٗ ٔعةٕك انغبيؼةخ  ،ثًةب ٚٚةًٍاإلَغبىاد فةٙ كبفةخ انًغب د

 األفوٚقٛةةةةخٔرٖةةةةُٛعبد انغبيؼةةةةبد انًٖةةةةوٚخ ٔانؼوثٛةةةةخ  قًةةةةخ

ٓةةةةنا انزقةةةةلو قبيةةةةذ انغبيؼةةةةخ ثبػةةةةلاك ن أاٍةةةةزًواه  ٛةةةةخ؛ انؼبنًٔ

زًْم كبفةخ ، ن6166انٗ  6102انغلٚلح نهعزوح يٍ ٍزوارٛغٛزٓب ا

ٔكهاٍبد  ،انغبيؼخ يٍ رؼهٛى ٔرؼهى انقليبد انزٙ رقليٓبيؾبٔه 

ٔانزٙ ؽققةذ  ،ًٛخ انجٛئخًغزًغ ٔرُانٔفليخ  ،ٔثؾش ػهًٙ ،ػهٛب

ٔرٕإةةهذ يةةغ يغزًؼٓةةب ٔقةةليذ نةةّ انكضٛةةو يةةٍ انقةةليبد  ،ثؼةةٌٕ ا انكضٛةةو فةةالل انعزةةوح انَةةبثقخ

 ،َبقْةذ انكضٛةو يةٍ قٚةبٚبِ؛ ٔٔانضقبفٛخ ٔانعُٛخ ٔانوٚبٙٛخٔانقبََٕٛخ انطجٛخ ٔانجٛطوٚخ ٔانيهاػٛخ 

 لٔٚو انًقهعةةةبد انٖةةةهجخر،ٔرًُٛةةةخ انَةةةبؽم انْةةةًبنٙ :يضةةةم نةةةجؼ٘ انًْةةةكالد ٔاقزوؽةةةذ ؽهةةةٕ   

انًقهعةةبد انيهاػٛةةخ  اٍةةزقلاو،ٔػةةالط ٍٍٕةةخ انُقٛم، ٔاٜيةةٍ نهًجٛةةلاد انيهاػٛةةخ ٍةةزقلاوا ،ٔ

 انزٙ رٓى انًغزًغ. ٔغٛوْب يٍ انقٚبٚب ،انؼُ  ٙل انًوأحيكبفؾخ ٔ ،نهؾٕٛاٌ كؤػال 

ٔانًؾبفظةخ ػهةٗ انغلٚلح  ٍزًواه انؼًم فٙ يغب د فليخ انًغزًغ اإلٍزوارٛغٛخ انقطخ  رٓل ٔ

ٔرٚةغ َٖةت  فةٙ ثٛئةخ َظٛعةخ، ؽقةٕق األعٛةبل انقبكيةخ،ٔرؾبفظ ػهةٗ ثٛئخ ٍةهًٛخ ٔرًُٛةخ يَةزلايخ

  ػهةةٗ أػًةةبل اّةةواإل ؛ٔا ٍةةزًواه فةةًَٙبقٛةةخ انَةةجؼخ ػْةةو نميةةى انًزؾلحأػُٛٓةةب األْةةلا  اإل

نؼلٚل يةٍ ارزًٍٚ اإلٍزوارٛغٛخ انقطخ  ؛ ًٍٛب ٔأٌاد ثبنغبيؼخ ٔانزٗ ّٓلد ٛعوح كجٛوحَْب اإل

َٔؤيةم أٌ رٖةم ًٕٛؽةبد أثُةب  انغبيؼةخ انةٗ أػهةٗ يَةزٕٖ ٚعقةو ثةّ  ؛نهغبيؼةخ انًًٓةخد آانًُْ

 عًٛغ انًُزًٍٛ نغبيؼخ ثُٓب.

 نائب رئيس الجامعة                  
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

                 
 أ.د/ جمال إسماعيل                  

 عَــبه إٍَبعـٞو ميَخ األٍزبم اىلمز٘ه/

 خ (ىشئُ٘ فلٍخ اىَغزَع ٗرَْٞخ اىجٞئ هئٌٞ اىغبٍعخّبئت )  
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فٙ ٕٙ  انزٕعٓةبد انوايٛةخ انةٗ رطةٕٚو قطةبع انزؼهةٛى انؼةبنٙ 

ثبنزؼةةبٌٔ يةةغ انغٓةةبد ـةة  ثُٓةةبقبيةةذ عبيؼةةخ  ،ٔانجؾةةش انؼهًةةٙ

ٍةةةزوارٛغٛخ ثٕٙةةةغ فطةةةخ اٍ انًؼُٛةةةخ ثبنًؾبفظةةةخ ٔانًَةةةزعٛلٚ

-6102و ػًم رُعٛنٚخ ْبكفخ رُعةن فةالل األػةٕاّبيهخ، ٔفطخ 

اإلعةةةوا اد ٔ األَْةةةطخٙةةةًٍ عةةةلٔل ىيُةةةٙ ٚؾةةةلك ، 6166

، ٔانٕقةةةذ انًؾةةةلك نهزُعٛةةةن فةةةٙ ٙةةةٕ  ٔانًَةةةئٕل ػةةةٍ انزُعٛةةةن

ثًةب ٚزعةق يةغ اٍةزوارٛغٛخ ٔىاهح انًئّواد ٔانُزةبقظ انًزٕقؼةخ 

 .ا ثزكبهٔ انجؾش انؼهًٙيغبل  انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ 

 اؽزٛبعةةبدغٛخ عبيؼةةخ ثُٓةةب َٖةةت ػُٛٛٓةةب ٍةةزوارٛٔرٚةةغ ا     

، ٔمنة  ثٓةل  رقةوٚظ ٛةالة زًُٛةخ ٔفططٓةبانًغزًغ انؾبنٛخ ٔانًَةزقجهٛخ انًزٕاقًةخ يةغ أْةلا  ان

، ٔرؾلٚةةل اإلعةةوا اد ؽزٛبعةةبد، يةةٍ فةةالل هٍةةى انَٛبٍةةبديةةئْهٍٛ ٔقةةبكهٍٚ ػهةةٗ رهجٛةةخ ْةةنِ ا 

ؾةةةبٔه انزةةةٙ رةةةلٔه ؽٕنٓةةةب ْةةةنِ ، ٔيةةةٍ فةةةالل انًٛو انجٛئةةةخ انًالقًةةةخ نٓةةةنا انزطةةةٕٚوانالىيةةةخ نزةةةٕف

،ٔػقةةل ارعبقةةبد رؼةةبٌٔ يةةغ فةةٙ انجؾةةش انؼهًٙ ا ثزكةةبهٔ ثةةلاعيةةٍ ؽٛةةش رْةةغٛغ اإل اإلٍةةزوارٛغٛخ

ٕٛٛةل انؼالقةبد ، ٔرفٛو انزًٕٚةم انةالىو نهجؾةش انؼهًةٙٔرةٕ ،ٔانلٔنٛخ انٓٛئبد ٔانًُظًبد اإلقهًٛٛخ

 ثةلاعإلنالثزكةبه ٔازًبػٛةخ انلاػًةخ ٔرٕفٛو انجٛئخ األكبكًٚٛخ ٔانُعَةٛخ ٔا ع يغ انًغزًغ انقبهعٙ،

ٔثقبٕةخ انجؾةش انؼهًةٙ  ،، ٔرْغٛغ انجؾش انؼهًٙ ٔكػًّ ٔهفةغ يَةزٕإِٔقم انًٕاْتٔانزًٛي 

 انزطجٛقٙ انًٕعّ نقليخ انًغزًغ ٔرًُٛزّ.

قٕاػل ثٛبَبد كبيهخ ػةٍ انجؾةٕس انؼهًٛةخ ٔانجةبؽضٍٛ ٔهٍةبقم انلهاٍةبد  ٔٚقزٚٙ األيو اَْب      

ٔرٕعٛٓٓةب َؾةٕ فليةخ انقطةٜ انزًُٕٚةخ ،ٔاربؽزٓب نهغًٛغ ٔا ٍةزعبكح يُٓب ،انؼهٛب ٔيْبهٚغ انزقوط

 اإلٍةةزوارٛغٛخانقطةةخ وكةةي .كًةةب رانؼهًٙٔكػةةى يواكةةي انزًٛةةي  نهلٔنةةخ،ا قزٖةةبكٚخ ٔا عزًبػٛةةخ 

ٓى فةٙ َقةم انًؼوفةخ ٔرَ ،نكجٛوح انزٙ رْغغ هٔػ انعوٚقانجؾضٛخ انًزًٛيح ا ػهٗ انًْبهٚغنهغبيؼخ 

رٕصٛةةق ٔرَةةغٛم ثةةوا اد رؼًم ػهةةٗ ٔ،ٔرزٕاكةةت يةةغ انًَةةزغلاد انؼهًٛةةخ انؼبنًٛةةخ ،ٔانزكُٕنٕعٛةةب

 انًهكٛخ انعكوٚخ.ؽقٕق ٔٔٙغ ٕٙاثٜ نؾًبٚخ  ،ا فزواع

 ّبئت هئٌٞ اىغبٍعخ            

 اىلهاٍبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘سىشئُ٘              

 

 ٕشبً أث٘ اىعِْٞٞأ.ك/       

 ٕشبً أث٘ اىعِْٞٞ اىلمز٘ه/ميَخ األٍزبم 

 اىلهاٍبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘س (ىشئُ٘  هئٌٞ اىغبٍعخّبئت )  
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نغبيؼةةةخ ثُٓةةةب ٔانًَةةةزقجهٙ انٕٙةةةغ انةةةواٍْ  ٚزطهةةةت

اٍةةزوارٛغٛخ ٔرُعٛنٚةةخ نزؾقٛةةق أْةةلا   ٜٔٙةةغ فطةة ٙةةؤهح

ثُةةةب  يَةةةزقجم انغبيؼةةةخ ػهةةةٗ ،ثًب ٚٚةةةًٍ انغبيؼةةةخ ٔهٍةةةبنزٓب

ًَةزقجم أفٚةم نلفؼٓب رٔيُٓغٛخ ػهًٛخ ٔيَزُٛو، أٍبً يزٍٛ 

يزبثؼةخ يئّةواد رُعٛةن انقطةٜ  ؛ثبإلٙبفخ انٗ أٌَؾٕ انؼبنًٛخ

ا هرقةةةب  ثًَةةةزٕٖ ٚةةةًبٌ ن انٖةةةؾٛؼٔثةةةلاقهٓب ْةةةٕ انطوٚةةةق 

ٔرؾقٛةةق هٍةةبنزٓب انزؼهًٛٛةةخ  ،انغبيؼةةخ انقةةليبد انزةةٙ رقةةليٓب

ٔرؼيٚةةةي يكبَزٓةةةب انًؾهٛةةةخ ، نجؾضٛةةةخ ٔانًغزًؼٛةةةخٔانًؼوفٛةةةخ ٔا

 ٔاإلقهًٛٛخ ٔانلٔنٛخ.

ٔركٍٕٚ كٕاكه يلهثخ  ،انغبيؼخ فٙ كبفخ أهعب كًب أٌ َْو فكو ٔصقبفخ انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ 

 ،ٔانؼًةم ثةؤػ انعوٚةق ،ْٕ انًٚبَخ انٕاقؼٛةخ نالٍةزًواهٚخٔانزُعٛنٚخ ٍزوارٛغٛخ ػلاك انقطٜ اإلاػهٗ 

كعب ح  روفغ يٍ ثٛخاٚغب َزبقظ ٚئك٘ انٗيًب  ،فٙ كبفخ اكاهاد انغبيؼخ ٔكهٛبرٓب ٙانًئٍَ ٔروٍٛـ انعكو

كبيةةم ثؤًْٛةةخ ٔيُٓغٛةةخ  ٙٔاػةةلاك قٛةةبكاد اكاهٚةةخ ٔأكبكًٚٛةةخ يؾزوفةةخ نةةلٚٓب ٔػةة ،أكا  يَُةةٕثٗ انغبيؼةةخ

رقةب  ناله ثؼٛةل انًةلٖٔانزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ فٙ رعؼٛم يٓةبو أػًةبنٓى ػهةٗ انًةل٘ انقٖةٛو ٔانًزٍٕةٜ 

 ثًَزٕٖ انقليبد انغبيؼٛخ.

 ،رطةٕٚو انغبيؼةخٔنُٓةٕٗ اعَةو  ثًضبثةخرٕٛٛل ٔهثٜ أَْطخ انكهٛبد ثؤَْطخ انغبيؼةخ  ٔٚؼل

نٓةب نهزطجٛق،ٔنٍ ٚزؾقق ا  ثقطٜ اٍزوارٛغٛخ ٔرُعٛنٚخ قبثهخ  ؛ْٔنأٛوٚقٓب األيضم َؾٕ انوٚبكح ٔانزًٛي

َؾٕ انؼبنًٛةخ  انغبنٛخيَزقجم عبيؼزُب  ٙا ٍُجُب اٌ ّب  يؼ  ٔ يئّواد قٛبً ٔاٙؾخ ٔيؾلكح ٔٔاقؼٛخ.

 انًزًٛيح. ٔقٛبكرٓبنزؾقٛق هٍبنزٓب ثٛل كٕاكهْب 

        ٍلٝو اىزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ ىيغبٍعخ ()                                         

        

 أ.ك/عَبه اىَٞل عجل اىعيٝي     

 ٍلٝو اىزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ ىيغبٍعخ 

 عَبه اىَٞل عجل اىعيٝي ميَخ األٍزبم اىلمز٘ه/

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 
 

 ر م الصفحة المحتوى  
 الجزء األول:
 نبذة عن محافظة القميوبية. 

 

 الثانى:الجزء 
 لمجامعة ةاإلستراتيجيلمخطة  اإلطار المنهجي 

 

 الجزء الثالث: 
  ةاإلستراتيجيمراحل إعداد الخطة 

 عدادمرحمة اإل األولى:الخطوة  
   .العميا اإلدارةلتزام ات كيد  
 .تهيئة المناخ واإلعالن 
 .اإلستراتيجية ق إعداد الخطةتشكيل فر 
 .العمل تدريب فرق 
 .عمل الفرق آلياتتحديد  
 .مسئولياتالتوزيع المهام و  

 
 
 

 الثانية : التمهيد لمتحميل البيئيالخطوة  
 .نبذة عن جامعة بنها 
 .مراجعة أعمال الجامعة 
 .اق المؤسسي لجامعة بنها وكمياتهاالسي 

 

 :التحميل البيئي الرباعي)أين نحن؟( الخطوة الثالثة: 
 .لمجامعة البيئةالداخمية تحميل 
 .لمجامعة الخارجية البيئة تحميل 

 

 ماذا نريد؟الرابعة:الخطوة 
 .والوضع الم مول تحميل الفجوة بين الوضع القائم 
 .ةاإلستراتيجي تحديدالبدائل 
 .وسمات التميز لمجامعة اإلستراتيجيدراسة الوضع  
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 .المستقبلاستقراء  
 .الجامعة وكمياتها احتياجات 
 .تحديد القيم المشتركة لمجامعة 

  .ةاإلستراتيجيالخطة صياغة عناصر  الخامسة:الخطوة 
 :السياسات العامة لمجامعة السادسة:الخطوة 

 .سياسات شئون التعميم والطالب 
 .سياسات الدراسات العميا والبحث العممي 
 .سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 السياسات المالية. 
 اإلدارية. السياسات 

 

 (:Action Plan)الخطة التنفيذية السابعة:الخطوة 
 .مشروعات/مبادرات 
 .مستهدفات 
 .جراءاتواإل األنشطة 
 .طار الزمنىالمسئوليات واإل 
 .نجازإل مؤشرات ا 
 .رية ومصادر التمويليالموازنة التقد 
 .المخاطر إدارة 
 .الميزانية 

 

        :ةاإلستراتيجيمتابعة تنفيذ وتقويم الخطة  الثامنة:لخطوة ا
  .والمراجع المصادرع:ااااااااالرابالجزء 

  تفاصيل الخطة االستراتيجيةالجزء الخامس:
  .المالحق السادسالجزء 
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 اىقيٞ٘ثٞخ:عِ ٍؾبفظخ  حّجن 

ٔقل أٛهةق  ،انٗ انؼٖو انعوػَٕٙٚؼٕك ربهٚـ انًؾبفظخ 

ػهٛٓةةةب اٍةةةى )ؽبد/ؽوٖ/اٚةةةذ( أ٘ قهؼةةةخ ٍٔةةةٜ األهٗ؛ ألَٓةةةب 

قهٛى انؼبّو فٙ يٖو ٔكبَذ اإل،رزٍٕٜ انغي  انغُٕثٙ يٍ انلنزب

ٍةةًٓب أٔكةةبٌ  ،انضةةٕه انؼظةةٛى أ٘رؾًةةم اٍةةى ) كةةى ٔه( ٔ ٗانَةةعه

ثبنقجطٛةةخ )أروٚةةت أٔرةةم أروٚةةت(. أيةةب فةةٙ انؼٖةةوانًًهٕكٙ، فقةةل 

ب ثبػزجبهْةةبإٔةةله انَةةهطب  ٌ انُبٕةةو يؾًةةل ثةةٍ قةةالٌٔٔ يوٍةةٕي 

ب ًَٚٗ انقهٕٛثٛخ ََجخ انٗ يلُٚخ قهٕٛة.  ً  اقهٛ

انيهاػةةٙ ٔانٖةةُبػٙ.  اإلَزةةبط قةةالع يةةٍ ػًالقةةخ قهؼةةخ ٔفةةٙ انؼٖةةوانؾلٚش: إٔةةجؾذ

ٔرؾزعم انًؾبفظخ ٍُٕٚ ب ثبنؼٛل انقةٕيٗ نٓةب فةٙ انضالصةٍٛ يةٍ ّةٓو أغَةطٌ، ٔانةن٘ ٕٚافةق رةبهٚـ 

ٔانزٙ رؼل يٍ انؼاليةبد انًًٛةيح م، اًٍبػٛ ٘و فٙ ػٓل انقل0262ٕٚانقٛوٚخ ٍُخ افززبػ انقُبٛو 

 نهًؾبفظخ.

 

 :اىغغوافٜاىَ٘قع 

فٙ عُٕة انلنزب ّوق ًؾبفظخ انرقغ 

خ انًؾبفظةخ ٔرُؾله ٕٛثٕغوافٛ ،فوع كيٛبٛ

نةةةةٗ انْةةةةًبل اثٖةةةةعخ ػبيةةةةخ يةةةةٍ انغُةةةةٕة 

ٌ اهرعةةةبع ٍةةةطؼ األهٗ اؽٛةةةش  ؛انْةةةوقٙ

فٕق ٍطؼ انجؾةو  ايزو   02نٗ ؽٕانٙ اٖٚم 

نةٗ اب ؽزةٗ ٖٚةم ٔٚقةم رةلهٚغٛ   ،فٙ انغُٕة

ٍةةةطؼ انجؾةةةو فةةةٙ ه فةةةٕق بيزةةةأ 01ؽةةةٕانٙ 

انغُٕة  انًؾبفظخ يٍ ٚؾلٔانًْبل انْوقٙ. 

 ٔيةةةٍ انْةةةًبل ،انقةةةبْوح ٔانغٛةةةيح خيؾبفظةةة

 ٔانغوثٛةةةخ، ٔيةةةٍ انْةةةوقانلقٓهٛةةةخ  خيؾبفظةةة

يؾبفظةةةةخ  ٔيةةةةٍ انغةةةةوةيؾبفظةةةةخ انْةةةةوقٛخ 

انًؾبفظةخ ٔرؼزجويؾبفظخ انقهٕٛثٛخ  ؛ انًُٕفٛخ

انةةةن٘ انقةةةبْوح انكجةةةوٖ" " فةةةٙ اقهةةةٛى  انضبنضةةةخ

 انقبْوح ٔانغٛيح ٔانقهٕٛثٛخ. :ٚٚى يؾبفظبد

             

 اىقيٞ٘ثٞخَؾبفظخ ى اىغغوافٜ َ٘قعاى : (1) شنو                   

 

َؾبفظخاىشعبه( 2) شنو  
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 يَؾبفظخ:ى عزَبعٞخاىقظبئض االٗ كاهٛاىزقٌَٞ اإل

قهٕٛة، ّجٍٛ  ،كعوّكو، قٓب ثُٓب، ٕٛؿ، :ْٙ أيلُٚخي  يوك 00انقهٕٛثٛخ يٍ زؤن  يؾبفظخ ر

يؾهٛخ قؤٚخ ٚزجؼٓب  ٔؽلح 51ٔانقُبٛو، ّجوا انقًٛخ، انقٖٕٓ، انقُبٛو انقٛوٚخ، انقبَكخ، انؼجٕه، 

 ػيثخ. 296قوٚخ رزجؼٓب 092

 ىَؾبفظخ اىقيٞ٘ثٞخ كاهٛىزقٌَٞ اإلا :(3) شنو

 وجودهـ في أحد يتمركز ،6025 مايونسمة في  7266265عدد سكاف المحافظة  يبمغ
اإلناث نسبة بمغ تفي حيف  لمسكاف؛% مف العدد الكمي 72157الذكور نسبة  ويبمغ ،اعشر مركزً 
 .(مربع كيمو متر) 2002101تبمغ مساحة المحافظة ، و مف العدد الكمي لمسكاف 5,177%
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معدؿ النمو  ،ويصؿلكؿ كيمو متر مربع افردً  5561بواقع  السكانيةكثافة وتقدر ال
حيف  %، في22( عاًما 25:7باب في الفئة العمرية )ويمثؿ الش %،610,5السكاني لممحافظة 

نسبة األمية في المحافظة تصؿ و  %،2.7,( ًماعا ,65:2)الشباب في الفئة العمرية  نسبةأف 
 .(6022بالقميوبية لمتعبئة العامة واإلحصاء % ) إحصائية الجهاز المركزى 65.7إلى 

 اىقيٞ٘ثٞخ:قزظبكٛ ىَؾبفظخ اىغبّت اال

 ٍِٗ ثْٖٞب: ّشطخألابىعلٝل ٍِ ثَؾبفظخ اىرزَٞي 

 اىلاعْخ:أ. اىْشبؽ اىيهاعٜ ٗاىضوٗح 

، هػػػا مػػػف المحاصػػػيؿإنتاجحيػػػث تشػػػتهر ب ،الزراعػػػي نتػػػاجمحافظػػػة قمعػػػة مػػػف قػػػ ع اإلالتعػػػد 
ا لمحاصػ ت مصدًرا رئيسً تعد و  ،وكافة أنواع الخضروات ،والفواكه والموالح والموز والمشمش

كما تتميز  ا،نً ( فدا252751)بها  حيث تبمغ الرقعة الزراعية ،الزراعية لسكاف القاهرة الكبرى
وتنػت   المحمػي، نتػاجيب وافػر فػى دعػـ اإلحيػث تسػهـ بنصػ والداجنة؛بتنوع ثرواتها الحيوانية 

 ( مزرعة.700,ما يقرب مف ) ،ويوجد بهالةالداجني لمدو  نتاج%( مف اإل27حوالي )

 اىظْبعٜ: اىْشبؽ-ة

وتػوفير  نتػاجمنها بأنها الوسيمة الفعالػة لزيػادة اإل ، إيماًنابالصناعة كبيًرا هتماًماهتمت الدولة اإ
 نتػػػاجاإلالػػػذاتي مػػػف عمى االسػػػتيراد والسػػػعي لتحقيػػػؽ االكتفػػػاء االعتمػػػادفػػػرص العمػػػؿ، وتقميػػػؿ 

محافظػة بوجػود العديػد الوتتسػـ  .المعيشػةورفػع مسػتوى  المحمي، كوسيمة لزيػادة الػدخؿ القػومي
جمػػالي عػػدد يبمػػغ إو  ؛مػػف الصػػناعات عمػػى أراضػػيها خاصػػة فػػي مركػػزي شػػبرا الخيمػػة والخانكػػة

 .عامً   2,2571في حيف يبمغ إجمالي عدد العماؿ  امصنعً  2,25محافظة الالمصانع في 
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 ىيغبٍعخ خاإلٍزوارٞغٞىيقطخ  ٜاىَْٖغ اإلؽبه

 

 :اإلٍزوارٞغٍْٜٖغٞخ اىزقطٞؾ 
 

 خاإلٍةزوارٛغٛٔقةل ارجةغ فوٚةق اػةلاك انقطةخ  ،اإلٍةزوارٛغٙنهزقطةٜٛ يُٓغٛبد ػلٚةلح رَزقلو 

 انزبنٛخ:انقطٕاد  فالل يٍ (SDTP)نغبيؼخ ثُٓب يُٓغٛخ 

0. See  ٙٔأٍةجبة منة ، يةٍ  ثةٍٛ انٕٙةغ انًةؤيٕلٔ ٔانعغةٕح ثُٛةّؽٛش رى كهاٍخ انٕٙةغ انؾةبن

 . ٔرقٛٛى انٕٙغ انؾبنٙ ،فالل رؾهٛم انجٛئخ انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ

6. Draw أ٘ هٍى انطوٚق نزؾقٛةق  ،ًضبنٛخ أٔ انٕٙغ انًضبنٙ انًوغٕةؽٛش رى هٍى انٖٕهح ان

 انٕٙغ انًضبنٙ ٕٔٛبغخ هإٚخ ٔهٍبنخ نهغبيؼخ.

3. Think ثٍٛ انٕٙغ انؾبنٙ ٔانٕٙغ انًةؤيٕل ؽٛش رى ارقبم اإلعوا اد انًُبٍجخ نَل انعغٕح ،

 ٔانًْؤػبد ٔانًجبكهاد.  خاإلٍزوارٛغٛيٍ فالل رؾلٚل انغبٚبد ٔاألْلا  

4. Plan  يٍ فةالل انزقطةٜٛ ،انًطهٕثخ نهٕٕٕل نهٕٙغ انًةؤيٕلؽٛش رى ٔٙغ انقطخ انزُعٛنٚخ

 ٔهٍبنزٓب.ٓبْلافأٔانغبيؼخ َْطخ رؾقق غبٚبد أل

 

 

 .خاإلٍزوارٞغٞطٞبغخ ٗرْفٞن ٍٗزبثعخ اىقطخ علاك ٗإٍواؽو  فالهٍْٖغٞخ اىعَو  :(4شنو )

 

   
 .اىفوٝق اىَوميٛ إلعلاك اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ثوئبٍخ هئٌٞ اىغبٍعخ•

   
 .فرٌق مراجعة البٌانات وصٌاغة الخطة على مستوى الجامعة•

   

فرق مراجعة البٌانات وصٌاغة الخطة لجمع المعلومات واالشتراك فً صٌاغة •
 .الخطة على مستوى الكلٌات

 .واللغوٌة للخطة والعرض على االطراف المعنٌةالمراجعة الفنٌة •

 .المتابعة والتقوٌم على مستوى الجامعة والكلٌات•
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 :ٜفٗرزَضو ٕنٓ اىَْٖغٞخ 

 .ًٍٚٚ يْبهكخ عًٛغ انًَزعٛلٍٚ خاإلٍزوارٛغٛانقطخ يئٍَٙ يُظى إلػلاك أٍهٕة . 0

انكهٛةبد  ٔانزُةبىنٙ فةٙ انزقطةٜٛ نٚةًبٌ يْةبهكخ فؼبنةخ يةٍ انًةُٓظ انزٖةبػل٘ثةبنًيط ثةٍٛ  ا نزياو. 6

(Top-down and bottom-up approach). 

يْةبهكخ  نٚةًبٌ اإلٍةزوارٛغٙ ٚغبثٙ نهًُٓظ انزٖةبػل٘ ٔانزُةبىنٙ فةٙ انزقطةٜٛاألصواإلرؤكٛل  .3

 :زًضم فٗرٔ، فؼبنخ يٍ انكهٛبد

 .نزجبكل انقجواد ثٍٛ انكهٛبد ػًهٛخ رغوثخ رؼهًٛٛخ •

 .خاإلٍزوارٛغٛا َليبط انؼًٛق ٔانًْبهكخ انعؼبنخ ألٕؾبة انًٖهؾخ فٙ ٕٛبغخ •

 .خاإلٍزوارٛغٛانقطخ ّؼٕه قٕ٘ ثقٖٕٕٛخ اٚغبك •

 .انغٕكحثًؼبٚٛو ا نزياو •

 .ٚغبثٛخ ثٍٛ عًٛغ انكهٛبدانًُبفَخ اإل •

 .خاإلٍزوارٛغٛ ٕٔٛبغخ انقطخ ٔانييُٙ إلػلاكانعُٙ  اإلٛبه .4

 (1011-1026)ىغبٍعخ ثْٖب خاإلٍزوارٞغٞاإلؽبه اىيٍْٜ ٗاىفْٜ إلعلاك اىقطخ  :(2)لٗه ع

 اىقط٘اد ٍَئ٘ىٞخ اىزْفٞن اإلؽبه اىيٍْٜ

 ٘انعوٚق انًوكي (0 )األٍجٕعأٍجٕع ٔاؽل 
ٍَؼ ٍوٝع إلٍتزوارٞغٞبد اىغبٍعتبد  .2

 األفوٙ )اىزعيٌ ٍِ اٟفوِٝ( 

 طٞبغخ َّبمط عَع اىجٞبّبد  .1 ٘انًوكيانعوٚق  (0 )األٍجٕعأٍجٕع ٔاؽل 

 6يٍ األٍجٕع  )ثلاٚخأٍبثٛغ  4

 (5نمٍجٕع 

ٔؽلح انزقطٜٛ 

ػهٗ يَزٕٖ  اإلٍزوارٛغٙ

 انغبيؼخ ٔانكهٛبد

 ٗهُ عَو ىيز٘عٞخ .3

 6يٍ األٍجٕع  )ثلاٚخأٍبثٛغ  6

 (2نمٍجٕع 

 اإلٍزوارٛغٙ انزقطٜٛ فوق

 ػهٗ يَزٕٖ انكهٛبد
 عَع اىجٞبّبد عيٚ ٍَز٘ٙ اىنيٞبد  .4

 ٌبأٍجٕػ

 (9ٔ 2 )األٍجٕػبٌ
 ٘انًوكيانعوٚق 

عَتتتع ثٞبّتتتبد اىَٖتتتبً عيتتتٚ ٍَتتتز٘ٙ  .5

 اىغبٍعخ

 9يٍ األٍجٕع  )ثلاٚخأٍجٕع  61

 (69ؽزٗ األٍجٕع 

ٔيواعؼخ فوٚق انًزبثؼخ 

يٍ انغبيؼخ  انجٛبَبد

 ٔانكهٛبد

اىنيٞتتتتتبد  ٍٗواععتتتتتخ رقتتتتتبهٝوإعتتتتتلاك  .6

 ىؼَبُ اىلقخ ٗإشواك اىََزفٞلِٝ
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يٍ األٍجٕع  )ثلاٚخأٍجٕع  64

 (53ؽزٗ األٍجٕع  69

ٔانعوق  ٘انعوٚق انًوكي

 انًًضهخ نهكهٛبد
 خاإلٍزوارٞغٞطٞبغخ  .7

 53ٍجٕع أٍبثٛغ )ثلاٚخ يٍ األ3

 (56األٍجٕع ؽزٗ 

 ٔانعوق٘ انًوكيانعوٚق 

 انًًضهخ نهكهٛبد

اىََتزفٞلِٝ عيٚ  خاإلٍزوارٞغٞعوع  .8

ٗاىطتتتالة  ،أعؼتتتبي ٕٞئتتتخ اىزتتتلهٌٝ)

ٍٗغزَتتتتع  ،ٗاىقتتتتوٝغِٞ ِٞ،كاهٝتتتتٗاإل

 ٍؾبفظخ اىقيٞ٘ثٞخ(

 أٍبثٛغ 4

 ٔؽزٗ 52 )األٍجٕع

 (61األٍجٕع  

 ٘انعوٚق انًوكي

عيتتتٚ هئتتتٌٞ  خاإلٍتتتزوارٞغٞعتتتوع   .9

ٗاىقٞتبكاد  ،اىغبٍعخ، ٗاىَتبكح اىْت٘اة

ٗإعتواي اىزعتلٝالد  ،ٍٗغيٌ اىغبٍعتخ

 .اىَطي٘ثخ

 أٍبثٛغ 4

 (64- 60 )األٍجٕع

نغُخ يواعؼخ انقطخ 

 خاإلٍزوارٛغٛ
 ٗاىطجبعخاىَواععخ اىْٖبئٞخ  .20

 أٍجٕع ٔاؽل

 (65)األٍجٕع
 هقٌٛ انغبيؼخ

اإلعتتتالُ اىوٍتتتَٜ ىتتتوئٌٞ اىغبٍعتتتخ   .22

 خاإلٍتتتتتتزوارٞغّٞطتتتتتالط اىقطخا عتتتتتِ

 .ىيََزفٞلِٝ

 خاإلٍزوارٞغٞاالّزٖبي ٍِ اىقطخ  بأٍج٘ع   65
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 ( ٜ) اإلطلاه اىضبّإلعلاك اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ  ٜاإلؽبه اىيٍْ ( :5) شنو

 

  

هئٌٞ اىغبٍعخ ٗكهاٍخ / ك.عَو رقوٝو ٍفظو عِ هؤٝخ ٍعبىٚ اىَٞل أ -
 .ٕنا اىزقوٝو

رؾلٝتتل اىَٖتتبً اىزفظتتتٞيٞخ ىي٘ؽتتلح اىَوميٝتتتخ ىيزقطتتٞؾ اإلٍتتتزوارٞغٜ  - 
 .  ثغبٍعخ ثْٖب ٗعَو اىٖٞنو اىزْظَٜٞ ىٖب

 . رشنٞو ىغبُ اىعَو ثبىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ اإلطلاه اىضبّٜ  -  

إعتتتتتلاك اىز٘طتتتتتٞف اىتتتتت٘دٞفٚ ىَٖتتتتتبً اى٘ؽتتتتتلح اىَوميٝتتتتتخ ىيزقطتتتتتٞؾ  -
 .اإلٍزوارٞغٜ ثبىغبٍعخ

إعتتتتتلاك اىالئؾتتتتتخ اإلكاهٝتتتتتخ ٗاىَبىٞتتتتتخ ىي٘ؽتتتتتلح اىَوميٝتتتتتخ ىيزقطتتتتتٞؾ  -
 .اإلٍزوارٞغٜ

رؾلٝل ٍَْق ٗفوٝق عَتو ىنتو غبٝتخ ٍتِ غبٝتبد اىقطتخ اإلٍتزوارٞغٞخ  -
 .  ىيغبٍعخ ىزؾلٝش اىغبٝبد

رؾلٝتتل ٍواعتتع ىنتتو غبٝتتخ ٗإعتتلاك رقوٝتتو ٍتتِ متتو ٍواعتتع عتتِ ٍواععتتخ  -
 .اىغبٝخ اىََئ٘ه عْٖب صٌ ٍْبقشخ ٕنٓ اىزقبهٝو

رشنٞو ىغْخ ىَزبثعخ عَتو ٍَْتقٜ ٍٗواععتٜ اىغبٝتبد، ٗرقتلٌٝ رقوٝتو  - 
ٍتتلٝو اىزقطتتٞؾ اإلٍتتزوارٞغٜ ىيغبٍعتتخ صتتٌ / ك.رفظتتٞيٜ ٍتتِ اىيغْتتخ إىتتٚ أ

 .ٍْبقشخ ٕنا اىزقوٝو
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ستراتٌجٌة جمالى عدد األسابٌع لإلنتهاء من الخطة اإلإ

أسبوًعا20=  2022-2017للجامعة والتنفٌذٌة   

رشتتنٞو ىغْتتخ ىَواععتتخ طتتٞبغخ اىقطتتخ اإلٍتتزوارٞغٞخ ىيغبٍعتتخ ٗرقتتلٌٝ   -
ٍتلٝو اىزقطتٞؾ االٍتزوارٞغٜ ىيغبٍعتخ / ك.رقوٝو رفظٞيٚ ٍِ اىيغْخ إىتٚ أ

 .صٌ ٍْبقشخ ٕنا اىزقوٝو

 . 1011-1027رشنٞو ىغْخ ىظٞبغخ اىقطخ اىزْفٞنٝخ  -

 .رشنٞو ىغْخ ىزؾوٝو اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝخ اىْٖبئٞخ -

رشنٞو ىغْخ ىيَواععخ اىْٖبئٞخ ىيقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝخ اىْٖبئٞخ  -
 .ٍلٝو اىزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ ىيغبٍعخ/ ك.أثوئبٍخ 

رشنٞو ىغْخ ٍِ ميٞخ اىؾق٘ط ىَواععخ اىغ٘اّتت اىقبّّ٘ٞتخ ٗاىزشتوٝعٞخ  -
 .ثبىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝخ

رشتتنٞو ىغْتتخ ٍتتِ ميٞتتخ اىزغتتبهح ىَواععتتخ اىغ٘اّتتت اإلكاهٝتتخ ٗاىَبىٞتتخ  -
 .ثبىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝخ

 .رشنٞو ىغْخ ىزوعَخ فطؾ اىغبٍعخ ىيغبد األعْجٞخ -

عتتوع اىقطتتخ اإلٍتتزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝتتخ اىْٖبئٞتتخ عيتتٚ اىَتتبكح قٞتتبكاد  -
 .اىغبٍعخ ٗاىنيٞبد

عتتتوع اىقطتتتخ اإلٍتتتزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝتتتخ اىْٖبئٞتتتخ عيتتتٚ اىََتتتزفٞلِٝ  -
ٍغزَتتتع  -اىقتتتوٝغِٞ  -االكاهٝتتتِٞ  -اىطتتتالة  -أعؼتتتبي ٕٞئتتتخ اىزتتتلهٌٝ )

 ( .ٍؾبفظخ اىقيٞ٘ثٞخ

رشنٞو ىغْخ ىطجبعخ اىقطتخ اإلٍتزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝتخ اىْٖبئٞتخ، ٗإعتلاك  -
 .اىَط٘ٝبد

 .رشنٞو ىغْخ ىيزَْٞق ٗاإلفواط اىفْٜ ىقطؾ اىغبٍعخ  -
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 خاإلٍزوارٞغٞٗإعلاك اىقطخ  اإلٍزوارٞغٜ اىزقطٞؾ عَيٞخ شزَيذإب ىيَْٖغٞخ اىَبثقخ ؽجق  ٗ

 :اىزبىٞخ اىَواؽو ٚعي 1011 -1027ىغبٍعخ ثْٖب 
 

 ىيَْٖغٞخ اىَزجعخب أّشطخ اىقطخ ؽجق  :(1)علٗه 

 

 اىَواؽو
 

 

 األّشطخ
 

 اىزْفٞن ٘ىئٍَ٘

 

اإلعتتتتتتتتتتتلاك ىيزقطتتتتتتتتتتتٞؾ 

 :اإلٍزوارٞغٜ

  خاإلٍزوارٞغٞاىقطخرشنٞو فوٝق إعلاك. 

 رلهٝت اىفوٝق. 

 أعؼبي اىفوٝق. ٚٗىٞبد عير٘ىٝع اىَٖبً ٗاىََؤ 

 

 هئٌٞ اىغبٍعخ

ٍلٝو اىزقطٞؾ اىإلٍزوارٞغٜ 

 ىيغبٍعخ

 

 

 

 :ىيزؾيٞو اىجٞئٜ اىزَٖٞل

  ٗاىش٘إل ٗفؾض اى٘صبئق.رغَٞع األكىخ 

 ٗهُ اىعَو. 

 اىنْٕٜ اىعظف. 

 إعلاك ّجنح عِ عبٍعخ ثْٖب. 

  ِٗاألٕتتلاا اىزتتٜ رؾققتتذ فتتٜ إؽتتبه  األّشتتطخإعتتلاك رقوٝتتو عتت

 .ىيغبٍعخ  اىَبثقخ خاإلٍزوارٞغٞاىقطخ 

 اىَٞبط اىَؤٍَٜ ىغبٍعخ ثْٖب ٗميٞبرٖب. رؾيٞو 

 

اىفوٝق اىَوميٛ إلعلاك اىقطخ 

 خاإلٍزوارٞغٞ

+ 

 فوط اىعَو

 

 

 

 

 :اىجٞئٜ اىزؾيٞوإعواي 

( SWOTاىوثتتتبعٜ ) اىزؾيٞتتتو اإلٍتتتزوارٞغٜارجتتتع فوٝتتتق اىزقطتتتٞؾ 

 اىؾبىٜ: اى٘ػع ىزشقٞض

 ٖبفٞ غبٍعخ ٗرؾلٝل ّقبؽ اىق٘ح ٗاىؼعفيى اىلافيٞخ اىجٞئخ رؾيٞو. 

 ثٖبىيغبٍعخ ٗرؾلٝل اىفوص ٗاىزٖلٝلاد  اىقبهعٞخ اىجٞئخ رؾيٞو. 

  اىلافيٞخ ٗاىقبهعٞخ خاإلٍزوارٞغٞإعلاك ٍظف٘فخ اىع٘اٍو. 

 اىجتتتلائو رؾلٝتتتلٗ رؾيٞتتتو اىفغتتت٘ح ثتتتِٞ اى٘ػتتتع اىقتتتبئٌ ٗاىَتتت ٍ٘ه 

 .خاإلٍزوارٞغٞ

 ط ااىعَوفو

 

كهاٍتتتتتتتتتتتتتخ اى٘ػتتتتتتتتتتتتتع 

ىغبٍعتتتتتتخ  اإلٍتتتتتتزوارٞغٜ

فتتٜ ػتت٘ي اىَتتَبد  ثْٖتتب

اىََٞتتتتتتتتتتيح ٗاى٘ػتتتتتتتتتتع 

 :اىزْبفَٜ ىيغبٍعخ

  بٍتتزقلاًٗمىتتل ثىيغبٍعتتخ  اإلٍتتزوارٞغٜ اىَ٘قتتع عيتتٚاىزعتتوا 

 اىقبهعٞخ./  اىلافيٞخٍظف٘فخ اىع٘اٍو 

 .كهاٍخ اىََبد اىََٞيح ىيغبٍعخ 

 ٗمىتل ثَقبهّتخ اىَتَبد اىزْبفَتٞخ ثتِٞ  ،اى٘ػع اىزْبفَٜ كهاٍخ

عبٍعتتتخ ثْٖتتتب ٗعبٍعتتتبد ٍْتتتبدوح ثتتتبىَغزَع اىَؾتتتٞؾ )اىَْ٘فٞتتتخ 

 ٗاىيقبىٝق ٗؽْطب( ٗرؾلٝل اىََبد اىزْبفَٞخ اىََٞيح ىيغبٍعخ.

 

علاك اىقطخ إفوٝق 

 خاإلٍزوارٞغٞ

 

 

 

 

اىقطخ عْبطتتتتتو طتتتتتٞبغخ

 : خاإلٍزوارٞغٞ

  هؤٝتتتتخ ٗهٍتتتتبىخ اىغبٍعتتتتخ  ىزطتتتت٘ٝو طتتتتٞبغخعَتتتتو  ٗهُعقتتتتل

 .خاإلٍزوارٞغٞٗغبٝبرٖب ٗإٔلافٖب 

  طٞبغخ أٗىٞخ عيٚاالرفبط. 

  ااىََتتتزفٞلح الٍتتتزطالي اىتتتوأٛ ؽتتت٘ه  اٍتتتزجٞبُ ىاؽتتتوااإعتتتلاك

 .اىظٞبغخ األٗىٞخ

  اىز٘طتتتتتتتتو إىتتتتتتتتٚ اىظتتتتتتتتٞبغخ اىْٖبئٞتتتتتتتتخ ىعْبطتتتتتتتتو اىقطتتتتتتتتخ

 طتتتتٞبغخ اىغبٝتتتتبد ٗاألٕتتتتلااٗ، ٗاىوٍتتتتبىخ اىوؤٝتتتتخرط٘ٝوٕٜٗ:

 .ٗاىقٌٞ اىؾبمَخ ٗػع اىَٞبٍبد، ٗخاإلٍزوارٞغٞ

 

 

فوٝق اعلاك اىقطخ 

 خاإلٍزوارٞغٞ

+ 

 اىعَوفوٝق 

 

 

 :اىزْفٞنٝخ إعلاك اىقطخ

 

  اىَشبهٝع/ اىَجبكهاد.إعلاك 

  ٍٗؤشواد اىزْفٞن ،األّشطخٗإعلاك اىََزٖلفبد. 

  اىزْفٞن ٗاإلشواا ٗاىَزبثعخ. اىيٍْٜ ٍَٗؤٗىٞخرؾلٝل اإلؽبه 

 ٍٗظبكه اىزَ٘ٝو. َٞياّٞبدٗػع اى 

 

اىقطخ  اىَوميٛ إلعلاكفوٝق اى

 .خاإلٍزوارٞغٞ

+ 

 اىعَوفوط 
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 اىَواؽو
 

 

 األّشطخ
 

 اىزْفٞن ٘ىئٍَ٘

 

 

ٍواععتتتتخ ٗصٞقتتتتخ اىقطتتتتخ 

 :اإلٍزوارٞغٞخ

 ٗاىغبٝتبد ٗاىوٍتبىخ يوؤٝتخى اىزقطتٞؾ اإلٍتزوارٞغٜ ٍواععخ فجتواي 

 .اإلٍزوارٞغٞخ ٗاألٕلاا

 ِٝعتتوع اىوؤٝتتخ ٗاىوٍتتبىخ ٗاىغبٝتتبد ٗاألٕتتلاا عيتتٚ اىََتتزفٞل 

 .ٗفبهعٖب اىغبٍعخ كافو

  اىواععخ اىزغنٝخعيٚ ارقبم اإلعواياد اىزظؾٞؾٞخ ثْبي. 

 

فوٝق ٍواععخ ٗصٞقخ اىقطخ 

 اإلٍزوارٞغٞخ

+ 

 اىََزفٞلُٗ

 
 

ٗؽجبعتتخ ٗإعتتالُ  اعزَتتبك

ٗصٞقتتتتتتتتتتتتتتتخ اىقطتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 :خاإلٍزوارٞغٞ

  ٜٕتتب ٍتتِ اعزَبكىَْبقشتتزٖب ٗ هئتتٌٞ اىغبٍعتتخعتتوع اىقطتتخ عيتت

 .ٍغيٌ اىغبٍعخ

 ؽجبعخ اىقطخ. 

  اىَزبؽخ.إعالُ اىقطخ ثنبفخ اىطوط ٗاىٍ٘بئو 

 

 اىفوٝق اىَوميٛ

+ 

 فوط اىعَو

 

 
 

رْفٞتتتتتتتتتتتتتتتتن اىقطتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 اإلٍزوارٞغٞخ:

 رؾلٝل ٍؤشواد األكاي. 

  اىقطخ ىزْفٞناىالىٍخ رقظٞض اىَ٘اهك اىجشوٝخ ٗاىَبىٞخ. 

 

فوٝتتتق اىتتتلعٌ اىفْتتتٜ ىيزقطتتتٞؾ 

، ىغبٍعتتتتتتتتتخثبٍتتتتتتتتتزوارٞغٜ اإل

اىيغتتبُ اىَْجضقتتخ ٍتتِ اىٖٞنتتو ٗ

اىزْظَٞتتتتٜ ىي٘ؽتتتتلح اىَوميٝتتتتخ 

ٍتتتتتتتتتتتزوارٞغٜ ىيزقطتتتتتتتتتتتٞؾ اإل

 .ثبىغبٍعخ

 

 

 

 

 

اىقطتتتتخ  ٗرقتتتتٌ٘ٝخ ٍزبثعتتتت

 :اإلٍزوارٞغٞخ

 ًاإلّغتبى فتٜ اىزقتلً ٍتلٙ ٗاىَزبثعخ ٗرقٌٞٞ األكاي ٍؤشواد قٞب 

 ّغبى.ٗهطل أٍجبة علً اإل ٗاىزظؾٞؼ

 "إعلاك ٍقزوػ إلّشبي" فوط اىَزبثعخ. 

 .إعلاك اىقطؾ اىَْ٘ٝخ اىزفظٞيٞخ 

   ٝبٍزبثعخ رْفٞن اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ كٗه. 

 ٗميٞبرٖب.ّغبى اىلٗهٝخ ىقطبعبد اىغبٍعخ إعلاك رقبهٝو اإل 

 ًعيتٍٚتوكٗك رْفٞتن األّشتطخ اىقبطتخ ثتبىزط٘ٝو ٗاىزؾتلٝش  قٞب 

 ٍَز٘ٛ اىغبٍعخ ٗاىنيٞبد.

 .هفع ريل اىزقبهٝو ىَغيٌ اىغبٍعخ 

 .ارقبم اإلعواياد اىزظؾٞؾٞخ 

 

 

 

ىغْتتتتخ اىَزبثعتتتتخ ٍتتتتِ اى٘ؽتتتتلح 

اىَوميٝتتتتتتتتتتتتتتتخ ىيزقطتتتتتتتتتتتتتتتٞؾ 

 .ٍزوارٞغٜ ثبىغبٍعخاإل

 

 :)اإلطلاه اىضبّٜ( 1011-1027اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٗرْفٞن ٍٗزبثعخػَبّبد ّغبػ طٞبغخ 
 

 ٗاىشفبفٞخ فٜ عَٞع االعواياد.ىزياً اىقٞبكح ثبىزغٞٞوإ •

 فٜ ٗع٘ك فطخ   ٍشبهمخ اىََزفٞلِٝ فٜ طٞبغخ ٗرْفٞن اإلٍزوارٞغٞخ ٍٗزبثعزٖب •

 .عَو ٗاػؾخ قبثيخ ىيزْفٞن

 ٕلاه ىيض٘اثذ.إكُٗ  اّشطخ ماد اىظيخىزياٍِ اىزَْٞق ٗاى •

 .KPIsٍزقلاً ٍؤشواد األكاي اىوئَٞٞخ ىيقٞبً ئهطل اىزقلً اىََزَو فٜ اىزْفٞن ث •

 ٗهطل اىزقلً اىََزَو فٜ االكاي. ،ٍع اىَوّٗخ فٜ اىظٞبغخاىقٞبً اىََزَو ىاكاي اىقلهح عيٚ  •

 رَبط ٗاىزنبٍو ثِٞ اىوؤٝخ ٗاىوٍبىخ ٗاىغبٝبد ٗاألٕلاا اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىَشبهٝع/ اىَجبكهاد.اإل •

 ر٘افو م٘اكه ٍلهثخ ٍِ أعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ ٗاىغٖبى االكاهٛ عيٚ آىٞبد اىزْفٞن. •
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 :اىَع٘قبد ٗاىَقبؽو

اإلٍتتزوارٞغٞخ فتتٚ اىقطتتخ عْتتل رْفٞتتن ٝغتتت ٗػتتعٖب فتتٜ اإلعزجتتبه ٝ٘عتتل عتتلك ٍتتِ اىَقتتبؽو اىزتتٜ 

 ٍواؽيٖب اىَقزيفخ ٕٜٗ:

 

 :اإلٍزوارٞغٞخاىقطخ رْفٞن عْل اىزٜ ٝغت ٗػعٖب فٜ اإلعزجبه ( : اىَع٘قبد ٗاىَقبؽو 3علٗه )

 

 اىقبهعٞخ اىلافيٞخ 

 

  انُقلٚخ.ػلو اَزظبو انزلفقبد 

 ٍٚيقبٔيخ انزغٛٛو يٍ عبَت ثؼ٘ انًَزعٛل. 

 كاهٚخ.ٛخ ٔاإلنرٚبهة انقواهاد انًب 

  ٗيؾلٔكٚةةخ أيةةبكٍ يًبهٍةةخ األَْةةطخ انطالثٛةةخ فةة

 .ثؼ٘ انكهٛبد

  أكبكًٚٙيٍ رغًغ  أكضو ٙانغبيؼخ فكهٛبد ٔعٕك. 

 

 

  ػةةلو كعبٚةةخ انًةةٕاهك انًبنٛةةخ انًزبؽةةخ نزًٕٚةةم رُعٛةةن

 .اإلٍزوارٛغٛخ

  نهؼًةةم ثغًٛةةغعًةةٕك انقةةٕاٍَٛ ٔانهةةٕاقؼ انًُظًةةخ 

 .انغبيؼبد انؾكٕيٛخ انًٖوٚخ

 انقبْوح )انزغٛواد انَٛبٍٛخ ٔا قزٖبكٚخ فةٙ  انقٕح

 يؾٜٛ انًغزًغ انؼوثٙ(.

 قهًٛةٙ يضةمٔعٕك عبيؼبد يُبفَخ فةٙ انًؾةٜٛ اإل: 

ٔانقبْوح ٔػٍٛ  عبيؼخ ُٛطب ٔانًُٕفٛخ ٔانيقبىٚق

ٔقةةةوة يؾبفظةةةخ انقهٕٛثٛةةةخ يةةةٍ يؾبفظةةةخ  ّةةةًٌ

 انقبْوح .

 نةجؼ٘ يُٛةخ ٕؼٕثخ انؾٖةٕل ػهةٗ انًٕافقةبد األ

 انٕافلٍٚ. انطالة
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 ( خاإلٍزوارٞغٍٞواؽو إعلاك اىقطخ ) 
 

 

 

 
 

  ًاىعيٞب:  اإلكاهحر مٞل اىزيا 
 

يقطتتخ ٗاىزؾتتلٝش اىََتتزَو ىاإلكاهح اىعيٞتتب ثبىغبٍعتتخ عيتتٚ االىزتتياً ثؼتتوٗهح اىزغٞٞتتو  ؽوطتتذ

اىزطت٘هاد االقزظتبكٝخ ٗاالعزَبعٞتخ ٗاىزعيَٞٞتخ ٗاىجؾضٞتخ ثَتب ٝتزالئٌ ٍتع اإلٍزوارٞغٞخ ىيغبٍعخ 

 ،ٝزؾقق إال ثقطخ اٍزوارٞغٞخ ٗرْفٞنٝخ رؾز٘ٙ عيٚ أّشتطخ قبثيتخ ىيزْفٞتن ِٗاىنٙ ى ،اىَزالؽقخ

 ، ٗقل رَضو ٕنا اىؾوص فٜ:اىعبىٍٜزوارٞغٞخ ٗىاهح اىزعيٌٞ إٍع  ٗرزَبشٚ

اىزقطتتتٞؾ قتتتواه ٍتتتِ قجتتتو هئتتتٌٞ اىغبٍعتتتخ ثزنيٞتتتف األٍتتتزبم اىتتتلمز٘ه ٍتتتلٝو  إطتتتلاه -2

 جْٜ ٕنٓ اىََٖخ.زث ىيغبٍعخ ٍزوارٞغٜاإل

ٍتتزوارٞغٜ اىتتلعٌ اىفْتتٜ ٗىغتتبُ اىعَتتو ثبى٘ؽتتلح اىَوميٝتتخ ىيزقطتتٞؾ اإلفوٝتتق  رشتتنٞو -1

) اإلطتتتلاه اىضتتتبّٜ (، ىيغبٍعتتتخ  إلكاهح عَيٞتتتخ إعتتتلاك اىقطتتتخ اإلٍتتتزوارٞغٞخ ثبىغبٍعتتتخ

 .ٗاىغٖبى اإلكاهٙ ىنيٞبدٚ اضيٝزؼَِ ٍَٗ

ٍزوارٞغٜ اى٘ؽلح اىَوميٝخ ىيزقطٞؾ اإلخّشطاىََزَو ٍِ قجو هئٌٞ اىغبٍعخ أل اىلعٌ -3

 .ثبىغبٍعخ ٗىغبُ اىعَو ثٖب

 
 ٗاإلعالُ رٖٞئخ اىَْبؿٗ رلهٝت اىفوٝق: 

عِ كٗهاد رلهٝجٞخ فٜ اىزقطتٞؾ  اإلعالُ ،ىيغبٍعخ خاإلٍزوارٞغٞإعلاك ٗطٞبغخ اىقطخ  رطيت  

ؽؼو ٕنٓ ٗ ،ٗاىزقٌ٘ٝ اىنارٜ ٗاىَواععخ اىقبهعٞخ عيٚ ٍَز٘ٙ اىغبٍعخ ٗرْفٞنٕب اإلٍزوارٞغٜ

 .ىيغبٍعخ خاإلٍزوارٞغٞق اىَنيف ثئعلاك ٗطٞبغخ اىقطخ ٝاىلٗهاد اىفو

 .ر مٞل اىزياً اإلكاهح اىعيٞب

 .تهٌئة المناخ واإلعالن

 .رشنٞو فوط إعلاك اىقطخ

 .رلهٝت اىفوط

 .رؾلٝل آىٞبد عَو اىفوط

 .ر٘ىٝع اىَٖبً ٗاىََئ٘ىٞبد

األٗىٚ  َوؽيخ) اى

) 
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 ) اإلصدار الثانً ( 2022-2017فرٌق إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة 

 الوظٌفة االسم م
 رئٌس الجامعة القاضًأ.د/ السٌد ٌوسف  1
 ةئنائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌ أ.د/ جمال إسماعٌل 2

 نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث أ.د/ هشام أبو العٌنٌن 3
 مدٌر التخطٌط اإلستراتٌجى للجامعة أ.د/ جمال السٌد عبد العزٌز 4
 مركز ضمان الجودة و اإلعتمادمدٌر  أ.د/سعد محمود سعد 5
 المدٌر التنفٌذي لوحدة أدارة المشروعات أ.د/عالءالسٌد أمٌن 6
 مستشار رئٌس الجامعة للعالقات الدولٌة أ.د/ غازى عصاصة 7
 مستشار رئٌس الجامعة للبحث العلمى أ.د/ ماهر حسب النبى 8
 للشئون الهندسٌةمستشار رئٌس الجامعة  أ.م.د/ محمد سعٌد عبد الغفار 9
 أمٌن عام الجامعة خلوىعبدالفتاح أ/ وحٌد  11

 

 :ىغبُ اىعَو ) ثوئبٍخ أ.ك/ عَبه اىَٞل عجل اىعيٝي ( ٍلٝو اىزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ ثبىغبٍعخ 

 

 أٗال : ىغْخ ٍَْقٚ غبٝبد اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ىيغبٍعخ :

 م رقم الغاٌة أسماء منسقى الغاٌات فرق العمل بالغاٌات
 أ. د/ نــادٌة حسن -أ.د/ إبراهٌم فــــودة 
 أ/ فاتن رشاد - أ.د/ منى سالم زعزع

 أ.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب
 (كلٌة التربٌة)

 1 الغاٌة األولى

أ.د/ إٌهاب محموود  - ا.د محمود عابد أبو الروس
 أ.د/ لطفى بدر- أ.د/ عفاف دسوقى - الزغبى

العظووووٌم أ/ جووووالل عبوووود  -أ/ سووووامٌة أبووووو الخٌوووور 
 البنهاوى.

 د/ محمود عبد الغفار إمام
 ي(كلٌة الطب البٌطر)

 2 الغاٌة الثانٌة

أ. د/ وجوووودي إبووووراهٌم  -د/ مهووووا محموووود مختووووار
  د/ مصطفى محمد على محجوب - الدجدج

 د/ عبد الهادي محمود - د/ نهلة أحمد الشعراوى

 أ. د /عفاف دسوقً عبدالمجٌد
 )كلٌة الطب البٌطري(

 
 3 الثالثةالغاٌة 

 د/ مصطفى الدٌب؛  - د/ نشــوى مصطفى ناجً
 أ/محمد سعٌد شاهٌن - وأ/ سهام رجب

 د/ نٌفٌن فاروق حسٌن
 (كلٌة الفنون التطبٌقٌة)

 4 الغاٌة الرابعة

  - م.م كرٌم بهى - د/ دعاء عقل أحمد
أ/ محموود  - م.م/ مووروة طوو   - م/ بوسووى احموودم  

 شاهٌن.

 د/ أمٌرة عقل أحمد
 (التجارةكلٌة )

 5 الخامسةالغاٌة 

 - د/ انجى صابر أحمود - د/ فاطمة صبحً أحمد
د/ لمٌوواء وجوودى  - د/ رحوواب عبوود السووتار خلٌوول

د/ محمووود  - د/ مصوووطفى رمضوووان - عبووودالغفار
م. سوووعد  - متوووولً د/ أحمووود مصوووطفى – شووووقً

 الدسوقً؛ وم. أٌهاب ٌاسٌن؛ وأ. سحر أسماعٌل.

 أ.م.د/ هالة ٌحٌى حجازي
 (التربٌة النوعٌةكلٌة )

 6 الغاٌة السادسة
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 م رقم الغاٌة أسماء منسقى الغاٌات فرق العمل بالغاٌات
أ.م.د/ فووواتن شوووفٌق  - أ.م.د/ محبوبوووة صوووبحً

د/ هدٌووة  - أ.م.د/هنوود عبوود س السووٌد - محمووود
 أ/ محمد مصطفى. - فتحى محى الدٌن

 أ.م.د/ إبتسام محمد عبد العال
 7 الغاٌة السابعة (كلٌة التمرٌض)

 أ.د/ محمد محمدى غانم؛ وأ.د/ رضا عمر؛
 شعراوى؛ وأ.د/ لطفى أبو سالم؛ ود/ إسالم

 وأ. د/ مازن سلٌم؛ وأ.د / غازي عصاصة؛
 ود/ شادى المشد؛ ود/ ضٌاء سالمة

 أ.د/ ناصر خمٌس الجٌزاوى
 (كلٌة الزراعة)

 8 الغاٌة الثامنة

 

 

 صبّٞ ب: ىغْخ ٍواععٜ غبٝبد اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ىيغبٍعخ:
 

 

 اى٘دٞفخ

 

 أٍَبي اىَبكح ٍواععٚ اىغبٝبد

 

 اىغبٝخهقٌ 

 

ً 

 أ.د/ أبراهٌم فودة  أستاذ وعمٌد كلٌة التربٌة
 1 الغاٌة األولى

 أ.د/ محمود عابد أبو الروس أستاذ بكلٌة الطب البٌطرى

 أ.د/ ماهر حسب النبً مستشار رئٌس الجامعة للبحث العلمً
 2 الغاٌة الثانٌة

 أ.د/ لطفى عبد الفتاح بدر أستاذ بكلٌة الزراعة

 أ.د/ محمود عبدالصبور كلٌة الطب البشري أستاذ وعمٌد
 3 الغاٌة الثالثة

 أ.د/ عفاف دسوقى عبد المجٌد أستاذ بكلٌة الطب البٌطرى

 أ.د/ إبراهٌم راجح أستاذ بكلٌة الطب البشرى
 4 الغاٌة الرابعة

 أ.د/ عبدالقادر عبدالكرٌم أستاذ بكلٌة الهندسة بشبرا

 عبد الصبورأ.د/ محمود  عمٌد الطب البشرى
 5 الغاٌة الخامسة

 أ.د/محمد أبوسالم عمٌد كلٌة الطب البٌطري
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 اى٘دٞفخ

 

 أٍَبي اىَبكح ٍواععٚ اىغبٝبد

 

 اىغبٝخهقٌ 

 

ً 

 أ.م.د/ محمد سعٌد عبدالغفار مستشار رئٌس الجامعة للشئون الهندسٌة
 6 الغاٌة السادسة

 أ.د/ جمال عبد الرحٌم سوسة أستاذ بكلٌة الطب البٌطرى

 النبًأ.د/ ماهر حسب  مستشار رئٌس الجامعة للبحث العلمً
 7 الغاٌة السابعة

 أ.د/ نادٌة حسن السٌد أستاذ بكلٌة التربٌة

نائب المدٌر التنفٌذي للمعلومات و مدٌر مركز 

 التعلٌم اإللكترونً بالجامعة
 أ.د/ محمد محمدي غانم

 8 الغاٌة الثامنة

 أ.د/ إٌهاب محمود الزغبً أستاذ بكلٌة الطب البٌطري

      

 األداء بالخطة اإلستراتٌجٌة والتنفٌذٌة:لجنة متابعة ثالثا: 

 م االسم الكلٌة مالحظات

 0 أ.د/ عفاف دسوقً عبد المجٌد الطب البٌطري رئًٌسا

 7 أ.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب التربٌة نائًبا

 3 أ.د/ اٌفٌت عبد السٌد اسحاق العلوم عضًوا

 4 أ.د/ ناصر خمٌس الجٌزاوي الزراعة عضًوا

 5 أ.د/ نادٌة حسن السٌد التربٌة عضًوا

 6 أ.د/ جمال عبد الرحٌم سوسة الطب البٌطري عضًوا

 7 أ.م.د/ ابتسام محمد عبد العال التمرٌض عضًوا
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 8 أ.م.د/ هند عبد هللا السٌد التمرٌض عضًوا

 9 أ.م.د/ هالة ٌحًٌ  حجازي التربٌة النوعٌة عضًوا

 01 أ.م.د/ تامر عرفة التربٌة الرٌاضٌة عضًوا

 00 د/ نٌفٌن فاروق حسٌن الفنون التطبٌقٌة عضًوا

 07 د/ محمود عبد الغفار الطب البٌطري عضًوا

 03 د/ مصطفى محمد محجوب التربٌة النوعٌة عضًوا

 04 د/ أمٌرة عقل أحمد التجارة عضًوا

 05 د/ دعاء عقل أحمد  التجارة عضًوا

 06 د/ مصطفى رمضان  التربٌة الرٌاضٌة عضًوا

 07 أ/ سحر اسماعٌل أمٌن منسق وحدة ادارة المشروعات  عضًوا

 08 أ/ محمد سعٌد شاهٌن إدارة الجامعة عضًوا
 

 

 : ىغْخ ٍواععخ اىزؾيٞو اىجٞئٜ ىيقطخ اإلٍزوارٞغٞخ:هاثعب

 م االسم الصفة مالحظات

 1 أ . د/ محمود عابد أبو الروس أستاذ بكلٌة الطب البٌطري رئًٌسا

 2 أ . د/ نادٌة حسن السٌد التربٌةأستاذ بكلٌة  عضًوا

 3 ا.د/ إٌفٌت عبدالسٌد اسحق أستاذ بكلٌة العلوم عضًوا

 4 أ . د/ وجدي إبراهٌم الدجدج  أستاذ بكلٌة العلوم عضًوا

 5 أ .م. د/ محبوبة صبحً عبد الغنً أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض  عضًوا
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 6 شفٌق محمودأ .م. د/ فاتن  أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 7 أ .م. د/ هند عبد هللا السٌد أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 8 نٌفٌن فاروق حسٌن  د/  الفنون التطبٌقٌةمدرس بكلٌة  عضًوا

 9 د/مصطفى محمود الدٌب  اآلدابمدرس بكلٌة  عضًوا

 10 د / محمد شوقً عبد المنعم مدرس بكلٌة الهندسة بشبرا عضًوا

 11 د/ إنجً صابر أحمد  التربٌة النوعٌة بكلٌةمدرس  عضًوا

 

 

 : ىغْخ ٍواععخ طٞبغخ اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ:فبٍَب

 م االسم الصفة مالحظات

 0 أ . د/ لطفً عبد الفتاح بدر استاذ بكلٌة الزراعة  رئًٌسا

 7 أ.د/ وجدى إبراهٌم الدجدج أستاذ بكلٌة العلوم نائًبا

 3 د/ سمٌر حامد الجمالأ .  استاذ بكلٌة الحقوق عضًوا

 4 أ.د/ محمد محمدى غانم مدٌر مركز التعلٌم اإللكترونً بالجامعة عضًوا

 5 أ . د/ عفاف دسوقً عبد المجٌد  أستاذ بكلٌة الطب البٌطري عضًوا

 6 أ.د/ اٌفٌت عبد السٌد اسحق أستاذ بكلٌة العلوم عضًوا

 7 أحمد معوضأ . د/ محمد  أستاذ بكلٌة الهندسة بشبرا  عضًوا

 8 أ.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب أستاذ بكلٌة التربٌة عضًوا

 9 ا. د/ منى سالم زعزع أستاذ بكلٌة التربٌة عضًوا

 01 أ.د/ ناصر خمٌس الجٌزاوى أستاذ بكلٌة الزراعة عضًوا

 00 أ.م.د/ محبوبة صبحى أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 07 أ.م.د/ فاتن شفٌق محمود التمرٌضأستاذ مساعد بكلٌة  عضًوا

 03 أ.م.د/ هالة ٌحٌى حجازي  أستاذ مساعد بكلة التربٌة النوعٌة عضًوا



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 04 د/ نٌفٌن فاروق حسٌن  الفنون التطبٌقٌةمدرس بكلٌة  عضًوا

 05 د/ مصطفى محمد محجوب التربٌة النوعٌةمدرس بكلٌة  عضًوا

 06 الدٌب د/ مصطفى محمود مدرس بكلٌة اآلداب عضًوا

 07 د/ لمٌاء وجدى عبدالغفار مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة عضًوا

 08 د/أنجً صابر أحمد مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة عضوا

 09 خلٌل د/ رحاب عبد الستار مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة عضًوا

   

 

 ٍ ب: ىغْخ طٞبغخ اىقطخ اىزْفٞنٝخ إلٍزوارٞغٞخ اىغبٍعخ:ٍبك

 م االسم الصفة مالحظات

 0 أ.د/ عالء السٌد أمٌن مدٌر وحدة إدارة المشروعات رئًٌسا

 7 أ. د/ محمد أحمد معوض أستاذ بكلٌة الهندسة بشبرا  نائًبا

 3 أ. د/ لطفً عبد الفتاح بدر أستاذ بكلٌة الزراعة  عضًوا

 4 أ.د/ نادٌة حسن السٌد أستاذ بكلٌة التربٌة عضًوا

 5 أ.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب التربٌةأستاذ بكلٌة  عضًوا

 6 ا. د/ منى سالم زعزع أستاذ بكلٌة التربٌة عضًوا

 7 أ.م.د/ هند عبد هللا السٌد أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 8 أ.م.د/ فاتن شفٌق محمود أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 9 عبدالمنعمد/ محمد شوقى  مدرس بكلٌة الهندسة بشبرا عضًوا

 01 د/ مصطفى محمود الدٌب مدرس بكلٌة اآلداب عضًوا
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 ب: ىغْخ رؾوٝو اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝخ:ثع  ٍب

 مالحظات الكلٌة االسم م

 مشرًفا الزراعة أ.د/ لطفى عبد الفتاح بدر 1

 رئًٌسا هندسة شبرا د/ محمد شوقى عبد المنعم 2

 عضًوا التطبٌقٌةالفنون  د/ نٌفٌن فاروق حسٌن 3

 عضًوا التربٌة النوعٌة د/ انجى صابر احمد 4

 عضًوا التربٌة الرٌاضٌة متولً محمد د/ أحمد مصطفى 5

 عضًوا الفنون التطبٌقٌة د/ نشوى مصطفى ناجً 6

 عضًوا التعلٌم اإللكترونً حبلصمصطفى م/ محمد  7

 

 ىيغبٍعخ:ب: ىغْخ اىَواععخ اىقبّّ٘ٞخ ىيقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٍْ  بص

 مالحظات الكلٌة االسم م

 رئًٌسا عمٌد كلٌة الحقوق أ.د/ السٌد عبد الحمٌد فوده 1

 عضًوا أستاذ بكلٌة الحقوق أ.د/ سمٌر حامد الجمال 2

 عضًوا أستاذ مساعد بكلٌة الحقوق أ.م.د/ أحمد محمد البغدادي 3

 عضًوا أستاذ مساعد بكلٌة الحقوق أ.م.د/ عصام حسنً عبدالحلٌم 4
 

 : لجنة المراجعة المالٌة واإلدارٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة:تاسًعا

 مالحظات الكلٌة االسم م

 رئًٌسا عمٌد كلٌة التجارة أ.د/ عٌد محمود حمٌده 1

 عضًوا مدرس بكلٌة التجارة د/ دعاء عقل أحمد 2

 عضًوا مدرس بكلٌة التجارة د/ أمٌرة عقل أحمد 3

 عضًوا مدرس مساعد بكلٌة التجارة م.م/ كرٌم بهى أحمد  4

 عضًوا مدرس مساعد بكلٌة التجارة م.م/ سٌد شرٌف 5
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ا  : اىيغْخ اإلٍزشبهٝخ ألعَبه ٍٖٗبً اى٘ؽلح اىَوميٝخ ىيزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ ثبىغبٍعخعبشو 

 م اإلسم الصفة مالحظات

 1 أ.د/ سعد محمود سعد  مدٌر مركز ضمان الجودة بالجامعة رئًٌسا

 2 أ.د/ محمود عبد الصبور عمٌد كلٌة الطب البشري نائًبا

 3 أ.د/ عالء السٌد أمٌن مدٌر وحدة إدارة المشروعات عضًوا

 4 أ. د / إبراهٌم محمد محمد فوده عمٌد كلٌة التربٌة عضًوا

 5 أ.د/ السٌد عبد الحمٌد فوده عمٌد كلٌة الحقوق عضًوا

 

 اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝخ ىيغبٍعخ:: ىغْخ اىَواععخ اىْٖبئٞخ ىيقطخ إؽلٙ عشو

 م االسم الصفة مالحظات

 1 أ.د/ جمال السٌد عبد العزٌز أستاذ بكلٌة الهندسة بشبرا  رئًٌسا

 2 أ .د/ عالء السٌد أمٌن أستاذ بكلٌة العلوم نائًبا

 3 أ.د/ لطفً عبد الفتاح بدر أستاذ بكلٌة الزراعة عضًوا

 4 عبد المجٌدأ. د/ عفاف الدسوقً  أستاذ بكلٌة الطب البٌطري عضًوا

 5 ا.د/ إٌفٌت عبد السٌد اسحق أستاذ بكلٌة العلوم عضًوا

 6 أ.د/ محمد محمدي غانم بالجامعة مدٌر مركز التعلٌم اإللكترونً عضًوا

 7 أ.د/ وجدى إبراهٌم الدجدج  أستاذ بكلٌة العلوم  عضًوا

 8 أ.د/ محمد معوض  أستاذ بكلٌة الهندسة بشبرا عضًوا

 9 أ.د/ محمود عابد أبو الروس أستاذ بكلٌة الطب البٌطري عضًوا

 10 أ.د/ سمٌر حامد الجمال أستاذ بكلٌة الحقوق عضًوا 

 11 أ.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب أستاذ بكلٌة التربٌة عضًوا 

 12 أ.د / ناصر خمٌس الجٌزاوى  أستاذ بكلٌة الزراعة  عضًوا 
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 13 أ.د/ إبراهٌم راجح أستاذ بكلٌة الطب البشري عضًوا

 14 أ.م.د/ عصام حسنى أستاذ مساعد بكلٌة الحقوق عضًوا

 15 د/ نٌفٌن فاروق حسٌن مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة عضًوا

 16 د/ إنجى صابر أحمد مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة عضًوا

 

 ٗاىزْفٞنٝخ:: ىغْخ روعَخ اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ اىضبّٜ عشو

 مالحظات الكلٌة االسم م

 رئًٌسا عمٌد كلٌة اآلداب أ.د/ عبٌر فتح هللا الرباط 1

 عضًوا كلٌة التربٌة -أستاذ اللغة اإلنجلٌزٌة أ.د/ منً سالم زعزع 2

 عضًوا كلٌة اآلداب  -أستاذ اللغة اإلنجلٌزٌة أ.د.هشام حسن   3

 عضًوا كلٌة اآلداب  -أستاذ اللغة الٌابانٌة أ.د. نجالء فتحً  4

 عضًوا كلٌة اآلداب  -أستاذ اللغة الفرنسٌة أ.م.د حسن البحراوي  5

 عضًوا كلٌة اآلداب  -أستاذ اللغة الصٌنٌة د. ملٌجً محمد ملٌجً  6

 عضًوا كلٌة اآلداب  -أستاذ اللغة الفرنسٌة د. أٌمن الغباش  7

 عضًوا مدرس بكلٌة اآلداب د/ مصطفى محمود الدٌب 8

 

 : ىغْخ اىطجبعخ ٗاىَط٘ٝبد ىيقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىزْفٞنٝخ ىيغبٍعخ:اىضبىش عشو

 مالحظات الكلٌة االسم م

 رئًٌسا مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة د/ نٌفٌن فاروق حسٌن 1

 نائبا مدرس مساعد بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة م.م/ أحمد مصطفً متولً  2

 عضًوا التعلٌم اإللكترونً محمد مصطفى حبلص/ م 3

 عضًوا مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة د/ رحاب عبد الستار خلٌل 4
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 عضًوا مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة د/ لمٌاء وجدى عبدالغفار 5

 عضًوا منسق وحدة إدارة المشروعات أ/ سحر إسماعٌل أمٌن 6

 عضًوا إدارة الجامعة أ/ محمد سعٌد شاهٌن 7

 

 : لجنة التنسٌق واإلخراج الفنً للخطة اإلستراتٌجٌة:الرابع عشر

 مالحظات الكلٌة االسم م

 رئًٌسا عمٌد كلٌة الفنون التطبٌقٌة أ.د/ تامر سمٌر محمود 1

 عضًوا وكٌل كلٌة الفنون التطبٌقٌة ا.د/ عبد المؤمن شمس الدٌن 2

 عضًوا الطالبٌة بالجامعةمنسق عام األنشطة  يعٌسوحسن د/ خالد  3

 عضًوا المشرف العام على مطابع الجامعة حمٌدمحمد د/ عبد السالم  4

 عضًوا مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة د/ نٌفٌن فاروق حسٌن 5

 عضًوا مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة د/ نانسً عبد هللا فخري 6

 عضًوا أمٌن عام الجامعة في٘ٛعجل اىفزبػ أ/ ٗؽٞل  7

 عضًوا مدٌر العالقات العامة بالجامعة أ/ وائل مكً 8

 عضًوا المنسق اإلداري إلدارة المشروعات أ/ سحر أسماعٌل أمٌن 9

 

 : لجنة األمانة الفنٌة بالوحدة المركزٌة للتخطٌط اإلستراتٌجً بالجامعة:الخامس عشر

 م االسم الصفة مالحظات

 1 الجمالأ.د/ سمٌر حامد  أستاذ بكلٌة الحقوق رئًٌسا

 2 د/ مصطفى محمد محجوب مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة نائًبا

 3 رمضانمحمد أ.م.د/ إبراهٌم  استاذ مساعد بكلٌة الهندسة بشبرا عضًوا

 4 د / إنجً صابر أحمد مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة عضًوا
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 5 د/ نٌفٌن فاروق حسٌن مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة عضًوا

 6 أ / سحر اسماعٌل أمٌن وحدة إدارة المشروعات منسق عضًوا

 8 أ / جهاد عرفة عوض إداري بوحدة إدارة المشروعات عضًوا

 7 أ / نور القمر إبراهٌم إبراهٌم إداري بوحدة إدارة المشروعات عضًوا

 8 أ / محمد سعٌد شاهٌن  أخصائً بشئون التعلٌم بالجامعة عضًوا

 9 أ/ عبد الحلٌم عبدالغنً عبد الحلٌم المشروعاتإداري بوحدة إدارة  عضًوا

 10 أ/ عبدالرحمن أحمد عبد الحمٌد  إداري بوحدة إدارة المشروعات عضًوا

 

 

 : لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة المركزٌة للتخطٌط اإلستراتٌجً بالجامعة:السادس عشر

 م االسم الصفة مالحظات

 1 أ.د/ إٌهاب محمود الزغبً أستاذ بكلٌة الطب البٌطري  رئًٌسا

 2 د/ نٌفٌن فاروق حسٌن  مدرس بكلٌة فنون التطبٌقٌة نائًبا

 3 أ.م.د/فاتن شفٌق محمود أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 4 د/ رحاب عبد الستار خلٌل مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة عضًوا

 5 الغفارد/ لمٌاء وجدى عبد  مدرس بكلٌة التربٌة النوعٌة عضًوا

 6 د/ نشوى مصطفى ناجً مدرس بكلٌة فنون التطبٌقٌة عضًوا

 7 د/هدٌه فتحى محٌى الدٌن  مدرس بكلٌة التمرٌض عضًوا

 8 أ/ محمد سعٌد شاهٌن إدارة الجامعة عضًوا

 9 أ / محمد فاروق سرج وحدة إدارة المشروعات  عضًوا

 10 أ / محمد مصطفى  حبلص التعلٌم اإللكترونً عضًوا
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 بالجامعة: : لجنة إعداد المهام التفصٌلٌة والتوصٌف الوظٌفً لمهام الوحدة المركزٌةالسابع عشر

 م اإلسم الكلٌة مالحظات

 1 أ.د/ محمود عابد أبو الروس أستاذ بكلٌة الطب البٌطرى رئًٌسا

 2 أ.د/ لطفى عبد الفتاح بدر أستاذ بكلٌة الزراعة نائًبا

 3 أ.د/ إٌهاب محمود الزغبى البٌطرى أستاذ بكلٌة الطب عضًوا

 4 أ.م.د/ محبوبة صبحى أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 5 أ.م.د/ فاتن شفٌق محمود أستاذ مساعد بكلٌة التمرٌض عضًوا

 6 د/ نٌفٌن فاروق حسٌن مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة عضًوا

 

 عشر: لجنة إعداد الالئحة المالٌة واإلدارٌة للوحدة المركزٌة للتخطٌط اإلستراتٌجً بالجامعة: الثامن

 م االسم الصفة مالحظات

 1 أ.د/ إبراهٌم راجح أستاذ بكلٌة الطب البشري رئًٌسا

 2 أ.د/ محمود أبو الروس أستاذ بكلٌة الطب البٌطري نائًبا

 3 حامد الجمالأ.د/ سمٌر  أستاذ بكلٌة الحقوق عضًوا

 4 أ.م.د/ أحمد محمد البغدادي أستاذ مساعد بكلٌة الحقوق عضًوا

 5 أ.م.د/ عصام حسنً عبدالحلٌم أستاذ مساعد بكلٌة الحقوق عضًوا

 6 د/ أمٌرة عقل أحمد مدرس بكلٌة التجارة عضًوا

 7 د/ دعاء عقل أحمد مدرس بكلٌة التجارة عضًوا

 8 بهً السٌدم.م/ كرٌم  كلٌة التجارة عضًوا

 9 م.م/ السٌد شرٌف عبد الوهاب كلٌة التجارة عضًوا
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 1011-1026اإلٍزوارٞغٞخ  رشنٞو فوط إعلاك اىقطخ 

 

 :1011-1026اىَوميٛ إلكاهح إعلاك اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ىيغبٍعخ  : اىفوٝقأٗال  

 هقٌٛ انغبيؼخ أ.ك/عيٜ شٌَ اىلِٝ

 .فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ َبقت هقٌٛ انغبيؼخ نْئٌٕ ٍَبعٞو إأ.ك/عَبه 

 .َبقت هقٌٛ انغبيؼخ نْئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ٍظطفٜ  ٍؾَل أ.ك/ٍيَٞبُ

 .َبقت هقٌٛ انغبيؼخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ِْٞٞث٘ اىعأأ.ك/ٕشبً 

 .ب()ٍبثق  ىٚو انٖؾخ ٔٔ يلٚو ٔؽلح انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ أ.ك/عبكه ؽَِ علٗٛ 

 أ.ك/عجلاىوؽٌٞ ٍعل ش٘ىؼ

يَزْبه هقٌٛ انغبيؼخ نهزطٕٚو ٔانزؤْٛم ،ٔاإلٍزوارٛغٛخهقٌٛ فوٚق اػلاك انقطخ 

َٔبقت هقٌٛ انغبيؼخ ،انًْؤػبد اكاهحٔانًلٚو انزُعٛنٖ نٕؽلح  ،نالػزًبك

 .)األٍجق(نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس 

 ٙ.يَزْبه هقٌٛ انغبيؼخ نهجؾش انؼهً ٍبٕو ؽَت اىْجٚ أ.ك/

 .هقٌٛ انغبيؼخ نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبديَزْبه  غبىٙ عظبطخ أ.ك/

 .ثبنغبيؼخ يَُق ٔؽلح انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ ثوإٌٞ طبكط اىغْلٙإأ.ك/

 .ٔكٛم كهٛخ انطت انجٛطوٖ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس أ.ك/ٍؾَ٘ك عبثلأث٘ اىوًٗ

 .انًْؤػبداكاهحٔكٛم كهٛخ انطت نْئٌٕ انجٛئخ َٔبقت يلٚو ٔؽلح  هاعؼ ثوإٌٞ ٍؾَلإأ.ك/

 ٔػًٛل كهٛخ انزًوٚ٘ )ٍبثقب( انًْؤػبداكاهحَبقت يلٚو ٔؽلح  أ.ك/ٍؾَ٘ك عجل اىظج٘ه 

 يلٚو يوكي ًٙبٌ انغٕكح أ.ك/ٍعل ٍؾَ٘ك ٍعل

 كهٛخ انزوثٛخػًٛل  ٍؾَل ف٘كحثوإٌٞ ٍؾَل إأ.ك/

 ثكهٛخ انزوثٛخ  هقٌٛ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ يلٚو ٔؽلح انغٕكح .ك/ّبكٝخ ؽَِ اىَٞلأ

 ثكهٛخ انزوثٛخ  ػٕٚ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ َبقت يلٚو ٔؽلح انغٕكح .ك/ فبؽَخ ٍؾَل عجل اىٕ٘بة أ

 كهٛخ انطت انجٛطو٘هقٌٛ قَى انَٓزٕنٕعٙ ث ٖٝبة اىيغجٚإ.ك/أ

 انًْو  انؼبو ػهٗ انًلٌ انغبيؼٛخ ٔػًٛل كهٛخ انطت انجٛطو٘ ٍبثقب أ.ك/ عَبه عجل اىوؽٌٞ ٍٍ٘خ

 يلٚو ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ انطت انجْو٘ أ.ك/ عال ؽغبط

 يلٚو يوكي انزًٛي فٙ األثؾبس انؼهًٛخ ثكهٛخ انطت انجٛطو٘. أ.ك/عفبا كٍ٘قٜ

 بنغبيؼخث زقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗانًوكيٖ نه عوٚقثبن ػٕٚٔيلٚو ٔؽلح انغٕكح  اىلعلط ٗعلٛ.ك/أ

 انيهاػخيلٚو ٔؽلح انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ ثكهٛخ  عجلاىفزبػ ثله ىطفٜ.ك/أ

اىَٞل عجل اىعيٝي .ك/ عَبهأ  ػٕٚ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ ثكهٛخ انُٓلٍخ ّجوا 

 قبقى ثؼًم ٔكٛم كهٛخ انزًوٚ٘ نْئٌٕ فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ أ.ً.ك/ٍؾج٘ثخ طجؾٜ

 ثبنغبيؼخيلٚو ٔؽلح ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔػٕٚ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ  ك/ ٍظطفٚ ٍؾَل عيٚ ٍؾغ٘ة

 كهٛخ انيهاػخػٕٚ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ ث َٝبُ عضَبُإك/ 

 ػٕٚ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ ثكهٛخ انزوثٛخ  ك/َّوِٝ أؽَل اىَ٘ٝلٛ

 ػٕٚ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ ثكهٛخ انزوثٛخ انُٕػٛخ ك/ إّغٜ طبثو أؽَل

 َبقت يلٚو ٔؽلح ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔػٕٚ فوٚق انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٗ  ك/ أؽَل ٍظطفٜ ٍز٘ىٜ

 يٍٛ انؼبو نهغبيؼخاأل / ٍٖٞو عجلاىعبهأ

 كي يؼهٕيبد انزًُٛخ انًؾهٛخ ثًؾبفظخ انقهٕٛثٛخايويلٚو  اثوإٌٞ أٍبّٚ ٍؾَلك/

 هقٌٛ ارؾبك ٛالة عبيؼخ ثُٓب اىطبىت / ٍؾَل هأفذ
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 :ثبىفوٝق اىَوميٛاىغبٝبد  ٘اب: ٍَْقصبّٞ  

 ٔنٗيَُق انغبٚخ األ َبقت يلٚو ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ انزوثٛخ عجل اىٕ٘بةأ.ك/فبؽَخ ٍؾَل 

 يَُق انغبٚخ انضبَٛخ يلٚو ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ انطت انجٛطوٖ ٍبًإ أ.ك/ٍؾَ٘ك عجلاىغفبه

 يَُق انغبٚخ انضبنضخ انجْو٘ػٕٚ ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ انطت  أ.ك/ٍٖب ٍؾَل ٍقزبه

 يَُق انغبٚخ انواثؼخ يلٚو ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ اانعٌُٕ انزطجٛقٛخ ك/ ّٞفِٞ فبهٗط ؽَِٞ 

 يَُق انغبٚخ انقبيَخ ػٕٚ ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ انزغبهح  ك/اٍٞوح عقو اؽَل 

 يَُق انغبٚخ انَبكٍخ ثكهٛخ انزوثٛخ انُٕػٛخ اإلٍزوارٛغٙيَئٕل انزقطٜٛ  ك/ٕبىخ ٝؾٞٚ اىَٞلً.أ.

 يَُق انغبٚخ انَبثؼخ ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ انزًوٚ٘ يلٚو ٍؾَل عجلاىعبه ك/اثزَبًً.أ.

 أ.ك/ّبطو اىغٞياٗٛ
ٔٔكٛم كهٛةةةةةخ انيهاػةةةةةخ يةةةةةلٚو انجٕاثةةةةةخ اإلنكزؤَٛةةةةةخ

 نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس
 يَُق انغبٚخ انضبيُخ

 

 :اإلٍزوارٞغٞخ ىيغبٍعخ ب: اىَشبهمُ٘ فٜ إعلاك ٗطٞبغخ اىقطخصبىض  

 ثبنغبيؼخ نكزؤَٙانزؼهٛى اإليلٚو يوكي  -كهٛخ انطت انجٛطوٖ  .ك/ ٍؾَل غبٌّأ

 كهٛخ انؼهٕو ٝفٞذ عجلاىَٞل إٍؾبطإ .ك/أ

 كهٛخ انزوثٛخ انوٚبٙٛخ  ٍؾَ٘ك ع٘ع ثَّٜٞ٘/ .كأ

 كهٛخ ُْلٍخ ثُٓب  .ك/ هفعذ ٍؾَل ؽَِأ

 كهٛخ انطت انجٛطو٘ ك/ هثبة اىيغجٜ.ً.أ

 انوٚبٙٛخكهٛخ انزوثٛخ  ربٍو عَبه عوفٔ أ.ً.ك/

 يلٚو ٔؽلح انغٕكح ثكهٛخ انؾقٕق أ.ً.ك/ أؽَل اىجغلاكٛ

 كهٛخ انزوثٛخ انُٕػٛخ ك/هؽبة عجلاىَزبه أؽَل

 كهٛخ انزوثٛخ انُٕػٛخ عجل اىغفبه ٗعلٛك/ىَٞبي 

 كهٛخ انزغبهح ك/كعبي عقو اؽَل 

 كهٛخ انزغبهح ك/ٗالي ٗعٞٔ ٍؾَل

 انغٕكح ثكهٛخ انزًوَٚ٘بقت يلٚو ٔؽلح  ك/ ْٕل عجل هللا اىَٞل

 كهٛخ انزوثٛخ انوٚبٙٛخ ك/ ؽبرٌ ؽَْٜ

 كهٛخ انزوثٛخ انوٚبٙٛخ ٍظطفٚ هٍؼبُ عيٜ/ ك

 كهٛخ انؼهٕو ؽَل اىشعواٗٙخأك/ ّٖي

 كهٛخ انؾبٍجبد ٔانًؼهٕيبد ك/ ػٞبي ٍالٍخ عجل اىَْعٌ

 كهٛخ انزوثٛخ انوٚبٙٛخ ٍظطفٜ ؽٔك/ 

/ هاٍي أؽَل ٍٝ٘ف ً.ً  كهٛخ انزغبهح 

 كهٛخ انزغبهح ً. ً / ّلٙ ع٘كح ؽَِٞ

ٜؽَل ثٖ ثٖٞ/موٌٝ .ًً  كهٛخ انزغبهح 

 كهٛخ انعٌُٕ انزطجٛقٛخ ّش٘ٙ ٍظطفٚ/ ً.ً

 انًواعؼخ انهغٕٚخ –كهٛخ انزوثٛخ  عال عجل اىَقظ٘كك/ 

 ٔانًَُق اإلػاليٗ نهقطخٕؾعٙ  / ٍؾَل عجلاىٖبكٙ اىََبكأ
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اإلكاهٛ ىيقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ىيغبٍعخ: هاثع ب: اىفوٝق  

ٌٍاال  اى٘دٞفخ 

/ عَبه أؽَل طجٞؼأ   أيٍٛ انغبيؼخ انًَبػل نهْئٌٕ انًبنٛخ 

/ ٗؽٞل في٘ٙأ  اإلكاهٚخْئٌٕ هيٍٛ انغبيؼخ انًَبػل نأ   

 ػبو أيبَخ يغبنٌ انغبيؼخيلٚو  أ / ٍؾَ٘ك عجلاىعيٝي

 ثبنغبيؼخيلٚو ػبو انؼالقبد انؼبيخ  أ / ٗائو ٍنٜ

ٕجخ عجلاىؾَٞل ٍبىٌ أ /  يَئٕل انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ 

ٍَبعٞو أٍِٞإ/ ٍؾو أ  يْؤػبد انزطٕٚو اكاهحٔؽلح  اكاه٘يلٚو   

أؽَل طجٞؼ ٛ/ موٌٝ ٍغل أ ٙؽبٍت آن ٙفٖبقأ   

/ عجلاىؾيٌٞ عجلاىغْٚ عجلاىؾيٌٞأ  خاكاهٚكبرت أٔل ّئٌٕ يبنٛخ ٔ   

/ ّ٘هاىقَو إثوإٌٞ إثوإٌٞ أ خاكاهٚأٔل ّئٌٕ يبنٛخ ٔكبرت    

ط مبٍو ٍوطٗ/ ٍؾَل فبه أ ٙؽبٍت آن ٙأفٖبق   

/ عجلاىوؽَِ أؽَل عجلاىؾَٞل أ ّئٌٕ رؼهٛى ٙأفٖبق   

/ عٖبك عوفٔ ع٘ع ٍغبٕل أ رطجٛق َظى ٔنٕاقؼ ٙأفٖبق   

ٍؾَل شبِٕٞ/ أ ٌٕ انلهاٍبد انؼهٛب ثبنغبيؼخئّ   

ٕٞبً عجل اىقبكهأ /  كهٛخ اٜكاة 

 يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انُٓلٍٛخ ثبنغبيؼخ ً / ٍعل إثوإٌٞ اىلٍ٘قٜ 

 اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انُٓلٍٛخ ثبنغبيؼخ ً / كْٝب ؽَْٜ اىْغبه

 انؼالقبد انؼبيخ ثبنغبيؼخ أ / ٍبعلح أؽَل عَعخ

 انؼالقبد انؼبيخ ثبنغبيؼخ  أ / إَٝبُ عجلاىيطٞف ٍوٍٜ 

هّب عجل اىعظٌٞ ؽَِ أ /  يوكي انًؼهٕيبد ٔانزٕصٛق  

 

 

ب:  َ  :اىقلٍبد اىَعبّٗخ ىيقطخ اإلٍزوارٞغٞخ ىيغبٍعخ فوٝق  فبٍ

 اى٘دٞفخ ٌٍاال

 ٍبقق أ / ٍؾَل ؽَِ ٍالٍخ

 ٍبقق أ/ اىَٞل عجل هللا ٍؾَل

 فليبد يؼبَٔخ أ / ٍؾَ٘ك ٍؾَل إثوإٌٞ

 فليبد يؼبَٔخ أ / أؽَل ؽَْٜ ٍظٞيؾٜ
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ٍ ب: فوٝق  ٍواععخ ٗصٞقخ اىقطخ اإلٍزوارٞغٞخ: ٍبك

ٔيَزْةةةبه هقةةةٌٛ انغبيؼةةةخ  ،اإلٍةةةزوارٛغٛخهقةةةٌٛ فوٚةةةق اػةةةلاك انقطةةةخ  أ.ك. عجل اىوؽٌٞ ش٘ىؼ

 نالػزًبكنهزطٕٚو ٔانزؤْٛم 

 يَُق ٔؽلح انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ ثبنغبيؼخ أ.ك. إثوإٌٞ طبكط اىغْلٛ

 نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٘انجٛطؤكٛم كهٛخ انطت  أ.ك. ٍؾَ٘ك أث٘ اىوًٗ

 يلٚوح يوكي ًٙبٌ انغٕكح عبيؼخ يلُٚخ انَبكاد أ.ك. ٍبعلح أث٘ اىظفب

 

 

 :اىَزبثعخ ٗاىزقٌ٘ٝ عيٚ ٍَز٘ٙ اىغبٍعخ ٗاىنيٞبد ٍبثع ب: فوٝق

 أ.ك. هئٌٞ اىغبٍعخ 2

 اىَبكح / ّ٘اة هئٌٞ اىغبٍعخ  1

 ٍلٝو ٗؽلح ٍشوٗعبد اىزط٘ٝو 3

 اىزقطٞؾ ثبىغبٍعخٍَْق ٗؽلح  4

 فوٝق اىَزبثعخ ث٘ؽلح اىزقطٞؾ ثبىغبٍعخ 5

 ٍلٝو ٍومياىغ٘كح ثبىغبٍعخ 6

 ٍِٞ عبً اىغبٍعخأ 7

 اىَبكح / عَلاي اىنيٞبد 8

 اىَبكح / ٗمالي اىنيٞبد 9

 اىزقطٞؾ ثبىنيٞبد اىزقطٞؾ ٗاىَزبثعخ ث٘ؽلادفوٝق  20
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 .ّجنح عِ عبٍعخ ثْٖب

 .  ٍواععخ أعَبه اىغبٍعخ

 .اىَٞبط اىَؤٍَٜ ىغبٍعخ ثْٖب ٗميٞبرٖب

 

 

 

 

 ّجنح عِ عبٍعخ ثْٖب

 ثْٖب:ّش ح عبٍعخ 

و ثقواه هقٌٛ انغًٕٓهٚخ هقى 0926وع نغبيؼخ انيقبىٚق يُن ػبو كعثُٓب عبيؼخ َْؤد  -

ٔانيهاػخ  ،ٚى فًٌ كهٛبد: انُٓلٍخ ثْجوار ذ، ٔكبَو65/00/0926( ثزبهٚـ 0046)

 ثجُٓب.ٔانزغبهح ٔانطت انجْوٖ ٔانزوثٛخ  ،ثًْزٓو

كهٛبد انؼهٕو ٔاٜكاة ثجُٓب  بَْب ( ث622)هقى  ٕىاه٘انقواه انو ٕله  0920ٔفٗ ػبو  -

 ٔانطت انجٛطوٖ ثًْزٓو.

انًؼٓل انؼبنٙ نهزكُٕنٕعٛب  بَْب ث( 334ٕله انقواه انٕىاه٘ هقى )63/4/0922 ثزبهٚـ -

ب نٕىاهح انزؼٛى انؼبنٙ، ؽزٗ ٕلٔه انقواه انغًٕٓه ،ثجُٓب  ثزبهٚـ( 23هقى ) ٘ٔكبٌ ربثؼ 

 هٛخ انُٓلٍخ ثجُٓب.رغٛٛو يًَبِ انٗ ك،صى ثًّٚ نغبيؼخ ثُٓب 2/3/6116

صى ٕله  ،عبيؼخ انيقبىٚق –ق كعوع نكهٛخ انؾقٕق كهٛخ انؾقٕ اَْب رى و 0991فٙ ػبو  -

 .و ثٚى كهٛخ انؾقٕق نعوع ثُٓب0994نَُخ  (622)انقواه انٕىاه٘ هقى 

 ،00/2/0991فٙ  (224)انقواه انٕىاه٘ هقى ثًٕعت كهٛخ انزوثٛخ انُٕػٛخ ثجُٓب  اَْب رى  -

( ثزبهٚـ 369، ٕٔله انقواه انٕىاه٘ هقى )نٕىاهح انزؼهٛى انؼبنٙكبَذ ربثؼخ ٔ

 ثًٚٓب نعوع ثُٓب. 0/01/0992

 ،0996( نَُخ 310انقواه انٕىاه٘ هقى )ثًٕعت نهزًوٚ٘ ثجُٓب  انًؼٓل انؼبنٙ اَْب رى  -

 و. 0996ٔرى رؾٕٚهّ ثؼل من  انٗ كهٛخ انزًوٚ٘ ثجُٓب ػبو 

 ثجُٓب. )ثٍُٛ(كهٛخ انزوثٛخ انوٚبٙٛخ  بَْب و ث 0995نَُخ  (409)ٕله انقواه انٕىاه٘ هقى  -

فوع ثُٓب ػٍ  )اٍزقاللعبيؼخ ثُٓب  بَْب و ث 6115نَُخ  (24)هقى  ٕله انقواه انغًٕٓه٘ -

 .انيقبىٚق(عبيؼخ 

ثزبهٚـ  (662)هقى  انقواه انغًٕٓه٘ثًٕعت ٍجبد ٔانًؼهٕيبد كهٛخ انؾب اَْب رى  -

 و. 61/2/6116

 و. 6/6/6100فٙ  (014)هقى  انقواه انؼَكو٘ثًٕعت انعٌُٕ انزطجٛقٛخ كهٛخ  اَْب رى  -

 

 اىَوؽيخ اىضبّٞخ) 

) 
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 ٍواؽو رط٘ه عبٍعخ ثْٖب :(6شنو )
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 ميٞبد اىغبٍعخ
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 :مبٟرٜ ّشبيب ىزبهٝـ اإلٗفق   ٍورجخميٞخ  حعشو ٗرؼٌ اىغبٍعخ فٌَ

 

 :ميٞخ اىيهاعخ

 ىٚ ٍلهٍخ صبّ٘ٝخإرؾ٘ىذ ً، صٌ 2922ثلأد مَلهٍخ ىهاعٞخ ٍزٍ٘طخ عبً 

ٍعبكه  ىٚ ٍعٖل ىهاعٜ عبه  إرؾ٘ىذ  2957ٗفٜ عبً  ؛ىهاعٞخ ّظبً اىقٌَ ٍْ٘اد

رؾ٘ه اىَعٖل اىعبىٜ  2975ٗفٜ عبً  ؛ى٘ىاهح اىزعيٌٞ اىعبىٜ ربثع   ،ىنيٞخ اىيهاعخ

 ٗىٖنا رعل اىنيٞخ اىَؤٍَخ ىغبٍعخ ثْٖب. ؛ىٚ ميٞخ اىعيً٘ اىيهاعٞخ ثَشزٖوإاىيهاعٜ 

 

 

 :ميٞخ اىْٖلٍخ ثشجوا

 ٛٗاىن ،ثبىقبٕوح ٜاىفْ ّٜش ح  اىنيٞخ إىٚ اىشعجخ اىْٖلٍٞخ ثبىَعٖل اىعبىروعع 

مبُ ٝؼٌ صالس شعت ) ٜ،ٗب ى٘ىاهح اىزعيٌٞ اىعبىٗمبُ ربثع   ،2962ر ٌٍ فٚ أمز٘ثو عبً 

اىشعجخ اىْٖلٍٞخ  رٌ كٍظ 2975ٗفٚ أمز٘ثو عبً  .اىْٖلٍٞخ، اىيهاعٞخ، اىزغبهٝخ (

ٗفٚ أثوٝو عبً  .عبٍعخ ؽي٘اُ -فٚ ميٞخ اىزنْ٘ى٘عٞب ثبىَطوٝخ  ٜاىفْ ٜىيَعٖل اىعبى

ثشجوا  ٜاىفْ ٜثؼٌ اىَعٖل اىعبى 2976ىَْخ  367هقٌ  ٛطله اىقواه اىغَٖ٘ه 2976

طله اىقواه  30/20/2976 ٗفٚ ؛إىٚ عبٍعخ عِٞ شٌَ رؾذ اٌٍ ميٞخ اىْٖلٍخ ثشجوا

ىٚ عبٍعخ اىيقبىٝق/ ثؼٌ ميٞخ اىْٖلٍخ ثشجوا إ 2976ىَْخ  2069هقٌ  ٛاىغَٖ٘ه

 ٚ ٍْطـقخ شجوا ثَؾبفظخ اىقبٕـوح.فوي ثْٖب، ٗرقـع اىنيٞــخ فـ

 

 

 :ميٞخ اىطت اىجشوٛ
رعل ميٞخ ؽت ثْٖب ربٍع ميٞخ ؽت عيٚ ٍَز٘ٙ اىغَٖ٘هٝخ ٍِ ؽٞش ربهٝـ 

( 15/22/2976ثزبهٝـ ) 2241ذ ثقواه هئٌٞ اىغَٖ٘هٝخ هقٌ ئؽٞش أّش ،إّشبئٖب

فٜ ٍلْٝخ ثْٖب، ٗقل رٌ اعزَبك اىنيٞخ ٍِ قجو اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىؼَبُ  ٗٝ٘عل ٍقوٕب

 ثْٖب. فٜ عبٍعخٗثنىل رنُ٘ صبىش ميٞخ ٍعزَلح ، 1025اىغ٘كح ٗاالعزَبك عبً 

 

 

  :ميٞخ اىزغبهح
ثزتتتتبهٝـ  2241هقتتتتٌ  أّشتتتتئذ ميٞتتتتخ اىزغتتتتبهح ثقتتتتواه هئتتتتٌٞ اىغَٖ٘هٝتتتتخ

إىتتٚ  ػتتَٖباىزتتٚ رتتٌ ، ٗفتتوي ثْٖتتب - ( مئؽتتلٙ ميٞتتبد عبٍعتتخ اىيقتتبىٝق15/22/2976)

فٜ ٍغَتع  ٗٝ٘عل ٍقوٕب ،1005ىَْخ  84اىقواه اىغَٖ٘هٛ هقٌ ثَ٘عت عبٍعخ ثْٖب 

 اىنيٞبد ثجْٖب.
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 :ميٞخ اىزوثٞخ
فتوي  - ( مئؽتلٙ ميٞتبد عبٍعتخ اىيقتبىٝق2976أّشئذ ميٞخ اىزوثٞخ ثجْٖب عتبً )

فتتٜ اىَجْتتٚ  (2977/2978) ٜاىعتتبً اىغتتبٍع فتتالهٗثتتلأد اىلهاٍتتخ اىفعيٞتتخ ثٖتتب  ؛ثْٖتتب

إىتٚ اّزقيتذ اىلهاٍتخ  1000فٜ عتبً ؛ ٗثَلْٝخ ثْٖباىَقظض ىٖب، ثغ٘اه إكاهح اىغبٍعخ 

نيٞخ ٗاٍزَود اىلهاٍخ فٞٔ إىٚ أُ رٌ إّشبي ٍجْٚ فبص ث ،ٍغَع اىنيٞبدٍجْٚ اىنيٞخ فٜ 

 .ً 1023ٗرٌ االّزقبه إىٞٔ عبً  ،فٜ ٍغَع اىنيٞبد ثنفو ٍعل اىزوثٞخ

 

 

 :ميٞخ اٟكاة
-2982اىعتبً اىغتبٍعٜ  فتالهفتوي ثْٖتب  - ميٞخ اٟكاة عبٍعخ اىيقتبىٝق أّشئذ

فتتٜ ٍغَتتع  ٗٝ٘عتتل ٍقوٕتتب، 2982ىَتتْخ  178ىيقتتواه اىتت٘ىاهٛ هقتتٌ  ثَ٘عتتت 2981

 اىنيٞبد ثَلْٝخ ثْٖب.

 

 

 :ميٞخ اىعيً٘
ٗمبّتتتتذ ربثعتتتتخ ىغبٍعتتتتخ ، 2982ىَتتتتْخ 178أّشتتتتئذ ثتتتتبىقواه اىتتتت٘ىاهٛ هقتتتتٌ 

 ،ٗاىفٞيٝتتبي ،اىوٝبػتتٞبد ٕتتٜ:اىيقتتبىٝق، ٍٗقوٕتتب ٍلْٝتتخ ثْٖب.ٗرؼتتٌ ٍتتجعخ أقَتتبً عيَٞتتخ 

 .ٗعيٌ اىؾشواد ،ٗعيٌ اىؾٞ٘اُ ،اىْجبدٗ ٗاىنَٞٞبي، ٗاىغٞ٘ى٘عٞب،

 

 :ميٞخ اىطت اىجٞطوٛ
ثئّشتبي ميٞتخ اىطتت  18/5/2982ثزبهٝـ  178طله اىقواه اىغَٖ٘هٛ هقٌ 

اىلهاٍتخ ثنيٞتخ اىطتت  ٍشتزٖو؛ٗثلأدٍٗقوٕتب  –فوي ثْٖتب  –اىجٞطوٛ عبٍعخ اىيقبىٝق 

صتٌ ثتلأد اىلهاٍتخ ثَقتو اىنيٞتخ ، 2981/2983ىعبً اىغبٍعٜ فالالاىجٞطوٛ ثبىيقبىٝق 

ٗاعزَتلد اىنيٞتخ ٍتِ قجتو  ،2983/2984اىعتبً اىغتبٍعٜ  ا ٍتِاىؾبىٜ ثَشزٖو اعزجبه  

ٕٜٗ أٗه ميٞتخ ٍعزَتلح فتٜ  ً،1023ٗاالعزَبك فٜ عبً  حاىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىؼَبُ اىغ٘ك

 ثْٖب.عبٍعخ 

 

 :اىْٖلٍخ ثجْٖبميٞخ 
 ٜثئّشتتبي اىَعٖتتل اىعتتبى 13/4/2988فتتٚ  334طتتله اىقتتواه اىتت٘ىاهٙ هقتتٌ 

. 8/20/2988 ثزتتبهٝؼثبىَعٖتتل  ٗثتتلأد اىلهاٍتتخ 16/4/2988ىيزنْ٘ى٘عٞتتب ثجْٖتتب فتتٚ 

ىتتٚ إىيزنْ٘ى٘عٞتتب  ٜؼتٌ اىَعٖتتل اىعتتبىث 1006ىَتتْخ  83هقتتٌ  ٛطتله اىقتتواه اىغَٖتت٘هٗ

 اىْٖلٍخ ثجْٖب.ميٞخ إىٚ ب  بٕٗرغٞٞو ٍََ ،عبٍعخ ثْٖب
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 :ميٞخ اىزوثٞخ اىْ٘عٞخ
( 884ذ ميٞخ اىزوثٞخ اىْ٘عٞخ ثَؾبفظخ اىقيٞ٘ثٞتخ ثتبىقواه اىت٘ىاهٛ هقتٌ )ئأّش

 -غبٍعتتخ اىيقتتبىٝق ىاىنيٞتتخ  ػتتٌٗرتتٌ  ،ثَجْتتٚ كاه اىَعيَتتبد ثجْٖتتب 22/8/2990 ثزتتبهٝـ

ٗثعتل اٍتزقاله عبٍعتخ ثْٖتب عتِ عبٍعتخ اىيقتبىٝق فتٜ أغَتطٌ  ؛2998ًفوي ثْٖب عبً 

رتٌ إىغتبي ميٞتخ  ً، ٗقتل 1020أطجؾذ اىنيٞخ ربثعخ ىغبٍعخ ثْٖب فتٚ عتبً  ً، 1005عبً 

ثقتواه  1021فززبؽٖتب فتٚ عتبً ٛ، صتٌ أعٞتل ااىزوثٞخ اىْ٘عٞخ ثقواه ٍِ اىَغيٌ اىعَتنو

 ثَلْٝخ ثْٖب.  يهاعخ(اىاىيٕ٘ه )عيثخ  ٍِٜ هئٌٞ اىغَٖ٘هٝخ، ٗرقع اىنيٞخ فٜ ؽ

 

 :ميٞخ اىؾق٘ط
 2990/2992 ٜثزتتلاي ٍتِ اىعتتبً اىغتتبٍعاثتلأد اىلهاٍتتخ ثنيٞتخ اىؾقتت٘ط ثجْٖتب 

 187هقتٌ  ٛٗطتله اىقتواه اىغَٖت٘ه ،اىيقتبىٝقعبٍعتخ  -ىنيٞخ اىؾقت٘ط  بعزجبهٕب فوع  بث

فوي عبٍعخ اىيقبىٝق ثجْٖب منٞتبُ ٍَتزقو عتِ ميٞتخ  -ثئّشبي ميٞخ اىؾق٘ط  2994ىَْخ 

 ٗٝ٘عتتل ٍقوٕتتب .2993-2991ا ٍتتِ اىعتتبً اىغتتبٍعٜ اىيقتتبىٝق اعزجتتبه   اىؾقتت٘ط عبٍعتتخ

 .ثْٖب –نفو ٍعل ثٖب ى اىَقظضثبىَجْٚ 

 

 :ميٞخ اىزَوٝغ
ىَتْخ  302اىقتواه اىت٘ىاهٛ هقتٌ َ٘عتت اىَعٖل اىعبىٜ ىيزَوٝغ ثجْٖب ث أّشئ

ثتتبىَجْٚ  ٗٝ٘عتتل ٍقوٕتتب ؛2996رتتٌ رؾ٘ٝيتتٔ إىتتٚ ميٞتتخ اىزَتتوٝغ عتتبً  ٗاىتتنٛ ،2991

ٗرتٌ اعزَتبك اىنيٞتخ ٍتِ قجتو اىٖٞئتخ اىقٍ٘ٞتخ ىؼتَبُ  ؛ثْٖتب –نفتو ٍتعل ثٖتب ى اىَقظتض

 .ثْٖبصبّٜ ميٞخ ٍعزَلح ثغبٍعخ  ، ٗرعزجو1024اىغ٘كح ٗاالعزَبك عبً 

 

 :ميٞخ اىزوثٞخ اىوٝبػٞخ
 اىقواهاى٘ىاهٛ أؽنبً ػ٘ي عيٚ ثجْٖب ( ىيجِْٞ اىوٝبػٞخ ) اىزوثٞخ ميٞخ أّشئذ

 اىعتبًفتٜ  ثجْٖتب اىوٝبػتٞخ اىزوثٞتخ ثنيٞتخ اىلهاٍتخ ً، ٗثتلأد2995 ىَتْخ( 429) هقتٌ

 ثْٖب.  ، ٍٗقو اىنيٞخ ثَلْٝخ ثبىنيٞخ كفعخ ألٗها 2997/2998 اىغبٍعٜ

 

 

 :ميٞخ اىؾبٍجبد ٗاىَعيٍ٘بد

رعزجو ميٞخ اىؾبٍجبد ٗاىَعيٍ٘تبد أٗىتٚ ميٞتبد عبٍعتخ ثْٖتب ثعتل اٍتزقالىٖب عتِ 

ثزتتتبهٝـ  167ىقتتتواه اىغَٖتتت٘هٛ هقتتتٌ ثَ٘عتتتت ٖب ئرتتتٌ إّشتتتبعبٍعتتتخ اىيقتتتبىٝق، ؽٞتتتش 

ٍجْتتٚ ٍشتتزوك ٍتتع ميٞتتخ اىفْتتُ٘ اىزطجٞقٞتتخ ثَلْٝتتخ  ٍقوٕبػتتَِ ٗٝ٘عتتل ،(10/7/1006)

 .ثْٖب

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 :ميٞخ اىفُْ٘ اىزطجٞقٞخ
ٖب ئّشتتبإرتتٌ ،ؽٞتتش أؽتتلس ميٞتتبد عبٍعتتخ ثْٖبرعزجتتو ميٞتتخ اىفْتتُ٘ اىزطجٞقٞتتخ ٍتتِ 

ٍجْتٚ  (؛ ٗٝ٘عتل ٍقوٕتب ػت1/6/1022َِ( ثزتبهٝـ )204قواه اىعَنوٛ هقٌ )اى ثَ٘عت

ٗرعل صبىش ميٞخ ىيفْتُ٘ اىزطجٞقٞتخ عيتٚ  ؛ٗاىَعيٍ٘بد ثنفو ٍعلٍشزوك ٍع ميٞخ اىؾبٍجبد 

 ٍَز٘ٙ عَٖ٘هٝخ ٍظو اىعوثٞخ.

 

 عبٍعخ ثْٖب فٜ ٍؾبفظخ اىقيٞ٘ثٞخ ٗر٘ىٝع ميٞبدٍ٘قع 

 ٗرؼتٌ عبٍعتخ ثْٖتب فَتٌ، ٗشتجوا(ٍٗشتزٖو  )ثْٖتبعلح أٍتبمِ ثبىَتلُ اٟرٞتخ: ميٞبد عبٍعخ ثْٖب فٚ رْزشو      

 ٗفَتٌ ٍتلُ عبٍعٞتخ ىيطتالة ،اىعبٍتخ ىوعبٝتخ اىطتالة بإلكاهحميٞخ، مَب رؼتٌ ثعتغ اى٘ؽتلاد اىقلٍٞتخ مت حعشو

 ( .ٗاىطبىجبد ثبىَلُ اٟرٞخ:)ثْٖب، ٍٗشزٖو، ٗشجوا

 91إلػتبفخ إىتٚ رقظتٞض ٍَتبؽخ ثب ،فتٜ مفتو ٍتعل ثَلْٝتخ ثْٖتب بفتلاّ   71ٗفظض ىيغبٍعخ ٍَتبؽخ 

 .اىزٍ٘عبد اىََزقجيٞخ الٍزٞعبةاىعج٘ه ىيغبٍعخ ثَلْٝخ  بفلاّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر٘ىٝع ميٞبد عبٍعخ ثْٖب: (  7شنو ) 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 عبٍعخ ثْٖب ٗميٞبرٖب ٍِ فاله فوٝطخ ع٘عو :( 8شنو ) 

 

كلٌات الجامعة التً تقع بمدٌنة بنها 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 ٍبٍٞخ عِ عبٍعخ ثْٖب:أؽقبئق 
 

ثٞبُ ث علاك األقَبً ٗاىجواٍظ اىزعيَٞٞخ ثبىَوؽيخ اىغبٍعٞخ األٗىٚ ٍٗوؽيخ  (:5علٗه )

 1026/1027فاله اىعبً اىلهاٍٜ اىلهاٍبد اىعيٞب ثنيٞبد عبٍعخ ثْٖب 

 اىنيٞخ ً

 اىلهاٍبد اىعيٞبٍوؽيخ  األٗىٚاىَوؽيخ اىغبٍعٞخ 
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 620 52 19 20 13 501 13 4 10 اٟكاة                                                      1

 385 35 5 6 24 85 4 4 4 اىزغبهح                                                  2

 245 34 7 7 20 1026 12 4 5 اىزوثٞخ 3

4 
اىزوثٞخ 

 اىوٝبػٞخ 
10 4 3 132 1 2 1 4 50 

5 
اىزوثٞخ 

 اىْ٘عٞخ
 1355 60 30 30 ــــــ 452 6 4 6

 68 12 6 6 ــــــ 43 1 4 6 اىزَوٝغ 6

 64 10 1 1 8 74 2 4 10 اىؾق٘ط 7

 742 63 23 23 17 445 13 4 13 اىيهاعخ  8

 586 80 31 30 19 66 1 6 30 اىطت اىجشوٙ 9

 198 85 26 26 33 136 3 5 21 اىطت اىجٞطوٛ  10

 408 92 37 37 18 1016 22 4 7 اىعيً٘ 11

 11 5 6 اىْٖلٍخ ثشجوا 12
632 47 35 35 117 1200 

691 30 43 23 96 607 

 380 20 6 6 8 280 7 5 4 اىْٖلٍخ ثجْٖب 13

14 
اىؾبٍجبد 

 ٗاىَعيٍ٘بد
4 4 4 84 5 4 4 13 167 

15 
اىفُْ٘ 

 اىزطجٞقٞخ
8 5 8 685 4 4 4 12 285 

 7360 739 249 271 263 6348 110 ــــــ 144 ٜعَبىاإل
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 ثٞبُ ث علاك اىطالة اىَقٞلِٝ ثنيٞبد عبٍعخ ثْٖب (:6علٗه )

 1026/1027 ٜاىعبً اىلهاٍفاله 

 ٜاإلعَبى اىلهاٍبد اىعيٞبٍوؽيخ  ٗىٚاىَوؽيخ اىغبٍعٞخ األ اىنيٞخ ً

 21015 2041 20983 اٟكاة 1

 24060 2116 21834 اىزغبهح 2

 20198 1118 8070 اىزوثٞخ 3

 25057 3339 22728 اىؾق٘ط 4

 1772 764 1007 اىزوثٞخ اىوٝبػٞخ 5

 3654 223 3542 اىزوثٞخ اىْ٘عٞخ 6

 2637 102 2436 اىزَوٝغ 7

 3046 120 1836 اىيهاعخ 8

 4069 2034 3035 اىطت اىجشوٙ 9

 1821 803 1009 اىطت اىجٞطوٛ 10

 1659 189 1370 اىعيً٘ 11

 1767 205 1661 اىْٖلٍخ ثجْٖب 12

 6771 751 6010 اىْٖلٍخ ثشجوا 13

 2425 206 2309 اىؾبٍجبد ٗاىَعيٍ٘بد 14

 2554 33 2512 اىفُْ٘ اىزطجٞقٞخ 15

 4648 360 4188 اى٘افلِٝاىطالة اعَبىٚ علك 

 17588 0 17588 اىزعيٌٞ اىَفز٘ػاعَبىٚ علك ؽالة 

 116832 12605 104227 ٜاىني ٜعَبىاإل
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 ِ ثنيٞبد عبٍعخ ثْٖب ٞكاهٕٝٞئخ اىزلهٌٝ ٍٗعبٌّٖٗٞ ٗاإلثٞبُ ث علاك أعؼبي  (:7علٗه )

 1026/1027ٜاىعبً اىلهاٍفاله 

 اىنيٞخ ً

 أعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ
عؼبي ٕٞئخ ٘أٍعبّٗ

 اىزلهٌٝ

 ٜعَبىإ

أعؼبي 

ٕٞئخ 

اىزلهٌٝ 

 ٍٗعبٌّٖٗٞ

 ُ٘كاهٝاإل

 ٍزبمأ
ٍزبم أ

 ٍَبعل
 ٜعَبىاإل ٍلهً

ٍلهً 

 ٍَبعل
 ٜعَبىاإل ٍعٞل

 104 119 98 60 38 232 58 33 40 اٟكاة 1

 133 288 200 54 46 88 45 29 14 اىزغبهح 2

 285 101 50 36 24 251 73 10 59 اىزوثٞخ 3

 270 59 19 22 28 30 8 6 26 اىؾق٘ط 4

5 
اىزوثٞخ 

 اىوٝبػٞخ
21 26 59 87 44 16 70 257 227 

6 
اىزوثٞخ 

 اىْ٘عٞخ
20 14 74 208 31 19 62 269 77 

 218 241 56 31 14 86 66 27 3 اىزَوٝغ 7

 433 184 80 37 43 104 43 30 232 اىيهاعخ 8

9 
اىطت 

 اىجشوٙ
458 120 397 2065 170 219 399 2464 337 

10 
اىطت 

 اىجٞطوٛ
84 15 42 250 54 44 98 148 330 

 110 382 201 51 50 179 228 55 206 اىعيً٘ 11

12 
اىْٖلٍخ 

 ثجْٖب
27 24 87 228 80 203 283 302 170 

13 
اىْٖلٍخ 

 ثشجوا
235 47 293 325 229 230 149 614 300 

14 
اىؾبٍجبد 

 ٗاىَعيٍ٘بد
3 5 28 16 15 17 51 78 90 

15 
اىفُْ٘ 

 اىزطجٞقٞخ
6 5 27 18 5 6 22 39 64 

 3258 4565 2638 776 861 1917 2197 516 2204 ٜعَبىاإل
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 َّجخ أعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ ٍٗعبٌّٖٗٞ إىٚ أعلاك اىطالة ثنيٞبد اىغبٍعخ(:  8علٗه ) 

 اىنيٞخ ً

ؽالة اىَوؽيخ 

اىغبٍعٞخ 

 ٗىٚاأل

أعؼبي ٕٞئخ 

 اىزلهٌٝ

اىٖٞئخ 

 اىَعبّٗخ

علك اىطالة 

ىنو عؼ٘ 

 ٕٞئخ رلهٌٝ 

علك اىطالة 

ىنو عؼ٘ 

 ٕٞئخ ٍعبّٗخ

 221 84 98 232 20983 اٟكاة 1

 218 246 200 88 21834 اىزغبهح 2

 262 53 50 251 8070 اىزوثٞخ 3

 404 392 19 30 22728 اىؾق٘ط 4

 19 13 70 87 1007 اىزوثٞخ اىوٝبػٞخ  5

 58 33 62 208 3542 اىزوثٞخ اىْ٘عٞخ 6

 16 27 56 86 2436 اىزَوٝغ 7

 35 24 80 104 1836 اىيهاعخ  8

 8 3 399 2065 3035 اىطت اىجشوٙ 9

 12 23 98 250 1009 اىطت اىجٞطوٛ  10

 13 8 201 179 1370 اىعيً٘ 11

 25 13 283 228 1661 اىْٖلٍخ ثجْٖب 12

 14 26 149 375 6010 اىْٖلٍخ ثشجوا 13

 15 50 51 16 2309 اىؾبٍجبد ٗاىَعيٍ٘بد 14

 238 54 22 18 2512 اىفُْ٘ اىزطجٞقٞخ 15

 

 

أمجو ٍِ اىَعبٝٞو اىقٞبٍٞخ 

 اىَوععٞخ

 

 

اىَعبٝٞو اىقٞبٍٞخ ٝؾقق 

 اىَوععٞخ

 

اىَعبٝٞو اىقٞبٍٞخ أقو ٍِ 

 اىَوععٞخ
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ىَؤٍَبد اىغبٍعخ ٗاىَغزَع  رقلً فلٍبرٖب ٜثْٖب ٗميٞبرٖب اىزثٞبُ ثبىَوامي ٗاى٘ؽلاد ثغبٍعخ 

 اىَؾٞؾ ثٖب: اإلقيَٜٞٗ ٜاىَؾي

 

 .اىَشوٗعبد إكاهحٗؽلح  2

 اى٘ؽلح اىَوميٝخ ىيزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ. 1

 .ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ثبىَلُ اىغبٍعٞخ 3

 .ٍومي اىطجع ٗاىْشو ٗاىز٘ىٝع 4

 .األعْجٞخٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ىيغبد  5

 .ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ىْظٌ اىؾبٍجبد ٗرنْ٘ى٘عٞب اىَعيٍ٘بد 6

 .ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ىيَعيٍ٘بد ٗاىقلٍبد اىجؾضٞخ 7

 .ٍزشبهاد ٗاألعَبه اىْٖلٍٞخ ٗاىفْٞخٍومي اال 8

 .ٍومي كهاٍبد اىََزقجو 9

 .ٍومي رَْٞخ قلهاد أعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ 20

 .ٍومي اىزَْٞخ اىجشوٝخ 22

 .ٗؽلح كاه اىؼٞبفخ 21

 .ؽزفبالد اىنجوٙقبعخ اىَؤرَواد ٗاال 23

 .ىيغبٍعخ ٍْٜبفن ثٞع اإلّزبط اىغنائ 24

 .ٗؽلح هعبٝخ اىطالة اىَٕ٘٘ثِٞ 25

 .ٗؽلح رنْ٘ى٘عٞب اىَعيٍ٘بد 26
 .اىَشوٗعبد إكاهحٗؽلح  27

 اى٘ؽلح اىَوميٝخ ىيزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ. 28
 

 

 .ٗؽلح ؽت ٗعالط اىؾبالد اىؾوعخ 2

 .ٗؽلح األشعخ اىَقطعٞخ ثبىنَجٞ٘رو 1

 .ٗؽلح اىًََ٘ اإلميْٞٞنٞخ 3

 ٜ.ٗؽلح ٍْبدٞواىغٖبى اىٖؼَ 4

 .ٗؽلح عواؽخ اىَْبدٞو 5

 ٛ.ٗؽلح اىزنبصو اىجشو 6

 .ٗؽلح اىَْبدٞو ٗعواؽبرٖب فٚ أٍواع اىَْبي ٗاىز٘ىٞل 7

 .اىَْبعخ اإلميْٞٞنٞخٗؽلح  8

 .ٗؽلح مَٞٞبي اىغلك اىظَبي 9

 .ٗؽلح اىجٞ٘ى٘عٞب اىغيٝئٞخ 20

 .ٗؽلح اىنشف اىَجنو ىاٗهاً 22

 .اىََزَو ٍٜومي اىزعيٌٞ اىطج 21

 .ٗؽلح اىزؾبىٞو اىلقٞقخ 23

 .ٗؽلح رشقٞض ٗعالط أٍواع اىقيت ىاؽفبه 24

 

 

 ٛ.اىََزشفٚ اىجٞطو 2

 .ألٍواع اىطٞ٘ه ٗاألهاّت ٜاىَومي اىغبٍع 1

الجامعة دارةمراكز ووحدات تابعة إل: 

 لكلٌة الطب البشرىمراكز ووحدات تابعة: 

ي:ووحدات تابعة لكلٌة الطب البٌطر مراكز 
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 .ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ىاغواع ٗاألّشطخ اىعيَٞخ 3

 .ٍوميأثؾبس ؽٞ٘اّبد اىزغبهة 4

 ٛ.ٗؽلح اىزؾبىٞو اىلقٞقخ ثبىَعَو اىَومي 5

 .ٍومي رؾيٞو األغنٝخ 6

 .ٗؽلح األشعخ اىزشقٞظٞخ 7

 .ثؾبس اىعيَٞخفٜ األٍومي اىزَٞي  8
 

 
 

 .( شجوا ْٕلٍخ اىيٞيه )ٗؽلح فٞيٝبي  0

 .ٗؽلح اىجؾ٘س ٗاىزط٘ٝو 6

 .ٍزشبهاد اىْٖلٍٞخٗؽلح اىَعبٍو ٗاى٘هُ ٗاال 3

 . ( شجوا ْٕلٍخ ٗؽلح اىزلهٝت اىفعبه) 4

 . ( شجوا ْٕلٍخ ٍومي االٍزشبهاد ٗاىلهاٍبد اىْٖلٍٞخ ) 5

 

 .ٗؽلح ٗهُ اىغبٍعخ ٗميٞبرٖب 2

 .ٍومي اىزؾبىٞو اىلقٞقخ 1

 .ٗؽلح اىجٞ٘ى٘عٞب اىغيٝئٞخ ٗرَْٞخ اىجٞئخ 3

 

 

 .ٍزشبهاد اىيهاعٞخٍومي اىزؾبىٞو ٗاال 2

 .ٍومي اىزغبهة ٗاىجؾ٘س اىيهاعٞخ 1

  
 

 .ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ىيلهاٍبد اإلَّبّٞخ ٗفلٍخ اىجٞئخ ثنيٞخ اٟكاة 0

 .ٍومي اىَعيٍ٘بد ٗاىقلٍبد اىزوث٘ٝخ ٗاىْفَٞخ ٗاىجٞئٞخ ثنيٞخ اىزوثٞخ 6

 .اىزغبهح اىزغبهٝخ ثنيٞخٍومي اىلهاٍبد ٗاىجؾ٘س  3

 األعَبه ثنيٞخ اىزغبهح.ٍومي اإلهشبك اى٘دٞفٚ ٗهٝبكح  4

 .ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ىينفبيح اىجلّٞخ ٗاىجؾ٘س ثنيٞخ اىزوثٞخ اىوٝبػٞخ ىيجِْٞ 5

 .ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ ىيزلهٝت ٗاىزعيٌٞ اىََزَو ثنيٞخ اىزَوٝغ 6

 .ٍزشبهاد ٗثؾ٘س رنْ٘ى٘عٞب اىَعيٍ٘بد ثنيٞخ اىؾبٍجبد ٗاىَعيٍ٘بدٍومي اال 2

 ثنيٞخ اىزوثٞخ اىْ٘عٞخ.ٍومي اىقلٍخ اىعبٍخ  2

 ٍومي االٍزشبهاد اىقبّّ٘ٞخ ثنيٞخ اىؾق٘ط. 9

 

 

 

 

 

الهندسة ًمراكز ووحدات تابعة لكلٌت: 

مراكز ووحدات تابعة لكلٌة الزراعة: 

الكلٌات ًمراكز ووحدات تابعة لباق: 

مراكز ووحدات تابعة لكلٌة العلوم: 
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 ٜــــــوح عيٚ ّطبط اىَغزَع اىَؾيٗػع اىغبٍعخ اىزْبفَٜ ثِٞ اىغبٍعبد اىَْبدــ
 

: اىطت ٕٜٗ: ميٞبد، االعزَبك( ميٞبد ٍعزَلح ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىؼَبُ ع٘كح اىزعيٌٞ 5ٗ) بؽبىٞ   ٝ٘عل ثغبٍعخ ثْٖب

ٗاىيهاعتخ ْٕٗلٍتخ شتجوا )عتبً ؛ (1025 )عبًٛاىطتت اىجشتو؛ٗ(1024اىزَوٝغ )عتبً ؛ ٗ(1023)عبًاىجٞطوٙ 

 ميٞبد اىغبٍعخ ىإلعزَبك.ٜ ر ٕٞو ثبق ٛ، ٗعبه(1026

 ثْٖب:عبٍعخ  ٍٜغبالد اىزَٞي فثعغ 

 ،ثََتز٘ٙ اىغبٍعتخ هرقتبيإلا ٜٞنُ٘ ىٖتب كٗه فعتبه فتٍت ٜىزتٗا ،رزَٞي عبٍعخ ثْٖب ثزْ٘ي ٍغبالد اىزَٞتي ثنيٞبرٖتب

 :مَب ٝيٜ ٜٕٗ، رَْٞخ اىَغزَع ٗاىجٞئخ ٜف ٕبٗرفعٞو كٗه

 :ثعغ ٍغبالد اىزَٞي ىغبٍعخ ثْٖب :(9)علٗه 
 

 ٍغبالد اىزَٞي 

 

 اىنيٞبد ماد اىظيخ

ثؾ٘س ٍجزنوح فٚ ٍغبالد 

 رقيٞلٝخ

 .ٗاىعيً٘ ،ٗاىطت اىجٞطوٙ ،اىيهاعخ :ميٞبد

 انغواة()ٍال د علٚلح يٍ انؾٕٛاَبد / انًؾبٕٛم انيهاػٛخ / ىهاػخ ػِٛ 

ّشطخ فلٍخ أع٘كح ٗرفعٞو 

 اىَغزَع

 .ٗاىزوثٞخ ،ٗاىيهاعخ ،ٗاىعيً٘ ٛ،ٗاىطت اىجٞطو ٛ،اىطت اىجشو :ميٞبد

 .رقلًٚٓب(فٗ  ٙٔانزٍٕغ انغغواف ،)رقلٚى إَٔاع يقزهعخ يٍ انقليبد نًغزًغ يؾبفظخ انقهٕٛثٛخ

 فوٝلرقظض 

 .(انًٖوٚخانًَبؽخ انٕؽٛل فٗ كم انغبيؼبد  )قَى:ميٞخ اىْٖلٍخ ثشجوا

 .انطجٛخ(انُٓلٍخ  )ّؼجخ:ميٞخ اىْٖلٍخ ثجْٖب

 (.ثوايظ انزوثٛخ انقبٕخ)ميٞخ اىزوثٞخ: 

ثوَةةةةبيظ األكٔٚةةةةخ انجٛطوٚةةةةخ  –عةةةةٕكح ٔيواقجةةةةخ األغنٚةةةةخ  )ثوَةةةةبيظ:ميٞتتتتخ اىطتتتتت اىجٞطتتتتوٙ

 .انجٕٛنٕعٛخ(ٔانًَزؾٚواد 

 .ٙ(ثوَبيظ انطت انوٚبٙ)ميٞخ اىطت اىجشوٙ ثبىزعبُٗ ٍع ميٞخ اىزوثٞخ اىوٝبػٞخ: 

 .)ّؼجخانجٕٛركُٕنٕعٗ(ميٞخ اىعيً٘ 

 .(يهػٛخانً اإلكاهح –ٍاليخ األغنٚخ  ثوَبيظ-)ّؼجخانجٕٛركُٕنٕعٗاىيهاعخ:ميٞخ 

ثؾ٘س رطجٞقٞخ ٗرنْ٘ى٘عٞب 

 علٝلح

ٍةةةوٛبَبد  انًَْةةةٛخ،)انجؾةةةٕس انزطجٛقٛةةةخ فةةةٗ يغةةةبل انطبقةةةخ : ميٞزتتتب اىْٖلٍتتتخ ٗاىعيتتتً٘

 .(ٙانضلٖ،انُبَٕركُٕنٕع

رؾٚةةٛو  ٙاٍةةزغالل يقهعةةبد انجةةنٔه انُجبرٛةةخ فةة ٙ)ثؾةةٕس رطجٛقٛةةخ فةة:ميٞزتتب اىعيتتً٘ ٗاىيهاعتتخ

اٍةزقالٓ انيهاػٛخ،ٔػةبكح رةلٔٚو انًقهعةبد أ ،انًُظعبد ٔانًَزؾالثبد انغناقٛخ انُٖبػٛخ

يكَةجبد انٖةُبػٙ، ٔانزُقٛخ انجٕٛنٕعٛخ نًٛبح انْوة ٔيٛبح انٖةو  األهى،ٔانَهٛكب يٍ قِ 

 .اٜفبد(يكبفؾخ  ٔانواقؾخ،انطؼى 

 ٍوامي رَٞي ثبىغبٍعخ
 .اىعيَٞخ ثؾبساأل ٜاىطت اىجٞطوٙ: ٍومي اىزَٞي فميٞخ 

 .اىيهاعخ: ٍغَع اىَعبٍو اىَزَٞيميٞخ 

م٘اكه ٍِ اىغبٍعخ رقيلد 

 ٍْبطت هفٞعخ اىََز٘ٙ

هفٞعخ اىََز٘ٙ رقيلد اىعلٝل ٍِ اىَْبطت  ٜثن٘اكه علٝلح ٍِ قٞبكارٖب اىز اىغبٍعخ غْٞخ

 ٞ ب.كٗىٗ ٞ بقيَٞإٗ ٞ بٍؾي

 ع٘ائي اىلٗىخ
 .ؽظ٘ه اىعلٝل ٍِ أعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ عيٚ ع٘ائي اىلٗىخ اىزشغٞعٞخ ٗاىزقلٝوٝخ



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 :ٍواععخ أعَبه اىغبٍعخ
 

ٔرغٓٛي  ،اإلٍزوارٛغٙثًواعؼخ أػًبل انغبيؼخ كًلفم أٔنٙ نؼًهٛخ انزقطٜٛ  اإلٍزوارٛغٙقبو فوٚق انزقطٜٛ      

انجٛبَبد األٔنٛخ ٔانضبَٕٚخ انًزٕفوح ٔانزٙ  ػهٗٔرى من  يٍ فالل انزؼو  ، انًْبهكٍٛ فٙ انزؾهٛم انجٛئٙ انوثبػٙ

 رًضهذ فٙ:

 

 ّقبؽ اىق٘ح ٗاىؼعف ٗاىفوص ٗاىزٖلٝلاد ىنو ميٞخ. عيٚىيزعوا : اىلهاٍخ اىنارٞخ ىنيٞبد اىغبٍعخ .2

ٍٗب ىٌ ٝزٌ فٜ إؽبه اىقطخ  ،ّغبىٓإىيزعوا عيٜ ٍب رٌ إعواي ٍواععخ كافيٞخ إلّغبىاد اىغبٍعخ: .1

 رٜ:، ٗرجِٞ ا1011ٟ-1026 اإلٍزوارٞغٞخ ٗاىقطخ 1025-1020ىيغبٍعخ  ٚاألٗى خاإلٍزوارٞغٞ

 

ثزؾيٞو ٗاقع اىزْفٞن ىيقطخ صْبي عَيٞخ اىزْفٞن:أاىزٜ رٌ اىزومٞي عيٖٞب  األّشطخ: أٗال  

ثنفبيح َّٗجخ إّغبى عبىٞخ  األّشطخً ىيغبٍعخ ٗعل أّٖب ّغؾذ فٜ رْفٞن ثعغ 1025-1020خاإلٍزوارٞغٞ

 ٗاىزٜ ٍْٖب:

 ثؼ٘ انًجبَٙ ثَُجخ اَغبى ػبنٛخ اٍزكًبل. 

   ٚ  .انٕٚقٛخ ب ىٚبكح انَوػخ نْجكخ األنٛب ىٚبكح ػلك َقبٛ انوثٜ انْجكٙ انَهكٙ، ٔأٚ

  انًلهثٍٛ يٍ فالل يوكي رًُٛخ قلهاد كاهٚٔاإل ،ٔانًؼبٍَٔٛ ،ػلك أػٚب  ْٛئخ انزلهٌٚىٚبكح ٍٛ

 .أػٚب  ْٛئخ انزلهٌٚ

  انكهٛبد ٔانجوايظ ثبنزؼهٛى انًعزٕػٔانطالة،أػلاك ىٚبكح. 

 و انغبيؼخ ثزعؼٛم انقٕافم انطجٛخاْزًب. 

 

مَب ٗهكد ثبىقطخ  األّشطخرغبٕيذ اىغبٍعخ رْفٞن ثعغ صْبي عَيٞخ اىزْفٞن: اىزٜ رٌ إغفبىٖب أ األّشطخ:بصبّٞ  

 ٍْٖب:

  انطالثٛخ نغًٛغ انكهٛبد انٕاهكح  األَْطخٔأيبكٍ  ،ٕٔٛبَخ انًالػت ،انكهٛبد ثجؼ٘ػًهٛبد انٖٛبَخ

 ثبنقطخ. 

  انٗػلك انًقوهاد انًؾٕنخ  خٔقه ،انكزؤَٛخٕٕهح  انٗيوكي ثكم كهٛخ نزؾٕٚم انًقوهاد  اَْب اغعبل 

 .انكزؤَٛخٕٕهح 

 ٌٚغٛبة َظبو انجؼضبد ٔانًُؼ انقبٕخ ثؤػٚب  ْٛئخ انزله. 

  كٍم يُٓب. قطخانًؾلكح ثيٍ عبَت انكهٛبد ثؼلك انُلٔاد انَُٕٚخ  نزياواإلػلو 

 ٙٔػلو انزؼبيم يؼٓب ،رؼلك انًْكالد انقبٕخ ثبنكزبة انغبيؼ. 

  انؾبٍت  ػهٗانغبيؼخ فٙ يوؽهخ اكفبل قٕاػل انجٛبَبد انًبكٚخ ٔانجْوٚخ انقبٕخ ثبنغبيؼخ يبىانذ

 َٓب يزبؽخ فٙ ٕٕهح ٍغالد ٔهقٛخ.اؽٛش  ،اٜنٙ

 

: ٍِ فاله اىزقبهٝو اىَقزيفخ كاهادٗاإلاألمبكَٝٞخ  األقَبًاىنيٞبد ٗرؾيٞو أعَبه اىغبٍعخ:  .3

 ٗرقبهٝو اىَواععخ اىلافيٞخ ىَومي ػَبُ اىغ٘كح ثغبٍعخ ثْٖب. األقَبًاىَْ٘ٝخ ىينيٞبد ٗ

 

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 :فٌٖ اىَٞبط اىَؤٍَٜ ىغبٍعخ ثْٖب ٗميٞبرٖب

 

ثبنزؼو   اإلٍزوارٛغٙقبو فوٚق انزقطٜٛ  ،ْنِ انًوؽهخ نهزؾهٛم انجٛئٙ انوثبػٙ، ٔنعٓى انَٛبق انًئٍَٙ رًٓل

 ػهٗ:

 

 رٜ:رجِٞ اٟٗقل :اىَغزَع اىقبهعٜ ىيغبٍعخ اىزٜ ؽلصذ فٜ اىَٞبٍٞخ ٗاالقزظبكٝخ ٗاىَي٘مٞخ زغٞواداى .0

 ب عيٚ اىغبٍعخزغٞواد اىزٜ أصود ٍيجٞ  اى : 

رلْٕه األؽٕال انَٛبٍٛخ  انٗو، ٔانزٙ أكد 6100ُٚبٚو  65صٕهح أػقت  ٘انن َٙعالد األيُاإل -

 ٔا عزًبػٛخ ٔا قزٖبكٚخ.

 . انًظبْواد ٔا ػزٖبيبد انطالثٛخ انًَزًوح -

 ب عيٚ اىغبٍعخ: ٝغبثٞ  إزغٞواد اىزٜ أصود اى 

ؽزًٛخ رؾقٛق عٕكح انزؼهٛى ٔانؾٖٕل  ػهٗا ػزًبكؽوٓ انٓٛئخ انقٕيٛخ نًٚبٌ عٕكح انزؼهٛى ٔ -

 .ا ػزًبك ػهٗ

 .انزٙ ٛوؽزٓب انٕىاهحٔانزطٕٚو ICTPؤػبد يْ -

 

 اىَبثقخ خاإلٍزوارٞغٞرْفٞن اىقطخ  فالهاألفٞوح  اىقٌَاىعقجبد اىزٜ ٗاعٖذ اىغبٍعخ فاله اىَْ٘اد  .1

 ، ٍْٖب ٍب ٝيٜ:1025-1020اىَبثقخ  خاإلٍزوارٞغٞاىعلٝل ٍِ اىظع٘ثبد اىزٜ ٗاعٖذ رْفٞن اىقطخ  ِٗعلد

  انغبيؼخ كهٛبدؽوو عبيؼٙ ٚٚى عًٛغ اَْب ػلو ايكبَٛخ. 

  يٍ فالل ؽهقبد  انًقزهعخ،ٔكهٛبرٓب  ٔأْلافٓب ثبنغبيؼخٔأًْٛزٓب  خاإلٍزوارٛغٛغٛبة انُْو انكبفٙ نهقطخ

 انُقبُ ٔٔهُ انؼًم ٔانًئرًواد ٔانُلٔاد.

 ٔانزلهٚت انكبفٙ نهًٕاهك انجْوٚخ انًزقٖٖخ فٙ انزُعٛن. َق 

  ب نإلٛبه رٓزى ثًزبثؼخ رُعٛن انقطخ ٔفق   ، ٔانزٙثبنغبيؼخ اإلٍزوارٛغٙنهزقطٜٛ  يوكيٚخ ٔؽلح اَْب رؤفو

 انييُٙ انًؾلك.

  األَْطخقهخ انًٕاهك انًبنٛخ انالىيخ نزُعٛن. 

 عًٛغ انؼبيهٍٛ ثلٌٔ اٍزضُب . ػهٗٚطجق  ،خ ٔانًَب نخغٛبة َظبو نهًؾبٍج 
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 .رؾيٞو اىجٞضخ اىلافيٞخ ىيغبٍعخ

 .رؾيٞو اىجٞئخ اىقبهعٞخ ىيغبٍعخ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 SWOT Analysisاىزؾيٞو اىجٞئٚ 

 اىزٖلٝلاد( –اىفوص  –اىؼعف  –)ّقبؽ اىق٘ح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 اىَوؽيخ اىضبىضخ) 

) 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 Stakeholders: اىََزفٞلُٗ ٍِ عبٍعخ ثْٖب: أٗال  
 

 .ٗاىََزفٞلُٗ ٗعالقبرٌٖأطؾبة اىَظيؾخ  . أ

 .اٗر صٞو   بؽ  بد أطؾبة اىَظيؾخ األمضو اهرجبعالق . ة

 

 

  

 الجامعة خارجاألطراف المستفٌدة 

 الخرٌجون

 مجتمع محافطة القلٌوبٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

 أولٌاء األمور

 قطاع األعمال فً مصر

 الجهات المانحة

 األطراف المستفٌدة داخل الجامعة

 الطالب

 اعضاء هٌئة التدرٌس

 والهٌئة المعاونة 

 أعضاء الجهاز اإلداري

( : المستفٌدون من جامعة بنها9شكل )  



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 :ٗعالقبرٌٖ ٗاىََزفٞلُٗ اىَظيؾخ أطؾبة - أ

 ٖب. برٍظيؾخ اىطبىت فٜ ٍقلٍخ إزَبٍرؼع عبٍعخ ثْٖب  .2

 ٝغبثٞخ ثِٞ عَٞع األؽواا اىلافيٞخ.اىعالقبد اإلَّبّٞخ اإل عيٚرؾوص اىغبٍعخ  .1

 اىلعٌ ثغَٞع أشنبىٔ.ىٌٖ ً رزبثع اىغبٍعخ فوٝغٖٞب ىزقل .3

 اىَشبهمخ اىفعبىخ ىاؽواا اىقبهعٞخ فٜ ٍغبالد عَو اىَؤٍَخ. عيٚرؾوص اىغبٍعخ  .4

ىزْفٞن ٍشوٗعبد  رفبقٞبدعقل اال ٚٗرؾوص عي؛ لٍخ ٍزَٞيحثٞخ ىزقلٌٝ فٍغزَع اىقيٞ٘رزفبعو اىغبٍعخ ٍع  .5

 اىَؾبفظخ. 

 ٗاىجؾش اىعيَٜ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب اىق٘اعل ٗاىي٘ائؼ اىَْظَخ ىعَو اىغبٍعبد. ٜرؼع ٗىاهح اىزعيٌٞ اىعبى .6

 اىيقبيادٗ ،غبٍعخٗاىغٖبد اىَبّؾخ فٜ عٞل اىقوٝغِٞ ىنيٞبد اى ،ٗهعبه األعَبه ،ٝشبهك أٗىٞبي األٍ٘ه .7

 اىزٜ رٖلا الربؽخ فوص اىعَو ىٌٖ.

 

 :اب ٗر صٞو  عالقبد أطؾبة اىَظيؾخ األمضو اهرجبؽ   - ة

 عَٞع اىغبٍعبد.  رطجٞقٖب عيٚرؼع ٗىاهح اىزعيٌٞ اىعبىٜ اىق٘اعل ٗاألّظَخ اىزٜ ٝغت  .2

ٗٝز٘قع فٜ اىَقبثو أُ ٝزيقٚ اىقلٍبد  ٗاإلكاهِٝٞ،ٝ٘فو ٍغزَع اىقيٞ٘ثٞخ ىغبٍعخ ثْٖب ٍب ٝييٍٖب ٍِ اىطالة  .1

 اىزقْٞخ ٗفوص اىعَو. 

ٗثِٞ  ،ب ٍع ثعؼٌٖ اىجعغ فٜ إؽبه اىنيٞخ اى٘اؽلحُ ٍٝ٘ٞ  ٘ٝزفبعو اىطالة ٗأعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ ٗاإلكاهٝ .3

 اىنيٞبد ٗإكاهح اىغبٍعخ. 

 االَّغبً فٜ اىزفبعو أٍو ال ثل ٍْٔ ىْغبػ اىَؤٍَخ اىزعيَٞٞخ. .4

 

 

 

 اٗر صٞو   باهرجبؽ  بد أطؾبة اىَظيؾخ األمضو عالق:(20شنو )

 

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 اىجٞبّبد ىيزؾيٞو اىجٞئٜ: : أكٗاد عَعبصبّٞ  

هقةب اد انٔ ،عٓبد انًغزًةغ انًةلَٙ يًضهٙ يغٔ ،خكاهٚاإلاألكبكًٚٛخ ٔنهقٛبكاد  انْقٖٛخ انًقبثالد:اىَقبثالد -0

 غًبػٛخ يغ كبفخ األٛوا  انًؼُٛخ.ان

 .اىَوميح اىَغَ٘عبد -1

ٗرؾلٝتل  ىزؾيٞتو اىجٞئتخ اىلافيٞتخ ٗاىقبهعٞتخٗفبهعٖب؛ اىغبٍعتخ كافتو ٍتِ ىيََزفٞلِٝ اىَ٘عٖخ:االٍزجٞبّبد -3

 ّقبؽ اىق٘ح ٗاىؼعف ٗاىفوص ٗاىزٖلٝلاد.إٌٔ 

 ٍٗيفتبد ٍٗتغالد، 1025-1020ىيغبٍعتخ  خاإلٍتزوارٞغٞاىقطخ  :ثبىغبٍعخ ٍضوخ قبطاى اى٘صبئق: اى٘صبئق -4

كىٞتتو ٗىينيٞبد،ٗاىلهاٍتتخ اىنارٞتتخ  ،اىزقبهٝواىَتتْ٘ٝخٗاىغبٍعخ، ٙىتتل اىَزتت٘فوح اىجٞبّتتبد ٘اعتتلخ، ٗقاىغبٍعتت

 االعزَتتبكىَؤٍَتتبد اىزعيتٌٞ اىعتتبىٜ اىظتتبكه عتِ اىٖٞئتتخ اىقٍ٘ٞتتخ ىؼتَبُ عتت٘كح اىزعيتتٌٞ ٗ االعزَتتبكاىزقتٌ٘ٝ ٗ

 .ٗغٞوٕب ٍِ اى٘صبئق

ٗاىزَتتٖٞالد اىلاعَتتخ ىيعَيٞتتخ اىزعيَٞٞتتخ ٗاىجؾتتش  ،اىجْٞتتخ اىزؾزٞتتخ ثطبقتتبد ٍالؽظتتخ اٍتتزقلٍذ :اىَالؽظتتخ -5

 ،اىنَتتٜ ىنيٞتتبد اىغبٍعتتخ ىيزقٞتتٌٞ  ،االعزَتتبكاىعيَتتٜ اىظتتبكهح عتتِ اىٖٞئتتخ اىقٍ٘ٞتتخ ىؼتتَبُ عتت٘كح اىزعيتتٌٞ ٗ

 .NORMSرْبٍجٖب ٍع اىقٞبٍبد اىَوععٞخ  ٍٙٗعوفخ ٍل

 .اىَعْٞخ األؽواا ٍقزيف ٍع اإلٍزوارٞغٜاىزقطٞؾ  ىفوٝقاىْقبشٞخ  ٗاىؾيقبد اىعَو ٗهُ -6

 .ٗاىطالة اىزلهٌٝ ٕٞئخ ٗأعؼبي ىيقٞبكاد اىلٗهٝخ اىنْٕٜ ٗاالعزَبعبد اىعظف عيَبد -7

 

 :ؽغٌ اىعْٞبد َّٗت اىزَضٞو ٗاالٍزغبثخ ىيفئبد اىََزٖلفخ ٍِ اٍزطالعبد اىوأٛ :(20علٗه )

اىفئخ اىفئبد ً
 

 َّجخ اىزَضٞو اىعْٞخ

أعؼتتتتتبي ٕٞئتتتتتخ اىزتتتتتلهٌٝ  2

ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗخ 
(2)

 

 ،أٍتتتتتتزبمعَٞتتتتتتع اىفئتتتتتتبد: 

ٍتتتتزبم أٗ  ،ٍتتتتزبم ٍزفتتتتو أٗ

 ٍٗتلهً ،ٍٗتلهً ،ٍَبعل

 .ٍٗعٞل ،ٍَبعل

 % ٍِ مو فئخ15 ٍَضيخ ىغَٞع اىفئبد

اىطالة  1
(1)

عَٞتتتع اىنيٞتتتبد ٍتتتِ عَٞتتتع  

اىفتتتتتتتتتتتوط ٗاىََتتتتتتتتتتتز٘ٝبد 

 .اىلهاٍٞخ

ٍَضيتتتتخ ىغَٞتتتتع اىنيٞتتتتبد 

 .ٗاىفوط

% ٍتتِ متتو ميٞتتخ 15

ٗ ٍَتتتتتز٘ٙ أفوقتتتتتخٗ

 .كهاٍٜ

ُ٘ كاهٝاإل 3
(3)

  .كاهادخ ىغَٞع اإلٍَضي اىغبٍعخ ٗميٞبرٖب٘ إكاهٝ 

اىقوٝغُ٘  4
(4)

ٍَضيتتتتتتتتتتتتتتتخ ىغَٞتتتتتتتتتتتتتتتع   

 .اىزقظظبد

 

ؽواا اىَغزَعٞخ األ 5
(5)

ٍَضيتتتخ ىغَٞتتتع قطبعتتتبد  ------ 

 .اىََزفٞلِٝ

 

 (0)  6106-6105ًٚضم ػلك أػٚب  ْٛئخ انزلهٌٚ انلاقًٍٛ انًٕعٕكٍٚ ػهٗ قٕح انؼًم ثكهٛبد انغبيؼخ. 

  (6) ٔ انؼهًٛةةةخ انًقزهعةةةخ نهؼةةةبو انغةةةبيؼٙ  األقَةةةبوًٚضةةةم ػةةةلك انطةةةالة ثكهٛةةةبد انغبيؼةةةخ ثةةةبنعوق انلهاٍةةةٛخ

6105/6106. 

 (3) انلاقًٍٛ انًٕعٕكٍٚ ػهٗ قٕح انؼًم ثكهٛبد انغبيؼخ.كاهًٚٚضم ػلك اإل ٍٛ 

 (4) .ًٚضم ػلك انقوٚغٍٛ يٍ كهٛبد انغبيؼخ 

 (5) ٔانزغبهح، ،ٔا قزٖةبك،ٔانيهاػخ ،نٖةُبػخٔا ،انزؼهةٛىاألػًةبل، ٔهعةبل  :ًٚضم انًَزعٛلٍٚ انقبهعٍٛٛ يضةم

 .فٙ يٖو ٔانًقبٔ د ،ٔانزًوٚ٘ٔانٖٛلنخ، ، ٔانطتٔا رٖب د، 
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 : ٍغبالد اىزؾيٞو اىجٞئٜ:بىض  صب

 ،ٍغبالد اىزط٘ٝواىعلٝل ٍِ  ٗاىقبهعٞخ عيٚ اىلافيٞخ ىيجٞئخ رؾيٞيٖب فٜثْٖب عبٍعخ  اعزَلد

ٍٗعبٝٞو ، 7Sاى٘قذ رؾقق األثعبك اىَجعخ  مادٗفٜ  اىَؤٍَٜ،عْبطو اىْظبً ٍِ اىزٜ رعزجو 

 ؛ ٗمىل ٗفق باالعزَبكاىَؾلكح ٍِ قجو اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىؼَبُ ع٘كح اىزعيٌٞ ٗ االعزَبكاىزقٌ٘ٝ ٗ

 :يغلٗه اىزبىٜى

 ٍغبالد اىزط٘ٝو:

 ٍغبالد اىزط٘ٝو :(22)علٗه 

ٍغبه اى٘دبئف األٍبٍٞخ  ٍغبه اىَ٘اهك

 ىيغبٍعخ

 اىقٌٞ اىَشزومخ

 انجُٛخ انزؾزٛخ .2

د ٔركُٕنٕعٛةةةةةب ا رٖةةةةةب  .1

 انًؼهٕيبد

 انًٕاهك انًبنٛخ .3

انًةةٕاهك انجْةةوٚخ ٔانٓٛكةةم  .4

 كاه٘اإل

 انزؼهٛى ٔانطالة .2

 جؾش انؼهًٙان .1

 ٔانلهاٍبد انؼهٛب  .3

 فليخ ٔرًُٛخ انًغزًغ .4

  اإلكاهحقٛى 

  ٌٚقةةةٛى أػٚةةةب  ْٛئةةةخ انزةةةله

 ٔيؼبَٔٛٓى 

  ٍٛقٛى انؼبيه 

 قٛى انًغزًغ 

 

 7Sاألثعبك اىَجعخ :(21)علٗه 

Structure انٓٛكم 

Staff  ٌٕانًٕاهك انجْوٚخ( (ٔ األفواكأانؼبيه 

Sources or strategy خاإلٍزوارٛغٛأٔ انًٕاهك 

Skills انًٓبهاد 

Shared Values انقٛى انًْزوكخ 

Style of Management اإلكاهحأٔ ًَٜ  كاه٘انُٓظ اإل 

System and Procedures ٔاإلعوا اد األَظًخ 

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 اىقبص ثبىغبٍعخ ٗميٞبرٖب ٜىْزبئظ اىزبىٞخ ٍِ اىزؾيٞو اىجٞئا اٍزقيظذ

 ّقبؽ اىق٘ح ٗاىؼعف فٜ اىجٞئخ اىلافيٞخ ىغبٍعخ ثْٖب :(23)علٗه 

 

 »Weaknesses«اىؼعفّقبؽ  »Strengths«ّقبؽ اىق٘ح

 ٙيزًٛةي ٔيغزًةغ ىهاػة ٙٔعةٕك انغبيؼةخ فةٗ يٕقةغ عغوافة .0

ا قزٖةبك  اؽزٛبعبدٓى فٙ رهجٛخ َٚيًب  ،ٍٜٔ انلنزب ُٕٙبػ

 ٔانُٖبػخ.انقٕيٙ ٔانزًُٛخ انًَزلايخ فٙ يغب د انيهاػخ 

ٚةةخ ا ثزكبهٔانًًبهٍةةبد  اإلٍةةزوارٛغٙقٛةةبكح يهزييةةخ ثةةبنعكو  .6

 .َظى انغٕكح ٔاإلٍزقالنٛخ ٔكػى

كعةب ح أػٚةةب  ٔ ،انكٕاكهانجْةوٚخ انًئْهةخ ثبنغبيؼةخ ٔكهٛبرٓةب .3

 فٙ يغبل َظى انغٕكح فٙ ثؼ٘ انكهٛبد.ْٛئخ انزلهٌٚ 

ًؼ ثزؼةةةلك انجةةةوايظ األكبكًٚٛةةةخ رُةةةٕع انزقٖٖةةةبد ثًةةةب َٚةةة .4

 ٍٕق انؼًم.  ؽزٛبعبدانًهجٛخ  

 انًغزًغ. اؽزٛبعبدانًَبًْخ انعؼبنخ فٗ رهجٛخ  .5

ٔعةةةٕك ّةةةواكبد اٍةةةزوارٛغٛخ يةةةغ انغبيؼةةةبد ٔانًئٍَةةةبد  .6

 .  األعُجٛخانًؾهٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانجؾضٛخ 

ػلح كهٛبد ثبنغبيؼخ يٍ انٓٛئخ انقٕيٛخ نًٚبٌ عةٕكح  اػزًبك .2

 .ا ػزًبكانزؼهٛى ٔ

انزياٚل انًَزًو فٗ أػلاك انطالة انٕافلٍٚ انًهزؾقٍٛ ثجؼ٘  .2

 كهٛبد انغبيؼخ.

انؼجةةٕه كبيزةةلاك فٚةةب  ثكعةةو ٍةةؼل ) ثُٓةةب ( ٔهٗ أٔعةةٕك  .9

 نهغبيؼخ.

 .انلٔنٙٔانُْوانؼهًٙ رْغٛغ انجؾش  .01

 انزًٕٚم اننارٙ نهغبيؼخ.رؼظٛى ا ٍزعبكح يٍ فوٓ  .00

 رٕافو قُٕاد انًؼهٕيبد كافم انؾوو انغبيؼٙ. .06

 .كعب ح انٕؽلاد ماد انطبثغ انقبٓ .03

 ٔا رؾبكاد انطالثٛخ.األَْطخانزًٛي ٔانًْبهكخ فٙ  .04

 .ا ػزًبكنؾٖٕل ػهٗ ػهٗ اؽوٓ كهٛبد انغبيؼخ  .05

 ىٚبكح انًجؼٕصٍٛ فٗ انزقٖٖبد انًقزهعخ. .06

انلاػًةةةخ نهزؼهةةةٛى ٔانةةةزؼهى   انجُٛةةةخ انزؾزٛةةةخ ٔانزَةةةٓٛالد  .0

أػةلاك انطةالة فةٙ  ،ٔ  رالقىرَزٕفٙ انقٛبٍبد انًوعؼٛخ

 ثؼ٘ كهٛبد انغبيؼخ.

ػةةلو اٍةةزٛعب  أػٚةةب  ْٛئةةخ انزةةلهٌٚ ٔانٓٛئةةخ انًؼبَٔةةخ  .6

ٍٛ نهقٛبٍةةبد انًوعؼٛةةخ يقبهَةةخ ثؤػةةلاك انطةةالة كاهٚةةٔاإل

 األقَةةةةبوفةةةةٗ ثؼةةةة٘ انزقٖٖةةةةبد ثكهٛةةةةبد انغبيؼةةةةخ ٔ

 انؾقٕق.ٔزغبهح ٔ انزوثّٛ ان: كهٛخ ، يضمانُظوٚخ

افةزالل انٓةوو انةٕيٛعٙ ألػٚةةب  ْٛئةخ انزةلهٌٚ ٔانٓٛئةةخ  .3

 انًؼبَٔخ.

انزطجٛقٛةخ يةٍ قجةم  ثؾةبسيؾلٔكٚخ ا ٍزعبكح يٍ َزةبقظ األ .4

 انًؾٜٛ.انًغزًغ 

قهخ انلهاٍبد انجُٛٛخ ٔانجةوايظ ٔانًْةؤػبد فةٙ كهٛةبد  .5

 .انغبيؼخ

ٍةةزقجبل أػٚةةب  ْٛئةةخ ػةةلو ٔعةةٕك كاه ٙةةٛبفخ يغٓةةيح   .6

 انزلهٌٚ ٔانؼبيهٍٛ ٔانياقوٍٚ نكهٛبد انغبيؼخ.

 رُبصو انكهٛبد فٙ َطبق عغوافٙ كجٛو ٔغٛو يزٖم. .2

غٛو انعؼبنةخ ٔٙةؼ  قةلهاد يؼظةى  خكاهٚاإلاإلعوا اد  .2

 ٍٛ.كاهٚاإل

 ٙؼ  انعؼبنٛخ انزؼهًٛٛخ فٙ ثؼ٘ كهٛبد انغبيؼخ. .9

 .ٙؼ  انقلهاد انجؾضٛخ نجؼ٘ انكهٛبد .01

ًَةةزعٛلٍٚ ػةةٍ عةةٕكح هأ٘ ان اٍةةزطالعقهةةخ فؼبنٛةةخ َظةةبو  .00

 انزؼهٛى ٔانًْبهكخ انًغزًؼٛخ فٙ ثؼ٘ انكهٛبد.

ٍٛ فةٙ أيةبكٍ كاهٚاقبيخ أغهت أػٚب  ْٛئخ انزلهٌٚ ٔاإل .06

 ثؼٛلح ػٍ يقو انغبيؼخ.

 

 ٌٕ ّقبؽ اىؼعف:أّقبؽ اىق٘ح ٗإٌٔ : رؾلٝل هاثع ب

أْى ٔرٕىٚغ اٍزجٛبٌ نزؾلٚل  اإلٍزوارٛغٙرى من  ػٍ ٛوٚق ػقل عهَبد انؼٖ  اننُْٙ نعوٚق انزقطٜٛ 

انلافهٛخ  خاإلٍزوارٛغٛ رؾلٚل انؼٕايم -يٍ فالل رؾهٛم انُزبقظ -رى ٔ انًؼُٛخ،َقبٛ انقٕح ٔانٚؼ  نغًٛغ األٛوا  

ٔفطٜ ٔثوايظ نهزؼيٚي ٔانًٕاعٓخ نزؾقٛق هٍبنخ  اٍزوارٛغٛبد انٗ ثؾبعخ ٔانٚؼ ( انزٙ َقبٛ انقٕحأْى )

-%25ثٍٛ يب ثَُجخ رزوأػ  ٓب،ٔرقلي هقٕح انزٙ رَٓى فٙ رطٕٚو انغبيؼخنَقبٛ  01-5أْى رؾلٚل ) .انغبيؼخ

 .(%011-%25ثٍٛ يب ثَُجخ رزوأػ  ٓب،ٔرقلي فٙ رطٕٚو انغبيؼخ بَقبٛ انٚؼ  انزٙ رئصو ٍهج  أْى ٔ %،011
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 (خاإلٍزوارٞغّٞقبؽ اىق٘ح ٗاىؼعف )اىع٘اٍو إٌٔ :(24)علٗه 

 »Weaknesses«اىؼعفّقبؽ إٌٔ  »Strengths«ّقبؽ اىق٘ح إٌٔ 

 ؼةةةلك انجةةةوايظ األكبكًٚٛةةةخ رُةةةٕع انزقٖٖةةةبد ثًةةةب َٚةةةًؼ ثز

 ٍٕق انؼًم.  اؽزٛبعبد ٙانزٙ رهج

    انجُٛخ انزؾزٛخ ٔانزَٓٛالد انلاػًخ نهزؼهةٛى ٔانةزؼهى

أػلاك انطالة  ٔ  رالقىرَزٕفٙ انقٛبٍبد انًوعؼٛخ 

 فٙ ثؼ٘ كهٛبد انغبيؼخ ٔفبٕخ انكهٛبد انُظوٚخ.

  ٚةخ ٔا ٍةزقالنٛخ ٔكػةى َظةى ا ثزكبهقٛبكح يهزييخ ثبنًًبهٍبد

 انغبيؼخ.

 .ٙؼ  انعؼبنٛخ انزؼهًٛٛخ فٙ ثؼ٘ كهٛبد انغبيؼخ 

 ٙٔيغزًةةغ ىهاػةةيزًٛةةي  ٙٔعةةٕك انغبيؼةةخ فةةٗ يٕقةةغ عغوافةة 

ا قزٖةبك  اؽزٛبعةبدٓى فةٙ رهجٛةخ َٚيًب  ،ٍٜٔ انلنزب ُٕٙبػ

 انقٕيٙ ٔانزًُٛخ انًَزلايخ فٙ يغب د انيهاػخ ٔانُٖبػخ.

 .ٙؼ  انقلهاد انجؾضٛخ نجؼ٘ انكهٛبد 

  انزؼبٌٔ ٔانْواكخ يغ انًئٍَبد انزؼهًٛٛخ  ارعبقٛبدرياٚل ػلك

 انلٔنٛخ.

  ػلو اٍزٛعب  أػٚب  ْٛئخ انزلهٌٚ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ

 يقبهَةةةةخ ثؤػةةةةلاكٍٛ نهقٛبٍةةةةبد انًوعؼٛةةةةخ كاهٚةةةةٔاإل

 .انطالة فٗ ثؼ٘ انزقٖٖبد ثكهٛبد انغبيؼخ

  كبيزةةةلاك انؼجةةةٕه أهٗ فٚةةةب  ثكعةةةو ٍةةةؼل ) ثُٓةةةب ( ٔٔعةةةٕك

 نهغبيؼخ.

  غٛو انعؼبنخ ٔٙؼ  قلهاد  خكاهٚاإلاإلعوا اد

 ٍٛ.كاهٚاإل ثؼ٘

 

  َ  اىلافيٞخ )ّقبؽ اىق٘حٗاىؼعف(: خاإلٍزوارٞغٞ اىع٘اٍو : إعلاك ٍظف٘فخبفبٍ

انٚؼ   َقبٛأْى انقٕح ٔ َقبٛأْى  رؾلٚل يٍ ثبنغبيؼخ اإلٍزوارٛغٙ انزقطٜٛ فوٚق أػٚب  اَزٓٗ أٌ ثؼل

 ثبػلاك يٖعٕفخمن  ٔ انجٛئٙ، نهزؾهٛم خاإلٍزوارٛغٛ انل  د اٍزقالٓ ،رىاىلافيٞخ( خاإلٍزوارٞغٞ اىع٘اٍو)

 :انزبنٛخ انقطٕاد فالل يٍ انلافهٛخ خاإلٍزوارٛغٛ انؼٕايم

 عبٍتو (انٚةؼ  َقةبٛ  يةٍ َقطةخ (ٔنكةمإٍتزوارٞغٜ عبٍتوانقةٕح ) َقةبٛ يةٍ َقطةخ نكةم ََٙةج ٔىٌ رؾلٚةل .0

 انقةٕح نُقبٛ انَُجٛخ األٔىاٌ يغًٕع أٌ  ٍزوارٛغٙ،يغ يواػبحاب ألًْٛخ كم ػبيم ٔرى من  ٛجق   ،)إٍزوارٞغٜ

 .(طؾٞؼ 2 = (انٚؼ  َٔقبٛ انقٕح نُقبٛ انَُجٙ انٕىٌ ٔيغًٕع  .  51 =انٚؼ  . ٔنُقب51ٛ= 

ثؾٛش  ؽَت أًْٛزٓب نهغبيؼخ ،برُبىنٛ   (ىؼعف اىق٘ح ّٗقبؽب ّقبؽ )انلافهٛخ  خاإلٍزوارٛغٛ انؼٕايم رورٛت .6

 نٕىٌ ماربنهُقطخ  انزورٛت األفٛو األكجو،ثًُٛب انَُجٙ انٕىٌ ماد انٚؼ  أٔ انقٕح نُقطخ األٔل انزورٛت ٚكٌٕ

 األٕغو. انَُجٙ

عٙ ؽبنخ قلهح انغبيؼخ ف (،0-4يؼٛبه ) ػهٗانٚؼ  ؽَت انزًٛٛي  انقٕح َٔقبٛ نُقبٛ اػطب  كهعخ )قًٛخ( .3

ٔفٙ ؽبنخ قلهح انغبيؼخ ػهٗ  ،(4) رى اػطب  انلهعخ %200-%90ػهٗ ا ٍزعبكح يٍ َقطخ انقٕح ثَُجخ 

انزغهت ٔفٙ ؽبنخ قلهح انغبيؼخ ػهٗ . (3)ب  انلهعخ ـرى اػط %91-%25ا ٍزعبكح يٍ َقطخ انقٕح ثَُجخ 

فٙ ؽبنخ قلهح ٔ ،(6)اػطب  انلهعخ  انغبيؼخ رىانٙ رطٕه  ٔرئك٘% 011-%91ػهٗ َقطخ انٚؼ  ثَُجخ 

اػطب  انلهعخ  انغبيؼخ رىرطٕه  ٗٔرئك٘ ان %91--%25َقطخ انٚؼ  ثَُجخ  انغبيؼخ ػهٗ انزغهت ػهٗ

(0). 

 انَُجَٙقطخ يٍ َقبٛ انقٕح ٔكم َقطخ يٍ َقبٛ انٚؼ  ػٍ ٛوٚق ٙوة انٕىٌ  انًوعؼ نكمؽَبة انٕىٌ  .4

(x) .انلهعخ 

ثبنَُجخ  انًوعؼ ٙانكه انٕىٌانٗ   نهٕٕٕل انٚؼ  َقبٛ ٔ انقٕح َقبٛ يٍ نكم انًوعؾخ األٔىاٌ عًغ .5

كًبْٕ انلافهٛخ(،نهجٛئخ  َقبٛ انقٕح َٔقبٛ انٚؼ  يغ انزؼبيم انغبيؼخػهٗ قلهح  ٚؼجوػٍ انوقى نهغبيؼخ،)ْنا

 :انزبنٙ انغلٔل فٙ يٕٙؼ
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 :ٗاىؼعف( اىلافيٞخ )ّقبؽ اىق٘ح خاإلٍزوارٞغٞ اىع٘اٍو ٍظف٘فخ :(25)علٗه 

 اىلافيٞخ خاإلٍزوارٞغٞاىع٘اٍو 

 اى٘ىُ

 اىَْجٜ

Weight 

 اىلهعخ

Rate 

اى٘ىُ 

 اىَوعؼ
 اىزعيٞق

 ٍغبالد اىق٘ح:
 ؼلك انجوايظ األكبكًٚٛخ انزٙ رُٕع انزقٖٖبد ثًب ًَٚؼ ثز

 ٍٕق انؼًم. اؽزٛبعبد ٙرهج
0.25 4 0.60  

  ٔا ٍةةزقالنٛخ ٔكػةةى ٚةةخ ا ثزكبهقٛةةبكح يهزييةةخ ثبنًًبهٍةةبد

 َظى انغبيؼخ.
0.25 3 0.30  

 ٙيزًٛةي ٔيغزًةغ ىهاػة ٙٔعٕك انغبيؼخ فٗ يٕقغ عغواف 

 اؽزٛبعةةةبدفةةةٙ رهجٛةةةخ ؤْى َٚةةةيًةةةب  ،انةةةلنزب ٍٔةةةٜ ٕٙةةةُبػ

ا قزٖبك انقٕيٙ ٔانزًُٛخ انًَزلايخ فةٙ يغةب د انيهاػةخ 

 ٔانُٖبػخ.

0.20 3 0.45  

  انزؼةةةبٌٔ ٔانْةةةواكخ يةةةغ انًئٍَةةةبد  ارعبقٛةةةبدرياٚةةةل ػةةةلك

 انلٔنٛخ.انزؼهًٛٛخ 
0.05 4 0.10  

  0.25 3 0.05 هٗ ثبنؼجٕه كبيزلاك نهغبيؼخ.أٔعٕك  

 ٍغبالد اىؼعف:

    البنٌوووة التحتٌوووة والتسوووهٌالت الداعموووة للتعلوووٌم والوووتعلم
أعوداد الطوالب فوً  و  تالئومتستوفً القٌاسات المرجعٌوة 

 بعض كلٌات الجامعة وخاصة الكلٌات النظرٌة.
1.05 6 1.31  

 .1.31 6 1.05 ضعف الفعالٌة التعلٌمٌة فً بعض كلٌات الجامعة  

 .1.61 6 1.01 ضعف القدرات البحثٌة لبعض الكلٌات  

  عووودم اسوووتٌفاء أعضووواء هٌئوووة التووودرٌس والهٌئوووة المعاونوووة
مقارنة بأعداد الطوالب فوى ٌن للقٌاسات المرجعٌة دارٌواإل

 .بعض التخصصات بكلٌات الجامعة
1.15 0 1.15  

  غٌوور الفعالوة وضووعف قوودرات معظووم  ةدارٌوواإلاإلجوراءات
 ٌن.دارٌاإل

1.15 6 1.01  

  1.65  2.00 إعَبىٜ األٗىاُ اىَوعؾخ
 

  ٍْبفَخ  عيٚقلهح ىلٖٝب  اىغبٍعخ أُ عيٍَٚب ٝله 1.50ٍِ  ٚعيأ اىوقٌأُ ٝزؼؼ ٍِ اىَظف٘فخ اىَبثقخ

 اىغبٍعبد اىَْبدوح.
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 اىقبهعٞخ: اىجٞئخ رؾيٞو إعواياد

 
 عَع اىجٞبّبد ٗاىَعيٍ٘بد:: أٗال  

ثٕاٍةطخ أكٔاد عًةغ انجٛبَةبد ٔانًؼهٕيةبد  ،خاإلٍةزوارٛغٛيٍ قجم أػٚب  انعوٚق انزُعٛةن٘ نهقطةخ  عًؼذ انجٛبَبد

 :ٔرًْم، ٔانًئصوح انقبهعٛخ انؼٕايم يٍ يغًٕػخ ػهٗانقبهعٛخ  انجٛئخ رؾهٛم انًزُٕػخ انَبثق مكوْب. ٔقلاٍزُل

 انًَزعٛلٍٚ انًٖهؾخ إٔؾبة. 

 نؼًما ٍٕق اؽزٛبعبد. 

 ٍَٛانًُظًخ ٔانقٕاػل انقٕا. 

 ٔانزُظًٛٛخ انَٛبٍٛخ انؼٕايم. 

 ا قزٖبكٚخ ٔا عزًبػٛخ انؼٕايم. 

 انزكُٕنٕعٛخ انؼٕايم. 

 

 ب: رؾيٞو اىْزبئظ ٍْٗبقشزٖب:صبّٞ  

ٔانزٓلٚةلاد فةٙ  ٔرؾلٚةل انعةوٓ ،كبفةخ األٛةوا  انًؼُٛةخ نًُبقْةزٓب َٗزةبقظ انزؾهٛةم انجٛئةٙ ػهة ذػوٙ

 عًٛغ يغب د انزطٕٚو.

 

  اىزٖلٝلاد:إٌٔ اىفوص ٗإٌٔ ب: رؾلٝل صبىض  

انزٓلٚةلاد أْةى نزؾلٚةل أْةى انعةوٓ ٔ ،رى من  ػٍ ٛوٚق ػقل عهَةبد انؼٖة  انةنُْٙ ٔرٕىٚةغ اٍةزجٛبٌ

ٔفطةٜ ٔثةوايظ  اٍةزوارٛغٛبد انةٗ ثؾبعةخ انعةوٓ ٔانزٓلٚةلاد( انزةٙأْى انقبهعٛخ ) خاإلٍزوارٛغٛ نزؾلٚل انؼٕايم

فةوٓ رَةٓى فةٙ رطةٕٚو ٔرقةلو انغبيؼةخ ثَُةجخ  01-5أْةى رةى رؾلٚةل ٔ.نهزؼيٚي ٔانًٕاعٓةخ نزؾقٛةق هٍةبنخ انغبيؼةخ

-%25ثَُةجخ رزةوأػ ثةٍٛ ب فٙ رطٕٚو ٔرقلو انغبيؼةخ رٓلٚلاد رئصو ٍهج   01-5أْى ٔ %،011-%25رزوأػ ثٍٛ 

011%. 

 :اىفوص ٗاىزٖلٝلاد ىغبٍعخ ثْٖبإٌٔ  : (26)علٗه 

 »Threats«اىزٖلٝلاد »Opportunities«اىفوص

 .ا ػزًبكٔعٕك انٓٛئخ انقٕيٛخ نًٚبٌ عٕكح انزؼهٛى ٔ .0

ٔعةةٕك انغبيؼةةخ فةةٙ ٍٔةةٜ رغًؼةةبد ٕةةُبػٛخ ٔىهاػٛةةخ  .6

 ثًؾبفظخ انقهٕٛثٛخ.

 .ٔكٔنٛخ اقهًٛٛخٔعٕك عٓبد يبَؾخ يؾهٛخ ٔ .3

 يٕقغ عغوافٙ يزًٛي ثٍٛ فًٌ يؾبفظبد. .4

 رٕعّ انلٔنخ َؾٕ يُؼ انًيٚل يٍ ا ٍزقالنٛخ نهغبيؼبد. .5

ٚوفةغ انعوٕةخ  ا ػزًةبك ػهةٗؽزًٛخ ؽٖٕل انًئٍَةبد  .6

 نهقوٚظ نهزقلو نَٕق انؼًم.

انزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ انًوؽهةخ انغبيؼٛةخ  ػهٗىٚبكح انطهت  .2

 د.األٔنٙ ٔانلهاٍبد انؼهٛب نكبفخ انزقٖٖب

رةةٕافو عٓةةبد يَةةزؼلح نؼقةةل ا رعبقةةبد انلٔنٛةةخ ٔيْةةبهٚغ  .2

 انْواكخ.

رطةةةٕٚو  فةةةٙ رعٛةةةل أثؾةةةبس انةةةٗ األػًةةةبل يغزًةةةغ ؽبعةةةخ .9

 .ثبنَٕق انؼبيهخ ٔانًئٍَبد انْوكبد

يْةةكالد فةةٗ يغزًةةغ انٖةةُبػخ رزطهةةت يَةةبًْخ  ٔعةةٕك .01

 .اٚغبثٛخ يٍ انغبيؼخ

ىٚةبكح ؽةةلح انًُبفَةةخ انًجبّةةوح يةةغ انغبيؼةةبد  .0

 انًغبٔهح.

انقبهعٛخ نُقجخ كجٛةوح يةٍ  اٍزقطبة انغٓبد .6

 .أػٚب  ْٛئخ انزلهٌٚ انًزًٛيٍٚ

ػلو صجبد انًٕاىَخ انًقٖٖةخ نهغبيؼةخ يةٍ  .3

 انلٔنخ.

 األَْةطخٙؼ  يَبًْخ انًغزًغ فٙ رًٕٚةم  .4

 انزؼهٛى انؾكٕيٙ. انزؼهًٛٛخ ثًئٍَبد

ٙةةؼ  انةةوثٜ ثةةٍٛ يُظٕيةةخ انجؾةةش انؼهًةةٙ  .5

 .ٔهثطّ ثبنُٖبػخانًغزًغ  اؽزٛبعبدٔ

رةةةٕفٛو انلٔنةةةخ كهعةةةبد كبفٛةةةخ نزؼٛةةةٍٛ  ػةةةلو .6

 ٍٛ ٔفٍُٛٛ علك.اكاهٚ

فغةةٕح انًٓةةبهاد ثةةٍٛ يزطهجةةبد ٍةةٕق انؼًةةم  .7

 ٔانقوٚظ.

انزطةةةةةةةٕهاد انًزالؽقةةةةةةةخ ٔانَةةةةةةةوٚؼخ فةةةةةةةٙ  .8

 .ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد
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 :اىجٞئخ اىقبهعٞخ()ٗاىزٖلٝلاد ّقبؽ اىفوص إٌٔ :(27)علٗه 

 

 »Threats«اىزٖلٝلاد »«Opportunitiesاىفوص 

ٚوفةةغ  ،ا ػزًةةبك ػهةةٗؽزًٛةةخ ؽٖةةٕل انًئٍَةةبد  .0

 نهزقلو نَٕق انؼًم. ٍٛقوٚغانفوٓ 

ػةةةلو صجةةةبد انًٕاىَةةةخ انًقٖٖةةةخ نهغبيؼةةةخ يةةةٍ  .2

 انلٔنخ.

ٙةةةةةةةؼ  يَةةةةةةةبًْخ انًغزًةةةةةةةغ فةةةةةةةٙ رًٕٚةةةةةةةم  .1 انزؼهٛى انًعزٕػ. ػهٗىٚبكح انطهت  .6

 انزؼهٛى انؾكٕيٙ.  انزؼهًٛٛخ ثًئٍَبداألَْطخ

ٙةةةةؼ  انةةةةوثٜ ثةةةةٍٛ يُظٕيةةةةخ انجؾةةةةش انؼهًةةةةٙ  .3 يٕقغ عغوافٙ يزًٛي ثٍٛ فًٌ يؾبفظبد. .3

 .ٔهثطّ ثبنُٖبػخانًغزًغ  اؽزٛبعبدٔ

 ٔانيهاػةةخ  فةةٗ يغزًةةغ انٖةةُبػخ ٔعةةٕك يْةةكالد .4

 .ٚغبثٛخ يٍ انغبيؼخارزطهت يَبًْخ 

فغةةةةٕح انًٓةةةةبهاد ثةةةةٍٛ يزطهجةةةةبد ٍةةةةٕق انؼًةةةةم  .4

 .ٍٛانقوٚغقلهاد ٔ

ٍٛ اكاهٚةةػةلو رةةٕفٛو انلٔنةةخ كهعةبد كبفٛةةخ نزؼٛةةٍٛ  .5 ٔكٔنٛخ يبَؾخ. اقهًٛٛخٔعٕك عٓبد يؾهٛخ ٔ .5

 ٔفٍُٛٛ علك.

 
 اىفوص ٗاىزٖلٝلاد(:إٌٔ اىقبهعٞخ ) خاإلٍزوارٞغٞ اىع٘اٍو ب: إعلاك ٍظف٘فخهاثع  

اىزٖلٝتلاد إٔتٌ إٔتٌ اىفتوص ٗ رؾلٝتل ٍتِ ثبىغبٍعتخ إلٍتزوارٞغٜا اىزقطتٞؾ فوٝتق أعؼتبي اّزٖٚ أُ ثعل

 ثئعتتلاك ٍظتتف٘فخمىتتل ٗ اىجٞئتتٜ، ىيزؾيٞتتو خاإلٍتتزوارٞغٞ اىتتلالالد اٍتتزقالص اىقبهعٞتتخ(،رٌ خاإلٍتتزوارٞغٞ )اىع٘اٍتتو

 :اىزبىٞخ اىقط٘اد فاله ٍِ اىقبهعٞخ خاإلٍزوارٞغٞ اىع٘اٍو

 

ب ألَٕٞتخ ٗرتٌ مىتل ؽجق ت ،) إٍتزوارٞغٜ عبٍتو (رٖلٝتل ٗىنتو إٍزوارٞغٜ( فوطخ )عبٍو ىنو َّجٚ ٗىُ رؾلٝل .2

 ٘ىُاىت . ٍٗغَت٘ي50 =. ٗىيزٖلٝتل50ىيفتوص   اىَْجٞخ ألٗىاُ ٍغَ٘عب ُا مو عبٍو اٍزوارٞغٜ،ٍع ٍواعبح

 .(طؾٞؼ 2 = (ىيفوص ٗاىزٖلٝلاد اىَْجٜ

 

ثؾٞتتش  ؽَتتت إَٔٞزٖتتب ىيغبٍعتتخ برْبىىٞ تت (اىفتتوص ٗاىزٖلٝتتلادإٔتتٌ )اىقبهعٞتتخ  خاإلٍتتزوارٞغٞ اىع٘اٍتتو رورٞتتت .1

 مارباىفوطتخأٗ ىيزٖلٝتل اىزورٞتت األفٞتو ثَْٞتب األمجو، اىَْجٜ اى٘ىُ ماد اىفوطخ أٗ ىيزٖلٝل األٗه اىزورٞت ٝنُ٘

 األطغو. اىَْجٜ ى٘ىُ

 

 

فتٜ ؽبىتخ قتلهح اىغبٍعتخ ف (،2-4ٍعٞبه ) عيٚاىؼعف ؽَت اىزَٞٞي  اىق٘ح ّٗقبؽ ىْقبؽ إعطبي كهعخ )قَٞخ( .3

ٚ ٗفتتٜ ؽبىتتخ قتتلهح اىغبٍعتتخ عيتت،(4)رتتٌ إعطتتبي اىلهعتتخ  %200-%90عيتتٚ االٍتتزفبكح ٍتتِ اىفوطتتخ ثَْتتجخ 

 ٍتع اىزعبٍتوٗفٜ ؽبىخ قتلهح اىغبٍعتخ عيتٚ . (3)رٌ إعطبي اىلهعخ  %90-%75ثَْجخ االٍزفبكح ٍِ اىفوطخ 

ثَْتجخ  اىزٖلٝل ٍع اىزعبٍوفٜ ؽبىخ قلهح اىغبٍعخ عيٚ ٗ ،(1)إعطبي اىلهعخ  % ر200ٌ-%90ثَْجخ  اىزٖلٝل

 .(2)رٌ إعطبي اىلهعخ  90%-75%

 

 .اىلهعخ(  x) فوطخ ٗمو رٖلٝل عِ ؽوٝق ػوة اى٘ىُ اىَْجٜ اىَوعؼ ىنوؽَبة اى٘ىُ  .4

 

ثبىَْتتتتجخ  اىنيتتتتٚ اىَتتتتوعؼ اىتتتت٘ىُ إىتتتتٚ ىي٘طتتتت٘ه اىفتتتتوص ٗاىزٖلٝتتتتلاد ىنتتتتو اىَوعؾتتتتخ األٗىاُ عَتتتتع .5

 مَبٕ٘ ٍ٘ػتؼاىقبهعٞخ(،ىيجٞئخ  اىفوص ٗاىزٖلٝلاد ٍع اىزعبٍو عيٚ اىغبٍعخ قلهح ٝعجوعِ ىيغبٍعخ،)ٕنااىوقٌ

 :اىزبىٜ اىغلٗه فٜ
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 :اىقبهعٞخ )اىفوص ٗاىزٖلٝلاد( خاإلٍزوارٞغٞ اىع٘اٍو ٍظف٘فخ :(28)علٗه 

 

 اىقبهعٞخ خاإلٍزوارٞغٞاىع٘اٍو 

 اى٘ىُ

 اىَْجٜ

Weight 

 اىلهعخ

Rate 

اى٘ىُ 

 اىَوعؼ
 اىزعيٞق

 اىفوص:

ٝوفع اىفوطخ  ،االعزَبك عيٚؽزَٞخ ؽظ٘ه اىَؤٍَبد  -2

 ىيقوٝظ ىيزقلً ىَ٘ط اىعَو.
0.10 4 0.80  

  0.60 4 0.25 اىزعيٌٞ اىَفز٘ػ. عيٚىٝبكح اىطيت  -1

  0.25 3 0.05 ٍ٘قع عغوافٜ ٍزَٞي ثِٞ فٌَ ٍؾبفظبد. -3

رزطيتت ٍَتبَٕخ  ،ٗع٘ك ٍشنالد فتٚ ٍغزَتع اىظتْبعخ -4

 .ٝغبثٞخ ٍِ اىغبٍعخإ
0.05 4 0.10  

  0.25 3 0.05 ٗكٗىٞخ ٍبّؾخ. إقيَٞٞخٗع٘ك عٖبد ٍؾيٞخ ٗ -5

 اىزٖلٝلاد:

  0.30 1 0.25 ىيغبٍعخ ٍِ اىلٗىخ.علً صجبد اىَ٘اىّخ اىَقظظخ  -2

اىزعيَٞٞخ األّشتتطخػتتعف ٍَتتبَٕخ اىَغزَتتع فتتٜ رَ٘ٝتتو  -1

 اىزعيٌٞ اىؾنٍٜ٘. ثَؤٍَبد
0.25 1 0.30  

 اؽزٞبعتتبدػتتعف اىتتوثؾ ثتتِٞ ٍْظٍ٘تتخ اىجؾتتش اىعيَتتٜ ٗ -3

 .ٗهثطٔ ثبىظْبعخاىَغزَع 
0.20 1 0.10  

  0.05 2 0.05 فغ٘ح اىَٖبهاد ثِٞ ٍزطيجبد ٍ٘ط اىعَو ٗاىقوٝظ. -4

ِٞ ٗفْٞتِٞ إكاهٝتعلً ر٘فٞو اىلٗىخ كهعبد مبفٞخ ىزعِٞٞ  -5

 علك.
0.05 2 0.05  

  1.80  2.00 إعَبىٜ األٗىاُ اىَوعؾخ
 

 أمجتو عيتٚاىغبٍعخ ىلٖٝب قلهح  أُ عيٍَٚب ٝله ، (3)اقزوة ٍِ  أُ اىوقٌٝزؼؼ ٍِ اىَظف٘فخ اىَبثقخ 

 ٗىنْٖبٍب،ؽتل   ٍشتغعخ إىتٚخ فبهعٞت ثٞئتخ ٗعت٘كٝزؼتؼ  اىَتبثق اىغتلٗه ثقتوايحٗ .ٍْبفَتخ اىغبٍعتبد اىَْتبدوح

 إٍتزوارٞغٞبد ٗػتع األٍتو ٗٝزطيتت .ٗثتواٍظ ىيَ٘اعٖتخ ٗفطتؾ إٍتزوارٞغٞبد إىتٚ ثؾبعخ اىزٖلٝلاد ٍِ مبىعلٝل

 القزْبص ٗاىزٍ٘ع ىيَْ٘ ٗثواٍظ ٗفطؾ ٗػع إٍزوارٞغٞبد ثغبّتخ، اىؾبىٞ اىزٖلٝلاد ىَ٘اعٖخ ٗثواٍظ ٗفطؾ

 .اىَزبؽخ اىفوص
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 :اىغبٍعخ ٗػع رؾلٝل

 اىَ٘قع قبً اىفوٝق ثَعوفخٗاىقبهعٞخ،اىلافيٞخ  خاإلٍزوارٞغٍٞظف٘فخ اىع٘اٍو  ثعل االّزٖبي ٍِ 

 Internal – External Matrixاىقبهعٜ  – اىلافيٜ ٍظف٘فخ بٍزقلاًثٗمىل  ،ىيغبٍعخ اإلٍزوارٞغٜ

(IE) مَب ٕ٘ ٗاػؼ ثبىشنو اىزبىٜ ٍقزيفخ، إٍزوارٞغٞخ رطجٞقبد ٍْٖب ىنو،خهئَٞ أقَبً صالصخ . ٗاىزٜ رشَو: 

 

 اىَْبٍجخ ىيغبٍعخ خاإلٍزوارٞغٞاىع٘اٍو اىلافيٞخ ٗاىقبهعٞخ ٗ رؾيٞو :(22)شنو     

 

( أُ 1.80( ٗاىقبهعٞتتخ )1.65اىلافيٞتتخ ) خاإلٍتتزوارٞغٞارؼتتؼ ٍتتِ رؾيٞتتو اىجٞبّتتبد اىقبطتتخ ىيع٘اٍتتو 

 اىَْبٍجخ ىيغبٍعخ ٕتٜ: خاإلٍزوارٞغُٞ ئف ٔٗعيٞ اىضبّٜ،فالٝب اىقٌَ  إؽلٕٜٙٗ ، Vاىغبٍعخ رقع فٜ اىقيٞخ هقٌ 

اىطَ٘ؽتخ  خاإلٍتزوارٞغٞٗ، اىَْتزظ ٗرَْٞتخ اىَت٘ط إىتٚ إٍزوارٞغٞخ اىضجبد ٗاىزط٘ٝو ٗاىزؾَتِٞ اىََتزَو ٗاىْفتبم

 ع.اىزٍ٘اىَْ٘ ٕٜٗ 
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 :1026/1027 اىزْبفَٜ ىغبٍعخ ثْٖب كهاٍخ اى٘ػع :(29)علٗه 

اىََبد 

 اىزْبفَٞخ
 عبٍعخ ثْٖب

اىغبٍعبد 

اىَؾيٞخ 

 ثبىَغزَع اىَؾٞؾ

 اىفغ٘ح
اىََٞيح  اىََبد

 ىغبٍعخ ثْٖب

عتتتتتلك ّٗ٘عٞتتتتتخ 

 ميٞبد اىغبٍعخ
25 

 13اىَْ٘فٞخ 

 24ؽْطب 

 29اىيقبىٝق 

اهرفبي علك 

اىنيٞبد ثغبٍعخ 

اىَْ٘فٞخ 

 ٗاىيقبىٝق

ٗع٘ك ميٞخ اىفُْ٘ 

 اىزطجٞقٞخ

عتتتتتتلك اىنيٞتتتتتتبد 

 اىَعزَلح
 ثنو عبٍعخ 5 5

اهرفبي علك 

اىَعزَلح اىنيٞبد 

 ثغبٍعخ ثْٖب

رف٘ط عبٍعخ ثْٖب 

فٜ علك اىنيٞبد 

ثبىَْجخ  اىَعزَلح

ىعلك اىنيٞبد اىنيٞخ 

 ثبىغبٍعخ

اىجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواٍظ 

ٗاىَقتتتتتتتتتتتتتوهاد 

 اىغلٝتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلح

اىَزَٞتتيح اىزتتٜ ٗ

رقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلٍٖب 

اىَؤٍَتتتتتتتتتتتتتبد 

 اىزعيَٞٞخ

 ميٞخ اىْٖلٍخ: قٌَ اىََبؽخ 

  ىجٞطتوٛ: ثوّتتبٍظ اميٞتخ اىطتت

عتتتتتت٘كح ٍٗواقجتتتتتتخ األغنٝتتتتتتخ 

اىجٞطوٝتتتتخ ٗثوّتتتتبٍظ األكٗٝتتتتخ 

 ٗاىََزؾؼواد اىجٞ٘ى٘عٞخ

 

 ٗع٘ك ٍقوه ؽت

ٍوح ثنيٞخ اىطت األ

 عبٍعخ اىَْ٘فٞخ

-------------- 
ٗع٘ك ثواٍظ علٝلح 

 ٍزَٞيح

 ثؾتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبساأل

 اىزطجٞقٞخ

  ميٞزب اىْٖلٍخ ٗاىعيتً٘: ٍغتبه

اىطبقتتتتتتتتتتتتتتتتتخ اىشََتتتتتتتتتتتتتتتتتٞخ 

 .ٗاىْبّ٘رنْ٘ى٘عٜ

  ميٞزب اىعيً٘ ٗاىيهاعتخ: إعتبكح

رتتتتلٗٝو اىَقيفتتتتبد اىيهاعٞتتتتخ 

 .ٍٗنبفؾخ اٟفبد

 ثؾ٘س رطجٞقٞخ ------------- -----------

 ثؾ٘س ٍجزنوح

ميٞزتتب اىيهاعتتخ ٗاىطتتت اىجٞطتتوٛ: 

ٍتتتالالد علٝتتتلح ٍتتتِ اىؾٞ٘اّتتتبد 

 ٗاىَؾبطٞو اىيهاعٞخ

 ثؾ٘س ٍجزنوح -------------- ------------

 رفبقٞتتتتتتتتتتتتتتتتبداال

 اىلٗىٞخ

اىزعبُٗ ٗاىشوامخ ٍع اىَؤٍَبد  ارفبقٞبدرياٝل علك 

 .اىزعيَٞٞخ اىلٗىٞخ
 

اىزَٞي فٜ علك 

 اىلٗىٞخ رفبقٞبداال
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  :اىفغ٘ح رؾيٞو
 

 ٔانٕٙغ انًؤيٕل ٔانًَزٓل  انؾبنٙ انٕٙغ ثٍٛ انعوق رقٛٛى ْٕ انقطٕح ْنِ يٍ نٓل ا

ٔانقبهعٛخ  انلافهٛخ انجٛئخ رؾهٛم فالل يٍ نهغبيؼخ انؾبنٙ انٕٙغ يؼوفخ جؼلف انّٛ، انٕٕٕل

 انٕٙغ انٗ نهٕٕٕل انعغٕح ثزؾلٚل اإلٍزوارٛغٙقبو فوٚق انزقطٜٛ  انًؤيٕل، ٔيبْٕ انٕٙغ

خ، انغبيؼ فٙ عًٛغ انًغب د انزٙ رقليٓب انعغٕح نَل انًٖبكهانالىيخ ٔانزقطٜٛ ٔرؾلٚل انًؤيٕل

 ٔانًغزًؼٛخ. انجٛئٛخ ٔانقليبد ،انؼهًٛخ األفوٖ األَْطخٔ ،انؼهًٙ ٔانجؾش ،انقوٚظ فٙ ٔانًزًضهخ

 

 

 

 

 

 

 .ؾيٞو اىفغ٘ح ثِٞ اى٘ػع اىقبئٌ ٗاىَ ٍ٘هر

 .تحدٌد البدائل اإلستراتٌجٌة

 .دراسة الوضع اإلستراتٌجً وسمات التمٌز للجامعة

 .اىزْجؤ ثبىََزقجو

 ٍبما روٝل اىغبٍعخ ٗاىنيٞبد ٍِ اؽزٞبعبد ؟

 .رؾلٝل اىقٌٞ اىَشزومخ ىيغبٍعخ

 ( واثعخاى ) اىَوؽيخ
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 :و اىفغ٘حٞرؾي :(10)علٗه 

 

 رغطٞخ اىفغ٘ح اىفغ٘ح اى٘ػع اىَ ٍ٘ه اى٘ػع اىوإِ اىعْبطو

اىزعيٌٞ 

 ٗاىزعيٌ

 5علك اىنيٞبد اىَعزَلح   

 5ٗشل اىزقلً    عيٚ

 

عَٞتتع ميٞتتبد  اعزَتتبك

اىغبٍعتتتتتتخ اىقََتتتتتتخ 

 عشو

 

غٞتتتو  بدميٞتتت 20

 ٍعزَلح

ٗػتتتتتع فطتتتتتخ ٗثوّتتتتتبٍظ 

رطتتتتت٘ٝو اىزعيتتتتتٌٞ ٗاىتتتتتزعيٌ 

ميٞتبد   20عزَبك إلٗط٘ال  

 اىقطخ ثْٖبٝخ 

 

اىجؾش 

 اىعيَٜ

اىعيَٞتتتتتتخ  ثؾتتتتتتبسٍؾلٗكٝتتتتتتخ األ

ٗاىنيٞتبد  األقَبًاىَشزومخ ثِٞ 

 ٍٗع عٖبد فبهعٞخ

ثؾتتتش عيَتتتٜ ٍزَٞتتتي 

ٝزؼتتتتتتتتتَِ ثؾتتتتتتتتت٘س 

ٍٗشتتتتبهٝع ٍشتتتتزومخ 

ٗرطجٞقٞتتتتتتتتخ رقتتتتتتتتلً 

 اىظْبعخ

 ّزتتتتتبطػتتتتتعف اإل

اىجؾضٜ فٜ ثعتغ 

اىنيٞتتتتتبد ٗعتتتتتلً 

 هثطٔ ثبىظْبعخ

ٍٞبٍتتتتبد ىتتتتلعٌ اىجؾتتتت٘س 

اىزطجٞقٞتتتتتتتخ ٗاىَشتتتتتتتزومخ 

 ٞتتتخّزبعاإل اىقتتتلهحٗىٝتتتبكح 

ٗاىزشتتتتتتغٞع عيتتتتتتٚ ّشتتتتتتو 

 باىجؾ٘س كٗىٞ  

فلٍخ 

 اىَغزَع

ػتتتعف ٍَتتتبَٕخ اىَغزَتتتع فتتتٜ 

اىزعيَٞٞخ األّشتتتتتتتتتتطخرَ٘ٝتتتتتتتتتتو 

 اىزعيٌٞ اىؾنٍٜ٘ ثَؤٍَبد

اىز٘اطو ٍع اىَغزَع 

 اىَؾيٚ ٗاىلٗىٜ

عالقتخ فعبىتتخ ثتتِٞ 

اىغبٍعخ ٍٗغزَع 

 اىَؾبفظخ

خ ٗفلٍٞتتتخ شتتتوامبد ثؾضٞتتت

 ٍع ٕٞئبد اىَغزَع اىَلّٜ

اىَ٘اهك 

 اىجشوٝخ

عتتتتلً اٍتتتتزٞفبي َّتتتتجخ أعؼتتتتبي 

ٕٞئخ اىزلهٌٝ ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗخ 

ِٞ ىيقٞبٍتتبد اىَوععٞتتخ كاهٝتتٗاإل

 ثجعغ اىنيٞبد

َّتتتجخ أعؼتتتبي ٕٞئتتتخ 

اىزتتتتتتتتتتتتلهٌٝ:اىطالة 

 ميٞبد عَيٞخ 40:2

 ّظوٝخميٞبد  50: 2

اىٖٞئتتتتتتخ اىَعبّٗتتتتتتخ: 

 15:2اىطالة 

 

ٗػتتتتتتتتع فطتتتتتتتتؾ رعٞتتتتتتتتِٞ 

الٍتتتتتتتتتتزٞفبي اىقٞبٍتتتتتتتتتتبد 

اىَوععٞتتخ ثْٖبٝتتخ كَٝتتَجو 

1027 

اىَ٘اهك 

 اىَبكٝخ

اىجْٞتتتتتخ اىزؾزٞتتتتتخ ٗاىزَتتتتتٖٞالد 

اىلاعَتتتتتتخ ىيزعيتتتتتتٌٞ ٗاىتتتتتتزعيٌ ال 

رَز٘فٜ اىقٞبٍبد اىَوععٞخ فٜ 

 ثعغ اىنيٞبد

ثْٞتتتتتتتتتتتتتخ رؾزٞتتتتتتتتتتتتتخ 

ٗرَتتتتتٖٞالد كاعَتتتتتخ 

ىيزعيتتتتتتتتتٌٞ ٗاىتتتتتتتتتزعيٌ 

اىقٞبٍتتتتتبد رَتتتتتز٘فٜ 

 اىَوععٞخ

 

اٍزٞفبي اىَجبّٜ ٗاىقبعتبد 

ٗاىَعبٍتو ...اىتتـ ىيقٞبٍتتبد 

 اىَوععٞخ

اىَ٘اهك 

 اىَبىٞخ

علً صجبد اىَٞياّٞتخ اىَقظظتخ 

 ىيغبٍعخ
  ىٝبكح اىَ٘اهك اىنارٞخ

رفعٞتتتتتتتتتو اى٘ؽتتتتتتتتتلاد ماد 

 اىطبثع اىقبص
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 .ر٘فٞو أٍبمِ ٍْبٍجخ كافو اىغبٍعخ ىََبهٍخ األّشطخ اىطالثٞخ 

.)ّٜٗاٍزؾلاس ؽوط علٝلح ىيزعيٌٞ )اىزعيٌٞ اإلىنزو 

 .اىز٘اطو ٍع اىَغزَع اىَؾيٜ ثعقل ٍؤرَواد ٗىقبياد كٗهٝخ 

رؾلٝش اىَنزجخ، ٗريٗٝل اىَعبٍو ثبألعٖيح اىؾلٝضخ. 

اٍزؾلاس ثواٍظ علٝلح رْبٍت اؽزٞبعبد ٍ٘ط اىعَو. 

ر٘فٞو اىنزت ٗاىَقزجواد ٗأعٖيح اىنَجٞ٘رو ٗاإلّزوّذ. 

 ر٘فٞو علك ٍْبٍت ٍِ اىقبعبد اىلهاٍٞخ اىَوٝؾخ ٗاىَغٖيح. 

ٜر٘فٞو اىقلٍبد اىَْبٍجخ كافو اىؾوً اىغبٍع. 

ٗع٘ك ثٞئخ ٍؾفيح ىزشغٞع اىزفنٞو اىََزقو ٗاالثزنبه. 

اٍزؾلاس ثواٍظ ىزَْٞخ قلهاد اىقوٝغِٞ ٗإعلاكٌٕ ىَ٘ط اىعَو. 

ر٘فٞو أّشطخ ٍفٞلح فبهط إؽبه اىَْبٕظ اىلهاٍٞخ. 

٘فٞو اىلعٌ ٗاىََبّلح ىيطالة غٞو اىقبكهِٝ. ر 

 .ر٘فٞو ّظبً ٍزنبٍو ىيوعبٝخ اىظؾٞخ 

 .ٍٖ٘ىخ اإلعواياد اإلكاهٝخ، ٍٗوعزٖب، ٗشفبفٞزٖب 

 .َٜٝرفعٞو ّظبً اإلهشبك األمبك 

 .ِٞامزشبا ٗرجْٜ اىَٕ٘٘ث 

ٌٞٞاىشفبفٞخ ٗاىعلاىخ فٚ اىزق . 

.إٝغبك آىٞخ ىََبعلح اىطالة اىَزعضوِٝ كهاٍٞ ب 

 رشغٞع اىطالة عيٚ اىَشبهمخ فٜ اىَؤرَواد اىعيَٞخ، ٗإعواي األثؾبس

 اىعيَٞخ.

.االٍزَواهٝخ فٜ عقل ٍؤرَواد ٍيزقٚ اىز٘دٞف 

  الطالب

 اىؾبىٚر٘قعبد أطؾبة اىَظيؾخ ٍقبثو اى٘ػع 

ر٘فٞو علك ٍْبٍت ٍِ اىقبعبد اىلهاٍٞخ اىَغٖيح. 

 اىزلهٌٝ.اىزط٘ٝو اىََزَو ىطوط 

 .ٌٝر٘فٞو ٍنبرت ٍغٖيح ألعؼبي ٕٞئخ اىزله 

 .اىشفبفٞخ فٚ ر٘ىٝع األعجبي اىزلهَٝٞخ ٗاىؾ٘افي 

 .ٜر٘فٞو اىقلٍبد اىَْبٍجخ كافو اىؾوً اىغبٍع 

 .َٜر٘فٞو ٍعبٍو أثؾبس ٍغٖيح ٗؽلٝضخ، ٗإٍنبّٞبد اىجؾش اىعي 

 .ر٘فٞو إٍنبّٞبد اىزلهٝت اىََزَو 

 .ٍٞنْخ ٗرؾلٝش اىَنزجبد 

ٍ٘زنبٍو ىيوعبٝخ اىظؾٞخفٞو ّظبً ر. 

 رَْٞخ ٍٖبهاد أعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ عيٚ اٍزقلاً اىزقْٞبد ٗاألٍبىٞت

 .اىزنْ٘ى٘عٞخ اىؾلٝضخ

أُ رنُ٘ اإلعواياد اإلكاهٝخ أمضو ٍٖ٘ىخ ٍٗوعخ ٗشفبفٞخ. 

 .رشغٞع أعؼبي ٕٞئخ اىزلهٌٝ عيٚ ّشو أثؾبصٌٖ فٜ ٍغالد كٗىٞخ 

 ٌٝاىَشتبهمِٞ ث ثؾتبس فتٜ اىَتؤرَواد ىٝبكح عتلك أعؼتبي ٕٞئتخ اىزتله

 اىَؾيٞخ ٗاىلٗىٞخ عيٚ ّفقخ اىغبٍعخ ٍع ٗػع ػ٘اثؾ ىيَشبهمخ.

أعضاااااااء 

هٌئااااااااااااة 

 التدرٌس 
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 .ٗع٘ك ثٞئخ عَو ٍؾفيح 

.اىََبيىخ ٗاىَؾبٍجخ عيٚ اىَقبىفبد اإلكاهٝخ 

اإلكاهٝخ. ٍعبٝٞو ٗاػؾخ الفزٞبه اىقٞبكاد 

 ٚاىزعٞتتتتِٞ، ٗاىْقتتتتو، ٗاالّزتتتتلاة، االىزتتتتياً ثبىز٘طتتتتٞف اىتتتت٘دٞفٜ فتتتت

 ٗاإلعبهح.

  .ر٘فٞو ٍنبرت ٍغٖيح ٗثٖب أعٖيح اىنَجٞ٘رو ٗاإلّزوّذ 

  .رْظٌٞ كٗهاد رلهٝجٞخ كٗهٝخ ىوفع ٍَز٘ٙ اىَٖبهاد 

 الجامعً الحرم داخل المناسبة الخدماتر٘فٞو . 

اىشفبفٞخ فٚ ر٘ىٝع اىؾ٘افي  . 

ٛهفع ٍَز٘ٙ اىلفو اىَبك . 

 الصحٌة للرعاٌة متكامل نظامر٘فٞو. 

دعم برامج لألنشطة االجتماعٌة واإلنسانٌة والترفٌهٌة . 

  اإلدارٌون

 ثِٞ اىغبٍعخ ٍٗغزَع اىَؾبفظخإقبٍخ عالقبد فعبىخ . 

 ٗإٝغتتبك فتتوص عَتتو ىيقتتوعِٞ  ٗاىقتتوٝغِٞ ىَتت٘ط اىعَتتو،ر ٕٞتتو اىطتتالة

 .  كافو ٍؾبفظخ اىقيٞ٘ثٞخ ٗفبهعٖب

 ث٘ع٘ك عبٍعخ ثْٖب فٚ اىَؾبفظخىٝبكح اىشع٘ه ثبىفقو. 

.ٜر٘دٞف ّزبئظ اىجؾ٘س اىزطجٞقٞخ ىقلٍخ أّشطخ اىَغزَع اىَؾي 

مجتمع 

محافظة 

 القلٌوبٌة 
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 رؾلٝل اىقٌٞ اىَشزومخ ىيغبٍعخ

 

 ٗقٌٞ األؽواا ماد اىعالقخ: ،علٗه اىزعوا عيٚ قٌٞ اىَؤٍَخ

 
 

 :ّزبئظ رؾلٝل اىقٌٞ اىَشزومخ ىيعَو فٜ اىغبٍعخ :(11)علٗه 

 األَٕٞخ اىقٌٞ اىوئَٞٞخ
ثزطجٞق  االىزياً

 اىقَٞخ
 اىفغ٘ح

 اإلكاهحقٌٞ 

ٙةةةًٍ ؼًم انانْةةةعبفٛخ،قتتتٌٞ اىغتتت٘كح اىشتتتبٍيخ: 

 .فوٚق
3 1 -2 

 3- 0 3 ً اىَبه اىفنوٛأرط٘ٝو ه

 2- 1 3 اىعلاىخ

 0 1 1 اىَظلاقٞخ

 0 3 3 اىؾٞبكٝخ

 اىطالةقٌٞ 

 1 2 3 االثزنبهٗ ثلاياإل

 2- 1 3 ٗاىََؤٗىٞخ ٗاىَؾبٍجخ االىزياً

 2- 1 3 ػَِ فوٝقعَو اى

 2- 1 3 االؽزواً

 قٌٞ اىعبٍيِٞ

 3 0 3 االثزنبهٗ ثلاياإل

 2- 1 3 ٗاىََؤٗىٞخ ٗاىَؾبٍجخ االىزياً

 2- 1 3 اؽزواً اىعَو

 2- 1 3 األٍبّخ ٗاىْيإخ

 1- 2 3 ثبإلّغبى اإلكاهح

 0 1 1 اىَظلاقٞخ

 2- 2 1 االّزَبي

 قٌٞ اىَغزَع

 2- 1 3 االؽزواً

 2- 1 3 اىزعبُٗ

 0 1 1 اىزفبعو ٗاىَشبهمخ
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 خاإلٍتتزوارٞغٞفتتن اىقتتٌٞ اٟرٞتتخ فتٜ االعزجتتبه عْتتل ٗػتتع اىقطتتخ أرتتٌ ٖتتب اىغبٍعتتخ: زاىقتٌٞ اىَشتتزومخ اىزتتٜ رجْ

 ىغبٍعخ ثْٖب:

 :اىقٌٞ اىَشزومخ اىزٜ رجْزٖب اىغبٍعخ :(13)علٗه 

 

 

 اإلكاهحقٌٞ 

  ٌٞاىغ٘كح اىشبٍيخ إكاهحق 

 ٛرط٘ٝو هأً اىَبه اىفنو 

 َِٞاىََزَو اىزؾ 

 ّغبىاإلكاهح ثبإل – اىعلاىخ 

 اىقواه ٗرْفٞن ٗارقبم طْبعخ أؽواا اىَشبهمخ اىَزنبٍيخ ىنبفخ 

 

 قٌٞ اىطالة

 

 

 اىعَو فٜ ثلاياإل ر٘فٞوٍْبؿ إىٚ اىنيٞخ إكاهح : رَعٚاالثزنبهٗ ثلاياإل 

 ًاالؽزواً-اىغلٝخ-االىزيا 

 اىجشوٝخ أكاي اىَ٘اهك اىَزنبٍو ىزعظٌٞ اىفوٝق اىعَو اىفوٝقٜ: اىعَو ثوٗػ 

قتتتتتتتٌٞ اىعتتتتتتتبٍيِٞ: 

أعؼتتتتتتبي ٕٞئتتتتتتخ )

ٗاىٖٞئتخ  ،زلهٌٝاى

 ،اىَعبّٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ

 (ُ٘كاهٝٗاإل

 

 االثزنبهٗ ثلاياإل 

 ًاألٍبّخ-اىعَو اؽزواً-االىزيا 

 هٗػ إؽتتبه فتتٜ ثنيٞتتبد اىغبٍعتتخ اىَزْ٘عتتخ اىجشتتوٝخ اىَتت٘اهك اىعَتتو اىفوٝقتتٜ: رعَتتو 

 اىَزنبٍو اىفوٝق

 قٌٞ اىَغزَع

 

 ًٗاىَشبهمخ ،اىزعبُٗ اىفعبهٗ ،االؽزوا 
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 .طٞبغخ اىوؤٝخ

 .صٌاغة الرسالة

 .وضع الغاٌات العامة

 .تحدٌد األهداف اإلستراتٌجٌة

 .اىَشوٗعبد ٗاىَجبكهاد

 رؤٌة جامعة بنها:

ٌ   ىلإالوصول  ٌ   ،اقلٌم  إو ،امكانة متمٌزة بٌن الجامعات محل  .اودول

 رسا لة جامعة بنها

بتحقٌق مسؤولٌاتها المجتمعٌة فً مجال المعرفة والتعلوٌم تلتزم جامعة بنها 

وووو  ٌ وووووالبحووووث العلمووووً وخدمووووة المجتمووووع محل  ٌ ا، ودعووووم تكنولوجٌووووا ا وإقلٌم

الحفوواظ فووى إطووار  ،والووربط مووع الصووناعة المسووتدامة،المعلومووات والتنمٌووة 

 القٌم المشتركة. على

 القٌم المشتركة التً تتبناها جامعة بنها:

واإلدارة باإلنجاز، واإلبداع  الفكري،س المال أتطوٌر رالجودة الشاملة، وقٌم 

 المجتمعٌة. التفاعل والمشاركةو وا بتكار، وا لتزام والمساءلة والمحاسبة،

 ( قبٍَخاى َوؽيخ) اى
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 :ٍٞبٍبد شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة: أٗال  

 انجةوايظ انًطجقةخ ػهةٗكبكًٚٛخ ٛو األٚرؾقق انًؼب ،رجُٙ انغبيؼخ اٍزوارٛغٛبد رؼهٛى ٔرؼهى 

 .انًقزهعخ

  نغبيؼخ ٔفبهعٓب ٔنغبَٓب انًقزهعخٛالثٛخ فؼبنخ فٙ األَْطخ كافم ايْبهكخ. 

 .ًُٙٓا ْزًبو ثبكَبة انطالة انًٓبهاد انالىيخ نهؼًم ان 

 .كهاٍخ اؽزٛبعبد ٍٕق انؼًم 

 ٍةةزؾلاس انجةةوايظ أٔ اٍٛ ػُةةل يواعؼةةخ ٔٛاّةةواج عٓةةبد انزٕيٛةة  ٔانًَةةزعٛلٍٚ انقةةبهع

 ٛوق انزلهٌٚ ٔانزقٕٚى.

 ٙفٙ ٛوق انزلهٌٚ. رؼًٛى انزؼهى اننار 

 .رطجٛق ٛوق رقٕٚى يٕٕٙػٛخ 

  أػٚب  ْٛئخ انزلهٌٚ.نًٓبهاد انزًُٛخ انًَزلايخ 

 .ٍٛرًُٛخ انًٓبهاد انزطجٛقٛخ ٔانزلهٚجٛخ نهطالة ٔانقوٚغ 

 . ٛرؼيٚي انؤاثٜ ثٍٛ انقوٚغٍٛ ٔانغبيؼخ ٔعٓبد انزٕي 

 .ٙا نزياو ثؤفالقٛبد انًؼهى انغبيؼ 

 

  

 .ٍٞبٍبد شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة

 .سٌاسات الدراسات العلٌا والبحث العلمً

 .سٌاسات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 .السٌاسات المالٌة

 .اىَٞبٍبد اإلكاهٝخ

 ( َبكٍخاى ) اىَوؽيخ
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 :اىعيٞب ٗاىجؾش اىعيَٜاىلهاٍبد ٍٞبٍبد : صبّٞ ب

 ٔ ب ألؽزٛبعبد ٍٕق انؼًم.ق  ٔفٍزؾلاس ثوايظ علٚلح ارطٕٚو انجوايظ األكبكًٚٛخ 

 ٔرُعٛن انقطٜ انجؾضٛخ ػهٗ انًَزٕٖ انقٕيٙ. ،رٕعّٛ انجؾش انؼهًٙ نقليخ انًغزًغ 

 .رَٕٚق األثؾبس انؼهًٛخ 

  قٕاػل ثٛبَبد نهجؾش انؼهًٙ. اَْب 

 ثًب ٚقلو انجؾش انؼهًٙ. رطٕٚو انًؼبيم ٔانًواكي انجؾضٛخ 

   ًٛب.ب ٔيبكٚ  كػى ٕغبه انجبؽضٍٛ ػه 

 ب.ٔػبنًٛ  ٔاقهًٛ ب ب ثؾبس انًْزوكخ يغ انًئٍَبد انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ يؾهٛ  رْغٛغ األ 

 ًٙانًهكٛخ انعكوٚخ.ؽقٕق ٔؽًبٚخ  ،ا نزياو ثؤفالقٛبد انجؾش انؼه 

 ٙٔثوا اد ا فزواع. ،ٔا ثزكبهاد انؾلٚضخ ،رْغٛغ انُْو انلٔن 

 انُٖبػخ.قطبع كخ انعؼبنخ ثٍٛ انغبيؼخ ٔهبًْرؾعٛي ثوايظ ان 

 .رطٕٚو انًغالد انؼهًٛخ ٔانجؾضٛخ ثبنغبيؼخ ٔكهٛبرٓب 

 

 :خ اىجٞئخفلٍخ اىَغزَع ٗرٍَْٞٞبٍبد : صبىض ب

 ؽزٛبعبد انعؼهٛخ نهًغزًغ انًؾٜٛ.رٕعّٛ انقليخ انًغزًؼٛخ نال 

 ٔا رعبقٛبد انًغزًؼٛخ.هكبد بًْانزٍٕغ فٙ ان 

  ىٚةةبكح رًضٛةةم األٛةةوا  انًغزًؼٛةةخ فةةٙ انًغةةبنٌ ٔانهغةةبٌ ٔانةةؤاثٜ انًقزهعةةخ ثبنغبيؼةةخ

 ٔكهٛبرٓب.

 .يزبثؼخ انٕؽلاد ماد انطبثغ انقبٓ ٔانزؼو  ػهٗ َزبقظ أَْطزٓب 

 هًغزًغ انًؾٜٛ.ا ٍزْبهٚخ ٔانجؾضٛخ ٔانزلهٚجٛخ نغبيؼخ رَٕٚق ايكبَٛبد ٔقلهاد ان 

 ٔأػٚةةةب  ْٛئةةةخ انزةةةلهٌٚانلهاٍةةةبد انؼهٛةةةب، انهَٛةةةبٌَ ٔانجكبنٕهٍٕٕٚاج ٛةةةالة اّةةةو 

 فٙ أَْطخ فليخ انًغزًغ. ٔأػٚب  انٓٛئخ اإلكاهٚخ،ٔيؼبَٔٛٓى

 .ٙانًَبًْخ انًَزًوح فٙ ؽم يْكالد انجٛئخ ٔرًُٛخ انٕػ 

 .ًٙانزكبيم يغ ٍٛبٍبد انغبيؼخ فٙ يغبل انزؼهٛى ٔانجؾش انؼه 

 ًْؤػبد انٖغٛوح ٔفهق فوٓ ػًم.رؾعٛي يجبكهاد هٚبكح األػًبل ٔان 

 

 :هاثع ب: اىَٞبٍبد اىَبىٞخ

 ُٔرطٕٚو آنٛبد ىٚبكح يٕاهك انغبيؼخ اننارٛخ. ٙرْغٛغ عًٛغ انؼبيهٍٛ فٙ انغبيؼخ ػهٗ رج 

 .ا ٍزقلاو األيضم نًٕاهك انغبيؼخ يٍ انًٕاىَخ انؼبيخ 

 نهًَةبًْخ فةٙ رًُٛةخ انًةٕاهك اننارٛةخ  ٙػًبل ٔانًغزًغ انًلَانزٕإم انلاقى يغ هعبل األ

 نهغبيؼخ.

 .ىٚبكح أػلاك انطالة انٕافلٍٚ يٍ انلٔل انًقزهعخ نهلهاٍخ ثبنغبيؼخ 

 .عهت يْؤػبد يًٕنخ يٍ انغٓبد انًبَؾخ 
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َ ب: اىَٞبٍبد اإلكاهٝخ  :فبٍ

 كا  ثبكاهح انغبيؼخ ٔانكهٛبد.ؽٕكًخ ٔعٕكح األ 

 .رجُٙ آنٛبد ّعبفخ نهًَبقهخ ٔانًؾبٍجخ 

 .رًُٛخ يَزًوح نًٓبهاد ٔقلهاد انًٕاهك انجْوٚخ 

 .كػى اكاهاد انغٕكح ٔانزطٕٚو ثبنغبيؼخ ٔكهٛبرٓب 

 .ا نزياو ثزطجٛق انهٕاقؼ ٔانقٕاٍَٛ انًُظًخ نهؼًم ثبنغبيؼخ 

 ثبنغبيؼخ.  بق كاهٚخ ٔانٕيفزٛبه ٔرؼٍٛٛ انقٛبكاد اإل ٛو ٚرجُٙ يؼب 

 ٔاٍزلػب  ٔرلأل انٕصبقق ثبنطوق اإلنكزؤَٛخ. ،رطجٛق َظى األهّعخ اإلنكزؤَٛخ 
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 .اىغبٝبد

 .مبادرات/ مشروعات 

 .مستهدفات

 .اآلنشطة واإلجراءات

 .اىََئ٘ىٞبد ٗاإلؽبه اىيٍْٜ

 .ٍؤشواد اإلّغبى

 .اىَ٘اىّخ اىزقلٝوٝخ ٍٗظبكه اىزَ٘ٝو

 .إكاهح اىَقبؽو

 .رقظٞض ٍٞياّٞخ اىنيٞبد

 .آلٌة التنفٌذ

 .آلٌة المتابعة

 .التقارٌر الدورٌة

 .خطط التحسٌن

 ( َبثعخاى ) اىَوؽيخ
 

 ( ضبٍْخاى ) اىَوؽيخ
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 خ اىزْفٞن:آىٞ

 خاإلٍزوارٞغٞاىٖٞنو اىَؤٍَٜ ىزْفٞن اىقطخ  (21شنو )

 

 :خاإلٍزوارٞغٞآىٞخ ٍزبثعخ ٍواؽو رْفٞن اىقطخ 

  فاله ٍب ٝيٜ: ٍِ اىوئَٞٞخ ىاّشطخ  األكايقٞبً ٍؤشواد 

 .ٍوؽيخ رْفٞن اىْشبؽ :أٗال  

 .عيٚ اىَلٙ اىقظٞو ٗاىجعٞل أصو اىْشبؽ فٜ رؾقٞق اىْزبئظ اىَوع٘ح : كهاٍخب  صبّٞ  

  اىوئَٞٞخ فٜ فزواد ىٍْٞخ ٍْزظَخ األكايقٞبً ٍؤشواد. 

  َٝنتِ اىزغيتت عيتٚ أٗعتٔ ٗ   بئظٗفقتب ىيْز ت فٜ ٍقبثتو اىََتزٖلا ،خ ىيْشبؽاىوئَٞ األكايرقٌٞٞ ٍؤشواد

 اىَالئَخ.اىقظ٘ه ثَوعخ ٗمفبيح ٍِ فاله رجْٜ اىَٞبٍبد 
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 ىيغبٍعخ خاإلٍزوارٞغٞ اىقطخ رَ٘ٝو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خاإلٍزوارٞغٍٞظبكه رَ٘ٝو اىقطخ   (23شنو )

 

 :اإلٍزوارٞغٞخ ىيقطخٕلاا اى اىَؾققخَشبهٝع اىر٘ىٝع اىَٞياّٞخ عيٚ (:15علٗه )

 

 ٍظبكه اىزَ٘ٝو ىف عْٞٔثبأل خعَيخ اىغبٝ خاىغبٝ

  30150 ٗىٚاأل

 

 

 اىَ٘اىّخ اىعبٍخ ىيلٗىخ

 

 اىَظبكه اىنارٞخ
 

 اىَْؼ ٗاىٖجبد
 

 

 

 

 409090 خاىضبّٞ

 333950 خاىضبىض

 3265 خاىواثع

 3250 خاىقبٍَ

 4356700 خاىَبكٍ

 330370 خاىَبثع

 65995 خاىضبٍْ

 5531670 عَبىٜ رنيفخ رْفٞن اىقطخإ

المنح 
 والتبرعات

التموٌل 
 الذاتً

وزارتا 
التعلٌم 
العالً 
 والمالٌة
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 طالب وخريجون متميزون و ادرون عمى المنافسة واالبتكار 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد

 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 30150 85 26 8 7 اىغبٝخ االٗىٚ

تهدؼ الغايػة األولػى بالخطػة االسػتراتيجية إلػى التأكيػد عمػى اهتمػاـ الجامعػة               
بػػػػػالتطوير والتحػػػػػديث المسػػػػػتمر لمبػػػػػرام  التعميميػػػػػة واسػػػػػتراتيجيات التعمػػػػػيـ / الػػػػػتعمـ 

وؽ العمػػؿ ، كمػػا تػػوفر بيئػػة محفػػزة وأسػػاليب التػػدريب والتقػػويـ لمواكبػػة متطمبػػات سػػ
ل بتكػػػار واالختػػػراع وريػػػادة األعمػػػاؿ ، إضػػػافة إلػػػى تقػػػديـ خػػػدمات تعميميػػػة وأنشػػػطة 
نشػػػػػاء مراكػػػػػز لتأهيػػػػػؿ الطػػػػػ ب والخػػػػػريجيف بمشػػػػػاركة  ط بيػػػػػة ورعايػػػػػة متميػػػػػزة ، واه
المؤسسات المجتمعية ، وتفعيػؿ وحػدات متابعػة الخػريجيف بمػا يسػهـ فػي زيػادة قػدرة 

 ى المنافسة واالبتكار.الخريجيف عم
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 واالبتكارطالب وخريجون متميزون و ادرون عمى المنافسة 
 

 األهداف األستراتجية
 

 تكمفة المشروع المشروع/المبادرة
 باألف 

تتوافػػؽ مػػع قػػدرات  تحويػػؿالتوزيػػع و القبػػوؿ و النظـ سياسػػات ديناميكيػػة لػػ 2-2-2  .سياسات ونظـ القبوؿ والتوزيع والتحويؿ تطوير 2-2
 الط ب.

41 

سػوؽ برام  تعميمية متميزة ومتطورة تواكب مستجدات تقديـ  2-6
 .العمؿ

 برام  أكاديمية واستحداث برام  غير تقميدية بكميات الجامعة.تقديـ  2-6-2
4651 

أسػػػػػاليب الػػػػػتعمـ  و / التعمػػػػػيـ اتيسػػػػػتراتيجإل مسػػػػػتمر تحػػػػػديث ,-2
 .التقويـ و التدريب

 61 تطوير استراتيجيات وأساليب التعميـ / التعمـ والتدريب 2-,-2
 0111 التعميمية لمرحمة الميسانس والبكالوريوس.قياس وتقويـ كفاءة العممية  6-,-2

لمتميػػػز العممػػػي واالبتكػػػارات فػػػي جامعػػػة بنهػػػا وفػػػي فػػػرع مراكػػػز  انشػػػاء 2-5-2 توفير بيئة محفزة ل بتكار واالختراع  وريادة  األعماؿ. 2-5
 .وريادة األعماؿ ط ببداعات وابتكارات الإوتطوير  الجامعة بالعبور

0511 

ورعايػة متميػزة تحقػؽ  ةتعميمية وأنشػطة ط بيػتقديـ خدمات  2-7
 رضا الط ب.

 واألنشطة الط بية. خدميوال يالدعـ األكاديم 2-7-2
70111 

التطبيقيػػػة المهنيػػػة و  مراكػػػز لتنميػػػة وتعزيػػػز المهػػػارات انشػػػاء 2-2
 ف فى أماكف التوظيؼ.يلمط ب والخريج

المؤسسػػػػػػات راكػػػػػػز لتأهيػػػػػػؿ الطػػػػػػ ب والخػػػػػػريجيف بمشػػػػػػاركة انشػػػػػػاء ـ  2-2-2
 المجتمعية.

811 

 0711 .الجامعة بكميات الخريجيف متابعة وحدات تفعيؿإنشاء و  2-5-2 تعزيز الروابط بيف الخريجيف والجامعة وجهات التوظيؼ. 2-5

 31751 اإلجماليةالتكمفة 
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 الهدف األول

  تطوير سياسات ونظم القبول 0-0

 والتوزيع والتحويل
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المبادرة /  
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

0-0-0 
 سياساااااااااااات
 ديناميكيااااااااة

 القبول لنظم
 والتوزياااااااااااع
والتحوياااااااااال 

ماااع  تتوافاااق
  ااااااااااااااااااادرات

 .الطالب
 
 
 

 

2-2-2-2 
نظػػػػػػػػػػػػػػػػـ قبػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
الطػػػ ب متوافقػػػة 
مػػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػػوائح 
والقػػػوانيف ومنفػػػذة 

 .الكترونيً إ
 
 
 

القبػػوؿ دراسػػة القػػوانيف وقواعػػد  .2
المحػػػػػػددة مػػػػػػف المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى 

 .لمجامعات
وضػػع قواعػػد لمقبػػوؿ تتفػػؽ مػػع  .6

قػػػانوف تنظػػػيـ الجامعػػػات وقػػػرارات 
 المجمػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػى لمجامعػػػػػػػػػات،
ولػػػػػػػػػػػػػػوائح الكميػػػػػػػػػػػػػػات بالجامعػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والتخصصات 
عػػػػػ ف وتنفيػػػػػذ تمػػػػػؾ  ., اعتمػػػػػاد واه

 .الكترونيً إالقواعد 

نظػػػػـ قبػػػػوؿ الطػػػػ ب  .2 ,602 6025
متوافقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػوائح 

والقواعػػػػػػػػػػػػػػػػد والقػػػػػػػػػػػػػػػػوانيف 
 معمنة.ال المنظمة و

تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ القواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .6
% 200ا بنسبة لكترونيً إ

وفػػػػػػػػػػؽ طبيعػػػػػػػػػػة نشػػػػػػػػػػاط 
 .الكمية

عػػػػدـ االلتػػػػزاـ  .2
مػػػػف قبػػػػؿ الكميػػػػات 
بقواعػػػػػػػػػػػػد القبػػػػػػػػػػػػوؿ 
والتوزيػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػى 
التخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المختمفة

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػػيـ 
والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
و  بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الكميات.
شػػػػػػئوف إدارة  .6

التعمػػيـ والطػػ ب 
 .بالجامعة

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .,
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكنولوج

 المعمومات

نائػػػب رئػػػيس  .2
الجامعػػػة لشػػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب
مػػػػػػػػػدير إدارة  .6

شػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػيـ 
والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 .بالجامعة
مػػػػديرو إدارة  .,

شػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػيـ 
والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 بالكميات .
مػػػػدير وحػػػػدة  .5

تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 . المعمومات
 

التمويؿ  60
 ذاتيال
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 التنفيذ فترة

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  من من

 باأللف
التكمفة 
 باأللف

 
 
 
 
 

2-2-2-6 
سياسػػػػػػػة تحويػػػػػػػؿ 
الطػػػػػػػػػػػ ب مػػػػػػػػػػػف 

ليهػػػػا، الجامعػػػػة  واه
  موثقػػػػػػػػة ومعمنػػػػػػػػػة

 .لكترونًياإ
 

متحويػػػؿ لإعػػػداد ةليػػػة واضػػػحة  .2
األعمػػػى  تتفػػػؽ مػػػع لػػػوائح المجمػػػس

مكانػػػػػػػػػػات إاسػػػػػػػػػػب نتلمجامعػػػػػػػػػػات و 
بػػػػػػػػػػػػرام  الالجامعػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػتخداـ 

 .اإللكترونية المناسبة
اعتمػػػػػػاد انليػػػػػػة مػػػػػػف مجمػػػػػػس  .6

 ا.ا وخارجيً الجامعة ونشرها داخميً 

لتحويػػػؿ موثقػػػة  ةليػػػة .2 ,602 6025
الطػػػػػ ب مػػػػػف الجامعػػػػػة 

ليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  موثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واه
 .%200ومعمنةبنسبة 

 

عػػػػػػػػداد أتزايػػػػػػػػد  .2
المحػػػػػػػػػػػػوليف بمػػػػػػػػػػػػا 
يفػػػػػػػػػػػػػوؽ الطاقػػػػػػػػػػػػػة 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعابية 

 .لمجامعة
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػيـ 
والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 .بالجامعة
المجنػػػة العميػػػا  .6

لمبػػػرام  الجديػػػدة 
 .بالجامعة

نائػػػب رئػػػيس  .2
الجامعػػػة لشػػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .6

المجنػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػػا 
 لمبرام  الجديدة.

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .,
شػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػيـ 
والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 بالكميات
 

 

التمويؿ  60
 الذاتي
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 المستهدف
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 مؤشرات التنفيذ
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 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

0-7-0 
رامج باااا تقااااديم

أكاديميااااااااااااااااة 
ساااااااااااتحداث ا  و 

بااااارامج غيااااار 
تقميديااااااااااااااااااااة 
بكمياااااااااااااااااااااات 

 .ةالجامع

2-6-2-2 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام  
أكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػانس 
والبكػػالوريوس 

بمػػػػػػػا  مطػػػػػػػورة
يتوافػػػػػػػؽ مػػػػػػػع 
المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
األكاديميػػػػػػػػػػػػػػة 

 ة.المتبنا
 
 
 
 
 
 

كاديميػة لمتابعػة مراجعة دورية لمبرام  األ .2
مػػػػػػػػدى م ءمتهػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػتجدات التخصػػػػػػػػص 

قميميً  اوتغيرات سوؽ العمؿ محميً   اودولًيا.واه
تطػػوير البػػرام  األكاديميػػة والمتوافقػػة مػػع  .6

مثػؿ القطاعػات المعايير األكاديمية لمختمؼ 
، تطػوير برنػام  بكػالوريوس الطػب والجراحػػة
 بػػػػػرام  إعػػػػػداد المعمػػػػػـ بكافػػػػػة التخصصػػػػػات
وعرضػػػػػػػػها عمػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػس شػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػيـ 

 .ا إلقرارهاوالط ب تمهيدً 
لمبػػػػػػػػػرام   المجػػػػػػػػػالس الحاكمػػػػػػػػػة اعتمػػػػػػػػػاد .,

 .األكاديمية المطورة
نشػػػػػػػر البػػػػػػػرام  المطػػػػػػػورة عمػػػػػػػى البوابػػػػػػػة  .5

اإللكترونيػػػػػة لمجامعػػػػػة وغيرهػػػػػا مػػػػػف وسػػػػػائؿ 
 .النشر
 داخمًيا وخارجًيا.تسويؽ البرام  المطورة  .7
 
 
 

6025 
 

6066 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام   .2
أكاديميػػػػػػػػة مطػػػػػػػػورة 
ومتوافقػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػع 
متطمبػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػوؽ 

ومتوافقة مع  العمؿ
لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير ا

 األكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لمختمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 القطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 ومعتمدة.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائح ال .6
ميػػػػػػات لمكداخميػػػػػػة ال

مطػػػػورة فػػػػي ضػػػػوء 
البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام  

 ة.المستحدث
اإلعػػػػ ف عػػػػف  .,

عمػػػػػػػػػػػػػػى  البػػػػػػػػػػػػػػرام 
 البوابػػػة اإللكترونيػػػة

انشغاؿ بعػض  .2
أعضػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػة 
التػػػدريس بالكميػػػات 
باألعباء التدريسية 

 .وغيرها
مقاومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   .6

بعػػػػػػػػػض أعضػػػػػػػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 
لمتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 

 .والتحديث

لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
شػػػػػئوف التعمػػػػػيـ 
والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 بالجامعه.
لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .6

شػػػػػئوف التعمػػػػػيـ 
 والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب

 بالكميات.
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

ضػػماف الجػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .5

 .اإللكترونية
 

 رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

نائب رئػيس  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػئوف التعمػػػيـ 

 .والط ب
مدير مركػز  .,

ضماف الجػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
لمبوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .اإللكترونية
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ذاتى مف 
 كؿ كمية
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تسػػػػويقها داخمًيػػػػا  و 
 ا.وخارجيً 

فػػػػػػػػػػػػػتح بػػػػػػػػػػػػػاب  .5
القبػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بهػػػػػػػػػػػػػػػػذ  

 البرام 
2-6-2-6 

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتحداث 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام  
أكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
متميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 
تتواكػػػػػب مػػػػػع 
متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
سوؽ العمػؿ، 
وتنفيػػذ بعػػض 
مقرراتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .الكترونيً إ
 

دراسة دورية عف احتياجات سوؽ العمؿ . 2
 .كاديمية القائمةومدى م ءمة البرام  األ

بػػػػػرام  جديػػػػػدة تتفػػػػػؽ مػػػػػع حجػػػػػـ  إعػػػػػداد. 6
ا لمتطمبػات سػوؽ وطبيعة نشاط الكميػات وفقًػ

 .ؿالعم
مجموعػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػدة لمكميػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػرام  لم -

( ,عػػػدد ) : الصػػػحية بجامعػػػة بنهػػػا وتشػػػمؿ
كميات جديدة هػى: ) طػب االسػناف والعػ ج 

  الطبيعى والصيدلة(
بػػػػػػػػرام  بالمغػػػػػػػػة 2بػػػػػػػػرام  كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػة )-

 اإلنجميزية(
 التربية الرياضية لمبنات.برام  كمية  -
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انهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  .2
االجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 
التنفيذيػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف 
المجمػػػػػس األعمػػػػػي 
لمجامعػػػػػػػػات لفػػػػػػػػتح 
 البرام  الجديدة.

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام   .6
أكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ومتوافقة مسػػػػػػتحدثة
متطمبػػػػػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػػػػػع

سػػػػػػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ومتوافقػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػع
المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 

انشغاؿ بعػض  .2
أعضػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػة 
التػػػدريس بالكميػػػات 
باألعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 .التدريسية وغيرها

مقاومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   .6
بعػػػػػػػػػض أعضػػػػػػػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 
لمتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 

 .والتحديث
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .,

 الموارد المالية.

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػئوف التعمػػػػيـ 
 والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب

 بالجامعة.
لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .6

شػػػػئوف التعمػػػػيـ 
و الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 بالكميات.
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

ضماف الجودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػئوف التعمػػيـ 

 .والط ب
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
 ضػػػماف ركػػػزم

و  الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
 االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 .بالجامعة
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

مف   ذاتي 5700
 كؿ كمية
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إعداد برام  بينية بيف بعض التخصصات -
والكميات مثػؿ برنػام  الهندسػة الوراثيػة )بػيف 
كميػػػة العمػػػـو وكميػػػة الطػػػب( وبرنػػػام  الطػػػب 
البػػػديؿ بػػػيف )كميػػػة الزراعػػػة وكميػػػة الطػػػب(، 
برنػػػػػػام  المحاسػػػػػػبة القانونيػػػػػػة بػػػػػػيف ) كميػػػػػػة 

التغذيػػػػػة  التجػػػػػارة وكميػػػػػة الحقػػػػػوؽ(، برنػػػػػام 
) كميػػػػػػػػة الطػػػػػػػػب، الطػػػػػػػػب    جيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيفالع

 البيطري، والزراعة(
عػػػػرض البػػػػرام  األكاديميػػػػة المسػػػػػتحدثة  .,

والمتوافقػػػػػة مػػػػػع المعػػػػػايير األكاديميػػػػػة عمػػػػػى 
بعػػد  مجمػس شػػئوف التعمػػيـ والطػػ ب إلقرارهػػا

 اعتماد مجالس الكميات لها.
لمبػػػػػػػػرام  المجػػػػػػػػالس الحاكمػػػػػػػػة اعتمػػػػػػػػاد . 5

 .األكاديمية المستحدثة
بمػػػػػا ائح الداخميػػػػػة لمكميػػػػػات المػػػػػو  . تطػػػػػوير7

 .واعتمادهاالمستحدثة  هابرامج يتناسب مع
. تنفيذ بعض البرام  المسػتحدثة الكترونيػا 2

األكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمختمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 القطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 .ومعتمدة
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائح .,

الداخميػػػػػة لمكميػػػػػات 
مطػػػورة فػػػي ضػػػوء 
 البرام  المطورة.

اإلعػػػػ ف عػػػػػف  .5
البػػػػػػػػػػػػػرام  عمػػػػػػػػػػػػػى 
البوابػػة اإللكترونيػػة 

داخمًيػػػػػػا وتسػػػػػػويقها 
 وخارجًيا.

فػػػػػػػػػػػػػتح بػػػػػػػػػػػػػاب  .7
القبػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بهػػػػػػػػػػػػػػػذ  

 البرام 

عػػدـ اسػػتكماؿ  .5
البنيػػػػػػػػػػػػة التحتيػػػػػػػػػػػػة 
لػػػػػػػػػػػبعض كميػػػػػػػػػػػات 

 الجامعة.

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .5
 .اإللكترونية

 لمبوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .اإللكترونية
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 وبنظاـ التعميـ عف بعد.
نشػػػػر البػػػػرام  المسػػػػتحدثة عمػػػػى البوابػػػػة . 5

 .اإللكترونية لمجامعة وغيرها
ا تسػػػػػػػػػويؽ البػػػػػػػػػرام  المسػػػػػػػػػتحدثة داخمًيػػػػػػػػػ. ,

المتابعػػػػة الدوريػػػػة لقيػػػػاس فاعميػػػػة ، و اوخارجًيػػػ
  .البرامتمؾ 
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 الهدف الثالث

 

/ التعميم تإلستراتيجيا مستمر تحديث  0-3
 والتقويم التدريب وأساليب التعمم
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0-3-0 
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اساااااتراتيجيات 
وأساااااااااااااااااليب 
التعماااااااااااااااايم / 
الااااااااااااااااااااااااتعمم 

 والتدريب
 
 
 
 
 

2-,-2-6 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجات 

تعمػػػيـ واسػػػاليب 
وتعمػػػػػػـ مطػػػػػػػورة 
ومعمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ومفعمة.

اسػػػػتراتيجيات وأسػػػػاليب التعمػػػػيـ إعػػػػداد  .2
 .والتعمـ المحدثة

يناسػػػػب  تطػػػػوير المػػػػوائح الداخميػػػػة بمػػػػا .6
 االستراتيجيات الجديدة.

عػػرض اسػػتراتيجيات وأسػػاليب التعمػػػيـ  .,
الػػػػػػػواردة مػػػػػػػف  والمػػػػػػػوائح والػػػػػػػتعمـ المحدثػػػػػػػة

الكميػػػػػػػات عمػػػػػػػى مجمػػػػػػػس شػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػيـ 
 ا العتمادها.والط ب بالجامعة تمهيدً 

سػتراتيجيات مجمس الجامعػة إلاعتماد  .5
وأسػػػػػػػػاليب التعمػػػػػػػػيـ والػػػػػػػػتعمـ الػػػػػػػػواردة مػػػػػػػػف 

ع نها.  الكميات واه
أعضػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدريس تػػػػػػػػػػدريب  .7

 .ستراتيجيات المحدثةهـ عمى اإليومعان
تقػػػػػػػػػػػػػػػػويـ أثػػػػػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػػػػػى  .2

 االستراتيجيات الحديثة.

سػػػػػػػػػػتراتيجيات      إ .2 6021 6025
التعمػػػػػػػػيـ  وأسػػػػػػػػاليب
محدثػػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػػتعمـ 
 .ومعتمدة

سػػػػػػػػػػتراتيجيات      إ .6
التعمػػػػػػػػيـ  وأسػػػػػػػػاليب
معمنة عمػى  والتعمـ

البوابػػػة اإللكترونيػػػة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .وبأساليب مختمفة

نقػػػػػػػػػص وعػػػػػػػػػي  .2
بعػػػػػػػػػض أعضػػػػػػػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 
 باإلسػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات
واألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب 

 .المحدثة
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػئوف التعمػػػػيـ 

 .والط ب
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6

 .اإللكترونية
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس و 
التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ 

 بالجامعة.
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .5

ضماف الجودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف  
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرال .6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
مبوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ل

 .اإللكترونية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .,

مركػػػز القيػػػاس 
 و التقويـ.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .5
مركػػػز ضػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 واالعتماد.

 ذاتى 60
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2-,-2-6 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجات 
واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب 
تػػػػدريب محدثػػػػة 

 الفيػػػػػػديو)مثػػػػػػؿ 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونفرانس،
التػػػػػػػدريب عػػػػػػػف 

المحاكػػػػاة  بعػػػػد،
اإللكترونية.... 
وغيرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(  
معتمػػدة ومعمنػػة 

 .ومفعمة

عػػرض اسػػتراتيجيات وأسػػاليب التػػدريب  .2
الػػواردة مػػف الكميػػات ومػػف مراكػػز ووحػػدات 
الجامعة )مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

مركز الجودة، مركػز المعمومػات  ،التدريس
والخػػػػػػػػدمات البحثيػػػػػػػػة... وغيرهػػػػػػػػا( عمػػػػػػػػى 

مجتمػػػػػػع مجمػػػػػػس شػػػػػػئوف البيئػػػػػػة وخدمػػػػػػة ال
 .ا العتمادهابالجامعة تمهيدً 

تطػػػوير المػػػوائح لتناسػػػب االسػػػتراتيجيات  .6
 الجديدة.

السػػابؽ  والمػػوائح سػػتراتيجياتاعتمػػاد اإل .,
 .المجالس الحاكمةتحديدها مف 

عػػػػػػػػرض الخطػػػػػػػػط التدريبيػػػػػػػػة لمكميػػػػػػػػات  .5
ومراكػػػػػػػػػػػػز الجامعػػػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػػػة بتنفيػػػػػػػػػػػػذ 

سػػػػػػتراتيجيات السػػػػػػابؽ اعتمادهػػػػػػا عمػػػػػػى اإل
مجمػػػػػػس شػػػػػػئوف البيئػػػػػػة وخدمػػػػػػة المجتمػػػػػػع 

 العتمادها. تمهيًدا 
اعتمػػػػاد الخطػػػػط التدريبيػػػػة مػػػػف مجمػػػػس  .7

6025 
 
 

6021 
 

سػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات      إ .2
وأسػػػػػػػػػاليب الػػػػػػػػػػتعمـ   
والتعمػػػػػػػػػػيـ محدثػػػػػػػػػػة 

 .ومعتمدةومعمنة
الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  .6

التدريبيػػػػػة لمكميػػػػػات 
ومراكػػػػػػز الجامعػػػػػػػة 

 .معتمدة
الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  .,

معمنػػػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػػػة 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػى البوابػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اإللكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .لمجامعة
خطػػط التػػدريب  .5

 .مفعمة

نقػػػػػػػػػص وعػػػػػػػػػي  .2
بعػػػػػػػػض منسػػػػػػػػوبي 
الجامعػػػػػػػة بأهميػػػػػػػة 
 .التدريب المستمر

نقػػػػػص المػػػػػوارد  .6
الماليػػػػػػػػػة ال زمػػػػػػػػػة 

 .لمتدريب
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػػئوف خدمػػػػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية 
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6

 .اإللكترونية
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

ضماف الجودة 
 و االعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد

 .بالجامعة
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .5

تنميػػػػػة قػػػػػدرات 
أعضػػػاء هيئػػػة 

 .التدريس
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .7

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 

نائب رئيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئةتنمية 
وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .6

الكميػػػػة لشػػػػئوف 
البيئػػػػة وخدمػػػػة 

 المجتمع.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .اإللكترونية

مدير مركز  .5
تنميػػػػػة قػػػػػدرات 
أعضػػػاء هيئػػػة 

 .التدريس
مدير مركز  .7

 ذاتي 50
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 .الجامعة
عػػػ ف الخطػػػط التدريبيػػػة عمػػػى البوابػػػة إ .2

 .اإللكترونية
تنفيػػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػػط التدريبيػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػدة  .5

 .لممستفيديف
تقػػػويـ نتػػػائ  التػػػدريب ومتابعػػػة أثػػػر  فػػػي  .,
 .عماؿنجاز األإ
 

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .البحثية
والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 

 .البحثية
 

 0-3-7 
  يااااااااااااااااااس و
تقاااويم كفااااءة 
العمميااااااااااااااااااااة 
التعميمياااااااااااااااة 
لمرحمااااااااااااااااااااة 
الميسااااااااااااانس 
 والبكالوريوس

 

2-,-6-2 
ـ تقػػػػػوي أسػػػػػاليب
مثػػػػػػػػػؿ  ثػػػػػػػػػةمحد
 ممفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات)

 بنػػوؾ، اإلنجػػاز
 األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئمة،
 التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ
 واإللكترونػػػػػػػػػي.
 ،(غيرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

إعػػػداد أسػػػاليب محدثػػػة لتقػػػويـ البػػػرام   .2
والمقػػػػػررات والطػػػػػ ب تتضػػػػػمف اسػػػػػتط ع 
ةراء الطػػػػ ب، واألطػػػػراؼ المجتمعيػػػػة فػػػػي 

والمقػػػػررات،  مػػػػدى االسػػػػتفادة مػػػػف البػػػػرام 
 وممفات اإلنجاز.

ات بإنشػػػػػػػاء عػػػػػػػرض مقترحػػػػػػػات الكميػػػػػػػ .6
سػواء الممولػة مػف  وحدات القيػاس والتقػويـ

وحػػػػػػػدة ادارة المشػػػػػػػروعات بػػػػػػػوزارة التعمػػػػػػػيـ 
عمػى  وذلػؾ  العالي أو مف التمويؿ الػذاتي

زيػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػدد  .2 ,602 6025
وحػػػػػػػػدات القيػػػػػػػػاس 
والتقويـ في كميات 
الجامعػػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػػبة 

 .ا% سنويً 67
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب  .6

مطػػػػػػػػػػػورة لقيػػػػػػػػػػػاس 
الطػػػػػػػػ ب قػػػػػػػػويـ وت

 .معتمدة ومعمنة

نقػػػػػص المػػػػػوارد  .2
 .المالية
بعػػػض مقاومػػػة  .6

أعضػػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػػة 
  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس
ألسػػػػػػاليب القيػػػػػػػاس 

 .ةطور والتقويـ الم
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػػئوف التعمػػػػػيـ 

 .والط ب
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6

القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
 والتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ 

 .بالجامعة
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

ضػػماف الجػػودة 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لشػػئوف التعمػػيـ 

 .والط ب
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

القيػػػاس مركػػػز 
والتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ 

 .بالجامعة

 ذاتي 2000
+ 

وحدة 
إدارة 
المشروع
ات بوزاة 
التعميـ 
 العالى
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 و معتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
 و معمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 .مفعمة
 
 

مجمػػػس شػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػ ب بالجامعػػػة 
 .قرارهاا إلتمهيدً 
اعتمػػػػػػػاد مجمػػػػػػػس الجامعػػػػػػػة لوحػػػػػػػدات  .,

 .القياس والتقويـ المقترحة مف الكميات
اعتمػػػػػػاد مجمػػػػػػػس الجامعػػػػػػػة ألسػػػػػػػاليب  .5

القيػػػاس والتقػػػػويـ المتضػػػػمنة بعػػػػد عرضػػػػها 
عمػػػػػػى مجمػػػػػػس شػػػػػػئوف التعمػػػػػػيـ والطػػػػػػ ب 
ع نهػا  ومركز القياس والتقػويـ بالجامعػة واه

 .ومتابعة تنفيذها

 وا االعتماد.
 
 
 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,
مركػػػز ضػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة و 

 االعتماد.
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 الهدف الرابع
 

 بتكارلإلمحفزة  بيئة توفير 0-4
 .األعمال وريادة ختراعواإل
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 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
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الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
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 التمويل

0-4-0 
مراكاااز  إنشااااء

لمتميز العممي 
واالبتكااااااااااارات 
فاااااي جامعاااااة 
بنها وفي فرع 
الجامعاااااااااااااااااة 
 باااااااااااااااااااالعبور
وتطاااااااااااااااااااوير 

باااااااااااااااااداعات إ
وابتكااااااااااااااارات 

 طاااااااااااااااااااالبال
ورياااااااااااااااااااااادة 

 .األعمال
 

2-5-2-2 
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحداث

لمتميػػػػػػز مركػػػػػػز 
العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 واالبتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
لرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الموهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيف 
والمبتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ووحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 

فػػػػػػػػػي  التميػػػػػػػػػز 
 .الكميات

 
 
 
 
 

بهػػػػػػا إعػػػػػداد الئحػػػػػة لممركػػػػػز موضػػػػػح  .2
مصػادر -اختصاصػاته–مجاالتػه -)أهدافه
 واعتمادها ونشرها. تمويمه(

تحديػػػػػػػػد مجػػػػػػػػاالت ومعػػػػػػػػايير التميػػػػػػػػز  .6
 وتحديثها بمعرفة لجاف متخصصة.

 بطرؽ متعددة. لتميزنشر ثقافة ا .,
مػػػػػف والموهػػػػوبيف ف يالمتميػػػػز اكتشػػػػاؼ  .5

العػػػػػػادييف وذوي االحتياجػػػػػػات  -الطػػػػػػ ب 
وتبنػػيهـ،  ،كافػػة المجػػاالت فػػي -الخاصػػة 

، وتيسيراشػػػػتراكهـ فػػػػي المػػػػؤتمرات العمميػػػػة
 وتكريمهـ في المناسبات العممية المناسبة.

زيػػػػػادة فػػػػػرص التبػػػػػادؿ الط بػػػػػي بػػػػػيف  .7
كميػػات الجامعػػة والكميػػات المماثمػػة لهػػا فػػي 

 الصيف واندونسيا ...بعض الدوؿ مثؿ 
إعػػػػداد بػػػػرام  تػػػػدريب لتنميػػػػة مهػػػػارات  .2

اإلبػػػػداع واالبتكػػػػار وريػػػػادة األعمػػػػاؿ لػػػػدى 
 .واعتمادهاالط ب 

 البػػػػػػػػػرام  وتسػػػػػػػػػويقهااإلعػػػػػػػػػ ف عػػػػػػػػػف  .5
 .وتنفيذها

معػػػارض دوريػػػة بالجامعػػػة و الكميػػػات  .,

6025 
 

 لمتميػػػػػػزمركػػػػػػز  .2 6021
 العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 واالبتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
 لمموهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيف

 .والمبتكريف
الئحػػػػة معتمػػػػدة  .6

 .ومعمنة لممركز
معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير  .,

ومجػػػػػاالت التميػػػػػز 
 .ومعمنةمحددة 

بػػػػػرام  تػػػػػدريب  .5
مهػػػػػػػػػػػػارات  عمػػػػػػػػػػػػى
واالبتكػػػػار  اإلبػػػػداع

وريػػػػػػػادة األعمػػػػػػػاؿ 
 ومعمنة.معتمدة 

أعػػػػػػػػداد زيػػػػػػػػادة  .7
الطػػػ ب المػػػدربيف 
عمػػػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػػػرام  
المعتمػػػػػػػػدة بنسػػػػػػػػبة 

 .ا% سنويً 20

نقػػػص المػػػوارد  .2
 .المالية

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبة  .6
اكتشػػػػاؼ الطػػػػ ب 
الموهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيف 
والمبتكػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػي 
ظػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
السنوية فػي أعػداد 

 .الط ب
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .,

تسػػػػػػػػػويؽ البػػػػػػػػػرام  
المقدمػػػػػػػػػة لتنميػػػػػػػػػة 
مهػػػػػػػارات اإلبػػػػػػػداع 

 .وريادة األعماؿ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػػئوف خدمػػػػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية 
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز   .6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 

 .البحثية
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   .,

 اإللكترونية.
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة   .5

رعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الموهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيف 

 بالجامعة.
 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 

 .البحثية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اإللكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .لمجامعة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

وحػػػػػػػدة رعايػػػػػػػة 
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0-5-0 
الاااااااااااااااااااااااادعم 

 و ياألكااااااديم
 و خااااااااااادميال

األنشااااااااااااااااطة 
 .الطالبية

 
 
 
 
 
 

2-7-2-2 
دعػػػػػـ الطػػػػػ ب 
ا أكاديمًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا ورعػػػػايتهـ وفقًػػػػ
 .الحتياجاتهـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمػػػػػػػػػػػػدعـ إعػػػػػػػػػػػػداد بػػػػػػػػػػػػرام  متميػػػػػػػػػػػػزة  .2
األكاديمي )عمى مستوى الجامعة وعمػى 

منفػػػػػػػػػذ بعضػػػػػػػػػها مسػػػػػػػػػتوى كػػػػػػػػػؿ كميػػػػػػػػػة( 
الفػػػػػػػػائقيف ا لرعايػػػػػػػػة الطػػػػػػػػ ب لكترونًيػػػػػػػػإ

 هـ،الحتياجػػػاتا وفقػػػا أكاديمًيػػػ والمتعثػػػريف
وعرضػها عمػى مجمػس  ،بمعرفة الكميات

 .شؤوف التعميـ والط ب بالجامعة
إعػػػػداد بػػػػرام  متميػػػػزة لرفػػػػع الكفػػػػاءة  .6

 األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة.
اعتماد البػرام  مػف مجمػس الجامعػة  .,

 .واإلع ف عنها
تػػػػػػػػػب رعايػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػ ب تفعيػػػػػػػػػؿ مك .5

ـ الخػػػػػػػدمات التعميميػػػػػػػة يقػػػػػػػدالوافػػػػػػػديف لت
ة لمطػػػػػ ب الوافػػػػػديف بسػػػػػرعة والموجسػػػػػتي

 ودقة.
وضػػػع خطػػػة لتطػػػوير خػػػدمات دعػػػـ  .7

عػػػ ف ا واعتمادهػػػا واإلالطػػػ ب أكاديمًيػػػ
 عنها.
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بػػػػػػػػػػرام  رعايػػػػػػػػػػة  .2
 متفػػػػػػوقيفالطػػػػػ ب ال

ا والمتعثػػػريف أكاديمًيػػػ
 .موثقة ومعمنة

خطػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػوير  .6
خػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات دعػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

ا أكاديمًيػػػػػػػػػالطػػػػػػػػػ ب 
معتمػػػػػػػػػػدة ومنشػػػػػػػػػػورة 

 .ومنفذة
زيػػػػػػػػػػػادة أعػػػػػػػػػػػداد  .,

الطػػػػػػػػ ب الوافػػػػػػػػػديف 
 بكميات الجامعة.

عػػػػػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػػػػػوفر  .2
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد 
البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريةوالمادية 
ال زمػػػة لتنفيػػػذ تمػػػؾ 

 .نشطةاأل
عػػػػػػػزوؼ بعػػػػػػػض  .6

الطػػػػػػػػػػػػػػػػ ب عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
ممارسػػػػػػة األنشػػػػػػطة 

 .الط بية

مجمػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف  

 و التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 .بالجامعة
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف 
و  الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
 .االعتماد

 البوابػػػػػػػػػػػػػػػػة .,
 .اإللكترونية

نائب رئػيس  .2
الجامعػػة لشػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب
مدير مركػز  .6

ضػػػػماف الجػػػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .اإللكترونية
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متابعػػة تنفيػػذ البػػرام  وخطػػة تطػػوير  .2
 .خدمات دعـ الط ب

2-7-2-6 
أنشػػطة ط بيػػة 
وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
تعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .  متميزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفعيػػػػػػؿ خطػػػػػػط األنشػػػػػػطة الط بيػػػػػػة  .2
 . اتكميو الالمعدة مف قبؿ الجامعة 

تخصيص أماكف لممارسػة األنشػطة  .6
بكػػػؿ كميػػػة مػػػع وضػػػع  المتنوعػػػةالط بية

 .ضوابط لممارستها
قيػػاـ الجامعػػة بالتنسػػيؽ مػػع الكميػػات  .,

بتنفيػػػذ بػػػرام  واضػػػحة وهادفػػػة ل نشػػػطة 
الط بيػػػػة والخػػػػدمات التعميميػػػػة المتميػػػػزة 

خػػػػػدمات الرعايػػػػػة  التعميميػػػػػة،)الػػػػػرح ت 
تػدريب  االجتماعيػة،عانػات اإل الصحية،

الطػػػػػػػػػ ب عمػػػػػػػػػى المهػػػػػػػػػارات المختمفػػػػػػػػػة 
العمػػػػػػػػػؿ ، البػػػػػػػػػرام  المرتبطػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػوؽ 

التنافسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوي االحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 ....وغيرها(الخاصة

قيػاـ مجمػس شػػئوف التعمػيـ والطػػ ب  .5
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خطػػػػػػة الجامعػػػػػػة  .2
ل نشػػػػػػػطة الط بيػػػػػػػة 

 معتمدة ومفعمة.
خطػػػػػػػػط تنفيذيػػػػػػػػة  .6

لممارسػػػػػػػة األنشػػػػػػػطة 
الط بيػػػػػػػة المتنوعػػػػػػػة 
بالكميػػػػػػػػػػات معتمػػػػػػػػػػدة 

 ومفعمة.
أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف  .,

مخصصػػػة لممارسػػػة 
األنشػػػػػػػطة الط بيػػػػػػػة 

 .بكؿ كمية
ط طػػػػػػػػالخقائمػػػػػػػػة  .5

التنفيذيػػػػػة التفصػػػػػيمية 
 لممارسػػػػػػػة االنشػػػػػػػطة

بيػػػة موثقػػػة مػػػف الط 

قمػػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػػاكف  .2
ممارسػػػػػػة األنشػػػػػػطة 
الط بية فػي بعػض 

 .الكميات
نقػػػػػػػص المػػػػػػػوارد  .6

 .المالية

مجمػػػػػػػػػػس  .2
شئوف التعميـ 
 .و الط ب

مجمػػػػػػػػػػس  .6
شػػئوف خدمػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية 
مركػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف 
و الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 .بالجامعة

البوابػػػػػػػػػػػػػة  .5
 .اإللكترونية

مركػػػػػػػػػػػػػػػز  .7

نائػػػب رئػػػيس  .2
الجامعػة لشػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب
نائػػػب رئػػػيس  .6

 الجامعػة لشػئوف
خدمػػة المجتمػػػع 

 .البيئةو تنمية 
مػػػدير مركػػػز  .,

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
 .بالجامعة

مػػدير البوابػػة  .5
 .اإللكترونية

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .7
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ذاتي 2700



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

بالجامعػػػػة بإعػػػػداد مقػػػػاييس الرضػػػػا عػػػػف  
األنشػػػطة الط بيػػػة والخػػػدمات التعميميػػػة 

ا لتنفيػػػػػذها مػػػػػف قبػػػػػؿ تمهيػػػػػدً  ؛واعتمادهػػػػػا
 الكميات.

مجمػػػػػػػػػػػػس الجامعػػػػػػػػػػػػة 
 .ةمعمنو 
دورات تدريبيػػػػػػػػػػػػة  .7

لتطػػػػػػػػػوير المهػػػػػػػػػارات  
المرتبطػػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػػوؽ 

 .العمؿ

المعمومػػػػػػػػػػػػات 
والخػػػػػػػػػػػػػػدمات 

 .البحثية
إدارة   .2

رعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب 

 بالجامعة.

والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
 .البحثية

مدير رعاية   .2
 .الشباب

2-7-2-, 
تطوير خػدمات 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف 

 .الجامعية
 
 
 
 
 
 

تطػػػػػػوير المدينػػػػػػة الجامعيػػػػػػة بمدينػػػػػػة  .2
طوخ الستيعاب عدد كبير مف الطػ ب، 
والقياـ بالصيانة الدورية لها لزيادة أعداد 

 الط ب الممتحقيف بها.
توفير احتياجات المطابخ والمطػاعـ  .6

 مػػػف األجهػػػػزة واألدواتلممػػػدف الجامعيػػػػة 
ا ألعػػداد وفقًػػ ،والمػػواد الغذائيػػة باسػػتمرار
ابجميع المػدف الط ب التي يتـ اسػتيعابه

، وتػػػػػػػػوفير أمػػػػػػػػاكف الجامعيػػػػػػػػة لمجامعػػػػػػػػة
مناسػػػػػػػػػبة لتنػػػػػػػػػاوؿ الطػػػػػػػػػ ب لوجبػػػػػػػػػػاتهـ 
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مطػػػػػػابخ مجهػػػػػػزة  .2
ا لمعػػػايير جػػػودة وفقًػػػ

 .المدف الجامعية
مكتبػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػة  .6

وثقافيػػػػػػػػػػػػػػة مجهػػػػػػػػػػػػػػزة 
ومتصػػػػػػػمة بالمكتبػػػػػػػة 

 .الرقمية بالجامعة
أمػػػػػػاكف مناسػػػػػػبة  .,

لممػػػػػذاكرة ولممارسػػػػػة 
 .األنشطة الط بية

مكانػات نقص اإل .2
 .المادية

 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػس  .2
شػػؤوف خدمػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػع 

 .ةئالبيتنمية 
مجمػػػػػػػػػػػػػػس  .6

إدارة  المػػػػدف 
 .الجامعية

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
 .اإللكترونية

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .5

نائػػػب رئػػػيس  .2
الجامعة لشؤوف 
خدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

و تنمية المجتمع
 .ةلبيئا
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ال .6
عمػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػاـ ال

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف 
 .الجامعية

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .,

 ذاتي 5000
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 .الغذائية
 إعػػػػػػػػػػادة تأهيػػػػػػػػػػؿ م عػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػدف .,

بمػػػػػػػػػا يحقػػػػػػػػػؽ كفػػػػػػػػػاءة األداء  الجامعيػػػػػػػػػة
 وتحقيؽ أقصى استفادة ممكنة منها.

ة العمميػػػػػة مكانػػػػػات المكتبػػػػػإتحسػػػػػيف  .5
والثقافيػػػػػػػػػة وربطهػػػػػػػػػا بالمكتبػػػػػػػػػة الرقميػػػػػػػػػة 

 بالجامعة
تفعيػػػػػؿ نظػػػػػاـ الزهػػػػػراء الدارة المػػػػػدف  .7

 الجامعية 
تػػػػػػوفير أمػػػػػػاكف مناسػػػػػػبة لممػػػػػػذاكرة ،  .2

ولػػػدعـ ممارسػػػة األنشػػػطة الط بيػػػة فػػػي 
و تحسيف البنيػة التحتيػة  المدف الجامعية

 .االليكترونية لممدف الجامعية
تػػػػػػػػوفير وسػػػػػػػػائؿ مواصػػػػػػػػ ت لنقػػػػػػػػؿ  .5

مػػػػػػػف المػػػػػػػدف الجامعيػػػػػػػة إلػػػػػػػى  الطػػػػػػػ ب
 .لعكسكمياتهـ وا
 

وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ  .5
مواصػػػػػػػػػ ت كافيػػػػػػػػػة 
لنقػػػػػؿ الطػػػػػ ب مػػػػػف 

ليها. كمياتهـ  واه
زيػػػػػػػػػػادة الرضػػػػػػػػػػا  .7

 الط بى بالجامعة.
 

تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 .المعمومات

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .7
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
 

مركػػػػػػز ضػػػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

التنفيػػذى لمبوابػػة 
 االلكترونية.
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2-7-2-5 
نظػػػػػػػػػػاـ جػػػػػػػػػػودة 
داخمػػػػػي لممػػػػػدف 

 .الجامعية
 
 
 
 
 
 
 
 

تحػػػػػػديث سياسػػػػػػات وقواعػػػػػػد القبػػػػػػوؿ  .2
 .لممدف الجامعية

إعػػػػػػػػػداد ميثػػػػػػػػػاؽ أخ قػػػػػػػػػي لضػػػػػػػػػبط  .6
 المدف الجامعية.الع قات بيف منسوبي 

لمعػػػامميف بالمػػػدف  المسػػػتمرالتػػػدريب  .,
 الجامعية.

تحػػػديث الهيكػػػؿ التنظيمػػػي لمعػػػامميف  .5
 .بالمدف الجامعية

التوصيؼ الوظيفي لمعامميف بالمػدف  .7
 الجامعية.

سياسػػػػػػػػات قبػػػػػػػػوؿ  .2 6066 6025
الطػػػػػػػػػػػػػ ب لممػػػػػػػػػػػػػدف 
الجامعيػػػػػػػػة معتمػػػػػػػػدة 

 ومعمنة.
ميثػػػػػػػاؽ أخ قػػػػػػػي  .6

 .معتمد ومعمف
خػػػػػػػدمات المػػػػػػػدف  .,

 .مميكنةالجامعية 
هيكػػػػػػػؿ تنظيمػػػػػػػي  .5

 .معتمد ومعمف
توصػػػيؼ وظيفػػػي  .7

لمعػػػػػػػػػػامميف بالمػػػػػػػػػػدف 
الجامعيػػػػػػػػػػة معتمػػػػػػػػػػد 

 .ومعمف

ضػػػػػػعؼ البنيػػػػػػة  .2
التحتيػػػػة لتكنولوجيػػػػا 

 .المعمومات

مجمػػػػػػػػػػػس  .2
شػػػؤوف خدمػػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية 
مجمػػػػػػػػػػػس  .6

المػػػػػػػػػػػدف  إدارة
 .الجامعية

مركػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف 
و الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 .بالجامعة

 

نائػػب رئػػيس  .2
الجامعة لشؤوف 
خدمػػة المجتمػػػع 

 .البيئةو تنمية 
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6

 ضػػػماف الجػػػودة
 و االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 .بالجامعة
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ال .,
ممػػػػػػػػػػدف لعػػػػػػػػػػاـ ال

 .الجامعية

 ذاتي 5000

2-7-2-7 
نظػػػػػػػاـ صػػػػػػػيانة 
دوريػػػػػػػة لممػػػػػػػدف 

وحػػػدة صػػػيانة مرافػػػؽ وأجهػػػزة  تفعيػػػؿ .2
 .ف الجامعيةالمد
تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وحػػػػػػػػػػػػػػػػدة إدارة األزمػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6
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وحػػػػػػػػػػدة صػػػػػػػػػػيانة  .2
مرافػػػػػػػػػػػػػػػؽ وأجهػػػػػػػػػػػػػػػزة 
ا المدينػػػة مفعمػػػة طبقًػػػ
لمعايير جودة المدف 

مكانػػػػػػػػات نقػػػػػػػػص اإل
 .المادية

 
 

مجمػػػػػػػػػس  .2
شػػؤوف خدمػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػع 

نائب رئػيس  .2
الجامعػػة لشػػؤوف 
خدمػػػة المجتمػػػػع 

 ذاتي 5000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 .الجامعية
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الجامعية .والكوارث
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة إدارة  .6

األزمػػػػػػات والكػػػػػػوارث 
ا لمعػػايير مفعمػػة طبقًػػ

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف 
 .الجامعية

 .البيئةتنمية 
مجمػػػػػػػػػس  .6

إدارة  المػػػػدف 
 .الجامعية

مركػػػػػػػػػػػػػػػػز . ,
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف 
و الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 .بالجامعة

االدارة .5
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 بالجامعة.
 

 .البيئةو تنمية 
مركػز مدير  .6

 ضػػػػماف الجػػػػودة
 و االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 .الجامعةب
مشرؼ عاـ  .,

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف 
 .الجامعية

االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  .5
العػػػػػاـ المسػػػػػاعد 

 لمجامعة.



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف السادس
 

 المهارات وتعزيز لتنمية مراكزانشاء  0-6
 فى والخريجين لمطالب التطبيقيةالمهنية و 

 .التوظيف أماكن

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

0-6-0 
 كز ار م نشاءا

لت هياااااااااااااااااااااال 
الطاااااااااااااااااااالب 

ن يوالخااااااااااريج
بمشااااااااااااااااركة 
المؤسساااااااااات 

 .المجتمعية
 
 
 
 
 

2-2-2-2 
 و طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب

 خريجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
 و مؤهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزودوف
 بالمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
 التطبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ال زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 لمتوظيؼ
 
 
 
 
 
 
 
 

مركػػػػػػػػز لورشػػػػػػػاد الػػػػػػػػوظيفي  انشػػػػػػػاء .2
يتػػػػػولى مهمػػػػػة تػػػػػدريب  وريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ

الطػػػػػػػػ ب عمػػػػػػػػى ابتكػػػػػػػػار  مشػػػػػػػػروعات 
صػغيرة وتمكيػػنهـ مػف مهػػارات التخطػػيط 

 والتنفيذ واإلدارة.
لممركػز موضػح موحػدة إعداد الئحة  .6

-اختصاصػػػػاته–مجاالتػػػػه–بهػػػػا أهدافػػػػه 
الخػريجيف بمعرفة إدارة وغيرها،...تمويمه

نشػػػاء ونشػػػرها  واعتمادهػػػا  لػػػهوحػػػدات  واه
 .بالكميات

 دراسة المعايير القومية لمتوظيؼ. .,
ؼ يضػػػـ يػػػعقػػػد ممتقػػػى سػػػنوي لمتوظ .5

مؤسسػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػع المسػػػػػػػػتفيدة مػػػػػػػػف 
 .ؿجامعة وأصحاب األعماالخريجي 

تفعيػػػػػؿ مبػػػػػادرة التػػػػػدريب مػػػػػف أجػػػػػؿ  .7
 التشغيؿ وتطبيقها في كافة المجاالت.

تحديػػػد المهػػػػارات التطبيقيػػػػة ال زمػػػػة  .2
 .لمتوظيؼ

االسػػػػػػػػتراتيجيات  و إعػػػػػػػػداد البػػػػػػػػرام  .5

6025 
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كػػػز لورشػػػاد مر  .2
الػػػػػػػوظيفي وريػػػػػػػادة 

الئحػة  ؿ لهاألعما
 .معتمدة ومعمنة

معػػػػػايير قوميػػػػػة  .6
و مهارات تطبيقية 
لمتوظيػػػػػؼ محػػػػػددة 

 واضحة.
ممتقػػػػػػػػى عقػػػػػػػػد   .,

 يجمػػػػػػػػػػػػػػعسػػػػػػػػػػػػػػنوي 
رجػػػػػػػػػاؿ األعمػػػػػػػػػاؿ 
وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب 
المصالح بخريجي 

 .الجامعة
بػػػػػرام  تدريبيػػػػػة  .5

عمػػػػػػػػػػػػي مهػػػػػػػػػػػػارات 
التوظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

التطبيقيػػػػة معتمػػػػدة      
 ومعمنة.

ضػػعؼ تسػػويؽ  .2
 .البرام  التدريبية

ضػػعؼ المػػوارد  .6
 .المالية

ضػػػعؼ قنػػػوات  .,
االتصػػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػػػيف 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ومؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المجتمع
عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػود  .5

قاعػػػػػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػػػػػات 
لػػػػػػػػػػػػػػػدى  محدثػػػػػػػػػػػػػػػة
لرجػػػػػػاؿ  الجامعػػػػػة،

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعة 
بالقميوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ومؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتهـ 

 اإلنتاجية.

مجمػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
خدمػػػػػة شػػػػػئوف 

و المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 .البيئةتنمية 

 إدارة .6
الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريجيف 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والكميات
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

و  الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
 االعتماد
 .بالجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .5
 المعمومات

والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
 .البحثية

. مكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػب 7

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
و المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية 
مدير إدارة  .6

الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريجيف 
 .بالجامعة

مدير إدارة  .,
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 

 .البحثية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

مركػػػز الخدمػػػة 
العامػػػة لمغػػػات 

,00 
 

التمويؿ 
 الذاتي
+ 

التعػػػػػػػػػػػػػػػاوف 
مػػػػػػػػػػػع وزارة 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 

 العاممة
+ 

الهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 اتوالتبرع

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
المؤسسات 
 المجتمعية
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 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ال زمػػػػػػػػػػػة لتأهيػػػػػػػػػػػؿ الخػػػػػػػػػػػريجيف عمػػػػػػػػػػػى 
المهػػػػارات التطبيقيػػػػة ال زمػػػػة لمتوظيػػػػؼ 

 ع ف عنها.واعتمادهاواإل
 عمػػىلتػػدريبهـ  عقػػد دورات لمخػػريجيف .,

المهػػػػارات التطبيقيػػػػة ال زمػػػػة لمتوظيػػػػؼ 
 مف خ ؿ:

  التػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػي مهػػػػػػػػارات التعامػػػػػػػػؿ
مثػػػؿ مهػػػػارات  Soft Skillsالناعمػػػة 

المغػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػة، ومهػػػػػػارات الحاسػػػػػػب 
انلػػػػػػػػػي ومهػػػػػػػػػارات التواصػػػػػػػػػؿ الفعػػػػػػػػػاؿ، 

 ومهارات كتابة السير الذاتية.
  التػػػػػػػدريب عمػػػػػػػى المهػػػػػػػارات المهنيػػػػػػػة

hard skills . 
  االحتياجػػػات  لػػػذويالتأهيػػػؿ لمتػػػدريب

 .الخاصة
قيػػػػػػاس أثػػػػػػر ومػػػػػػردود التػػػػػػدريب عمػػػػػػى و  

 .الخريجيف

تطبيػػػؽ البػػػرام   .7
التدريبيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى 
مهػػػارات التوظيػػػؼ 

عمػػى مػػا التطبيقيػػة 
%( 20) نسػػػػػػػػػػػػػػػبته

مػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػريجيف 
 .اسنويً 
 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاييس .2

 واضػػػػػػػػحة لقيػػػػػػػػػاس
تمػػػػؾ  أثػػػػر ومػػػػردود

 البرام  وتطبيقها.

عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػود  .7
قاعػػػػػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػػػػػات 
ا محدثػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػنويً 
 .لخريجي الجامعة

رعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريجيف 

 بالكميات.
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 2

الخدمة العامػة 
لمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 االجنبية.
. وحدة ادارة 5

المشػػػػػػػػػػػػروعات 
 بالجامعة.

 االجنبية.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .7

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ادارة 
 المشروعات.



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
 

 

 

 

 

 

 الهدف السابع 
 

 الخريجين بين الروابط تعزيز 0-7
 .التوظيف وجهات والجامعة

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

0-7-0 
 و إنشاااااااااااااااااء

 وحادات تفعيل
 متابعاااااااااااااااااااااة
 الخاااااااااااااريجين
 بكمياااااااااااااااااااااات

 .الجامعة

2-5-2-2 
 بيانػػػػػػات قواعػػػػػد

 لخريجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 فػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػة

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف
 التوظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 .المختمفة
 
 
 

إلرشػػػػػػػاد الػػػػػػػوظيفي ا كػػػػػػػزر م . متابعػػػػػػػة2
 .كمياتالخريجي ل وريادة األعماؿ

وضػػع أسػػاليب لمتواصػػؿ مػػع جهػػات . 6
التوظيػػؼ ذات الع قػػة داخػػؿ جمهوريػػة 

 .مصر العربية وخارجها
ا عقػػػػػػػػػػد ممتقػػػػػػػػػػى لمتوظيػػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػػنويً . ,

الجامعةعمى التواصػؿ  خريجيلمساعدة 
مػػػػع مؤسسػػػػات التوظيػػػػؼ ذات الع قػػػػػة 

 .داخؿ مصر وخارجها
إنشػػاء رابطػػة لخريجػػى  جامعػػة بنهػػا . 5

 .الخبرات بيف الخريجيف لتبادؿ
 .اتحديث بيانات الخريجيف سنويً . 7

602, 
 
 
 

6066 
 
 
 
 

أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب   .2
محػػػػػػددة لمتواصػػػػػػؿ 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التوظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ذات 
الع قػػػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػػػؿ 
جمهوريػػػػػػة مصػػػػػػر 

 .وخارجهاالعربية 
عقػػػػػػػػػػد ممتقػػػػػػػػػػى  .6

 .االتوظيؼ سنويً 
رابطػػة خريجػػي  .,

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػة بنهػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 .مشهرة

ضػػعؼ المػػوارد  .2
 .المالية

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .6
اسػػتجابة مؤسسػػات 
التوظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ذات 

 .الع قة
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبة  .,

التواصػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػع 
 .الخريجيف

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
خدمػػػػػػة شػػػػػػئوف 

و المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 .البيئةتنمية 
إدارة  .6

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريجيف 

 .بالجامعة
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,

 .اإللكترونية
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

خدمػػػػة لشػػػػئوف 
و المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية 
مدير إدارة   .6

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
 .الخريجيف

مدير إدارة   .,
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .اإللكترونية

2000 
 

التمويؿ 
 الذاتي
+ 

بالتعػػػػػػػػػػػػاوف 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
مؤسسػػػػػػػات 
التوظيػػػػػػػػػؼ 

 ذات
 .الع قة

2-5-2-6 
اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
مفعمػػػػػػػة بػػػػػػػيف 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

إعػػػػػػػػػػداد قاعػػػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػػػات لجهػػػػػػػػػػات  .2
التوظيػػػػػؼ المختمفػػػػػة التػػػػػي يمكػػػػػف عقػػػػػد 

 اتفاقيات معها.
التواصػػؿ بػػػيف مركػػز تأهيػػػؿ خريجػػػي  .6

 الجامعة وجهات التوظيؼ المختمفة.

6025 
 
 
 

6066 
 
 
 
 

قاعػػػػػدة بيانػػػػػات  .2
بجهػػػات التوظيػػػؼ 
المختمفػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي 
يمكػػػػػػػػػف لمجامعػػػػػػػػػة 

 التعاوف معها.

ضػػعؼ المػػوارد  .2
 .المالية

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .6
استجابة مؤسسات 
التوظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ذات 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
خدمػػػػػة شػػػػػئوف 

و  المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع
 .البيئةتنمية 

إدارة  .6

نائب رئيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
و  المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع

 .البيئةتنمية 

600 
 

التمويؿ 
 الذاتي
+ 

بالتعػػػػػػػػػػػػاوف 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

وجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 التوظيؼ.

 

 

 

عقد بروتوكوالت تعاوف بيف الجامعة  .,
 والمؤسسات المختمفة لمتوظيؼ.

بروتوكػػػػػػػػػػػػػػػوالت  .6
تعػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
الجامعػػػػػة وجهػػػػػات 
التوظيؼ المختمفػة 

 مفعمة.

 .الع قة
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبة  .,

التواصػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػع 
 .الخريجيف

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريجيف 

 .بالجامعة
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,

 .اإللكترونية
 

مدير إدارة   .6
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 

 .الخريجيف
مػػػػػػػػدير إدارة .5

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .اإللكترونية

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  -7
مركػػػػػػز تاهيػػػػػػؿ 
خريجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 الجامعة

مؤسسػػػػػػػات 
التوظيػػػػػػػػػؼ 

 ذات
 .الع قة

  

 

 

 



 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 
 جودة منظومة الدراسات العميا وأخال يات البحث العممي واالبتكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد

 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 409090 76 13 23 7 اىغبٝخ اىضبّٞخ

تهتـ الغاية الثانية بتطوير وتحديث البرام  األكاديمية لمدراسات        
العميا والمعامؿ واألجهزة البحثية والمج ت العممية لمجامعة مع استحداث 

وضرورة تطبيؽ أخ قيات البحث العممي وحماية الممكية برام  جديدة، 
الفكرية بالجامعة وكمياتها، وتوفير بيئة محفزة لمبحث العممى واالبتكار، 
إضافة إلى أهمية رفع جودة الطاقة اإلنتاجية البحثية والمشاركة الفعالة في 

 .الصناعة والتنمية المستدامة مف خ ؿ البحوث التطبيقية



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

 بتكاراإل و العممي البحث أخال يات و العميا الدراسات منظومةجودة 
 

 األستراتجيةاألهداف 
 

 المشروع/المبادرة
تكمفة المشروع 

 باأللف
رام  اكاديميػػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػا تطػػػػػػػػػوير بػػػػػػػػػػ 6-2
 .استحداث برام  جديدةو 

 2600 واستحداث برام  جديدة غير تقميدية.  مطور  عميابرام  دراسات  6-2-2
 570 .التقويـتحديث مستمر الستراتيجيات التعميـ و التعمـ و اساليب التدريب و  6-2-6

مسػػاهمة فعالػػة لمبحػػث العممػػى فػػى تنفيػػذ الخطػػط  6-6
 .والتنمية المستدامةالبحثية  القومية و كذا الصناعة 

 20700 .القومية البحثية الخطط مع تتفؽ لمجامعة بحثية خطة 6-6-2
 2000 بحوث تطبيقية مشتركة مرتبطة بالصناعة والتنمية المستدامة. 6-6-6

 27000 انشاء حاضنات عممية وتكنولوجية. 2-,-6 لمبحث العممى محفزة ل بتكار.توفير بيئه  ,-6
 50000 والنشر الدولى وحوافز لممتميزيف.بالجامعة صندوؽ حساب البحوث العممية  دعـ 2-5-6 رفع الطاقة االنتاجية البحثية. 6-5

 657000 دعـ مراكز و معامؿ الجامعة البحثية.  6-5-6
 5000 األبحاث العممية.تسويؽ  ,-6-5

 حمايػػػػػػػة و العممػػػػػػػي البحػػػػػػػث أخ قيػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ 6-7
 بالجامعه. الفكرية الممكية

 2700  انشاء و تفعيؿ لجاف أخ قيات البحث العممي بالجامعه و كمياتها. 6-7-2
 700 . كمياتها و بالجامعه الفكرية الممكيةحماية حقوؽ  6-7-6
 50 لمبحث العممىدليؿ لمممارسات االخ قية  ,-6-7

دعػػـ و تطػػوير وحػػدة المعامػػؿ واألجهػػزة العمميػػة  6-2
 .االجهزةومى لممعامؿ و قبالجامعة و ربطها بالمركز ال

 بوحػػدة ربطهػػا و بالجامعػػة العمميػػة األجهػػزة و المعامػػؿ عػػف معموماتيػػة شػػبكة انشػػاء 6-2-2
 .المصرية بالجامعات العممية األجهزة و المعامؿ

200 

المجػػ ت العمميػػة لمجامعػػة ) ذات موقػػع تطػػوير  6-5
 Impacted ) الكترونى و لها معامؿ تأثير

 2000 .و لها معامؿ تأثير مج ت عممية محكمة دوليا إصدار 6-5-2

 501010 التكمفة اإلجمااااااالية
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7-0-0 
 دراسات برامج
 مطااااور  عميااااا

 ساااااااتحداثإ و
 جديااادة بااارامج
 .تقميدية غير
 
 
 
 
 
 
 

6-2-2-2 
بػػػػػػػرام  دراسػػػػػػػات 
عميػػا مطػػورة  بمػػا 
يتوافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
االكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
المتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
ومراجعتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 .داخميًا وخارجياً 

تبنػػػػى معػػػػايير اكاديميػػػػه لمواصػػػػفات  .2
 .خري  الدراسات العميا

إعتمػػاد محتػػوى المقػػررات و البػػرام   .6
 .وتوصيفها مف  مجالس االقساـ

إعتمػػػػػػػػػػػػػػاد محتػػػػػػػػػػػػػػوى المقػػػػػػػػػػػػػػررات و  .,
 مجمػػػػسو توصػػػػيفها مػػػػف  مجمػػػػس الكميػػػػة 

 .الجامعة
 

6025 
 
 
 
 
 
 
 

 

6060 
 
 
 
 
 
 

 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام   .2
ومقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات 
لمدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا 
موصفة معتمػدة و 
موثقػػػػػػػػػػػػػػػػة طبقػػػػػػػػػػػػػػػػا 
لممعػػػػػايير المتبنػػػػػا  
 .و معمنة و مفعمة

 
 

تػػأخير و بػػطء  .2
 .االجراءات

 
 
 
 
 
 
 

 االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ .2
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الجامعة
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  .6

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
 بالكميات 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,
ضماف الجودة  
و اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
  رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 

لدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا
و العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .البحوث
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء . 6

 الكميات
. وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء ,

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 والبحوث.
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 ذاتى
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6-2-2-6 
بػػػػرام  مسػػػػتحدثة 
طبقػػا الحتياجػػات 

 .سوؽ العمؿ
 
 

مدراسػات العميػا بمػا لإستحداث برام  . 2
 .يتناسب مع احتياجات سوؽ العمؿ

بػػػػػرام  توعيػػػػػة عمػػػػػى الموقػػػػػع  إعػػػػػداد. 6
االلكترونػػػي لمجامعػػػة والكميػػػات والمعاهػػػد 
لجػػػػػػػػذب الطػػػػػػػػ ب الوافػػػػػػػػديف ل لتحػػػػػػػػاؽ 

 .ببرام  الدراسات العميا

جديػػػػػػػػد  بػػػػػػػػرام   .2 6060 6025
ومقػػػػررات مرتبطػػػػة 

سػػػػػوؽ باحتياجػػػػػات 
موصػػػػػػػػفة )العمػػػػػػػػؿ 
 ،موثقة   ،معتمدة 
 .(معمنة 

تػػأخير و بػػطء  .2
 .االجراءات

. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
. االقسػػػػػػػػػػػػػػػاـ 6

 العممية.
. وحػػػػػػػػػػػػػػػدات ,

ضماف الجودة 
 بالكميات 

.  مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضماف الجودة 
و اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
. وحػػػػػػػػػػػػػػػدات 7

تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ITالمعمومات 

. نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العميا.
 
 
 

 ذاتى 200
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6-2-2-, 
التزايػػػػػد المسػػػػػتمر 
 ألعػػػػداد الوافػػػػػديف
 ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام 

 الدراسات. 
 
 
 
 

اجػػػػػراءات القيػػػػػد و التسػػػػػجيؿ  ميكنػػػػػة. 2
 .لمط ب

توزيع دليػؿ الطمبػة الوافػديف إعداد و . 6
و أدلػػػػة البػػػػرام  عمػػػػى الجهػػػػات المعنيػػػػة 

 .مثؿ السفارات
تػػػػػوافر جميػػػػػع المعمومػػػػػات الخاصػػػػػة . ,

 بااللتحػػػػػاؽ بػػػػػالبرام  و توصػػػػػيفها عمػػػػػى
 .كترونى لمكميات و الجامعةالموقع اإل

 

زيػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػدد  .2 6066 6025
الوافػػػػػػػػديف الطمبػػػػػػػػة 

الممتحقيف بالبرام  
 .المختمفة سنويا

بطء اجػراءات  .2
تسػػػػػػجيؿ الوافػػػػػػديف 
بػػػالمجمس االعمػػػػى 

 لمجامعات
 

األقسػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ . 2
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات
 . مجػػػػػػػػػػػػػػػػالس6
لدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا

 العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 .بالكميات

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  ,
 برعايػػة الطػػ 

 .الوافديف
. إدارة 5

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الثقافية.

 IT. وحدة 7

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
  رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .العميا
وحدة  مدير .6

رعايػػة الطػػ ب 
 الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييف
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 .الكميات
. مػػػدير إدارة ,

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الثقافية.

. مستشػػػػػػػػػػػػار 5
رئػيس الجامعػة 
لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات.

الموازنة  7000
 العامة
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7-0-7 
يث تحاااااااااااااااااااااد

مسااااااااااااااااااااتمر 
الساااتراتيجيات 

م التعمالتعميم و 
واسااااااااااااااااااليب 
التاااااااااااااااااادريب 

 لتقويموا

6-2-6-2 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات 
تعمػػػػػػػػػػػيـ و تعمػػػػػػػػػػػـ 

اسػػػػاليب تػػػػدريب و 
 .متنوعه

لػػػػػػػػوائح الدراسػػػػػػػػات العميػػػػػػػػا  تحػػػػػػػػديث .2
 .الجامعةبكميات 

اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تعمػػيـ و تعمػػـ  .6
 متنوعة.

 استخداـ اساليب تدريب متنوعه .,
 
 

6025 
 
 
 
 
 
 

6060 
 
 
 
 
 
 

لػػػػوائح داخميػػػػة  .2
لمدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا 

معتمػػػػػدة ، محدثػػػػػة)
مفعمػػػػػه ، معمنػػػػػة  ،

 .بكميات الجامعة
تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  .6
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات إ

التعمػػيـ و الػػتعمـ و 
 اساليب التدريب

بػػػػػطء تػػػػػأخير و . 2
 .االجراءات

 
 
 
 
 

. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
 االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ.6

العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 .كمياتالب
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ,

ضػػماف الجػػودة 
و اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5

القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس و 
 التقويـ.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
  رئػيس الحامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6

ضػػماف الجػػودة 
و اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ,

القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس و 
 التقويـ.
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 ذاتى
 
 
 
 
 
 

6-2-6-6 
نظػػػػػػػػػاـ داخمػػػػػػػػػي  

متكامػػػػػػػؿ لقيػػػػػػػاس 

تشػػػػػػػػكيؿ واعتمػػػػػػػػاد لجػػػػػػػػاف المتابعػػػػػػػػه . 2
 .والتقييـ

وضػػع بػػرام  تدريبيػػة ألعضػػاء هيئػػة . 6

لجػػػػػػاف متابعػػػػػػه . 2 ,602 6025
و تقيػػػػػػػػػيـ العمميػػػػػػػػػة 
التعميميػػػػػػة بكميػػػػػػات 

ير و بػػػطء . تػػػأخ2
 .االجراءات

 لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف. 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 العميا والبحوث

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
  رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 

 ذاتى 270



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

كفػػػػػػػػػاء  العمميػػػػػػػػػه 
 .التعميميه معمف

 التدريس لرفع قدراتهـ.
اعتمػػػػػػػػاد ونشػػػػػػػػر معػػػػػػػػايير واسػػػػػػػػاليب . ,

 .التقويـ لمفاعميه التعميميه
 

 .الجامعة
لجػػػػػػاف متابعػػػػػػه . 6

البػػػػػػرام  التدريبيػػػػػػة 
ألعضػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػة 

 .التدريس
. تنػػػػػػوع أسػػػػػػاليب ,

لمفاعميػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػويـ 
 التعميمية.

 بالكميات.
االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ . 6

 .العمميه
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ,

ضػماف الجػودة 
و اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5

تنميػػػػػػة قػػػػػػدرات 
اعضػػػػاء هيئػػػػة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس و 
القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات 

 بالجامعة. 
 

لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و

 .البحوث
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 6

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة و 
اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
. عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء ,

 الكميات.
. وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء 5

الكميات لشئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 والبحوث.



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
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 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة
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 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
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الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من
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7-7-0 
 بحثيااااة ةخطاااا

 تتفق لمجامعة
 الخطاااااط ماااااع

 البحثياااااااااااااااااااة
 .القومية

 
 
 
 
 
 
 

6-6-2-2 
خطػػػػػػػػػػة بحثيػػػػػػػػػػة  

لمجامعػػػػػػػة معمنػػػػػػػة 
وموثقػػػػػػة ومفعمػػػػػػة  
وتتفؽ مع الخطه 

 .البحثيه لمدولة

البحثيػػػػػة لمجامعػػػػػة و إعػػػػػداد الخطػػػػػة . 2
مػػػػع االهتمػػػػاـ باالبحػػػػاث التػػػػػى  الكميػػػػات

 - 6060تخػػػػػػػػص المشػػػػػػػػاريع القوميػػػػػػػػة 
60,0. 

 .متابعة تنفيذ الخطة البحثية. 6
 

خطػػػػػػػػػػػػػػػة بحثيػػػػػػػػػػػػػػػة  .2 6025 6022
 27ة و عػػػػػدد لمجامعػػػػػ

 خطػػػػة بحثيػػػػة لمكميػػػػات
معتمػػػػػػػػػػػػػػدة و معمنػػػػػػػػػػػػػػة 
ومتفقػػػػػػػة مػػػػػػػع الخطػػػػػػػه 

 .البحثيه لمدولة
تشػػػػػػػػػػػػػكيؿ لجػػػػػػػػػػػػػاف  .6

متابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 البحثية.

 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .2
إنتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفقات 
النقدية لتمويػؿ 

 .الخطة
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .6

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
األقسػػػػػػػػػػػػػػاـ  .,

 العممية.
وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .5

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
 بالكميات

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .7
ضماف الجودة 
و اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
  رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
. عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 6

 الكميات.
.وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء ,

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 والبحوث.

 ذاتى 700
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 باأللف
مصادر 
 التمويل

 6-6-2-6 
ابحػػػػػػػػػاث عمميػػػػػػػػػة 
مبتكػػػػػػػػػػػػرة تخػػػػػػػػػػػػدـ 
الخطػػػػػػػة البحثيػػػػػػػة 

 .لمدوله

قنػػػػػػػػوات اتصػػػػػػػػاؿ عديػػػػػػػػدة لمبػػػػػػػػاحثيف . 2
 .بالبيئة العممية بالداخؿ و الخارج 

زيػػػػػادة فػػػػػرص سػػػػػفر أعضػػػػػاء هيئػػػػػة . 6
التػػػػػػػػػػدريس إلػػػػػػػػػػى الجامعػػػػػػػػػػات العالميػػػػػػػػػػة 

 .المتميزة
البػػػػػػػػاحثيف عمػػػػػػػػى حضػػػػػػػػور تشػػػػػػػػجيع . ,

المػػؤتمرات العالميػػة و االشػػتراؾ بالزمالػػة 
 .والجمعيات الدولية المتخصصة

الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى مشػػػػػروعات بحثيػػػػػة . 5
ممولػػػة مػػػػف مؤسسػػػات بحثيػػػػة محميػػػػة أو 

 .دولية
وضع حوافز لتشػجيع البػاحثيف عمػى . 7

اجػػػػراء أبحػػػػػاث موائمػػػػػة لمخطػػػػػة البحثيػػػػػة 
 .لمدولة

 . دم  البحث العممى بالصناعة.2

6025 
 

6066 
 

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد . 2
االبحػػػػػػػػػػػاث المنشػػػػػػػػػػػػور  

 .سنويا  %60بنسبة 
زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد . 6

 المبعػػػػػػػػػػػػوثيف لمخػػػػػػػػػػػػارج
 .% سنويا 20
زيػػػاد  فػػػى حضػػػور . ,

 ةالمػػػػػػػػػؤتمرات الداخميػػػػػػػػػ
 .ةوالخارجي

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد . 5
المشػػػػػػػروعات البحثيػػػػػػػه 

 .% سنويا20 المموله
قائمػػػػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػػػػوافز . 7

 .وجوائز لمباحثيف
قائمػػػػػػػػػػه االبحػػػػػػػػػػاث . 2

تخػػػػػدـ المجتمػػػػػع التػػػػػى 
 .والعمميه التعميميه

عػػدـ تػػوافر . 2
 .التمويؿ

. عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ 6
إنتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفقات 
النقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لتمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 الخطة.

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 6

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ . ,

 .العممية

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
 رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
. مستشػػػػػػػػػػػػار 6

رئػيس الجامعػة 
لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 العممى.
 

 ذاتي 20000
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

. تػػػػػػػػػػػػػػوفير قنػػػػػػػػػػػػػػوات 5
إتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
لمبػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف بالبيئػػػػػػػػػػػػػػػػة 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػة بالػػػػػػػػػػػػػػػداخؿ 

 والخارج.

7-7-7 
 بحاااااااااااااااااااااااوث
 تطبيقيااااااااااااااااااة
 مشااااااااااااااااااتركة
 مرتبطاااااااااااااااااااة
 و بالصاااااناعة

 التنميااااااااااااااااااااة
 .المستدامة

 

6-6-6-2 
أولويػػػػػات محػػػػػددة 

بحػػػػػػػث العممػػػػػػػي لم
بالجامعػػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػا 
يتناسػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػع 
احتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المجتمع

الجهػػػػػػػػات الحكوميػػػػػػػػة وغيػػػػػػػػر وة دعػػػػػػػػ. 2
 لمناقشة مشاكؿ المجتمع. حكومية

تشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة لممشػػػػػروعات البحثيػػػػػة . 6
 لمناقشة مشاكؿ المجتمع.

تحديػػػػػػػػػػد أولويػػػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف . ,
 .البحوث

تقرير باالحتياجات . 2 .أ  ,602 6025
 .الفعمية مف البحوث

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد . 6 .ة 
المشػػػػػػػروعات البحثيػػػػػػػة 

 .المجتمعية

ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .2
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة 
الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المستفيدة

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .6

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .,

شػػػػػػئوف خدمػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
تنميػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػة 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
 رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .6

 رئػيس الجامعػة
خدمػػػػػة لشػػػػػئوف 

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة.

مستشػػػػػػػػػػار  .,

 ذاتى 700
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 بالكميات.
االقسػػػػػػػػػػػػػػاـ  .5

 .العمميه

الجامعػة رئػيس 
لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 العممى.
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .5

 الكميات.

6-6-6-6 
اتفاقيػػػػػات مفعمػػػػػة  
مػػػػػػػع القطاعػػػػػػػات 
االنتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 .والخدميه

تكػػػػػػػويف فريػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػؿ ل تصػػػػػػػػاؿ و . 2
التواصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع القطاعػػػػػػػػات االنتاجيػػػػػػػػه 

 والخدميه.
دعػػوة مسػػئولي المؤسسػػات االنتاجيػػه . 6

والخدميه  لمندوات و المؤتمرات وحمقات 
تقػػـو بهػػا كميػػات الجامعػػة  المناقشػػة التػػى
 بصورة مستمرة.

تقػػديـ األستشػػارات الفنيػػة لممؤسسػػات . ,
 .اإلستثمارية

6025 
 

6060 
 

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد . 2
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
األسػػػػػػػػػػػػػػتثمارية التػػػػػػػػػػػػػػى 
 تحصػػػؿ عمػػػى خػػػدمات

 .% سنويا 60
زيػػػػػػػػػػػػػػػادة رضػػػػػػػػػػػػػػػاء . 6

% 60 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفيديف
 .سنويا
وجػػػػػػػػػػػػػود أبحػػػػػػػػػػػػػػاث . ,

تطبيقيػػػػة مشػػػػتركة بػػػػيف 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ . 2
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة 
الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المستفيدة

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس 6

شػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة.

قسػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األ. ,
 .العمميه

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
 رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
. نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 6

 رئػيس الجامعػة
شػػػػػػئوف خدمػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 ذاتى 700
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والهيئػػػػػػػػػػػػػات  الكميػػػػػػػػػػػػػات
 .الصناعية

 تنمية البيئة.
. عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء ,

  الكميات.
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 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
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7-3-0 
 انشااااااااااااااااااااااااء
 حاضااااااااااااااانات
 عمميااااااااااااااااااااااة
 .وتكنولوجية

 
 
 
 
 

6-,-2-2 
 اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

مػػػػػػع  شػػػػػراكاتو 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلقميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفير 
حاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنات 

 .عممية

وضػػػػػػػػػع خطػػػػػػػػػة لتفعيػػػػػػػػػؿ االتفاقيػػػػػػػػػات  .2
وبروتوكػػػػػػػػػوالت العمػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػتركة بػػػػػػػػػػيف 

 .الجامعة والجامعات األخرى
االسػػتفادة القصػػوى مػػف الشػػراكات مػػع  .6

 -جامعػػػػػػػػػات مثػػػػػػػػػؿ )سػػػػػػػػػارى البريطانيػػػػػػػػػة 
 هاوزن  الصينية(. -ميازاكى اليابانية 

اتفاقيات جديدة وفقػا ل حتياجػات عقد  .,
 .الفعمية

التػػػػرابط و االتصػػػػاؿ تفعيػػػػؿ و توثيػػػػؽ  .5
بػػػػػيف منسػػػػػقى جامعػػػػػة بنهػػػػػا و الجامعػػػػػات 
االخػػػػرى لمتابعػػػػة و تنفيػػػػذ البروتػػػػوك ت و 

 إعداد تقارير سنوية. 
دراسػػػػػة لحصػػػػػر المؤسسػػػػػات العمميػػػػػػة  .7

االقميميػػػػػػػة والعالميػػػػػػػة التػػػػػػػى يمكػػػػػػػف عقػػػػػػػد 
 يف بينهػػػػا و بػػػػبرتوكػػػػوالت تعػػػػاوف مشػػػػتركة 

 الجامعة.

قائمػػػػػػػػػػػػه وبنػػػػػػػػػػػػود . 2 6066 6025
 .االتفاقيات

وجػػػود حاضػػػنات . 6
عمميػػػػػػػه بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى 

 .تمؾ االتفاقيات
 سػػػػػػػػػنوية . تقػػػػػػػػػارير,

لمتابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لبروتوكوالت ا

تػػػػػػػػػػػػػػػػػأخير أو . 2
 .بطء االجراءات

عػػػػػػدـ تػػػػػػوافر . 6
 .التمويؿ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 6

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ .,

 .العمميه
. إدارة 5

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و

 .بحوثال
. مػػػدير إدارة 6

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة.
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6-,-2-6 
 البعثػات والمػنح

 تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد) 
 صصػػػػػػػػػػػاتالتخ

 طبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ل حتياجػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الفعمية(

االحتياجػػػػػػػات الفعميػػػػػػػة دراسػػػػػػة لتحديػػػػػػػد  .2
لبعض التخصصات التى يمكػف االسػتفادة 

 .منها عف طريؽ البعثات والمنح العممية
تػدريب معػػاونى اعضػػاء هيئػػة التػػدريس  .6

بالجامعػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى االختيػػػػػػػػػػػػػار االمثػػػػػػػػػػػػػؿ 
لمموضوعات البحثيػة و كػذلؾ كيفيػة كتابػة 

 المقترحات البحثية لمتقدـ لمبعثات.
رفع المسػتوى المغػوى لمعػاونى اعضػاء  .,

هيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس بالجامعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ 
االسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػراكة الجامعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع 

 االيميديست.
تقيػػيـ نتػػائ  الرسػػائؿ واألبحػػاث العمميػػة  .5

 .وتسويقها عمى المجتمع المحيط

6025 6060 
 

 ةأبحػػػػػػػاث عمميػػػػػػػ .2
كنػات   ةومفعم ةمطبق

 .لمبعثات
معاونى اعضػاء  .6

هيئػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 
مػػػػدربيف عمػػػػى كتابػػػػة 
المقترحػػػػػػات البحثيػػػػػػة 

لغػػػػػػػػػػػػػػػوى  مسػػػػػػػػػػػػػػتوىو 
 عالى.

 أسػػػاليب متنوعػػػة .,
الرسػػػػػػػػػػػػػػػائؿ  لتقيػػػػػػػػػػػػػػػيـ

 األبحاث العممية.و 
 إنشػػػػػػاء وحػػػػػػدات .5

لتسػػػػػػػػػويؽ األبحػػػػػػػػػاث 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػى المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 يط.المح

عػػػػػدـ تػػػػػوافر  .2
 .التمويؿ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .6
 .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 6

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ . 3

 .العمميه
. إدارة 5

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .بحوثالو 
نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

خدمػػػػة  لشػػػػئوف
المحتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,
الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة.

 ذاتى 7000
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 تنميػػػػة مهػػػػارات
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب 
البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحثييف 
لتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
مخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .البحث العممى

ورش عمؿ لتنمية شباب الباحثييف . 2
يتعمػػػؽ بالبحػػػث العممػػػى و فػػػى كػػػؿ مػػػا 

 .االبتكار
ورش عمػػػػػػػػػػػػػؿ لتعريػػػػػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػػػػػباب . 6

البػػػاحثييف بكيفيػػػة التقػػػدـ لمشػػػاريع مػػػف 
و خصوصػػػػػا  جهػػػػات مانحػػػػػة خارجيػػػػة

 األوربي  مشروعات األتحاد
) Newton-Mosharafa  ،   

Erasmus Plus  ،DAAD.) 
عػػػف  لشػػػباب البػػػاحثيف ورش عمػػػؿ. ,

التقػدـ بالمشػروعات البحثيػة إلػي كيفية 
صػػػػندوؽ العمػػػػـو والتنميػػػػة التكنولوجيػػػػة 

"STDF 
ورش عمػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػدعـ المشػػػػػػػػروعات . 5

مػػػػف خػػػػ ؿ البحثيػػػػة لشػػػػباب البػػػػاحثيف 
ومػردود ذلػؾ صندوؽ البحػوث العمميػة 

 .جامعة بنهاالباحثيف و عمى 

حصوؿ الجامعػة . 2 6066 6025
عمػػى مشػػاريع بحثيػػػة 
ممولػػػػػة مػػػػػف جهػػػػػات 

 .اجنبية
شػػػػػػباب حصػػػػػػوؿ . 6

عمػػػػػػػػػػػػػػػػى  البػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف
مشاريع بحثية ممولة 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندوؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البحػػػػػػػػػػػػوث العمميػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة.
. تػػػػػػػذليؿ العقبػػػػػػػات ,

شػػباب البػػاحثيف امػػاـ 
 الحاصػػػػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػػػػى

 بحثيػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػروعات
 .مف الجامعة

عػػػػػػػػدـ التقػػػػػػػػدـ . 2
لمحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى 

 .المشاريع
. ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ 6

 .التمويؿ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 6

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.
. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ,

شػػػػػػػئوف خدمػػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة.

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
تنميػػػػػػػة قػػػػػػػدرات 
أعضػػػػػاء هيئػػػػػة 

 التدريس.
.إدارة 7

 . نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
 . نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب6

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

خدمػػػػة لشػػػػئوف 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

البيئػػػػػة. تنميػػػػػة 
. مستشػػػػػػػػػػار ,

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 ذاتى 67000
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 . تمويػػػػؿ مشػػػػروعات بحثيػػػػة لشػػػػباب7
 الباحثيف بالجامعة

حػػػػػػؿ . تمويػػػػػػؿ مشػػػػػػروعات بحثيػػػػػػة ل2
 المشاكؿ القومية 

لمتابعػػػػػػػػػػػػػة . ورش عمػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػنوية 5
 الحاصػػػؿ عميهػػػػا المشػػػروعات البحثيػػػػة

 بالجامعة. شباب الباحثيف

المشػػػػػػػػػػػػػػػروعات 
 بالجامعة.

. صػػػػػػػػػػػػػػندوؽ 2
دعػػػػػػـ البحػػػػػػوث 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة.
 

 العممى.
. مدير إدارة 5

 المشػػػػػػػػػػػػروعات
 بالجامعة.

. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 7
مركػػػػػػػز تنميػػػػػػػة 
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 
أعضػػػاء هيئػػػة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 

 بالجامعة.
6-5-2-6 

تشػػػػجيع شػػػػباب 
 عمػػػػى البػػػػاحثيف

و  االبتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافز

 .لممتميزيف

ورش عمػػػػػػػػػػػػػؿ لتعريػػػػػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػػػػػباب . 2
بكيفيػػػػػػػة التقػػػػػػػدـ  بالجامعػػػػػػػة البػػػػػػػاحثييف

كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدولى و لم
 االستشهادات المرجعية.

تقػػػػػػػػػدـ عػػػػػػػػػف كيفيػػػػػػػػػة ورش عمػػػػػػػػػؿ . 6
البػػػػػػػػاحثيف لمحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػراءات 
إختػػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػػائ  المشػػػػػػػػػػروعات 

. بيػػػػػػػػاف بمكافػػػػػػػػأت 2 6066 6025
ر الػػػػػػدولي فػػػػػػي النشػػػػػػ

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت ذات 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثير معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
Impacted 

ومكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت 
األستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادات 

قػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػدـ ال. 2
عمػػػػػػػػػػػػػػى النشػػػػػػػػػػػػػػػر 

 الدولى.
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث

لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .6
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 . نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 البحوث

 ذاتى 7000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

البحػػوث  دعػػـ المدعومػػة مػػف صػػندوؽ
 .بالجامعة

إحتفاليػػػػػػػة سػػػػػػػنوية  و اقامػػػػػػػة . عقػػػػػػػد,
 لجامعة بنها بيـو التميز العممي.

 

المرجعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
Citations 

. تكػػريـ الحاصػػميف 6
عمػػػػػػػػػػػػى مكافػػػػػػػػػػػػأت و 
المتميػػزيف فػػى مجػػاؿ 
البحػػػػث العممػػػػى فػػػػى 
يػػػـو التمييػػػز العممػػػى 

 .بالجامعة سنويا
 

 العميا بالكميات 

. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 6
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات.

. مستشػػػػػػػػػػار 6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لمبحث العممى

6-5-2-, 
 المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة
باالبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث 

فػػػػػػي  المتميػػػػػػزة 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمرات 
اإلقميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والدولية

وضػػػع خطػػػة لػػػدعـ االشػػػتراؾ فػػػى . 2
 .المؤتمرات الدولية والعالمية

. تحمؿ الجامعة لكافة نفقػات السػفر 6
االقامػػػػػػػػة و االشػػػػػػػػتراؾ بػػػػػػػػالمؤتمرات و 

العالميػػػة المهمػػػة و التػػػى يشػػػترؾ فيهػػػا 
أعضػػػػػػاء أو معػػػػػػاونى هيئػػػػػػة التػػػػػػدريس 
ببحث عممى متميػز و لػه مػردود عمػى 
الجامعػػػة منشػػػور فػػػى مجػػػ ت عمميػػػة 

خطػػػػػػػػػػػػػػػه دعػػػػػػػػػػػػػػػـ . 2 6066 6025
االشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 .المؤتمرات
القيػػػػػػػاس الفعمػػػػػػػي . 6

لمػػػػػػػردود المػػػػػػػؤتمرات 
 .عمى البحث العممى

 

عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر . 2
 .التمويؿ

تػػأخير أو بػػطء . 6
 .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. مجػػػػػػػػػػػػػالس 6 
قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األ

 .العمميه
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ,

 . نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب2
 رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
. مستشػػػػػػػػػػػػار 6

رئػيس الجامعػة 

 ذاتى 20000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 عالمية محكمة و لها معامؿ تأثير. 
إقامػػػػػػة مػػػػػػؤتمرات عمميػػػػػػة وثقافيػػػػػػة . ,
 .ميةعال

اإلستشػػػػػػػػػػػػػػارات 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 البحوث.

لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 
 العممى.

. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ,
ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز م

االستشػػػػػػػػػػػػػػارات 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والبحوث.

7-4-7 
دعاااام مراكااااز  

و معامااااااااااااااال 
الجامعاااااااااااااااااة 

 .البحثية

6-5-6-2 
مراكػػػػػػػز بحثيػػػػػػػة 

 .متميزة

عقػػػػد بروتوكػػػػوالت بحثيػػػػة مشػػػػتركة . 2
 .أجنبيةبيف الجامعة وجامعات 

إنشػػػاء مكتػػػب ل تصػػػاؿ الخػػػارجي . 6
 .والنشر الخارجي بالكميات

 

بروتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوك ت . 2 6066 6025
 .مفعمه
زياد  نسػبه رضػا . 6

 المسػػػػػػػػػػػػػػتفديف عػػػػػػػػػػػػػػف

% 0, االبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث

 .سنويا 

 

عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر . 2
 .التمويؿ

تػػأخير أو بػػطء . 6
 .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ . 6

 .العمميه
. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ,

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بالكميات. 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس . 2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ونائػػػػػب رئػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث

الموازنة  67000
 العامة



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

6-5-6-6 
معامػػػؿ بحثيػػػة  

مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 
 .معتمدةو 
 

 تطػػػػػػػويرو  وضػػػػػػػع خطػػػػػػػط لػػػػػػػدعـ. 2
 .البحثية الموجودة بالكميات عامؿالم
وفقػػػا  جديػػدة بحثيػػػة  عامػػؿإنشػػاء م. 6

 .الحتياجات سوؽ العمؿ
عمػػػى  عامػػػؿقيػػػاس مػػػردود هػػػذ  الم. ,

 .تطوير البحث العممى

خطػػػػػػػػػػػػط لػػػػػػػػػػػػدعـ . 2 6066 6025
 .البحثية عامؿالم
بحثيػػػػػػػػػه  عامػػػػػػػػػؿم. 6

 .مفعمه
رضا المسػتفيديف . ,

 عامػػػػػػػػؿعػػػػػػػف اداء الم
ودورهػػػا  فػػػى تطػػػوير 

بنسبة  البحث العممى
 .%0,ال تقؿ عف 

عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر . 2
 .التمويؿ

بػػطء  تػػأخير أو. 6
 .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. مجػػػػػػػػػػػػػػػػػالس 6

االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 .العمميه

. اإلدارة ,
 الهندسية.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
  رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
. نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 6

  رئػيس الجامعػة
خدمػػػػػة  لشػػػػػئوف

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة.

. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ,
اإلدارة 

 الهندسية.
 
 
 

الموازنة  670000
 العامة



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

7-4-3 
تسااااااااااااااااااااويق 
األبحااااااااااااااااااث 

 .العممية 

6-5-,-2 
نظػػػػػاـ لتسػػػػػويؽ 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 

 .ةالعممي
 

مركز لتسويؽ البحػوث دور  تفعيؿ .2
 .بالجامعة

. عقػػػد ممتقػػػى سػػػنوى عمػػػى مسػػػتوى 6
الجامعػػػػػة لتسػػػػػويؽ االبحػػػػػاث المتميػػػػػزة 
مف خػ ؿ دعػوة الشػركات الخاصػة و 

 الحكومية.
 

6025 602, 
 

ارتفػػػػػػػػػػاع معػػػػػػػػػػدؿ  .2
تسػػػػػػػػػػػويؽ البحػػػػػػػػػػػوث 

 .العممية

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػػوافر  .2
 .التمويؿ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
االقسػػػػػػػػػػػػػػاـ  .6

 .العمميه
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويؽ 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
  رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث

الموازنة  5000
 العامة



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الخامس

 العممي البحث أخال يات تطبيق 7-5
 .ةبالجامع الفكرية الممكية وحماية

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

7-5-0 
 وتفعيل انشاء

 لجاااااااااااااااااااااااااان
 أخال يااااااااااااااات
 البحااااااااااااااااااااااث
 العمماااااااااااااااااااااي
 بالجامعاااااااااااااااه

 .وكمياتها

6-7-2-2 
لجػػػػػػػػاف مفعمػػػػػػػػة 

خ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ال
 .البحث العممى

لجنػػة  لمتابعػػة  نشػػر ثقافػػة  تشػػكيؿ . 2
 .أخ قيات البحث العممى

نشػػػػػػر ةليػػػػػػات عمػػػػػػؿ المجنػػػػػػة بػػػػػػدليؿ . 6
طالػػػػػػػػػب الدراسػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػا والصػػػػػػػػػفحة 

 االلكترونية.
  I-thenticateاسػػػػػػػػػتخداـ برنػػػػػػػػػام  . ,

 .لكشؼ االنتحاؿ العممى
عمػػػػؿ دليػػػػؿ عػػػػف أخ قيػػػػات البحػػػػث . 5

العممػػػى واعتمػػػادة واالعػػػ ف عنػػػة لكافػػػة 
 .والخارجية االطراؼ الداخمية

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات . 2 ,602 6025
وممارسػػػػػػػػػػات لجنػػػػػػػػػػه 
أخ قيػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػث 
العممػػػػػػػػػػػػي والممكيػػػػػػػػػػػػه 

 .الفكريه
وجػػػػػػػػػػػػػػود دليػػػػػػػػػػػػػػؿ . 6

ألخ قيػػػػػػات البحػػػػػػػث 
العممػػػػػػػػػػػػػػػػػى مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 .ومعتمد
. تطبيػػػػػػػؽ برنػػػػػػػام  ,

I-thenticate 
بالبوابػػػة االليكترونيػػػة 

 بالجامعة. 
 

تأخير أو بطء  .2
 .االجراءات

اف لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2
أخ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 .العممي
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6

ضماف الجودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .,

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
 بالكميات 

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .5
االليكترونيػػػػػػػة 

 بالجامعة 

نائب رئػيس  .2
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
رئػػيس لجنػػة  .6

أخ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
البحث العممى 

 بالجامعة.
مدير مركػز  .,

ضماف الجودة 
و اإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 
 

 ذاتى 2700
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7-5-7 
 حماية حقاوق
 الممكيااااااااااااااااااااة
 الفكريااااااااااااااااااااة
 بالجامعاااااااااااااااه

 .وكمياتها

6-7-6-2 
تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دور 
وحػػػػػػػػدة حمايػػػػػػػػة 
حقػػػػوؽ الممكيػػػػة 
الفكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندوؽ 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة

حمايػػة  وحػػدةتشػػكيؿ و تػػدريب فريػػؽ . 2
 .الممكية الفكرية 

 بػػػػػػدليؿلوحػػػػػػدة ا عمػػػػػػؿ ةليػػػػػػات نشػػػػػػر. 6
الصػػػػػػػػفحة  و العميػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػات طالػػػػػػػػب

 .االلكترونية
. اجػػػراءات معتمػػػدة و معمنػػػة و مفعمػػػة ,

 ة.الفكرية الممكيلحماية 
 
 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات . 2 ,602 6025
 وحػػػػػػػػػدةوممارسػػػػػػػػػات 
 .الممكيه الفكريه

وجػػػػػػػػػػػػػػود دليػػػػػػػػػػػػػػؿ . 6
لحمايػػػػػػػػػػػػػػة الممكيػػػػػػػػػػػػػػة 
الفكريػػػػػػػػػػػػػػػػػة مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 .ومعتمد
 

تأخير أو بطء  .2
 .االجراءات

 . وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة2
ة الفكري ةالممكي

 بالجامعة.
. المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػة 6

المركزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 بالجامعة.

مكتبػػػػػػػػػػػػػػػات . ,
 الكميات.

  

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
  رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المركزية.

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .,
وحػػػػػدة الممكيػػػػػة 

 الفكرية.
 
 
 
 
 

 ذاتى 700
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7-5-3 
دلياااااااااااااااااااااااااااال 
لمممارساااااااااات 
االخال يااااااااااااااة 
لمبحااااااااااااااااااااااث 

 .العممى

6-7-,-2 
دليػػػػػػػػػػؿ  اتاحػػػػػػػػػػة

لمممارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
األخ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمبحػػػث العممػػػى 
لجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
األطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و لم
 كمياتها.

 

 لجنػػػػػة تشػػػػػكيؿ اعضػػػػػاء مػػػػػف فريػػػػػؽ .2
البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي والممكيػػػػػػػػه  تأخ قيػػػػػػػػا

 .الفكريه العداد الدليؿ
 .اعتماد الدليؿ واالع ف عنه .6
 

دليؿ لمممارسات  .2 ,602 6025
بحػػػػػػػػػث األخ قيػػػػػػػػػة لم

العممػػػػػػػػػػػػػى وحقػػػػػػػػػػػػػػوؽ 
 .ةالفكري ةالممكي
اسػػػػػػتبياف قيػػػػػػاس  .6

الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
قيػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػث اخ 

و نسػػػػػػػػػػػػػبة  العممػػػػػػػػػػػػػي
رضػػػػاء ال تقػػػػؿ عػػػػف 

,0%. 

عػػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػػوافر  .2
 .التمويؿ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  .6

االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 .العمميه

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
 رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .6

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 العميا بالكميات 

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .,
ضماف الممكية 

 الفكرية 
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .5

اخ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 البحث العممي

 ذاتى 50
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7-6-0  

 شااابكة انشااااء
 معموماتيااةعن
 و المعامااااااااااال

 األجهااااااااااااااااااازة
 العمميااااااااااااااااااااة
 بالجامعاااااااااااااااة
 وربطهاااااااااااااااااااا
 بوحااااااااااااااااااااااادة
 المعاماااااااااااااااااال
 واألجهاااااااااااااااازة
 العمميااااااااااااااااااااة
 بالجامعاااااااااااات

 .المصرية
 

6-2-2-2 
قاعػػػػػد  بيانػػػػػات 

 ممعامؿمحدثة ل
 ةواالجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 ةالعمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .بالكميات

تصػػػػػػػميـ بطاقػػػػػػػػة بيانػػػػػػػات لممعامػػػػػػػػؿ . 2
 بالكميات.واالجهز  

تحميػػػػػؿ بيانػػػػػات المعامػػػػػؿ واالجهػػػػػز  . 6
 عمى موقع الكميات و الجامعة.

تحػػػػػديث بيانػػػػػات المعامػػػػػؿ واالجهػػػػػز  . ,
 .سنوياً 

االنتهػػػػػػاء مػػػػػػف  .2 6021 6025
قاعػػػػػػػػػػد  البيانػػػػػػػػػػات 

 .%200بنسبه 

تأخير أو بطء  .2
 .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
. مجػػػػػػػػػػػػػػالس 6
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قاال

 .العمميه
. وحػػػػػػػػػػػػػػػدات ,
IT بالكميات 
. البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 5

االليكترونيػػػػػػػػػػػػة 
 بالجامعة 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
 رئػيس الجامعػة
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
 المعمومات.

 ذاتى 700

6-2-2-6 
شػػػػػبكه اتصػػػػػاؿ 
بػػػػػػػػيف االقسػػػػػػػػاـ 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
والمعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

لعمػػػػػؿ  ITاالسػػػػػتعانه بخبػػػػػراء وحػػػػػدة  .2
بػػػػػػػػػيف تصػػػػػػػػػاؿ ل رونػػػػػػػػػي  مواقػػػػػػػػػع إاللكت

والمعامػػػػػػػؿ المركزيػػػػػػػه  ةاالقسػػػػػػػاـ العمميػػػػػػػ
 .بالكميات عف طريؽ االنترنت

عػػػػ ف عػػػػف المواقػػػػع عمػػػػى موقػػػػع اإل .6

االنتهػػػػػػاء مػػػػػػف  .2 6021 6025
انشػػػػػػػػػػػػاء المواقػػػػػػػػػػػػع 
االلكترونيػػػػػػػة لكػػػػػػػؿ 

 .قسـ عممى
 االعػػػػ ف عػػػػف .6

تأخير أو بطء  .2
 .االجراءات

االقسػػػػػػػػػػػػػػاـ  .2
 .العمميه

وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .6
IT بالكميات 
البوابػػػػػػػػػػػػػػػة   .,

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .2
الكميات لشئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث

 ذاتى 200
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

المركزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الجامعة

االليكترونيػػػػػػػػػػػػة  .المواقع هذ  .الكميات
 بالجامعة

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 

 المعمومات.
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 الهدف السابع

  لمجامعة العممية المجالت تطوير  7-7
 ) لها معامل ت ثيرو  ذات مو ع الكترونى )

IMPACTED  
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

7-7-0 
 صااااااااااااااااااااادارإ

 مجااااااااااااااااااااالت
 عمميااااااااااااااااااااااة

 دوليااا محكمااة
و لهااا معاماال 

 ت ثير.
 

6-5-2-2 
الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
 تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمج 

العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لمجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
)لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
التطبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و 
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
  االنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية(
إلػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتوى 
إقميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

لمى وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 .تميزم

ـ و استضػػافة موقػػع الكترونػػى تصػػمي. 2
ت العممية التى تصػدرها الجامعػة لممج 

 طبقا لمقاييس المج ت العالمية.
لمنسػػػػػػػػػخة  ISSNصػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػى حال. 6

 .ت العمميةلممج االلكترونية 
 ةلتقيػػد بوضػػع ارقػػى المعػػايير الدوليػػا. ,

بخصػػػػػػػػوص قواعػػػػػػػػد النشػػػػػػػػر والطباعػػػػػػػػة 
 والتحكيـ.

مػػػػػػػػػػػع  ت العمميػػػػػػػػػػػةتبػػػػػػػػػػػادؿ المجػػػػػػػػػػػ . 5
 .ةالعربية والعالمي الجامعات اإلقميمية و

 عمػػػػػػػػػػى تنشػػػػػػػػػػر أبحػػػػػػػػػػاث المجػػػػػػػػػػ . 7
ELSEVIER. 

 

 عمميػػػػػهة مجمػػػػػ .2 6066 6060
لمعمػػـو التطبيقيػػة و 

عمػػػػػػػػػػػػػػـو اخػػػػػػػػػػػػػػري لم
ا مػػػػػػػػػله  نسػػػػػػػػانيةاإل

معامػػػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػػاثير 
 .ومحكمه دولياً 

عػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػوافر  .2
 .التمويؿ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
مجػػػػػػػػػػػػػػػػالس  .6

االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 .العمميه

 ITوحدات  .,
إدارة  .5

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الثقافية.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
الجامعػة رئػيس 

لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
مستشػػػػػػار   .6

رئػيس الجامعػة 
لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 العممى.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

 ITوحدة 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الثقافية.

الموازنة  2000
 العامة



 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  

 

 
المجتمع ثقة كسب  

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد

 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 333950 237 40 8 6 اىغبٝخ اىضبىضخ

 خدمة قطاع وبرام  وأنشطة خطط تطوير عمى األساس في الثالثة الغاية تقوم
 الفعالة والمشاركة التكامؿ لتحقيؽ وكمياتها بالجامعة البيئة وتنمية المجتمع
 توظيؼ خ ؿ مف ذلؾ ويتـ التنمية في لممساهمة والمجتمع الجامعة بيف والمتميزة
 المحيطة والبيئة المجتمع لخدمة التكنولوجيا ونقؿ العممية والبحوث التعميـ

 مثؿ لممجتمع الجامعة تقدمها أف يمكف التي الخدمات خ ؿ ومف والصناعة
 البيطري بالمستشفى العمؿ وتطوير الجامعية المستشفيات أداء بجودة اإلهتماـ
 تحقيؽ في كبيرة بدرجة تسهـ التي الخدمات مف وغيرها السمكية الثروة وتنمية
 .المستفيديف رضا
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 المجتمع ثقة كسب
 باأللفتكمفة المشروع  المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية

 المجتمػػػػػػع خدمػػػػػػة وبػػػػػػرام  خطػػػػػػط تطػػػػػػوير 2-,
 المستفيدة األطراؼ رضا لتحقيؽ

 6560 .أنشطة و برام  مف الجامعة و كمياتها لخدمة المجتمع 2-2-,

 الجامعػػػػة بػػػػيف والمشػػػػاركة التكامػػػػؿ تحقيػػػػؽ 6-,
 .التنمية فى لممساهمة والمجتمع

 األطػػراؼ تمثيػػؿ وزيػػادة المجتمعيػػة واالتفاقيػػات الشػػراكات فػػى التوسػػع 6-2-,
 22067 .وكمياتها بالجامعة المختمفة والروابط والمجاف المجالس فى المجتمعية

 .تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص 6-6-,
 ونقػػػػػؿ العمميػػػػػة والبحػػػػػوث التعمػػػػػيـ توظيػػػػػؼ ,-,

 المحيطػػػػػػة والبيئػػػػػػة المجتمػػػػػػع لخدمػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػا
 .والصناعة

 لخدمػػػة والبحثيػػػة التعميميػػػة العمميػػػة فػػػى المتميػػػزة المجتمعيػػػة المشػػػاركة 2-,-,
 070, .الصناعة

 تنمية الثروة السمكية  6-,-,

وفػػػػػػػؽ متطمبػػػػػػػات معػػػػػػػايير الجػػػػػػػودة  تطػػػػػػػوير الخدمػػػػػػػة الطبيػػػػػػػة واألداء 2-5-, .الجامعية المستشفيات أداء جودة 5-,
  بالمستشفيات الجامعية والتأهيؿ لوعتماد.

,02550 
 

 2,7 بالمستشفيات المؤسسية االدارة تحسيف 2-7-, .الجامعية المستشفيات حوكمة 7-,
 7000 .المستشفى مف المقدمة البيطرية الطبية الخدمات وتطوير دعـ 2-2-, .العمؿ بالمستشفى البيطرى  تطوير 2-,

 170,,, التكمفة االجمالية
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 األول الهادف

 المجتمع خدمة وبرامج خطط تطوير 3-0
 .المستفيدة األطراف رضا لتحقيق
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤله
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 3-0-0 

 أنشاااااااااااااااااااااطة
 مااااان وبااااارامج

 و الجامعااااااااااة
 كمياتهاااااااااااااااااااااا
 لخدمااااااااااااااااااااااة

 .المجتمع
 
 
 
 

,-2-2-2 
 محدثػػػػػػػػػػػة خطػػػػػػػػػػػة
 ومفعمػػػػػػػة ومعمنػػػػػػػة
 المجتمػػػػع لخدمػػػػة
 البيئػػػػػػػػػػػة وتنميػػػػػػػػػػػة
 . المحيطة

سػػنوية لخدمػػة المجتمػػع  وضػػع خطػػة .2
و تنميػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػة 

 .احتياجات المجتمع المحيط
اعتمػػاد الخطػػة و نشػػرها عمػػى موقػػع . 6

 .الجامعة وتفعيمها
اعػػػػداد تقريػػػػر نصػػػػؼ سػػػػنوى ينػػػػاقش . ,

 .فى مجمس الجامعة عف تنفيذ الخطة
اسػػػػػػػػػتبيانات دوريػػػػػػػػػة لقيػػػػػػػػػاس رضػػػػػػػػػا . 5

الجهػػػات المعنيػػػة عػػػف األنشػػػطة المنفػػػذة 
اذ اجػػػراءات تصػػػحيحية بنػػػاء عمػػػي واتخػػػ

 .االستبيانات

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنوياً 
 
 
 
 
 
 
 
 

خطػػػػػة معتمػػػػػدة . 2
و معمنػػػػػػػة ومفعمػػػػػػػة 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .الجامعة
وجػػػػػػود تقػػػػػػارير . 6

متابعػػػػػػػة التنفيػػػػػػػذ و 
محاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 .اجتماعات
زيػػػػػػػػػػادة نسػػػػػػػػػػبة . ,

الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
االنشػػػػػػػطة المنفػػػػػػػذة 
فػػػػػى كػػػػػؿ اسػػػػػتبياف 

 .سنويا
 
 

عػػػػػػػػػػػػدـ تنفيػػػػػػػػػػػػذ . 2
الخطػػة الموضػػوعة 
 .بواسطة الكميات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ولجاف الكميات  
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 وتنمية البيئة 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
 ضػػماف الجػػودة

 واالعتماد
 
 
 
 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة
مدٌر مركز  -2

ضمان الجودة 

 وا عتماد

تمويؿ  20
 ذاتى



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤله
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,-2-2-6 
 بأنشػػػػطة التوعيػػػػة
 المجتمػػػػػػع خدمػػػػػػة
 البيئػػػػػػػػػة  وتنميػػػػػػػػة
 .المحيطة

زمنية لمجامعة والكميػات  وضع خطة. 2
  لمتوعية بأنشطة خدمة المجتمع لبرام 

اعػػداد تقريػػر نصػػؼ سػػنوى عػػف مػػاتـ .6
انجػػػاز  مػػػػف انشػػػػطة الخطػػػػة بالكميػػػػات و 
الجامعػػػػة  يػػػػػتـ عرضػػػػه  ومناقشػػػػػته فػػػػػى 
لجنػػػػػػة شػػػػػػئوف خدمػػػػػػة المجتمػػػػػػع وتنميػػػػػػة 

 .البيئة
بػػػػػػػالموقع متوعيػػػػػػػة لتحػػػػػػػديث أنشػػػػػػػطة . ,

 .االلكترونى بالجامعة بصفة دورية
عمػػؿ ومػػػؤتمرات  عقػػد نػػدوات وورش. 5

 .عف المشاكؿ المجتمعية و حمولها
طباعػػػػػة و نشػػػػػر كتيبػػػػػات و أدلػػػػػة و . 7

مطويػػػات و ممصػػػقات عػػػف مطبوعػػػات و 
 .خدمة المجتمع

تطػػػوير مكتػػػب االتصػػػاؿ و االعػػػ ـ . 2
 .بالجامعة وبالكميات

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحدث 
 سنويا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 50تنفيػػػػػػػػػػػػػػذ . 2
 .مف الخطة

تقػػػػارير متابعػػػػة . 6
 .التنفيذ

وجود الكتيبػات . ,
 .و االدلة

تقػػػػػارير سػػػػػنوية . 5
عػػػػف عمػػػػؿ مراكػػػػز 
التوعيػػة و االعػػ ـ 

 .بالكميات
 
 
 
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2 
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةوتنمية 
لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .6

الكميات لشئوف 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,
لجػػػودة ضػػػماف 
 واالعتماد

الع قػػػػػػػػػػػػػات  .5
 .العامة

 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئة تنميةو 
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6

ضػػماف الجػػودة 
 واالعتماد 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,
الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العامة

2000 
 
 

 الجامعة



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤله
 عن التنفيذ
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المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

,-2-2-, 
 قوافػػػػػػػػػػؿتشػػػػػػػػػػكيؿ 
اقامػػػػػػة و  متكاممػػػػػػة
 اقميميػػػػػػػة اسػػػػػػػابيع
 لخدمػػػػػػػػػػة مفعمػػػػػػػػػػة
 وتنميػػػػة المجتمػػػػع
 .المحيطة البيئة

زمنية لمقوافؿ بنػاء عمػى  وضع خطة. 2
دراسػػػة احتياجػػػات المجتمػػػع المحػػػيط مػػػع 
تػػػػدعيـ القوافػػػػؿ النوعيػػػػة لحػػػػؿ مشػػػػك ت 

 .محددة فى اماكف معينة
اعػػػداد تقريػػػر ربػػػع سػػػنوى عػػػف مػػػاتـ . 6

 .الخطة مفتنفيذ  
عمػػؿ اسػػتبيانات دوريػػة لقيػػاس رضػػا . ,

الكميػػات  مشػػاركة  المجتمػػع المػػدني عػػف
 .في القوافؿ وخدمة المجتمع

وضػػػػػػػػع خطػػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػػذ االجػػػػػػػػراءات  .5
التصػحيحية المقترحػػة  بنػاء عمػػي تحميػػؿ 
نتػػػائ  االسػػػتبيانات ووضػػػع ةليػػػة لمتابعػػػة 

 .تنفيذها

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنويا
 
 
 
 
 
 
 
 

خطػػػػػة لمقوافػػػػػؿ . 2
 .معتمدة و معمنة

% 20تنفيػػػػػػػػػػػػػػذ . 6
مػػػػف األنشػػػػطة فػػػػى 

 .الخطة سنويا
اعػػػػػداد تقػػػػػارير . ,

عػػػػف متابعػػػػة تنفيػػػػذ 
 .الخطة

زيػػػػػػػػػػادة رضػػػػػػػػػػا . 5
المجتمػػػػػػػع المػػػػػػػدنى 
عػػػػف اداء الكميػػػػات 
فػػػى القوافػػػؿ بنبسػػػة 

50%. 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2 .التمويؿ. 2
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 .وتنمية البيئة

فريؽ عمػؿ . 6
 .تنفيذ القوافؿ

 
 
 
 
 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئة تنميةو 
المشػػػػػػػػػػرؼ  .6

العػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػى 
 تنفيذ القوافؿ

 الجامعة 2700



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  
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,-2-2-5 
 اسػػتحداث مقػػرر 

لممشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة 
المجتمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بجميػػػػػػػػػع كميػػػػػػػػػات 

  .الجامعة

تعػػػػػػػديؿ لػػػػػػػوائح بػػػػػػػرام  البكػػػػػػػالوريوس .2
بجميػػػع كميػػػات الجامعػػػة الضػػػافة مقػػػرر 
المشػػػػػاركة المجتمعيػػػػػة واعتمػػػػػاد المػػػػػوائح 

 .المعدلة
توصػػػػػػػػيؼ المقػػػػػػػػرر الجديػػػػػػػػد بجميػػػػػػػػع .6

الكميػػػػات واعتمػػػػاد  و البػػػػدء فػػػػى تػػػػدريس 
 المقرر 
 

602, 
 
 
 
 

معدلػػة و  لػػوائح. 2 6060
 .معتمدة

توصيؼ مقػرر . 6
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة 
المجتمعيػػػػة معتمػػػػد 

  .ومفعؿ
 

يؿ دبػػػػػػػػطء تعػػػػػػػػ .2
 .الموائح

 لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف .2
الكميات لشئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ و 

 .الط ب
 لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف .6

الكميات لشئوف 
خدمة المجتمع 

 .البيئةتنمية و 

نائب رئيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػئوف التعمػػػيـ 

 .والط ب
نائب رئيس  .6

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئةتنمية 

 الجامعة 20

 
 

,-2-2-7 
بػػػػػػػػػػػػرام  مفعمػػػػػػػػػػػػة 
لمتوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 

 القومية 

. اقامػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػدوات ولقػػػػػػػػػػاءات دوريػػػػػػػػػػة 2
 –الطػػػػػ ب –)أعضػػػػػاء هيئػػػػػة التػػػػػدريس 

األطػػػػػػػػػراؼ المجتمعيػػػػػػػػػة (  –االداريػػػػػػػػػيف 
لمتوعية بالمشروعات القومية العم قة و 
اجػػراء حػػوار مػػع الطػػ ب حػػوؿ القضػػايا 

 الوطنية الكبرى.
تنظػػػػػػيـ رحػػػػػػ ت وزيػػػػػػارات لمطػػػػػػ ب  .6

6025 
 
 
 
 
 
 

 مستمر
 
 
 
 
 
 

وثػػائؽ حضػػور  .2
 الندوات 

 7وجػػػػود عػػػػدد  .6
بروتوكوالت تعػاوف 
بػػػػػػػػػيف الجامعػػػػػػػػػة و 
ادارة المشػػػػػػػػروعات 
 لتدريب الط ب 

عػػػػػػػػدـ تفعيػػػػػػػػؿ . 2
 البروتوكوالت 

عػػػػػدـ الدعايػػػػػة . 6
و االع ف بصورة 
 كافية عف الندوات
ممػػػػػػا يػػػػػػؤدى الػػػػػػى 
 ضعؼ االقباؿ  

 . لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف2
الكميات لشئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ و 

 .الط ب
 . لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف6

الكميات لشئوف 
خدمة المجتمع 

نائػػب رئػػيس .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػئوف التعمػػػيـ 

 .والط ب
نائػػب رئػػيس .6

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 

 ذاتى  600



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤله
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 لمتعرؼ عمى المشروعات.
التنسػػػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػػػع ادارة المشػػػػػػػػػػروعات  .,

بالجامعة وعقد بروتوكػوالت تعػاوف معهػا 
الدراجها ضمف بػرام  التػدريب الميػدانى 
لمطػػػػػػػػ ب ووضػػػػػػػػعها ضػػػػػػػػمف أولويػػػػػػػػات 
الجوانػػب التطبيقيػػة و التدريبيػػة لممقػػررات 

 الدراسية ذات الصمة .
بوسػػػػػػػػػػػترات و طباعػػػػػػػػػػػة كتيبػػػػػػػػػػػات و  .5

ممصػػػقات لمتوعيػػػة بالمشػػػاريع القوميػػػة و 
رفػػػع الكتيبػػػات عمػػػى الموقػػػع االلكترونػػػى 

  .لمجامعة و الكميات لزيادة الوعى بها

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

وجػػػػػػػود وثػػػػػػػائؽ  .,
لمتػػػػػدريب الميػػػػػدانى 

 لمط ب 
وجػػػػود الوثػػػػائؽ . 5

 مطبوعة 
وجػػػػود الوثػػػػائؽ . 7

عمػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػع 
 االلكترونى 

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و  .البيئةتنمية و 
 .تنمية البيئة



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الهدف

 بين والمشاركة التكامل تحقيق 3-7
 .التنمية فى لممساهمة والمجتمع الجامعة
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3-7-0 

 فاااااى التوسااااع
 الشااااااااااااااراكات
 واالتفا ياااااااااات
 المجتمعياااااااااااة

 تمثياال وزيااادة
 األطاااااااااااااااااراف
 المجتمعياااااااااااة

 المجااالس فااى
 والمجااااااااااااااااااان
 والاااااااااااااااااروابط
 المختمفاااااااااااااااة
 بالجامعاااااااااااااااة

 .وكمياتها
 

,-6-2-2 
 فعالػػػػػػػػة مشػػػػػػػػاركة

 ل طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 فػػػػػػػى المجتمعيػػػػػػػة

 اجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 الجامعػػػة مجػػػالس

 وكمياتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 وأنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطتها

 .المختمفة

اعػػػػداد قاعػػػػدة بيانػػػػات تشػػػػمؿ جميػػػػع . 2
األطراؼ المجتمعية ذات الصمة لتسهيؿ 

 التواصؿ معهـ.
عقػػػػػػػػد مػػػػػػػػؤتمر سػػػػػػػػنوى يػػػػػػػػتـ دعػػػػػػػػوة . 6

 المستفيديف اليه.
االعمػػػػػاؿ و ممتقيػػػػات دوريػػػػػة لرجػػػػاؿ . ,

المسػػػػػتفيديف ومقػػػػػاب ت مباشػػػػػرة وتوجيػػػػػه 
دعػػػػػػوات ل طػػػػػػراؼ المجتمعيػػػػػػة ورجػػػػػػاؿ 
األعمػػػػػػػاؿ والمسػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػف المجتمػػػػػػػع 
المحػػػػػػػػػيط فػػػػػػػػػى اجتماعػػػػػػػػػات المجػػػػػػػػػالس 
الحاكمػػػػة و المجػػػػاف وأنشػػػػطتها المختمفػػػػة  
وعػػػػػػػػػػرض ومناقشػػػػػػػػػػة جميػػػػػػػػػػع القضػػػػػػػػػػايا 

  .بمشاركتهـ و اخذ مقترحاتهـ

6025 
 
 
 

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعػػػػدة بيانػػػػات .2
محدثػػػػػػػػػػػػػة دوريػػػػػػػػػػػػػة 
ل طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 

 .المجتمعية
زيػػػػػػػػػادة نسػػػػػػػػػبة  .6

المشػػػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػػػى 
المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف و 

 .المجالس
وثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ  .,

 .الممتقيات الدورية
 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػطء تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػذ -
اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 
الخاصة بالتواصػؿ 
مػػػػػػػػػػػػػػع األطػػػػػػػػػػػػػػراؼ 

 المحيطة.
عػػػػػػػػػػػػدـ فاعميػػػػػػػػػػػػة -

بعػػػػػػػض األطػػػػػػػراؼ 
المجتمعيػػػػػػة وعػػػػػػدـ 
حرصػػػػػػػػػػػػها عمػػػػػػػػػػػػى 
حضور اجتماعات 

 الجامعة . 

مجػػػػػػػػػػػػػػالس  .2
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
الع قػػػػػػػات  .6

 .العامة
 
 
 
 
 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة

تمويؿ  70
 ذاتى
+ 

 الجامعة

,-6-2-6 
 شػػػػػػػراكاتتفعيػػػػػػػؿ 
 دعػػػػـ مػػػػع جديػػػػدة

تشكيؿ فريػؽ مػف قيػادات الجامعػة و . 2
الكميػػػػػػػػػػػػات المختمفػػػػػػػػػػػػة و المستشػػػػػػػػػػػػػفيات 
الجامعيػػػػة  وبعػػػػض قيػػػػادات المؤسسػػػػات 

وثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ . 2 مستمر 6025
 .المقاءات

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة . 6

 لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف .2 
الكميػػػػة لخدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ذاتى مف  70
 الجامعه
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 القائمػػة الشػػراكات
 واقميميػػػػػػػػػا محميػػػػػػػػػا
 ودوليا

االستثمارية  وعقد لقػاءات دوريػة لوضػع 
التصػػػػػػػػورات عػػػػػػػػف إمكانيػػػػػػػػة ومجػػػػػػػػاالت 

 بيف الجامعة وتمؾ المؤسسات.ف التعاو 
التوسػػػػع فػػػػػى الشػػػػراكات االقميميػػػػػة و . 6

و  العمميػػػػػػػػػةالدوليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػػات 
 لتعميمية الخدمية و االستثمارية.ا
لبػػػػػػرام  التنفيػػػػػػذ المتابعػػػػػػة المسػػػػػػتمرة . ,

 .المقترحة
 .اإلع ف عف الخدمات المقدمة. 5

بروتوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 
التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف و 
الشػػػػػػػراكات بنسػػػػػػػبة 

 .% سنويا20
. تشػػػػػكيؿ لجػػػػػاف ,

لمتابعػػػػػػػػػػػػػػة تنفيػػػػػػػػػػػػػػذ 
 البرام  المقترحة.

 
 

 .تنمية البيئة
الع قػػػػػػات  .6

 العامة
 
 

لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 العامة

,-6-2-, 
 تعػػاوف بروتوكػػوؿ

 كميػات بػيف مفعؿ
 والهيئػػػػة الجامعػػػػة
 لمحػػػػػػػػػػػو العامػػػػػػػػػػػة
 وتعمػػػػػػػػػػيـ األميػػػػػػػػػػة
 بمحافظػػػػة الكبػػػار
 .القميوبية

جامعػػة البروتوكػػوؿ تعػػاوف بػػيف عقػػد . 2
لعامػة لتعمػيـ الهيئػة اومحافظة القميوبيػة و 
 .مشروع محو االميةبالكبار لممشاركة 

تػػػػدريب المعممػػػػيف وطػػػػ ب الجامعػػػػة . 6
الػػػػػػراغبيف فػػػػػػى االشػػػػػػتراؾ فػػػػػػى البػػػػػػرام  

 .المنفذة لمحو االمية
االشػػػػػراؼ ومتابعػػػػػة الدارسػػػػػيف اثنػػػػػاء . ,

 .تنفيذ البرام 

6025 
 
 
 
 
 
 
 

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود . 2
بروتوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 .التعاوف
قاعػػػػدة بيانػػػػػات . 6

بالمشػػػػػػػػاركيف مػػػػػػػػف 
المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدربيف و 

 .المدربيف
محػػػػػػػػػػػو اميػػػػػػػػػػػة . ,

عػػػػػػػػػػدـ اقبػػػػػػػػػػاؿ  .2
عمػػػػػػػػى المتػػػػػػػػدربيف 

 .البرام 

 لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف .2
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة
 
 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .6

 الكميات

تمويػػػػػػػػػػػػػؿ  200
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
الهيئػػػػػػػػػػػػػػة 
العامػػػػػػػػػػػػة 
لتعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 .الكبار
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تحفيزيػػػة لممشػػػاركيف و  وضػػػع الئحػػػة. 5
الدارسػػػػػػػػػػيف لتشػػػػػػػػػػجيع مشػػػػػػػػػػاركتهـ فػػػػػػػػػػى 

 .البرام 
 اعداد تقرير سنوى عف ماتـ تنفيذ  . 7

 
 
 

 

 
 
 

 

شػػػػػػػػػػػػػػػخص  2000
 .سنويا
 
 

 
 

,-6-2-5 
 مفعمػػػػػػػػػػػػػػة لجنػػػػػػػػػػػػػة
 الفسػػػػػاد لمكافحػػػػػة

 بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .وكمياتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

متابعػػػة اعمػػػاؿ المجنػػػة و تقريػػػر ربػػػع  .2
الخطػػػػػة  مػػػػػفسػػػػػنوى عػػػػػف مػػػػػاتـ تنفيػػػػػذ  

لمكافحة  بالجامعةالستراتيجية االتنفيذية 
الفسػػػػػاد و اتخػػػػػاذ اجػػػػػراءات تصػػػػػحيحية 

 .بناء عمى التقرير المقدـ

 .وجود التقرير .2 مستمر 6025
خطػػػة تحسػػػيف  .6

 مفعمة

خطة  فريؽ .2 
مكافحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .الفساد

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
 منسؽ  .6

ذاتى مف  67
 الجامعة

,-6-2-7 
وحػػػػػػدات صػػػػػػحية 
لخدمػػػػة المجتمػػػػع 

   .بالكميات

تجهيػػػز الوحػػػدات الصػػػحية بالكميػػػات -2
و امدادها باالحتياجات ال زمة لمتعامؿ 
مػػػػع الجمهػػػػور فػػػػػى غيػػػػر أوقػػػػات اليػػػػػـو 

 الدراسى لخدمة المجتمع المحيط
 

اذوف شػػػػػػػػػػػػػػػػػراء  .2 مستمر 6025
  .التجهيزات

بػػػػػػدء التعامػػػػػػؿ  .6
مػػػع الجمهػػػور فػػػى 
 الوحدات الصحية 

االدارة .2 
الطبيػػػػػػػػػػة وادارة 

   المشتريات
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

ذاتى مف  00,
 الجامعة 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 

  .تنمية البيئة
االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف . 6

العػاـ المسػاعد 
ومػػػػػدير االدارة 

 .الطبية 
,-6-2-2 

وحػػػػػػػػدات مفعمػػػػػػػػة 
لبيػػػػػػػػػػع منتجػػػػػػػػػػات 
الكميػػػػػػات لخدمػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .المحيط

تجهيػػػػز منافػػػػذ رسػػػػمية لبيػػػػع منتجػػػػات  .2
  .الكميات

التسػػػػػػػػػػػػػويؽ لمنتجػػػػػػػػػػػػػات الكميػػػػػػػػػػػػػات و  .6
  .االع ف عنها

 جميػع منتجػات بيع منعاصدار قرار  .,
 الجامعػة مسػتوى عمػى المنتجة الوحدات

 أو بالكميػػة التوزيػػع مراكػػز خػػ ؿ مػػف إال
  .الجامعة

تحديػػد أسػػعار المنتجػػات بمػػا يناسػػب  .5
 تػػػوفير فػػػي والمسػػػاهمة المػػػدني المجتمػػػع
بسػػعر يقػػارب مػػف سػػعر  الغذائيػػة السػػمع

 .التكمفة لتقميؿ المعاناة عمى المواطنيف

 .وجود القرار .2 6021 6025
قائمػػػػػة بالسػػػػػمع  .6

المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفرة و 
  .اسعارها

 .فواتير الشراء .,
لجػػاف المتابعػػة  .5

 .والتسويؽ

. لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 2 .التمويؿ 2
ئوف الكميات لش

خدمة المجتمع 
 البيئة.و تنمية 

الع قػػػػػػػػػات . 6
 .العامة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

   .تنمية البيئة

تمويؿ  700
ذاتى 
 لمكميات 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل
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تطااااااااااااااااااااااوير 
الوحاادات ذات 
الطاااااااااااااااااااااابع 

 .الخاص

,-6-6-2 
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات ذات 
طػػػػػػػػػػػابع خػػػػػػػػػػػاص 
مطػػػػػػػػػػػػػورة تمبػػػػػػػػػػػػػى 
احتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المجتمػػع وتسػػاهـ 
فى تنميػة المػوارد 

 .الذاتية
 
 
 
 
 
 

إنشػػػاء قاعػػػدة بيانػػػات لموحػػػدات ذات . 2
الطػػػػابع الخػػػػاص الموجػػػػودة بالكميػػػػات و 
الجامعة وتجهيزاتها و الخػدمات المقدمػة 

 .بها
تحػػػػديث المػػػػوائح والهياكػػػػؿ لموحػػػػدات . 6

ذات الطػػػػابع الخػػػػاص وتطبيػػػػؽ المراقبػػػػة 
 .المالية عميها

وضع خطة زمنيػة  المػداد الوحػدات . ,
باحتياجاتهػػػػػػػػا لتطػػػػػػػػوير العمػػػػػػػػؿ بهػػػػػػػػا  و 

 .سويؽ لخدماتهاالت
تنميػػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػػارات القػػػػػػػػػػائميف عمػػػػػػػػػػى . 5

الوحػػػػدات ذات الطػػػػابع الخػػػػاص بصػػػػفة 
 .دورية
عمػػػػػػؿ  اسػػػػػػتبياف دورى عػػػػػػف مػػػػػػدى . 7

فػػػػػػػى رضػػػػػػػا المسػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػف الخدمػػػػػػػة 
 الوحدات

التحسػػػػػػيف و اتخػػػػػػاذ  وضػػػػػػع خطػػػػػػط. 2 

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيػػػػػػػػػػادة دخػػػػػػػػػػؿ . 2
% 60الوحػػػػػػػػػػػػػدات 

كػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػف 
 .الوضع الحالى

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائح . 6
المحدثػػػػة المعتمػػػػدة 
  .المعمنة و المفعمة

خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط . ,
التحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف و 
االجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحية 
المتخػػذة بنػػاء عمػػى 

 .االستبياف
زيػػػػػػػػػػادة رضػػػػػػػػػػا . 5

المسػػػػػػػػتفيديف عػػػػػػػػف 
% 20الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

سػنويا عػف الوضػػع 

 .التمويؿ .2
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .6

  .االجراءات

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .2
الكميات لشئوف 
خدمة المجتمع 
 .وتنمية البيئة

 ديرىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6
الوحػػػػػدات ذات 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع 

 .الخاص
 
 
 
 
 
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
 المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 .البيئة وتنمية
 
 

تمويؿ  27000
ذاتى مف 
 وحدات
 الجامعة



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 .اجراءات تصحيحية بناء عمى النتائ 
قيػػاس مػػردود تطػػوير الوحػػدات عمػػى . 5

والبحػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػى  العمميػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػة
  .والموارد الذاتية

 .الحالى
زيػػػػػػػػػػادة دخػػػػػػػػػػؿ . 7

الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات ذات 
الطػػػػػػػػابع الخػػػػػػػػاص 

  .% سنويا20
 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الثالث 

  العممية والبحوث التعميم توظيف 3-3

 والبيئة المجتمع لخدمة التكنولوجيا ونقل
 .والصناعة المحيطة

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

3-3-0 
 المشاااااااااااااااركة
 المجتمعياااااااااااة

 فااااى المتمياااازة
 العمميااااااااااااااااااااة
 التعميمياااااااااااااااة
 والبحثيااااااااااااااااة
 لخدمااااااااااااااااااااااة

 .الصناعة
 
 
 
 

,-,-2-2 
 مفعػػػػػػػػؿ مركػػػػػػػػز

 لتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويؽ
 .االبحاث

انشػػػػػػػػػػاء مركػػػػػػػػػػز لتسػػػػػػػػػػويؽ االبحػػػػػػػػػػاث . 2
 .بالجامعةالتطبيقية 

متابعة تطبيؽ الخطط البحثية لمكميػات . 6
عمػػػػػى اف تكػػػػػوف االولويػػػػػة لبحػػػػػوث خدمػػػػػة 
 .المجتمع و حؿ مشك ت البيئة المحيطة

قاعػػدة بيانػػات محدثػػة دوريػػة باألبحػػاث . ,
 .التطبيقية

 

6025 
 
 
 
 
 
 
 

 سنوياً 
 
 
 
 
 
 
 

 .وجود المركز. 2
البػػػػػػػػػػػػػػدء فػػػػػػػػػػػػػػى . 6

 .تسويؽ االبحاث
 .قاعدة بيانات. ,
زيػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػدد . 5

االبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث 
 .التطبيقية

 
 
 

عػػػػػػدـ تشػػػػػػجيع  .2
البػػػػػػػػػاحثيف لمقيػػػػػػػػػاـ 
 .بأبحاث تطبيقية

عػػػػػػػػدـ تفعيػػػػػػػػؿ  .6
 .المركز

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 والبيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
والدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العميا
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .العامة

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
واالستشػػػػػػػػػػارات 

 العممية

نائب رئػيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 .العممى
نائب رئػيس  .6

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة

 الكميات 70

,-,-2-6 
 فعالػػػػة مشػػػػاركة

عقػػػػد اتفاقيػػػػات ومػػػػذكرات تفػػػػاهـ  بػػػػيف . 2
الكميػػػات  مػػػع مؤسسػػػات المجتمػػػع ورجػػػاؿ 

زيػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػدد  .2 سنوياً  6025
بروتوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر  .2
  .التمويؿ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

نائب رئيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الكميات 200



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  
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 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
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الجهات 
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 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 لرفػػػػع المجتمػػػػع

 مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
 الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب

 .العممية

األعمػػػاؿ لممشػػػاركة فػػػى التػػػدريب الميػػػدانى 
واسػػتحداث أمػػاكف جديػػدة لتػػدريب  لمطػػ ب
 .الط ب

متابعػػػػػة تنفيػػػػػذ البػػػػػرام  التدريبيػػػػػة فػػػػػى . 6
 .الكميات

التعػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المجتمعية

لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .6

 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػئوف التعمػػػيـ 

 .والط ب

لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة 
نائب رئيس  .6

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػئوف التعمػػيـ 

 .والط ب
,-,-2-, 

 مراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
 فنيػػة استشػػارات
 مف متخصصة
 هيئػػػػػة أعضػػػػػاء

 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس
 .المتميزيف

انشػػػػػػاء مراكػػػػػػز استشػػػػػػارات بالجامعػػػػػػة  .2
لمتابعػػة مراكػػز االستشػػارات العمميػػة داخػػؿ 

 .الدعـ ال ـز لهاالكميات و تقديـ 
اعتمػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػوائح مركػػػػػػػػػز الجامعػػػػػػػػػة و  .6

المراكػػػز الخاصػػػة بالكميػػػات ووضػػػع اليػػػات 
لكيفيػػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػػدـ و الحصػػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى 

 .االستشارات
 .االع ف عف أنشطة المركز .,
عمػػػػػػؿ تقػػػػػػارير سػػػػػػػنوية عػػػػػػف أنشػػػػػػػطة  .5

 .المراكز المختمفة )فنية و مالية(

انشػاء و تفعيػػؿ  .2 سنويا 6025
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 .االستشارات
 تشػػػكيؿ مجمػػػس .6

 .االدارة
بػػػػػػدء االعمػػػػػػاؿ  .,

 .ةاالستشاري

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .2
  .االجراءات

عػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػوافر  .6
  .التمويؿ

 

 مجػػػػػػػػػػػػػػػػالس .2
 اتالكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .العميا
مجػػػػػػػػػػػػػػػػالس  .6

 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئة تنميةو 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .العميا
نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لشػػػػئوف البيئػػػػػة

 الجامعة 70
 الكميات



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  
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مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,
 االستشػػػػػػػػػػػػارات

 .الفنية

وخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المجتمع.

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .,
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
االستشػػػػػػػػػػػػارات 

 الفنية
 

,-,-2-5 
 مطػػػػػػورة ةليػػػػػػات
 رجػػػػػػػاؿ لجػػػػػػػذب

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعة
 مػػػػػػػػػع لمتعػػػػػػػػػاوف
 .الجامعة

دعػػػػػػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػػػػػػديـ الكميػػػػػػػػػػػػػات  حسػػػػػػػػػػػػػب . 2
تخصصػػػػػػاتهـ خػػػػػػدمات فنيػػػػػػة لممؤسسػػػػػػات 

 .المجتمعية
عقػػد مػػؤتمر سػػنوى بعنػػواف الجامعػػة و . 6

الصػػناعة بمشػػاركة جميػػع الكميػػات ودعػػوة 
 .جميع األطراؼ المستفيدة

 

6025 
 
 
 
 
 
 

 مستمر
 

تقريػػػػػػػر سػػػػػػػنوى . 2
عػػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػػدمات 
المقدمػػػػػة مػػػػػف كػػػػػؿ 

 .كمية
وثػػائؽ المػػؤتمر . 6

 .السنوى

 مجػػػػػػػػػػػػػػػالس .2 
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 ة البيئة.يتنمو 
الع قػػػػػػػػػات  .6

 العامة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 العامة

 الكميات 200
 و

 الجامعة
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,-,-2-7 
 مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
 متخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص
 ومجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
 ل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض

 وطػػب  المهنيػػة
 .الصناعات

الموافقػة عمػى انشػػاء مركػز متخصػػص . 2
ومجهػػػػػػػػػػز ل مػػػػػػػػػػراض المهنيػػػػػػػػػػة و طػػػػػػػػػػب 
 .الصناعات اعتماد الئحة العمؿ بالمركز

تخصػػػػػػػيص مكػػػػػػػػاف لممركػػػػػػػػز وامػػػػػػػػداد  . 6
 .بالتجهيزات ال زمة لمعمؿ به

المصػػػانع و عقػػػد مػػػذكرات تفػػػاهـ  مػػػع . ,
جهػػػػػػات العمػػػػػػؿ المختمفػػػػػػة لتفعيػػػػػػؿ العمػػػػػػؿ 

 .بالمركز
اعػػػػػػػداد تقريػػػػػػػر سػػػػػػػنوى عػػػػػػػف أنشػػػػػػػطة . 5

 .المركز

وجػػػػػػػػود مركػػػػػػػػز  .2 سنوى 6025
 .مجهز

قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
ببروتوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 

 .التعاوف
بػػػػػػػػػػػدء العمػػػػػػػػػػػؿ  .,

 .بالمركز
تقريػػػػػػػػر سػػػػػػػػنوى  .5

عػػػػػػػػػػػػػػػػػف انشػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
 .المركز

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2  .التمويؿتأخر  .2
 .كمية الطب

وكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  .6
الكميػػػػة لشػػػػئوف 
خدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
رئػػيس قسػػـ  .,

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة 
 .العامة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئةتنمية 
عميد كمية  .6

 الطب 
رئيس قسـ  .,

 الصحة العامة

تمويؿ  200
 ذاتى
+ 

 الجامعة

,-,-2-2 
 مطػػػػورة مزرعػػػػة

 ل نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج
 .الحيوانى

اقامػػػػػػة توسػػػػػػعات فػػػػػػى مػػػػػػزارع االنتػػػػػػاج . 2
  .الحيوانى

و التجهيػػػزات  امػػػداد المػػػزارع بػػػاألجهزة. 6
  .ال زمة لمعمؿ بها

 

اذوف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء . 2 ,602 6025
 .االجهزة 

االنتهػػػػػػػاء مػػػػػػػف . 6
  .التوسعات المقامة

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2  .تاخر التمويؿ. 2
  .كمية الزراعة

عميد كمية  .6
 ب البيطرىطال
وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .,

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
  .المختصة

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

نائب رئػيس  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة

تمويؿ  7000
 ذاتى
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .,
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 المختصة
,-,-2-5 
 برمجيػػػات حػػػـز

 لخدمػػػػة مطػػػػورة
 المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 .المحيط

انتػػاج حػػـز برمجيػػات لخدمػػة المجتمػػع  .2
المحػػيط فػػى المجػػاالت المختمفػػة وتسػػويقها 
بنػػاء عمػػى دراسػػة احتياجػػات المجتمػػع مػػف 

 .البرمجيات المختمفة

وجػػػػػػودة قائمػػػػػػة . 2 مستمر 6025
بػػػػالبرام  التػػػػى تػػػػـ 

 .تسويقها
زيػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػدد . 6

البػػػػػػػػرام  المنتجػػػػػػػػة 
 .% سنويا20

عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر . 2
  .التمويؿ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ . 6
 .التسويؽ لمبرام 

 مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس. 2
كميتى الهندسػة 
بشػػػػػػيرا و بنهػػػػػػا 
وكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 

 .ببنها

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
. عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 6

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 المختصه.

 الجامعة 600

,-,-2-, 
 مبػػػػػػػادرة مفعمػػػػػػػة
إلعػػػػػادة تػػػػػدوير 
 المخمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
لترشػػيد االنفػػػاؽ 

زيػػػػػػػػادة ورش الصػػػػػػػػيانة فػػػػػػػػى الكميػػػػػػػػات .2
والمػػدف الجامعيػػة ومراكػػز التنميػػة الشػػبايبة 
ودعمهػػػػػػػا بالمعػػػػػػػدات ال زمػػػػػػػة حتػػػػػػػى تػػػػػػػتـ 
االسػػتفادة مػػف جميػػع المخمفػػات واألخشػػاب 

 والمعادف واألدوات الب ستيكية

تقريػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف  .2 مستمر 6025
وحػػػػػػدات الصػػػػػػيانه 
بالكميػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػف 

 أنشطتها 
. خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض 6

قمػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػوعى  .2
بأهميػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػدوير 
المخمفػػػػػػػػػػػات ممػػػػػػػػػػػا 
يػػػػػػؤدى الػػػػػػى عػػػػػػدـ 

 االستجابة  

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .2
 الكميات 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرى  .6
 الكميات 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
تنميػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػة 

 الجامعة  500
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 و االسته ؾ
 

 

تػػػدريب فػػػرؽ الصػػػيانة بالكميػػػات عمػػػى  .6
ة تػػػػػػػػدوير المخمفػػػػػػػػات و االسػػػػػػػػتفادة طريقػػػػػػػػ

القصػػػوى منهػػػا باالسػػػتعانة بأعضػػػاء هيئػػػة 
 –العمػػػـو -الزراعػػػة  –التػػػدريس )الهندسػػػة 
 التربية النوعية(. –الفنوف التطبيقية 

قػػػػػرار ادارى لجميػػػػػع عمػػػػػداء الكميػػػػػات  .,
بعدـ التفريط فى المخمفات بجميػع أنواعهػا 
 وتقميػػػػػػػػػػػؿ مناقصػػػػػػػػػػػات البيػػػػػػػػػػػع لممخمفػػػػػػػػػػػات

 ل ستفادة منها 
وير المخمفػػات مػػف األثػػاث والحديػػد تػػد .5

واألخشػػػػػػاب غيػػػػػػر المسػػػػػػتغمة واسػػػػػػتخدامها 
داخػػػؿ المنشػػػات الجامعيػػػة فػػػى األغػػػراض 

 المخصصة لها

الميزانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المخصصػػة لشػػراء 
األخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب و 
المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادف و 

األدوات 
الب سػػػتيكية بنسػػػبة 

7% 
 6تػػدريب عػػدد  .,

مػػػف فػػػرؽ الصػػػيانة 
بكػػػػؿ كميػػػػة و ادارة 
 الجامعة كؿ عاـ  

وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المختصة
.أمػػػػػػيف عػػػػػػاـ 6
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكم

   .ةالمختص

,-,-2-1 
مصػػػػنع مطػػػػور 
ومجهػػز النتػػاج 

 األع ؼ 

. اعػػػػػػداد دراسػػػػػػة عػػػػػػف تطػػػػػػوير مصػػػػػػنع 2
االعػػػػػػ ؼ و اعػػػػػػداد قائمػػػػػػة باالحتياجػػػػػػات 

  ال زمة لتطوير  
بػاألجهزة و التجهيػزات  المصنع امداد . 6

اذوف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء . 2 6021 6025
 .االجهزة 

. زيػػػػػادة انتاجيػػػػػة 6
المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنع 

عميػػد كميػػة  .2  .تاخر التمويؿ. 2
  .الزراعة

كميػػة  عميػػد .6
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

تمويؿ  700
 ذاتى
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  .ال زمة لمعمؿ بها
 

 .البيطرى  %سنويا .20
وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .,

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
  .المختصة

لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء . ,

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 المتخصصة 

امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  .5
 .الجامعة

,-,-2-20 
 تطبيقيػة أبحاث
 كميػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػربط

 الزراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 باحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 .المحيط

عمػػؿ دراسػػة عػػف احتياجػػات المجتمػػع . 2
  .ظة القميوبيةفالزراعى بمحا

وضع خطػة بحثيػة لكميػة الزراعػة بنػاء . 6
عمػػػػػى دراسػػػػػة االحتياجػػػػػات لحػػػػػؿ مشػػػػػاكؿ 
المػػػػزارعيف و االراضػػػػى الزراعيػػػػة و زيػػػػادة 

تها واعتمادالخطػة الرقعة الزراعية و انتاجي
  .و اع نها

عمػػػؿ بروتوكػػػوالت تعػػػاوف مػػػع مديريػػػة . ,
الزراعػػػػة بالقميوبيػػػػة لنشػػػػر نتػػػػائ  األبحػػػػاث 

تحدث  6025
 سنويا 

توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات  .2
 الدراسة 

 (6. عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد)6
بروتوكػػػػػوؿ تعػػػػػاوف 
مفعػػػػػؿ سػػػػػنويا مػػػػػع 
مػػػػػديريات الزراعػػػػػة 

 بالقميوبية 
وثػػائؽ حضػػور  .,

 الندوات و القوافؿ

عػػػػػػػػػدـ تعػػػػػػػػػاوف  .2
 الجهات المستفيدة

عػػػػػػػػػػػدـ التػػػػػػػػػػػزاـ   .6
بالمحػػاور البػػاحثيف 

  .األساسية لمخطة

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
كميػػػػػة الزراعػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 
 البحث العممى 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .6
كميػػػػػة الزراعػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 
 البحث العممى 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
يس الجامعػة رئػ

لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 

 ذاتى  70



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 .بيف المزارعيف و تطبيقها
اعػػداد تقريػػر سػػنوى عػػف مػػا تػػـ تنفيػػذ  . 5

 .مف الخطة البحثية 
عقػػػػػد نػػػػػدوات و اقامػػػػػة قوافػػػػػؿ زراعيػػػػػة . 7

لتوعيػػة المػػزارعيف باحػػدث نتػػائ  األبحػػػاث 
  .جاؿ الزراعةفى م

وجػػػػػػػػود تقريػػػػػػػػر . 5
معتمػػػد عػػػف مػػػا تػػػـ 
 .تنفيذ  مف الخطة

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 ية البيئة.وتنم

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
  .تنمية البيئةو 

 
 
 

3-3-7 
تنمياااة الثاااروة 

  السمكية.

,-,-6-2 
الحد مػف الفاقػد 
مػػػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػػػػػروة 

  .السمكية

خػػرائط األمػػراض المعديػػة التػػى  تحديػػد .2
 .تصيب األسماؾ بالمزارع السمكية

احصػػائية معتمػػدة  ل مػػراض التػػى تػػـ  .6
  .تشخيصها ل سماؾ

لمسػػيطرة وضػػع بػػرام  ع جيػػة سػػريعة  .,
 .األمراضالتحكـ فى و 
. اسػػػػػػػػتخداـ المسػػػػػػػػتحدثات المناعيػػػػػػػػة و 5

البكتريػػػػا األمنػػػػة لمنػػػػع األمػػػػراض المتسػػػػببة 
 .فى النفوؽ العالى ل سماؾ

عقػػد نػػدوات توعويػػة ألصػػحاب المػػزارع . 7
 السمكية.

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود . 2 ,602 6025
 .الخريطة

وجػػود اسػػتجابة . 6
مػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػزارعيف 
لمنصػػػػػائح المقدمػػػػػة 

   .اليهـ
تقميػػػػػػػػؿ الفاقػػػػػػػػػد . ,

السمكية  مف الثروة
% 20بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

   .سنوية
 

عميػػد كميػػة  .2 تأخر التمويؿ  .2
 الطب البيطرى

وكيػػؿ كميػػة  .6
الطب البيطرى 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة 

فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  .,
العمػػػػػػؿ بمجنػػػػػػة 
اعػػػداد خريطػػػة 

 .األسماؾ

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء . 6
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 المختصة
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .,

فريػػػػػػػؽ العمػػػػػػػؿ 
 .المختص

 الجامعة  700



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

,-,-6-6 
مشػػػػػروع مفعػػػػػؿ 
ل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتزراع 

  .السمكى

االنتهػػػاء مػػػف التجهيػػػزات ال زمػػػة لبػػػدء . 2
 .العمؿ بالمشروع 

األسػػػماؾ بػػػدء تفعيػػػؿ المشػػػروع وانتػػػاج . 6
  به.
 .شهور 2مستمزمات انتاج لمدة . ,

اذوف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء . 2 ,602 6025
 .التجهيزات 

تزايػػػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػػػبة . 6
االنتػػػػػػػػػػػػاج بنسػػػػػػػػػػػػبة 

  .% سنويا67

 مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس .2 تأخر التمويؿ . 2
 الزراعة.كمية 
وكيػػؿ كميػػة . 6

الزراعة لخدمة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 .وتنمية البيئة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .تنمية البيئة
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .6

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  .المختص

 ذاتى  2000



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
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 الجامعية المستشفيات أداء جودة 3-4
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
3-4-0 

 تطااااااااااااااااااااااوير
 الخدمااااااااااااااااااااة
 الطبيااااااااااااااااااااااة

 وفااااااق واالداء
 متطمبااااااااااااااااات
 معاااااااااااااااااااااايير
 الجاااااااااااااااااااااودة
 بالمستشاافيات
 الجامعياااااااااااااااة
 والت هيااااااااااااااااال

 .لإلعتماد
 
 
 

,-5-2-2 
 مفعمػػػػػػػػػة وحػػػػػػػػػدة

 لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
 بالمستشػػػػػػػػػػػفيات

 .الجامعية

تخصػػػػػيص مكػػػػػاف مجهػػػػػز لوحػػػػػدة . 2
 .الجودة بالمستشفى 

وضع الئحة تنفيذية لوحػدة الجػودة . 6
 .بالمستشفى واعتمادها 

وضػػع خطػػػة سػػػنوية لمعمػػػؿ بوحػػػدة . ,
الجػػػودة بالمستشػػػفى ولجانهػػػا المختمفػػػة 

 .واعتمادها و تفعيمها 
عمؿ تقرير سػنوى عػف مػدى تنفيػذ . 5

الخطػػػة السػػػنوية ووضػػػع خطػػػة سػػػنوية 
بنػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى االجػػػػػػػػػػراءات لمتحسػػػػػػػػػيف 

  .التصحيحية المقترحة بالتقرير

6025 
 
 

 مستمر
 سنويا

وجػػػػػػػػود مكػػػػػػػػاف . 2
مجهػػػػػػػػػػػػػز لوحػػػػػػػػػػػػػدة 

 .الجودة
الئحػػػػة تنفيذيػػػػة . 6

معتمػػػػػػػػػػػػدة لوحػػػػػػػػػػػػدة 
 .الجودة

خطػػػػػػػة سػػػػػػػنوية . ,
معتمػػػػػػػػػػػدة لمعمػػػػػػػػػػػؿ 

 .بالوحدة
تقػػػػػارير دوريػػػػػػة . 5

عػػػػػف مػػػػػاتـ انجػػػػػاز  
 .الخطة مف

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء . 2
  .االجراءات

مجمػػػس كميػػػة . 2
 .الطب
مػػػػػػػدير عػػػػػػػاـ . 6

المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيات 
 .الجامعية

. مػػػػػدير وحػػػػػدة ,
الجػػػػػػودة بالكميػػػػػػػة 

 والمستشفى.

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس . 2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 6
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
الجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
. عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ,

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المختص.

.مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5
 المستشفى.

. مدير وحدة 7
 الجودة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
ادارة 

 المستشفى.

 ذاتى 60



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 

,-5-2-6 
 سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

  مطػػػورة وقواعػػػد
 لمتعامػؿ ومعمنة
 .المرضى مع
 
 
 
 

اعػػػػداد دراسػػػػة عػػػػف  السياسػػػػات و . 2
القواعػػػػػػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػػػػػػة المتبعػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػى 
المستشػػػػػػفيات طبقػػػػػػا لمعػػػػػػايير اعتمػػػػػػاد 

 .المستشفيات
اعتماد السياسػات و اع نهػا عمػى . 6

جميػػػػػػػػع االقسػػػػػػػػاـ و االدارات و عمػػػػػػػػى 
 .الموقع االلكترونى لممستشفى

خطػػػػػػػة معمنػػػػػػػة و مفعمػػػػػػػة لتػػػػػػػدريب . ,
العػػػػػػػػػامميف باألقسػػػػػػػػػاـ المعنيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى 

 .السياسات المعتمدة
قيػػػػػػػػػاس رضػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػػف . 5

 .الخدمة
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 مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات . 2
معتمػػػػػػػػػػدة ومعمنػػػػػػػػػػة 

 .ومفعمة
خطػػػػػة تدريبيػػػػػة . 6

 .معمنة
وثػػائؽ حضػػور . ,

 .الورش
 50تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب . 5

%مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػامميف 
/ لمسنة االولػى 0,
% لمسػػػػػػػػػػػػػػػػنة 60و 

% 60الثانيػػػػػػػػػػػػػػة و 
 .لمسنة الثالثة

قيػػػػػػػػػػػػاس اثػػػػػػػػػػػػر . 7
 .ومردود التدريب

قاعػػػػدة بيانػػػػػات . 2
 .لممتدربيف 

  .التمويؿ. 2
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء . 6

  .االجراءات

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير. 2
المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيات 

 .الجامعية
لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . 6

 .التدريب
 
 
 
 
 
 
 
 

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .2
 .الكمية

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
 المستشفى. 

رئيس لجنػة  .,
 التدريب.

 ذاتى 200



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

زيػػػػػػػػػػادة رضػػػػػػػػػػا . 5
المسػػػػػػػػتفيديف عػػػػػػػػف 

% 20الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
سػنويا عػف الوضػػع 

 .الحالى
,-5-2-, 

ميثػػػاؽ اخ قػػػى 
محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدث و 

مفعػػػػؿ معمػػػػف  و 
لجميع العامميف 
بالمستشػػػػػػػػػػػفيات 
الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والمسػػػػػػػػػػػػػػػػتفيديف 

 .مف الخدمة
 

تحػػػػػػػػػػػػػديث ميثػػػػػػػػػػػػػاؽ ل خ قيػػػػػػػػػػػػػات . 2
والممارسػػػات المهنيػػػة لجميػػػع العػػػامميف 
 .بالمستشفى والمستفيديف مف الخدمة

الميثػػاؽ عمػػى موقػػع االعػػ ف عػػف . 6
الكمية و بواسطة ممصقات و مطويات 

 .و كتيبات
اعػػداد خطػػة زمنيػػة  لمتوعيػػة ببنػػود . ,

الميثػػاؽ لجميػػع العػػامميف بالمستشػػفيات 
-فنيػػػيف -تمػػريض -الجامعيػػة )أطبػػاء

 .عماؿ( –ادارييف 
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602, 
 
 

 .ميثاؽ محدث. 2
اعػ ف الميثػاؽ . 6

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 .المستشفى

وثػػائؽ حضػػور . ,
 .الورش

قيػػػػػػاس مػػػػػػردود . 5
التػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػى 

 .العامميف

لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2 
اخ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .البحث العممى

 
 
 
 

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .2
 .الكمية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

 .المستشفى
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .,

لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اخ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 العممى.
 

تمويؿ  70
 ذاتى



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

,-5-2-5 
 مطػػػػػػورة قسػػػػػػاـأ

 لخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .المرضى

 

خطػػػػػػة زمنيػػػػػػة لتػػػػػػوفير احتياجػػػػػػات . 2
األقسػػػاـ المختمفػػػػة بنػػػػاء عمػػػػى الدراسػػػػة 
المعػػدة بواسػػطة الكميػػة عػػف األجهػػزة و 
المعػػػػدات المتػػػػوفرة بأقسػػػػاـ المستشػػػػفى 
فػػػػػػػػى الوقػػػػػػػػت الحػػػػػػػػالى و احتياجاتهػػػػػػػػا  

 .لتطوير العمؿ بها و اعتمادها
تطػػػػػػػػػوير مستشػػػػػػػػػفى االسػػػػػػػػػتقباؿ و . 6

الطػػػػػػػػوارئ واقسػػػػػػػػاـ رعايػػػػػػػػة الحػػػػػػػػاالت 
 .الحرجة والعيادات الخارجية

رعايػػػة انشػػاء وحػػدات متخصصػػة ل. ,
  .المرضى

6025 6066 
 

دراسػػة معتمػػدة  .2
عػػػػػػػػػػف احتياجػػػػػػػػػػات 

 .االقساـ
بيػػاف بػػاألجهزة  .6

و المعػػػػػػدات التػػػػػػى 
تػػػػػػػـ شػػػػػػػرائها بنػػػػػػػاء 

 .عمى الخطة

مجمػػس ادارة  .2 .التمويؿ .2
 المستشفى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيات 

 .الجامعية
 ادارة .,

 .المشتريات

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .,

 الكمية.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

 المستشفى. 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .7

 المشتريات.
 
 
 

 ذاتى 00000,



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

,-5-2-7 
 مطػػػػػػػورة وحػػػػػػػدة

 ومفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 لمكافحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 .العدوى

تشػػكيؿ لجنػػة مسػػئولة عػػف مكافحػػة . 2
 .العدوى بالمستشفى

وضػػػػػػػع السياسػػػػػػػات و االجػػػػػػػراءات . 6
ال زمػػػة لمكافحػػػة العػػػدوى و اعتمادهػػػا 

 و متابعة تطبيقها.
امػػداد األقسػػاـ بػػالتجهيزات ال زمػػة . ,

 لمكافحة العدوى.
االعػػػػػػػ ف عػػػػػػػف وسػػػػػػػائؿ مكافحػػػػػػػة . 5

 العدوى عػف طريػؽ كتيبػات وممصػقات
 ندوات توعية.ومطويات و  ومطبوعات

 .المركزى تطوير وحدة التعقيـ. 7

6025 
 
 
 
 

6021 
 
 
 

اعتماد تشػكيؿ  .2
 .المجنة

السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6
المعتمػػػدة معمنػػػة و 

 .مفعمة 
اذوف شػػػػػػػػػػػػػػػػراء  .,

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمزمات و 
 .األجهزة

 

 مجمػػػػػػس ادارة .2 .التمويؿ .2
 .المستشفى

رئػػػػػيس لجنػػػػػة  .6
 .مكافحة العدوى

 ادارة .,
 .المشتريات

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .6
  .الكمية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

 المستشفى 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

 المشتريات
 
 

 ذاتى 2000

,-5-2-2 
وحػػػػػػػػػدة مفعمػػػػػػػػػة 
الدارة األزمػػػات 
و الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارث 

 .بالمستشفى
 

وحػػػػػػػػػدة إدارة أألزمػػػػػػػػػات و   تفعيػػػػػػػػػؿ.2
عػػػػػػػداد و تجهيػػػػػػز المكػػػػػػػاف  الكػػػػػػوارث واه

 المخصص لموحدة بالمستشفى.
اعػػداد دليػػؿ عػػف مواجهػػة االزمػػات . 6

المحتممة متضمنا مخاطر التعامؿ مػع 
االجهػػػزة الطبيػػػة واالدويػػػة ذات الطػػػابع 

6025 
 
 
 
 
 

6021 
 
 
 
 
 

تشػػػػكيؿ معتمػػػػد . 2
لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ادارة 

 .الوحدة
دليػػػػػػػػػػؿ معمػػػػػػػػػػف . 6

ل زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات و 
 .الكوارث

مجمػػػػػس ادارة  .2 .التمويؿ .2
 .المستشفى

مسػػئوؿ لجنػػة  .6
 .ممؼ االعتماد

مػػػػػدير وحػػػػػدة  .,
االزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات و 

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .2
 .الكمية

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
 المستشفى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,
 الجودة 

 ذاتى 70



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 .واع نه الحرج
تػػػػػػػػػػدريب  أفػػػػػػػػػػراد الوحػػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػػى . ,

السػػػػػػػػػػػيناريوهات المحتممػػػػػػػػػػػة و طػػػػػػػػػػػرؽ 
 التعامؿ معها.

تػدريب جميػع العػامميف بالمستشػفى . 5
عمػػػى طريقػػػة التعامػػػؿ مػػػع األزمػػػات و 

 .المحتممةالكوارث 

وثػػػػػػػػػػػػػػائؽ ورش . ,  
العمػػػػػػػػػؿ لحضػػػػػػػػػور 

 .الورش
%  50تػػدريب . 5

 .مف العامميف
 

 .الكوارث
 
 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5
وحدة االزمػات 

 والكوارث
مسػػػػػػػػػػػػػػػئوؿ  .7

 لجنة االعتماد

,-5-2-5 
خطػػػػػػة صػػػػػػيانة 
مفعمػػة ومسػػتمرة  

و  رافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽلمم
األجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 

 .الطبية
 

تشػػػػكيؿ فريػػػػؽ صػػػػيانة يتكػػػػوف مػػػػف . 2
 .مهندسيف و فنييف و عماؿ

تػػػػػػػػػدريب الفريػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػى أعمػػػػػػػػػاؿ . 6
 .الصيانة المطموبة

اعداد خطة دورية لصيانة األجهزة . ,
و المنشػػػئات و تشػػػػتمؿ عمػػػى مواجهػػػػة 

 .حاالت الطوارئ
اعػػػػػداد تقريػػػػػر شػػػػػهرى عػػػػػف حالػػػػػة . 5

األجهػػػػػػػػػػػػػزة و المرفقػػػػػػػػػػػػػات والمتابعػػػػػػػػػػػػػػة 
 .المستمرة مف الجامعة لمتقارير

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 

تشػػػكيؿ معتمػػػد  .2
 .لفريؽ الصيانة

تقػػػارير شػػػهرية  .6
لفريػػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػػيانة 

 .بالمستشفى
 
 
 

فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ   .2  .التمويؿ .2
 .الصيانة

لجنػػة ممػػػؼ   .6
 .االعتماد

 مجمػػس ادارة .,
 .المستشفى

 
 

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .2
 .الكمية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

 المستشفى
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .,

 فريؽ الصيانة
مسػػػػػػػػػػػػػػػػئوؿ  .5

 لجنة االعتماد

تمويؿ  70
 ذاتى



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

,-5-2-, 
خطػػػػػػة تدريبيػػػػػػة 
لرفػػػػػػع مهػػػػػػارات 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف 
بالمستشػػػػػػػػػػػفيات 

  .الجامعية
 

اعػػػداد دراسػػػة لتحديػػػد االحتياجػػػات . 2
 .التدريبية

وضػػػػػع خطػػػػػة تدريبيػػػػػة بنػػػػػاء عمػػػػػى . 6
الدراسػػػػػػػػػػػػػػة واعتمادهػػػػػػػػػػػػػػا و اع نهػػػػػػػػػػػػػػا 

 .وتفعيمها
البػػػدء فػػػى تنفيػػػذ البػػػرام  و اعػػػداد . ,

تقريػػػػػر سػػػػػنوى عػػػػػف مػػػػػاتـ تنفيػػػػػذ  فػػػػػى 
 .الخطة

قيػػاس اثػػر مػػردود التػػدريب لجميػػػع . 5
 .الفئات

الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . 2 سنويا 6025
 .التدريبية

وثػػائؽ حضػػور . 6
 .الورش

%  20تنفيػػػػػػػػػذ . ,
الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 .الموضوعة سنويا
% 60تػػػػػػدريب . 5

مػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػامميف 
 .سنويا
 

 مجمػػس ادارة .2  .التمويؿ .2
 .المستشفى

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .6
 .الجودة

لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
 .التدريب

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 والبيئة
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .6

 الكمية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

 المستشفى
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

 وحدة الجودة
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .7

 لجنة التدريب

تمويؿ  600
مف  ذاتى

 الكميه
+ 

 الجامعة



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الخامس

 .الجامعية المستشفيات حوكمة 3-5

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  التنفيذفترة 
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

3-5-0 
 تحساااااااااااااااااااين

 االدارة
 المؤسسااااااااااية
 بالمستشفيات

 
 
 
 
 
 
 

,-7-2-2 
 تنظيمػػػى هيكػػػؿ

 لممستشػػػػػػػػػػػػػػػفيات
 الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 وموثػػػؽ محػػػدث
 ومعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 .ومعمف

تحػػػػػػػػػديث الهيكػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػى . 2
لممستشفيات و استحداث الوحػدات 
الجديػػػػدة بمػػػػا يواكػػػػب تطػػػػوير اداء 

 .المستشفيات
اعتمػػػػػػػػػػاد الهيكػػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػػى . 6

 .المحدث واع نه وتفعيمه

الهيكػػػػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػػػػػى  .2 ,602 6025
 .المحدث

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .2
  .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 ادارة

المستشػػػػػػػػػػػػػفيات 
 .الجامعية

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .6
 الجودة

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .2
 .الكمية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

 المستشفى
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

 وحدة الجودة

تمويؿ  7
 ذاتى

,-7-2-6 
توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ 
وظيفػػى محػػدث 
وشػػػامؿ لجميػػػع 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف 
بالمستشػػػػػػػػػػػفيات 
موثػػػػؽ ومعتمػػػػد 

 ومعمف.
 

تحػػػػػػديث التوصػػػػػػيؼ الػػػػػػوظيفى . 2
 .لمعامميف بالمستشفى

التوصػػػػيؼ طبػػػػع كتيبػػػػات عػػػػف . 6
الػػػػػػػػػػػوظيفى المحػػػػػػػػػػػدث و اع نػػػػػػػػػػػه  

 .وتفعيمه
متابعػػػػػػػػػػػػػة اعػػػػػػػػػػػػػػداد بطاقػػػػػػػػػػػػػػات . ,
 ؼ الػػوظيفى ومتابعػػة تنفيػػذيوصػػتال

   .العمؿ بها
 
 

دليػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التوصػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ  .2 6021 6025
 .الوظيفى

بطاقػػػػػػػػػػػػػات لموصػػػػػػػػػػػػػؼ  .6
  .الوظيفى

تػػػػػػاخر تفعيػػػػػػؿ  .2
البطاقػػػػػػػات وبػػػػػػػطء 

  .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
ادارة 

 .االمستشفى
التنظػػػػػػيـ و  .6

  .االدارة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

 .الجودةوحدة 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   .6

 .الكمية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .,

 المستشفى
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .5

تمويؿ  60
 ذاتى



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  
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 وحدة الجودة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .7

التنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 واالدارة

,-7-2-, 
إدارة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة  

عمػػػػػػػػػى وضػػػػػػػػػع 
السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
واتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات، 
متبنيػػػػػػػػػػة فكػػػػػػػػػػر 
التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 

 والتحديث. 
 

 تحديث و تطبيػؽ قواعػد اليػات. 2
الختيػػػػػػػػػار قيػػػػػػػػػادات المستشػػػػػػػػػفيات  
مشػػػػػػػتممة قيػػػػػػػادات الوحػػػػػػػدات ذات 
الطػػػػػػػػػابع الخػػػػػػػػػاص واعتمادهػػػػػػػػػا و 

  .اع نها
وضع خطة تدريبيػة بنػاء عمػى . 6

دراسػػػػػػػػػػػػػة لتحديػػػػػػػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػػػػػػػات 
التدريبيػػػة لتنميػػػة مهػػػارات القيػػػادات 
االداريػػػػػة و تأهيػػػػػؿ مجموعػػػػػة مػػػػػف 
أعضػػاء هيئػػة التػػدريس المرشػػحيف 

6025 
 
 

602, 
 
 
 

قيػػػػػػػادات معينػػػػػػػة بنػػػػػػػاء . 2
 .عمى تمؾ القواعد

خطػػػة تدريبيػػػة معتمػػػدة . 6
. 
وثػػائؽ حضػػور الػػورش . ,
. 
% مػػػػػػػػػػػػػف  50تنفيػػػػػػػػػػػػػذ . 5

  .الخطة

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2 
ادارة 

  .المستشفى
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .6

 .الجودة
لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,

  .التدريب
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس   .2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   .,

 الكمية

تمويؿ  20
مف  ذاتى

 الكمية
+ 

 الجامعة



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  التنفيذفترة 
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .5  .لتولى المناصب القيادية
 وحدة الجودة

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس   .7
 لجنة التدريب.
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 لتبػػػػػػػػادؿ نظػػػػػػػػاـ

 المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 فيػػػػػػػػػػػػه تتػػػػػػػػػػػػوافر
  .الشفافية

اتاحػػػػػػػػػة البيانػػػػػػػػػات الورقيػػػػػػػػػة و . 2
االلكترونيػػػػػػػة لممسػػػػػػػتفيديف فيمػػػػػػػا ال 

 .يخالؼ القانوف 
اعػػػػػػ ف قػػػػػػرارات مجمػػػػػػس ادارة . 6

المستشػػػػػػػػػػػػػػفيات عمػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػع 
 .االلكترونى

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة محدثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2 مستمر 6025
لمجمػػػػػػػس ادارة المستشػػػػػػػفى 

   .عمى الموقع
 

عػػػػػػػػدـ تعػػػػػػػػاوف  .2
 .االدارات

واالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  .6
المختمفػػػػػػة التاحػػػػػػة 

  .المعمومات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 ادارة

 .المستشفى
وحػػػػػػػػػدة اؿ  .6

IT. 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس . 2
 .الجامعة

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد . 6
  .الكمية
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ,

 المستشفى. 
 . مدير وحدة5

 .IT 
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 مفعمػػػػػػػػػة وحػػػػػػػػػدة

  لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

وحدة متخصيص مكاف مجهز ل. 2
مػدادها بػالكوادر البشػرية ال زمػة  واه

 .لمعمؿ 

وجػػػػػػود مكػػػػػػاف مجهػػػػػػػز . 2 6021 6025
لوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات

عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر . 2
 .التمويؿ

صعوبة تدريب . 6

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس . 2
ادارة 

  .المستشفى

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس   .2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .6

 ذاتى 200



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  التنفيذفترة 
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 بالمستشػػػػػػػػػػػفيات

 .الجامعية
 
 
 
 
 

ميكنػػػػػػػػػػػػػػة االدارات المختمفػػػػػػػػػػػػػػػة . 6
 .االدارية ( –)الطبية 

تػػػػوفير عػػػػدد الحواسػػػػب االليػػػػة . ,
 .ال زمة 

التعاقػػػد مػػػع شػػػركة متخصصػػػة . 5
فػػػػػي لتػػػػػوفير التطبيقػػػػػات ال زمػػػػػة  

مجػػػػػػاؿ نظػػػػػػـ المعمومػػػػػػات الطبيػػػػػػة 
 .واإلدارية

تدريب العامميف عمػى اسػتخداـ . 7
نظػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػات و البرمجيػػػػػػػػات 
و  ال زمة لميكنة األعماؿ االدارية
 .التواصؿ بيف األقساـ المختمفة

إسػػتكماؿ البنيػػة التحتيػػة لشػػبكة . 2
 .المعمومات لممستشفي

 .وثائؽ شراء البرام . 6
 .وثائؽ ورش العمؿ. ,
 .قواعد بيانات محدثة. 5

العػػػػػػػػػػػامميف عمػػػػػػػػػػػى 
التكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .الجديدة

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6
  .المستشفى

مدير وحدة . ,
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

  .المعمومات
 ادارة. 5

   .تياالمشتر 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع و 

 .البيئة
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .,

 الكمية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

 المستشفى
مدير وحدة  .7

 تكنولوجيا
 المعمومات

مػػػدير ادارة  .2
 المشتريات.

 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  التنفيذفترة 
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,-7-2-2 
 شػػػػػػػفافة ةليػػػػػػػات

 لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلة
 والمحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبية

 .والمتابعة

اعداد دراسة عف وضػع ةليػات . 2
المسػػػػػػػػػاءلة والمحاسػػػػػػػػػبية لمكػػػػػػػػػوادر 

 -الفنيػػػػػػػػة -البشػػػػػػػػرية )األكاديميػػػػػػػػة
 .اإلدارية( بالمستشفى واعتمادها

نشػػر هػػذ  انليػػات بعػػد توثيقهػػا . 6
 مف قبؿ مجمس الكمية .

 .اليات محدثة و معمنة .2 ,602 6025
 

عػػػػػػػػػدـ تفعيػػػػػػػػػؿ   .2
االليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الموضوعة

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس   .2
ادارة 

 المستشفى.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .6

 .المستشفى
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة   .,

 .الجودة

. رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 2
 الجامعة. 

. عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 6
 الكمية.
 

- - 
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 مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيات

 معتمدة جامعية
 لمعػػػػػػايير طبقػػػػػػا

 اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
 .  المستشفيات

التقػػػػػػػػػػػػػػدـ لمحصػػػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى  .2
االعتمػػاد واسػػتيفاء الممػػؼ الخػػاص 

  .بذلؾ

الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  .2 6021 6025
  .االعتماد

  .التمويؿ .2
المعوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6

االداريػػػػػػػػػػة وبػػػػػػػػػػطء 
  .االجراءات

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
ادارة 

 .المستشفى
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .6

  .الجودة
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس   .2
  .الجامعة

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   .6
 الكمية.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .,
مركػػػز ضػػػماف 

 الجودة.

 ذاتى 70



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف السادس
 

 .يالبيطر  بالمستشفى العمل تطوير  3-6

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

3-6-0  
 تطوير و دعم

 الخاااااااااااااااادمات
 الطبيااااااااااااااااااااااة
 البيطريااااااااااااااااة

 مااان المقدماااة
 .المستشفى
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مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
 .بيطرى مطور

 
 
 
 

تػػػػػػػدعيـ المستشػػػػػػػفى البيطػػػػػػػػرى . 2
 .باألجهزة الحديثة

تػػدريب اطبػػاء المستشػػفى عمػػى . 6
 .االجهزة الجديدة

تطػػػػػػػػػػػوير و تحػػػػػػػػػػػػديث وحػػػػػػػػػػػػدة . ,
 .األشعة والجراحة

تطػػػػػػػػػػػوير و تحػػػػػػػػػػػػديث وحػػػػػػػػػػػػدة . 5
االخصػػػػػػػػػػػػاب المعممػػػػػػػػػػػػى و نقػػػػػػػػػػػػؿ 

 .االجنة
يث وحػػػػػػػػػػػػدة تطػػػػػػػػػػػوير و تحػػػػػػػػػػػػد. 7

 .السونار
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6066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قائمة االحتياجات .2
 .مناقصة الشراء .6
تنفيػػػػػػذ البػػػػػػت و شػػػػػػراء  .,

 .االجهزة
توصػػػػػػػػػيؿ االجهػػػػػػػػػزة و  .5

 .تركيبها
زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  .7

 .%0,المستفيديف بنسبة 
اطبػػػػاء مػػػػدربوف عمػػػػى  .2

 االجهػػػػػػػػػػػػػػػزة التشخيصػػػػػػػػػػػػػػػية
 .الحديثة

خطة التطػوير معتمػدة  .5
 .و معمنة

فػػػػػػػػى تفعيػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػة  .,
السػػػػػنوات الباقيػػػػػة و زيػػػػػادة 
الػػػػػػػػػػدورات التػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػدمها 

 .%0,الوحدة بنسبة  

 مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس. 2 .التمويؿ. 2
 الكميػػػػػة لشػػػػػئوف

خدمػػػػػة البيئػػػػػة و 
 .المجتمع

. ادارة 6
 المشتريات.

 
 

 

عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد . 2
 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 .المختصة
. مػػػدير ادارة 6

 المشتريات.

 ذاتى 7000
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

زيػػػادة عػػػدد المتػػػردديف  .1
عمى الوحدة ل سػتفادة مػف 

% 0,الخػػػػػػػػػدمات بنسػػػػػػػػػبة 
 .سنويا
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 ضمان جودة األداء المؤسسي والتنمية المستدامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد

 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 3265 51 23 9 4 اىغبٝخ اىواثعخ

 معاٌٌر تحدٌد خالل من المؤسسً األداء حوكمة إلى الرابعة الغاٌة تهدف        

 نظم وتوفر بالجامعة البشرٌة للكوادر األداء وقٌاس القٌادات  ختٌار واضحة

 تحقٌق بضرورة ا هتمام مع للمتابعة فعالة وآلٌات والمحاسبة، للمساءلة شفافة

 قٌادات وتنمٌة بناء مع البشرٌة الموارد وقدرات لمهارات المستدامة التنمٌة

 تطوٌر على العمل إلى إضافة بالجامعة، الخرٌجٌن أوائل بٌن من إدارٌة

 و الحدٌثة، المتغٌرات لتواكب بالجامعة واإلدارٌة التنظٌمٌة الهٌاكل وتحدٌث

 الجامعة  عتماد والمتابعة والتطوٌر الجودة إلدارات الدعم أشكال كافة تقدٌم

 .ومعاملها التعلٌمٌة وبرامجها وكلٌاتها وإداراتها



     
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

 المستدامة والتنمية المؤسسي األداء جودة ضمان
 تكمفة المشروع باأللف المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية

 01 .البشرية القيادات وقياس األداء لمكوادر اختيار معايير 2-2-5 .المؤسسي األداء حوكمة 5-2
 31 .ليات فعالة لممتابعةةة و ينظـ شفافة لممساءلة والمحاسب 5-2-6

  75 الموارد البشرية.و مهارات برام  تدريبية لتنمية قدرات  2-6-5 .البشرية الموارد وقدرات لمهارات مستدامه تنمية 5-6
 75 قياس الرضا الوظيفي. 5-6-6
 51 .أوائؿ الخريجيف بالجامعة بيف ادارية مفقيادات تنمية بناء و  ,-5-6

 75 .الهياكؿ التنظيمية واإلدارية لتواكب المتغيرات الحديثةتحديث  2-,-5 .واإلداري الهيكمي اإلص ح ,-5
 عتمػػػػػػػادإل والمتابعػػػػػػػة والتطػػػػػػػوير الجػػػػػػػودة ادارات دعػػػػػػػـ 5-5

 معاممها.و  التعميمية وبرامجها اداراتها وكمياتهاو  الجامعة
دعػػػػـ و تطػػػػوير وحػػػػدة ادارة المشػػػػروعات ومركػػػػز ضػػػػماف الجػػػػودة  5-5-2

 ووحداته ووحدة التخطيط اإلستراتيجي بالجامعة وكمياتها . 
51 

 ISOتأهيؿ إدارات الجامعة وادارات الكميات لمحصوؿ عمى شهادة 5-5-6
 أومايستجد.  2008/ 9001

511 

 7411 /باقي الكميات/البرام /المعامؿ لوعتماد.تأهيؿ الجامعة ,-5-5
 3065 التكمفة االجمالية
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 األول الهاادف
 

 المؤسسي األداء حوكمة 4-0
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 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
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 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 

5-2-2 
 معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير
 اختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات 
وقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 

األداء 
 لمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر

 .البشرية
 
 
 
 

5-2-2-2 
مقػػػاييس شػػػفافة 
لتقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ أداء 
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر 

 .البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ مجمػػػػػػس . 2
تقيػػػػيـ أداء لالجامعػػػػة إلعػػػػداد مقػػػػاييس 

لمكػػػػػػػػوادر البشػػػػػػػػرية وفقػػػػػػػػا لممتطمبػػػػػػػػات 
 .الوظيفية

واداراتهػػػا لوضػػػع مخاطبػػة الكميػػػات . 6
 .مقترحات لتقييـ أداء الكوادر البشرية

اإلعػػػػػػػػ ف عػػػػػػػػف المقػػػػػػػػايييس بعػػػػػػػػد . ,
 .اعتمادها

المتابعػػػػػػة الدوريػػػػػػة لمػػػػػػدى اإللتػػػػػػزاـ . 5
 بتطبيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مقػػػػػػػػػػػػػػػػاييس تقيػػػػػػػػػػػػػػػػيـ األداء

وضػػػػع ةليػػػػة معتمػػػػدة ومعمنػػػػة  لتمقػػػػي و 
 .الشكاوي والتقويـ المستمر

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

602, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . 2
 .المجنة اجتماعات

وجػػػػػػػػود مقترحػػػػػػػػات . 6
 .مقدمة مف الكميات

مقػػػػػػػػػػػػاييس  وجػػػػػػػػػػػػود. ,
معتمػػػػػػػػدة ومعمنػػػػػػػػػةعمى 
الموقػػػػػػػػػػع اإللكترونػػػػػػػػػػي 

 .لمجامعة
تقػػػػػػػػػارير المتابعػػػػػػػػػة . 5

 .الدورية
وجػػود ةليػػة معتمػػدة . 7

ومفعمػػة و معمنػػة لتمقػػي 
ى الموقػػػع مػػػالشػػػكاوي ع
 .االلكتروني

 

وجػػػػود مقاومػػػػة . 2
مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ بعػػػػػػػض 

 .الكوادر البشرية
لتػػػػػػػزاـ عػػػػػػػدـ اإل. 6

بػػػػػػػػإجراء المتابعػػػػػػػػة 
 .الدورية

 

المجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
ة مػػػػػػػف المشػػػػػػػكم

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 
 الجامعة.

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  .6
الجػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػي 

 .الكميات
 ITوحػػػػػدات .,

 .في الكميات

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
  .الجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
ضماف الجودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
البوابػػػػػػة مدير  .,

اإللكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .في الجامعة

 

تمويؿ  20
ذاتي مف 
 الجامعة
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4-0-7 
 شااااافافة نظااااام

 و لممسااااااااءلة
 ةيالمحاسااااااااااب

 فعالااة لياااتآو 
 .لممتابعة

5-2-6-2 
ةليػػػػػػػات شػػػػػػػفافة 
لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلة 

 ة ويوالمحاسب
 .المتابعة
 
 
 
 
 
 
 
 

تشػػكيؿ لجنػػه مػػف مجمػػس الجامعػػة  .2
والتجػػػارة و  وأسػػػاتذ  مػػػف كميػػػة الحقػػػوؽ

لصػػػػػياغة مؤشػػػػػرات األداء،  الهندسػػػػػة 
ووضػػػػػػػع الصػػػػػػػياغة النهائيػػػػػػػة نليػػػػػػػات 
متابعػػػػة شػػػػفافه وموضػػػػوعية لممسػػػػاءلة 
والمحاسػػػػػػػػػػػػػػػػبية لمكػػػػػػػػػػػػػػػػوادر البشػػػػػػػػػػػػػػػػرية 

اإلدارية( بكميػات  -الفنية -)األكاديمية
داراتها.  الجامعة واه

تنظػػػػػيـ  نػػػػػدوات ولقػػػػػاءات تثقيفيػػػػػة . 6
البشػػػػػرية بالجامعػػػػػة لمتعريػػػػػؼ  لمكػػػػػوادر

ة والمتابعػػة باليػػات المسػػاءلة والمحاسػػب
 .قبؿ اعتمادها

اإلعػػػػ ف عػػػػف هػػػػذ  انليػػػػات بعػػػػد . ,
 .اعتمادها مف قبؿ مجمس الجامعة

602, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجػػػػػػػػود محاضػػػػػػػػر  .2
 .اإلجتماعات

وجػػػػػػػود مقترحػػػػػػػات  .6
مستخمصػة مػف تحميػػؿ 

 .الندوات والمقاءات
وجػػػػػػػػػػػػػػود ةليػػػػػػػػػػػػػػات  .,

لممسػػائمة والمحاسػػبة و 
المتابعػػػػػػػػػػػػػػػة معتمػػػػػػػػػػػػػػػدة 

ومفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ومعمنػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .% 200بنسبة

عػػػػػػػػدـ وضػػػػػػػػوح  .2
 .األليات

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .6
الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور و 

 .المشاركة
 
 
 
 
 
 
 
 

المجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
المشػػػػػػػكمة مػػػػػػػف 
مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 

 .الجامعة
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  .6

العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء و 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري 

 .الكميات
وحػػػػػػػػػػػػػػػػدات  .,
IT  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 .الكميات
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  .,

 .العاـ 
البوابػػػػػة مدير  .5

  .االلكترونية
 
 
 
 

,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمويؿ 
 ذاتي 
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

4-7-0 
 تدريبية برامج
  اادرات لتنميااة

و مهااااااااااااارات 
 الماااااااااااااااااااااوارد

 .البشرية
 
 
 
 
 

5-6-2-2 
اسػػػتحداث بػػػػرام  
تدريبيػػػػػػػػة لتنميػػػػػػػػة 

ومهػػػػارات قػػػػدرات 
 المػػػػػػوارد البشػػػػػػرية
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء 
احتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتهـ 
 المهنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات و 
 .الوظيفة

 
 

التواصػؿ مػع الكميػات مػف خػ ؿ . 2
مركػػز الجػػود  فػػي الجامعػػة لبيػػػاف و 
تحديػػػػػػػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػػػػػة 

  .اإلدارية( -الفنية -)األكاديمية
اعػػػػػػػػػػػػػػداد الخطػػػػػػػػػػػػػػط التدريبيػػػػػػػػػػػػػػة . 6

  .واإلع ف عنها بعد اعتمادها
 تنفيذ الخطط التدريبية .. ,
 قياس اثر التدريب.. 5
المتابعػػػػػػػػػػػػػة الدوريػػػػػػػػػػػػػة لمخطػػػػػػػػػػػػػط . 7

وفقػػػػػا لمسػػػػػتجدات الخطػػػػػة  التدريبيػػػػػة
االسػػترتيجية والتطػػورات العالميػػة فػػي 

 .هذ  التخصصات

6025 6066  
بشكؿ 
 مستمر 

تقػػػػػػػػػػػػػػارير مػػػػػػػػػػػػػػف  .2
وحػػػػػػػػػػػػػػدات الجػػػػػػػػػػػػػػودة 
بالكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
باإلحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .التدريبية
خطػػػػػػػط تدريبيػػػػػػػة  .6

معتمػػػػػػػػػػػػدة و معمػػػػػػػػػػػػف 
عنهػػػػػا عمػػػػػى الموقػػػػػع 

  .اإللكتروني
وجػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػارير  .,

بأعػػػػػػػػػػػػػػداد البػػػػػػػػػػػػػػرام  
التدريبيػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػـ 

 .تنفيذها
وجػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػارير  .5

 .قياس اثر التدريب
وجػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػارير  .7

 .لممتابعة

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .2
مشػػػػػػػػػاركة بعػػػػػػػػػض 

  .وحدات الجودة
عػػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػػزاـ  .6

بتنفيػػػػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػػػػط 
  .التدريبية

تجاهػػػػػؿ وضػػػػػع  .,
 .التقارير

 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .2
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .6

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
 .بالكميات 

وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .,
IT بالكميات.  
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .5

تنميػػػػػة قػػػػػدرات 
أعضػػػاء هيئػػػة 

 التدريس.
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 .الجامعة

مركز مػػػػدير  .6
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
البوابػػة مدير  .,

  .اإللكترونية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

مركزتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 
أعضػػػاء هيئػػػة 

   التدريس.
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5-6-2-6 
كػػػػػػػػػػوادر بشػػػػػػػػػػرية 

لمبػػػػػػػػرام  مؤهمػػػػػػػػة 
 .المستحدثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

التواصػؿ مػع الكميػات مػف خػ ؿ . 2
مركػػز الجػػود   ومركػػز تنميػػة قػػدرات 
أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة 

تحديػػػػػػػػػػػػػد  االحتياجػػػػػػػػػػػػػات لبيػػػػػػػػػػػػػاف و 
 .ال زمة التدريبية

اعػػػػػػػػػػػػػػداد الخطػػػػػػػػػػػػػػط التدريبيػػػػػػػػػػػػػػة . 6
 .واإلع ف عنها بعد اعتمادها

  .تنفيذ الخطط التدريبيةػ., 
 .التدريب مردود اثرتـ قياس . 5
المتابعػػػػػػػػػػػػػة الدوريػػػػػػػػػػػػػة لمخطػػػػػػػػػػػػػط . 7

 التدريبيػػػػػة وفقػػػػػا لمسػػػػػتجدات الخطػػػػػة
االسػػترتيجية والتطػػورات العالميػػة فػػي 

 .هذ  التخصصات
 
 
 
 

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6066 
بشكؿ 
 مستمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تقػػػػػػػػػػػػػػارير مػػػػػػػػػػػػػػف  .2
وحػػػػػػػػػػػػػػدات الجػػػػػػػػػػػػػػودة 
بالكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
باإلحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .التدريبية
خطػػػػػػػط تدريبيػػػػػػػة  .6

معتمػػػػػػػػػػػػدة و معمػػػػػػػػػػػػف 
عنهػػػػػا عمػػػػػى الموقػػػػػع 
 اإللكتروني لمجامعة 

وجػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػارير  .,
بأعػػػػػػػػػػػػػػداد البػػػػػػػػػػػػػػرام  
التدريبيػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػـ 

 .تنفيذها
وجػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػارير  .5

 .قياس اثر التدريب
 .تقارير لممتابعة .7

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .2
بعػػػػػػػػػض مشػػػػػػػػػاركة 

 .وحدات الجودة
عػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػزاـ  .6

بتنفيػػػػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػػػػط 
 .التدريبية

تجاهػػػػؿ وضػػػػع  .,
 .  التقارير

 
 
 
 
 
 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .2
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6

تنميػػػػػػة قػػػػػػدرات 
أعضػػػػاء هيئػػػػة 

 .التدريس
وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .,
IT بالكميات.  
 
 
 
 
 
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
  .الجامعة

مركز مػػػػدير  .6
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
البوابػػة مدير  .,

 .اإللكترونية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير   .5

مركػػػػػػػػز تنميػػػػػػػػة 
قدرات أعضػاء 
 هيئة التدريس
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تمويؿ 
 ذاتي
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الجهات 
 المسؤولة
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 الميزانية
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4-7-7 
 يااااس الرضاااا 

 الوظيفي

5-6-6-2 
مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاييس 
موضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعية 
لقيػػػػػػػػػاس الرضػػػػػػػػػا 

  .الوظيفي
 

تشػػػػػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػػػس . 2
الجامعػػػػة لمراجعػػػػػة وتقيػػػػػيـ وتحػػػػػديث 
مقػػػػػاييس الرضػػػػػا الػػػػػوظيفى لمكػػػػػوادر 

 .البشرية
الرضػػػػػا اإلعػػػػػ ف عػػػػػف مقػػػػػاييس . 6

الػػػػوظيفي عمػػػػى الموقػػػػع اإللكترونػػػػي 
 .لمجامعة بعد اعتمادها

عمػػػؿ اسػػػتبياف الكترونػػػي وورقػػػي . ,
السػػػتط ع ةراء أصػػػحاب المصػػػمحة 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمييف والفنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 .واإلداريييف
المتابعػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتمرة  و وضػػػػػػػػع . 5

اجراءات تصحيحية بناء عمػى نتػائ  
 .قياس الرضا الوظيفى سنويا

6025 
 

 6066 
بشكؿ 
 مستمر 
 
 

محاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  .2
 اجتماعات المجنة.

وثيقػػػػػػة لمقػػػػػػاييس  .6
الرضػػػػػػػػػا معتمػػػػػػػػػػدة و 

 معمنة .
وجػػػػػػػػػػػػود تقريػػػػػػػػػػػػر  .,

احصػػػػػػػػػػػػائي موثػػػػػػػػػػػػؽ 
لنتػػػػػػػػػػػائ  اإلسػػػػػػػػػػػتبياف 

 تقػػػػػارير .5 سػػػػػنويا .
المتابعػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتمرة 
وتفعيػػػػػػؿ لوجػػػػػػراءات 

 سنويا التصحيحية
 
 
 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .2
 المشاركة 

عػػػػػػػػػػدـ األخػػػػػػػػػػذ  .6
بنتػػػػػػػػػػػػػائ  تقػػػػػػػػػػػػػارير 
المتابعػػػػػػػػػػػة وعػػػػػػػػػػػدـ 
اقتػػػػػػػػػػػراح وتفعيػػػػػػػػػػػؿ 
اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 

 التصحيحية .
 

المجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
المشػػػػػػػكمة مػػػػػػػف 
مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 

 .الجامعة
  وحػدات  .6
IT بالكميات.  
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  .,

ضػػماف الجػػودة 
   .بالكميات

 

جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإللكترونية.
مػػػػػػديرمركز  .,

ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة .
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

4-7-3 
 تنمياااةبنااااء و 
ادارية   يادات
أوائل بين من 

الخاااااااااااااريجين 
 .بالجامعة

5-6-,-2 
قيػػػػػػػػادات اداريػػػػػػػػة 
مؤهمػػػػة مػػػػػف بػػػػػيف 
أوائػػػػؿ الخػػػػريجيف 

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب
 ا.وكمياته

 
 
 
 
 

 

الجامعػػػػػػػة و الكميػػػػػػػات  مخاطبػػػػػػػة. 2
لعمػػػػػػػػػػػػؿ حصػػػػػػػػػػػػر بأعػػػػػػػػػػػػداد أوائػػػػػػػػػػػػؿ 
االخريجيف وفقا لمتخصػص والوظيفػة 
المعينػػيف عميهػػا و الػػدورات التدريبيػػة 

 .التي تمقوها 
اعػػػػػػػػػداد خطػػػػػػػػػط تدريبيػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػا . 6

لوحتياجات المطموبػة وطبقػا لجػدوؿ 
زمنػػػػي محػػػػػدد واالعػػػػػ ف عنهػػػػػا بعػػػػػد 

  .اعتمادها
 .تنفيذ الخطط التدريبية. ,
 .التدريب مردود  قياس اثر. 5
المتابعػػػػػػػػػػػػػة الدوريػػػػػػػػػػػػػة لمخطػػػػػػػػػػػػػط . 7

  .التدريبية
 .هياكؿ تنظيمية وادارية متطور  .2

6025 6066
بشكؿ 
 مستمر
 

تقػػػػػػػػػػػػػػػارير مػػػػػػػػػػػػػػػف  .2
الجػػػػػػػػػػػػػػودة وحػػػػػػػػػػػػػػدات 

باإلحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .التدريبية

خطػػػػػػػػط تدريبيػػػػػػػػة  .6
معتمػػػػػػػػػػػػدة و معمػػػػػػػػػػػػف 
عنهػػػػػا عمػػػػػى الموقػػػػػع 

 .اإللكتروني
وجػػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػػارير  .,

بأعػػػػػػػػػػػػػػداد البػػػػػػػػػػػػػػرام  
 المنفذة.التدريبية 

وجػػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػػارير  .5
  .قياس اثر التدريب

وجػػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػػارير  .7
 .المتابعة

هياكػػػػؿ تنظيميػػػػة  .2
 و ادارية متطور  .

ضعؼ مشػاركة  .2
بعػػػػػػػػػػػض وحػػػػػػػػػػػدات 

  .الجودة
عػػػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػػػزاـ  .6

بتنفيػػػػػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػػػػػط 
 .التدريبية 

تجاهػػػػػػؿ وضػػػػػػع  .,
التقػػػػػػػػػػارير وعمػػػػػػػػػػؿ 

  .متابعة دورية
 

 ITوحػػػػػدات  .2
 .بالكميات 

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  .6
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالكميات

البوابػػة مدير  .2
 .اإللكترونية 

مركز مػػػػدير  .6
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 التنفيذمخاطر 

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

4-3-0  
 تحاااااااااااااااااااااديث
 الهياكااااااااااااااااااال
 التنظيمياااااااااااااة
 واإلداريااااااااااااااااة
 لتواكاااااااااااااااااااااب
 المتغياااااااااااااارات

 .الحديثة
 
 
 
 
 

5-,-2-2 
هياكؿ تنظيميػة 

داريػػة  متطػػورة  واه
إلدارة الجامعػػػػة 
 وكمياتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 .ووحداتها 
 
 
 
 
 
 
 

تشػػكيؿ لجنػػة مػػف األسػػاتذة المختصػػيف . 2
فػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػـ اإلدارة والتنظػػػػػػػػػػػػيـ لدراسػػػػػػػػػػػػػة  
احتياجػػػػػات الهياكػػػػػؿ التنظيميػػػػػة واإلداريػػػػػة 
إلدارة الجامعة وكمياتهػا ووحػداتها لمتطػوير 

 في ضوء المعايير المرجعية.
وضع خطة تطوير الهياكؿ التنظيمية . 6

 .واإلدارية
االعػػػػػػ ف عػػػػػػف خطػػػػػػة التطػػػػػػوير بعػػػػػػد . ,
 .عتماد مجمس الجامعها
المتابعػػػة الدوريػػػة لتنفيػػػذ خطػػػة تطػػػوير . 5

 .الهياكؿ التنطيمية و األدارية
 
 
 
 

محاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . 2 6021 ,602
 .اجتماعات المجنة

محاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . 6
االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػات و 
مسػػػػػػػػػػػػػػودة خطػػػػػػػػػػػػػػة 

 .التطوير
خطػػػػػة تطػػػػػػوير . ,

معتمػػػػػػػػػػدة ومعمنػػػػػػػػػػة 
 .ومفعمة

تقارير المتابعة . 5
 .الدورية

 

.ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ 2
 المشاركة . 

 .تأخر التمويؿ .6

قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
االدارة بكميػػػػػػػػػػة 

 التجارة. 
االدارة  .6

العامة لمتنظػيـ 
واالدارة 
 بالجامعة 

 الكميات. .,
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .5

ضماف الجودة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
التابعػػػػػػػػػة لهػػػػػػػػػا 

 بالكميات .
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

أمػػيف عػػاـ  .6
 .الجامعة

 مػػػديرمركز .,
ضػػماف الجػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
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 ذاتي 
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 التنفيذمخاطر 

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

5-,-2-6 
توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ 

محػػدث  يوظيفػػ
 و شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامؿ
 ومعتمػػد ومعمػػف
لجميع العامميف 
بالهياكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
التنظيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .واإلدارية
 
 
 
 
 
 
 

دوريػػػػػػػػػػة لتطبيػػػػػػػػػػؽ بطاقػػػػػػػػػػات متابعػػػػػػػػػػة  .2
 .التوصيؼ الوظيفي 

تشػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػة لوضػػػػػػع دليػػػػػػؿ  شػػػػػػامؿ . 6
لمتوصػػػػػػػػيؼ الػػػػػػػػوظيفى لجميػػػػػػػػع العػػػػػػػػامميف 
بالهياكػػػػػػػػؿ التنطيميػػػػػػػػة و اإلداريػػػػػػػػة طبقػػػػػػػػػا  
 لمتطمبات الجامعة ووفقا لموائح والقوانيف .

  .تعميـ الدليؿ عمى الكميات واإلدارات. ,
 

 
 

 

تفعيؿ بطاقات  .2 ,602 6025
 التوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ
الػػػػػػػوظيفي بمعػػػػػػػدؿ 

%سػػػػػػػػػػػػػنويامف  67
 .كميات الجامعة

تقػػػػارير دوريػػػػة  .6
عف تطبيؽ وتفعيؿ 

 التوصػيؼبطاقات 
 .الوظيفي

دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  .,
لمتوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ 

 الوظيفي.
 

 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 .الجامعة

قسػػػػػـ ادارة  .6
أعمػػػػػػاؿ بكميػػػػػػة 

 التجارة
وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .,
IT بالكميات. 
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .5

ضػػماف الجػػودة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ووحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 بالكميات .
  

 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 .الجامعة

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 االلكترونية.
مركز مػػػػػػػػدير  .,

ضػػماف الجػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  .5

 الجامعة 
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4-4-0 
دعم و تطوير 
وحاااااااااادة ادارة 
المشااااااروعات 
و مركااااااااااااااااااز 
ضااااااااااااااااااااامان 
الجاااااااااااااااااااااودة 
ووحداتااااااااااااااااه 
ووحااااااااااااااااااااادة 
التخطاااااااااااااااايط 
اإلسااااااتراتيجي 
بالجامعاااااااااااااااة 

   .وكمياتها
 
 
 
 

5-5-2-2 
اعػػػػػػػػػػػػادة هيكمػػػػػػػػػػػػة 
وتفعيػػػػػػػػػػؿ وحػػػػػػػػػػدة 
ادارة مشػػػػػػػروعات 
التطػػػػوير ومركػػػػز 
ضػػػػػػػماف الجػػػػػػػودة 
ووحػػػدة التخطػػػػيط 

 اإلستراتيجي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجمػػػػػػػس اإلدارة الػػػػػػػ ـز تشػػػػػػػكيؿ  .2
  .و استصدار قرار بشأنها اتلموحد
وضػػػػػػػع الئحػػػػػػػة تنفيذيػػػػػػػة تحػػػػػػػدد  .6

و رؤيتهػػا ورسػػالتها ات أنشػػطة الوحػػد
اعتمادهػػا  خطػػة عممهػػاوو أهػػدافها و 

  .عنها اإلع فو 
وضع اليات لمتواصؿ مع كميات . ,

 .الجامعة
تفعيػػػػػػؿ خطػػػػػػػة عمػػػػػػؿ الوحػػػػػػػدات  .5

ومتابعتهاوعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 
 زمة.التصحيحية ال 

 
 
 
 

وجػػػػػػػػػػػػود تشػػػػػػػػػػػػػكيؿ  .2 ,602 6025
لمجمػػػػػػػس ادارة معتمػػػػػػػد 

وحػػدة ومعمػػف لكػػؿ مػػف 
  ادارة المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات
ومركزضػػػػػػماف الجػػػػػػودة 
ووحػػػػػػػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػػػػػػػيط 

 االستراتيجي 
الئحػػػػػػػػػة تنفيذيػػػػػػػػػة   .6

 معتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ومعمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 لموحدات.

وجػػػػػػػػػػػػػػػود اليػػػػػػػػػػػػػػػات  .,
محػػػػػػػػػػػػػػػػددة و مفعمػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .لمتواصؿ مع الكميات

.تقارير دوريػة لخطػة 5
العمػػػػػػػػػػػػػػؿ بالوحػػػػػػػػػػػػػػػدات 

 المذكورة .
 

قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر 

 .المؤهمة
وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  .6

مقاومػػػػة مػػػػػف 
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض 
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر 

 .البشرية
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ت 

 .تكنولوجية
 
 
 
 
 
 
 

األمػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  .2
 .العاـ لمجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
ضػػماف الجػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
وحدة ادارة  .,

 المشروعات.
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  .5

التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
 االستراتيجي 

 
 
 
 
 
 

رئػػػيس  نائػػػب .2
الجامعة  لشؤوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
  العمياوالبحوث . 

مركز مػػػػػػػػػػػػدير  .6
ضػػػػػػماف الجػػػػػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 .بالجامعة
مػػػػدير وحػػػػدة  .,

 ادارةالمشروعات 
مديروحػػػػػػػػػػػػػدة  .5

التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
 االستراتيجي
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 4-4-7 

 إدارات ت هياااال
 الجامعاااااااااااااااااة
 لمحصاااااااااااااااول

 شاااهادة عماااى
ISO  

9001 /2008 
 أو ما يستجد

5-5-6-2 
 إدارات الجامعػػػػػػػػة

عمػػػػػػػػػػى حاصػػػػػػػػػػمة 
 ISOشػػػػهادة

9001 /2008 
 
 
 
 
 

تحديد متطمبات ادارات الجامعة  .2
فػػػػػػػي  ISO9001لتطبيػػػػػػػؽ معػػػػػػػايير 

ضػػػػػوء تحميػػػػػؿ الفجػػػػػوة بػػػػػيف الوضػػػػػع 
الحػػػػػػػػػػػػػػالي و متطمبػػػػػػػػػػػػػػػات معػػػػػػػػػػػػػػػايير 

ISO9001. 
توعية و تدريب الكوادر البشػرية  .6

 .ISO9001بادارات الجامعة عمى 
المراجعػػػػػػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػػػػػػة لنظػػػػػػػػػػػػػػاـ .,

ISO9001. 
الخاريجيػػػػػػػػػة لمجهػػػػػػػػػة  المراجعػػػػػػػػػة. 5

 .ISO9001 المانحة لشهادة
 
 
 
 

دراسػػػػػػػػػػػة لتحميػػػػػػػػػػػؿ  .2 ,602 6025
 .الفجوة

وثػػػػػػػػػػػػائؽ الػػػػػػػػػػػػورش  .6
 .التدريبية

اسػػػتبيانات لتحديػػػد  .,
مػػػدى االلتػػػػزاـ بتطبيػػػػؽ 

 .المعايير
حصػػػػػػػػػػػػػػوؿ ادارات  .5

الجامعػػػػة عمػػػػى شػػػػهادة 
 .األيزو

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي 

 بمعػػػػايير
ISO9001 

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  .6
مقاومػػػػة مػػػػػف 
قبػػػػػػؿ بعػػػػػػض 
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر 

 .البشرية
ضػػػػػػػػػػػػػعؼ  .,

 .المشاركة

الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  .2
 االداري

مراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 

 .بالجامعة
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .,

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  
 .بالجامعة
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 .الجامعة

ادارة مػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 
التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 

 .الجامعةب
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4-4-3 
 ت هياااااااااااااااااااااااال
/ الجامعااااااااااااااة

بااا ي الكميااات 
 / البرامج /

المعاماااااااااااااااااال 
 لإلعتماد
 
 
 
 
 

5-5-,-2 
جامعػػػة و كميػػػات 
وعدد مف البرام  
 ومعامؿ معتمدة

 
 
 
 
 
 

تطػػػػوير الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية و  .2
ـ 6066 -6022التنفيذيػة لمجامعػة 

وفقػػػا لمخطػػػة االسػػػتراتيجية لمػػػوزارة و 
 معايير الهيئة، واعتمادها و نشرها.

دورات تدريبيػػػػة متخصصػػػػة فػػػػي  .6
مجػػػػػػػػػػاؿ نظػػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػػودة والتأهيػػػػػػػػػػػؿ  

 لوعتماد .
تشكيؿ فرؽ متابعػة لمكميػات مػف  .,

مركز ضماف الجودة لتأهيؿ الكميات 
 .لوعتماد 

 

6025 6066  
وبشكؿ 
 مستمر

خطػػة  اسػػتراتيجية  .2
و تنفيذيػػػػػػػػػػػة لمجامعػػػػػػػػػػػة 
مطػػػػػػػػػػػػػػػػورة ومعتمػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 ومعمنة.
وجػػػػػػػػػػػػػود تقػػػػػػػػػػػػػارير  .6

بأعػػػػػػػػػػػػػػػػػداد الػػػػػػػػػػػػػػػػػدورات 
التدريبيػػػػػػػػػه التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػـ 

 .تنفيذها 
تقاريرالمتابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,

 الدورية لمكميات .  
% مػػػف 10اعتمػػػاد .5

كميػػات الجامعػػة بنهايػػة 
 الخطة.

 

نقػػػػػػػػػػػػػص   .2
المصػػػػػػػػػػػػػػػػادر 

 المادية.
انشػػػػػػغاؿ  .6

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض 
اعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 

 باعبائهـ.
وجػػػػػػػػػػػػػػود  .,

الكثيػػػػػػر مػػػػػػف 
المعوقػػػػػػػػػػػػػػػات 
التػػػػػي تحػػػػػوؿ 
دوف اعتمػػػػػاد 
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض 
كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

  .الجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .2
ضػػماف الجػػودة 

 .واالعتماد
وحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .6

 الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
 بالكميات.

الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
 .المانحة

 

نػػػواب رئػػػيس  .2
 الجامعة 

مػػػدير مركػػػز  .6
الجػػػػػػودة  ضػػػػػػماف

واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 بالجامعة
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الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 5-5-,-6 
تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ األداء 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعي 
والتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 

  .المستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التقػػويـ المسػػتمر الداء العػػامميف  .2
 -بالجامعػػػػػػػػػػػػة )قيػػػػػػػػػػػػادات الجامعػػػػػػػػػػػػة
 -أعضػػاء هيئػػة التػػدريس ومعػػاونيهـ

 العماؿ... و غيرهـ(. -االدارييف
قيػػػاس رضػػػا العػػػامميف بالجامعػػػة  .6

والمسػػػػتفيديف بصػػػػفة دوريػػػػة ووضػػػػػع 
خطػػػػط تصػػػػحيحية الرتفػػػػاع مسػػػػتوي 

 الرضا.
التقػػويـ المسػػتمر لكفػػاءة المػػػوارد  .,

 المادية لمجامعة. 
قياس مردود السياسات الحاكمػة  .5

 لمجامعة وانعكاساتها.
التطوير المستمر لمركز ضماف  .7

 .الجودة بالجامعة تحقيقًا لرسالته
 

6025 6066 
بشكؿ 
 مستمر

 ادوات   قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس. 2
اداء العػػامميف الجامعػػة 

 معتمدة ومعمنة.
مقػػػػػػػػػػػػػاييس رضػػػػػػػػػػػػػا . 6

العػػػػػامميف والمسػػػػػتفيديف 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػة معتمػػػػػػػػػػػػػػدة 

 ومعمنة.
تحسػػػف معػػػدؿ اداء . ,

العػػػػػػػػػػػامميف بالجامعػػػػػػػػػػػة 
 % سنويًا .20بنسبة 

ارتفػػػػػػػػػػػاع  معػػػػػػػػػػػدؿ . 5
رضػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػامميف و 

 المستفيديف 
تقريػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػنوي . 7

لمركػػز ضػػماف الجػػودة 
واالعتماد يوضح مدي 

أنشػػػػػػػػػطة التقػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػي 
 المركز.

نقػػػػػػػػػػػػػػػػػص  .2
المصػػػػػػػػػػػػػػػػادر 

 المادية.
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .6

تعاوف بعض 
اعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التدريس.
 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .2
ضػػماف الجػػودة 

 .واالعتماد
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  .6

 الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
 بالكميات.

 itوحػػػػػػػػػدات  .,
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والكميات 
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة .

مػػػدير مركػػػز  .6
ضػػػػػماف الجػػػػػودة 

 بالجامعة
مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  .,

رئػػػػػيس الجامعػػػػػة 
لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات 
 

ذاتي مف  200
 الجامعة 
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
 المسؤولة
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

5-5-,-, 
/ تقػػػػػدـ الجامعػػػػػة 

بػػػػػػػػػػاقي الكميػػػػػػػػػػات 
 لوعتماد

 
 
 
 

 .اعداد ممؼ االعتماد .2
تقػػػػػػدـ الجامعػػػػػػػة بطمػػػػػػب لمهيئػػػػػػػة  .6

القوميػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػماف جػػػػػػػػػودة التعمػػػػػػػػػيـ 
 واالعتماد العتماد الجامعة.

 

6025 6066 
بشكؿ 
 مستمر

ممػػػػػػػػػػػػػؼ اعتمػػػػػػػػػػػػػاد  .2
 .الجامعة مستوفي

نقػػػػػػػػػػػػػػػػص  .2
المصػػػػػػػػػػػػػػػػادر 

 المادية.
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .6

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكماؿ 
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض 

 .الممفات

مركز مػػػػػػػدير  .2
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالجامعة
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

مػػػدير مركػػػػز  .6
 الجػودة بالجامعػػة

مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار -,
رئػػػػػػيس الجامعػػػػػػة 
لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 

 التطوير.

 تمويؿ ذاتي  00,
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 تنمية الموارد المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد
 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 3250 47 22 5 5 اىغبٝخ اىقبٍَخ

تهتـ الغاية الخامسة بتدعيـ وتنويع مصادر تمويؿ البحوث البينية        
والتطبيقية وتسويقها، واستحداث موارد ذاتية متنوعة ومستدامة مع تشجيع الجهود 
الذاتية لدعـ وتطوير العممية التعميمية والبحثية والخدمية بالجامعة إضافة إلى 

ة وأهداؼ الجامعة وكمياتها ، كما االستخداـ األمثؿ لمموارد المالية بما يحقؽ رسال
تهتـ هذ  الغاية أيضًا بضرورة العمؿ عمى جمب مشروعات ممولة مف الجهات 

 .المانحة، وعمؿ تقارير مالية ورقابة دورية تحقؽ المساءلة والشفافية
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المالية الموارد تنمية  

 تكمفة المشروع باأللف المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية
 والتطبيقية البينية البحوث تمويؿ مصادر وتنويع تدعيـ 7-2

 .وتسويقها
 بالكميػػػات العمميػػػة واألجهػػػزة المعامػػػؿ عػػػف معموماتيػػػة شػػػبكة إنشػػػاء 7-2-2

 .بالجامعة العممية واألجهزة المعامؿ بوحدة وربطها
0711 

 رسػػػػالة يحقػػػػؽ بمػػػػا الماليػػػػة لممػػػػوارد األمثػػػػؿ االسػػػػتخداـ 7-6
 .وكمياتها الجامعة وأهداؼ

 011 .والشفافية المساءلة تحقؽ دورية ورقابة مالية تقارير 7-6-2

ستدامة وتنوع إستحداث 2-,-7 .ومستدامة متنوعة ذاتية موارد استحداث ,-7  751 .الذاتي التمويؿ مصادر واه
 التعميميػة العمميػة وتطوير  لدعـ الذاتية الجهود تشجيع 7-5

 .والخدمية والبحثية
 0111 .والخدمية  والبحثية  التعميمية لمعممية الذاتي التمويؿ ثقافة نشر 7-5-2

 011 .المانحة الجهات قبؿ مف لمجامعة المالية الموارد تدعيـ 2-7-7 .المانحة الجهات مف ممولة مشروعات جمب 7-7
 3051 مغايةاالجمالية لتكمفة ال
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 األول الهااااااااااااادف
 

 تمويل مصادر وتنويع تدعيم 5-0
 ا.وتسويقه والتطبيقية البينية البحوث
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

5-0-0 
 شااابكة إنشااااء

 معموماتيااااااااااااة
 المعامااال عااان

 واألجهاااااااااااااااازة
 العمميااااااااااااااااااااة
 بالكمياااااااااااااااااات
 وربطهاااااااااااااااااااا
 بوحااااااااااااااااااااااادة
 المعاماااااااااااااااااال
 واألجهاااااااااااااااازة
 العمميااااااااااااااااااااة

 .بالجامعة

7-2-2-2 
قاعػػػػػدة بيانػػػػػات 
لممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد 
والتسػػػػػػػػػػػػػػػػهي ت 
واألنشػػػطة ذات 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد 

 بالكميات.

حصػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػوارد  والتسػػػػػػػػػػهي ت  .2
الماديػػػة بالكميػػػػات )األجهػػػػزة ، معامػػػػؿ 
الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى، الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 

 المستحدثة(.
اسػػػتكماؿ توثيػػػؽ بيانػػػات األنشػػػطة  .6

وحسػػػػػػػػػاباتها الماليػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػواـ 
 السابقة.

 إعػػػػداد قاعػػػػدة البيانػػػػات  الخاصػػػػة .,
 بالتسهي ت والموارد  

قاعدة البيانات  .2 6021 6025
الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي ت 

 والموارد. 
نسػػػػػػبة الزيػػػػػػادة  .6

فػػػي عػػػدد الكػػػوادر  
فػػػػػي مجػػػػػاؿ جمػػػػػع 
وتحميػػػػػػؿ البيانػػػػػػات 
 وتفعيؿ البرام . 

نسػػػبة اإلنجػػػاز  .,
فػػػػى تفعيػػػػؿ بػػػػرام  

(MIS)  ذات
 الصمة  بالكميات.

عػػػػػػػػػدـ كفايػػػػػػػػػة  .2
الكػػوادر فػػي مجػػاؿ 
.البيانػػػات والبػػػرام 

  

مركػػػػػز ضػػػػػماف  .2
 .الجودة واالعتماد

لجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ا .6
داري بالجامعػػػػػػػة اال

 والكميات.
وحػػػػػػػػػػػػدة نظػػػػػػػػػػػػـ  .,

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 (.MISاإلدارية  )

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف  .5
 المالية.

 إدارة المخازف.  .7
 مديرى الكميات .2
 

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .2
الكميػػػػات  كػػػػؿ 
 .فيما يخصه

مجػػػػػػػػػػػػػػالس  .6
 .الكميات

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,
مركػػػز ضػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 لمتدريب.

تمويؿ  200
 ذاتي
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف
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 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 
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الجهات 
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 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

7-2-2-6 
بنيػػػػػػػػػػػػػة تقنيػػػػػػػػػػػػػة 
ومعموماتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لممعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
والوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحدثة 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الجامعة 
 
 

اسػػتكماؿ تشػػكيؿ وتجهيػػز المعامػػؿ  .2
والوحػػػػػػػػػػػػدات المسػػػػػػػػػػػػتحدثة بالكميػػػػػػػػػػػػػات 
 وتحديث ةليات تواصمها مع الجامعة.

اتمػػػػػػػػػػػػػػاـ اإلجػػػػػػػػػػػػػػراءات القانونيػػػػػػػػػػػػػػة  .6
 والرسمية إلنشاء الوحدات المستحدثة.

تنفيػػػػذ خطػػػػوات االحػػػػ ؿ والتجديػػػػد  .,
 وؿ الزمني وتوافر التمويؿ.وفقا لمجد

إمػػػػػػػػػػػػػػػداد المعامػػػػػػػػػػػػػػػؿ والوحػػػػػػػػػػػػػػػدات  .5
 المستحدثة بحاجتها مف: 

  الكػػػػػػػػوادر ال زمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اإلداريػػػػػػػػيف
 والفنييف. 

  التجهيػػػػػػػػػػػػزات والبػػػػػػػػػػػػرام  الخاصػػػػػػػػػػػػة
باإلتصػػػػػػػػػػاالت اإللكترونيػػػػػػػػػػة )أجهػػػػػػػػػػزة 
إتصػػػػػػػػػػػػػػاؿ/ البريػػػػػػػػػػػػػػد التعميمي/الػػػػػػػػػػػػػػرقـ 
األكػػػػػػػػػػػاديمي لمطمبػػػػػػػػػػػة(، والصػػػػػػػػػػػيانة ، 

 وبرام  الحماية.

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  .2 6021 ,602
مسػػػػػتخدمي البريػػػػػػد 
التعميمػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػيف 
 العامميف بالكميات.

عػػػػػػػػدد طػػػػػػػػ ب  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المتعػػػامميف بػػػالرقـ. 

 األكاديمي.
زيػػػػػػػػػادة  عػػػػػػػػػدد  .,

األجهػػػػزة الموجػػػػودة 
 بالمعامؿ.

عػػػػدد العػػػػامميف  .5
المػػػػؤهميف فػػػػي كػػػػؿ 

 فصؿ دراسي.
نشػػػػػػػػػػػر دليػػػػػػػػػػػػؿ  .7

الضػػػوابط المتعمقػػػة 

عػػػػػػػػدـ انتظػػػػػػػػاـ . 2
 خدمة اإلنترنت  

بسػػػػػػػػػػبب بػػػػػػػػػػطء أو 
  .إنقطاع الخدمة

ضػػػػعؼ كفػػػػاءة . 6
مسػػػػػػػئولى الخدمػػػػػػػة 

  .بالكميات
انخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض . ,

 التمويؿ.
صػػػعوبة تػػػوافر . 5

   .الكوادر المدربة

. مركػػػػز ضػػػػماف 2
الجػػػػػودة واالعتمػػػػػاد 

 بالجامعة.
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة . 6

 .المشتريات
. مركػػػػز الخدمػػػػة ,

العامػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػنظـ 
الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 
وتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات.
. الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز 5

االداري بالجامعػػػػػػػة 
  والكميات.

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة . 7
 .الصيانة

نائػػب رئػػيس  -
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 تنمية البيئة. 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء   -
 الكميات 

أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  -
 الجامعة.
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 باأللف
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  الكافية لخدمة اإلنترنتالسرعة. 
إنشػػػػاء الشػػػػبكة اإللكترونيػػػػة لػػػػربط  .7
جهػػػػػػػػػػزة والبػػػػػػػػػػػرام  فػػػػػػػػػػػي المعامػػػػػػػػػػػؿ  األ

والوحدات المسػتحدثة وتأهيػؿ العػامميف 
 به.

بشػػػبكة المعمومػػػات 
بالكميػػػػػػػػة )ورقيػػػػػػػػًا / 

  إلكترونيًا(.

 
 
 

7-2-2-, 
زيػػػػػػػػػػادة نسػػػػػػػػػػبة 
المشػػػػػػػػػػػػػػػروعات 
البحثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التطبيقيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويقها 
كمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
لمتمويػػؿ الػػذاتي 

 .المستداـ

إنشػػػػػػػػػاء وحػػػػػػػػػدة تسػػػػػػػػػويؽ البحػػػػػػػػػث  .2
 العممي.

اسػػػتط ع أراء الجهػػػات المسػػػتفيدة  .6
 مف هذ   البحوث التطبيقية. 

تحديػػػد المجػػػاالت البحثيػػػة المقتػػػرح  .,
 العمؿ بها.

الشػػػراكة مػػػع األطػػػراؼ المجتمعيػػػة  .4
فػػػػػي البحػػػػػوث العمميػػػػػة ذات االهتمػػػػػػاـ 

 .المشترؾ

كميػػػػات التكػػػػويف فػػػػرؽ بحثيػػػػة مػػػػف  .7

6060 6066 
 

وحػػػػػدة بحػػػػػوث  .2
تسػػػػػػػػػػويؽ البحػػػػػػػػػػث 

 العممي.
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  .6

بروتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 
التعػػػػػػاوف الموقعػػػػػػة  
لممشػػػػاريع البحثيػػػػة 

 البينية. 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  .,

بروتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 

التػػػػػػػػػػػأخر فػػػػػػػػػػػى  .2
اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 
المتعمقػػػػػػة بموافقػػػػػػة 
الجامعػػػػػػة والػػػػػػوزارة 
عمػػػػػػػى اإلتفاقيػػػػػػػات 

  .المبرمة

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  .2
 .اتالكمي
األقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  .6

 العممية.
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 والبحوث.
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .6

 الكميات.
 

تمويؿ  200
 ذاتى
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لمعمؿ عمػى مشػروعات بحثيػة تطبيقيػة 
وادر تعظػػػػيـ االسػػػػتفادة مػػػػف الكػػػػلكبيػػػػرة 

 البشربة والموارد المادية لمجامعة.
تحديػػػد األطػػػراؼ البحثيػػػة لمشػػػراكة  .2

 والتعاوف البيني بيف كميات الجامعة.
 تنفيذ المشروعات البحثية. .5
 .البحثية تسويؽ المشروعات .,

التعػػػػػػػػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػػػػػػػػع  
المسػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػف 
تخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الجامعة. 
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 الهدف الثاني

 بما المالية لمموارد األمثل االستخدام 5-7
 .وكمياتها الجامعة وأهداف رسالة يحقق
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 المبادرة /
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

5-7-0 
 مالياااة تقاااارير
 دورياة ور ابة

 تحقاااااااااااااااااااااااق
 المسااااااااااااااءلة

 .والشفافية
 
 
 
 

7-6-2-2 
الئحػػػػػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػػػػػة 
مفصػػمة ل نشػػطة 
التدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والمجتمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والعمميػػػػػػػػػػػػػة  ذات 
المػػػوارد )ضػػػوابط 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  
والمحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
وتوظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 الفائض(.  
 
 
 
 
 

تحديث مجموعػة الضػوابط الخاصػة  .2
 ببروتوكوالت التعاوف والتدريب.

ورش عمػػػػػؿ مػػػػػع الوحػػػػػدات المعنيػػػػػة  .6
بالكميػػػػػػات وبالجامعػػػػػػة إلعػػػػػػداد ضػػػػػػوابط 

 األنشطة ذات الموارد. 
التوعيػػػػػة واالعػػػػػ ف عػػػػػف الضػػػػػوابط  .,

الماليػػػػة وضػػػػوابط بروتوكػػػػوالت التعػػػػاوف 
 والتدريب  ورقيًا والكترونيًا.

6025 602, 
 

اعتمػػػػػػػػاد الجامعػػػػػػػػة  .2
ل ئحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الخاصػػػػػػػػػػة باألنشػػػػػػػػػػطة 
 .ذات الموارد بالجامعة

 توقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ .2
 األنشطة  ذات
المػػػوارد بسػػػبب 
عػػػػػػػدـ م ئمػػػػػػػة 
القواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
واإلجػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 

 .الجامعية

لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .2
شػػػػػػئوف خدمػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 وتنمية البيئة.

األقسػػػػػػػػػػػػػػاـ  .6
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالكميات.
األقسػػػػػػػػػػػػػػاـ  .,

اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .بالكميات

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 وتنمية البيئة.

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .6
 .الكميات

أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  .,
 الجامعة.

تمويؿ  70
 ذاتي



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

 المبادرة /
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

7-6-2-6 
موازنػػػػػػة وتقػػػػػػارير 
ماليػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
االنشػػػػػطة معمنػػػػػة 
عمػػػػػػػػػػػػػػػى موقػػػػػػػػػػػػػػػع 
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .والجامعة

نشػػػر الموازنػػػة بصػػػفة مبسػػػطة عمػػػى  .2
مواقػػػػػػػػػػع الكميػػػػػػػػػػات والجامعػػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػػؽ 

 الشفافية.

6025 6066 
وبشكؿ 
 مستمر

اعتمػػػػػػػػػاد الموازنػػػػػػػػػة  .2
ونشػػػػػػرها عمػػػػػػى مواقػػػػػػع 
 الكميات والجامعة.  

عػػدـ وجػػود  .2
كفػػاءات مدربػػة 
عمػػػػػػػػي اعػػػػػػػػػداد 

تتسػػػـ موازنػػػات 
 بالشفافية.

رغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض 
الوحػػػػػدات فػػػػػػي 
عػػدـ اإلفصػػاح 
عػػػػػػف مواردهػػػػػػا 

 الحقيقية.
 

إدارة  .2
الموازنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػابات 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والكميات .
 ITوحػػػدات  .6

 .بالكميات

أمػػػػيف عػػػػػاـ  .2
 الجامعة.

مػػػػدير عػػػػاـ  .6
الموازنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػابات 

 .بالجامعة
مدير وحػدة   .,
IT بالجامعة 
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تمويؿ 
 ذاتي



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الثالث 

 متنوعة ذاتية موارد استحداث 5-3
 .ومستدامة



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 التنفيذمؤشرات 

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

5-3-0 
 إساااااااااااااتحداث
 وتنااااااااااااااااااااااااوع
سااااااااااااااتدامة  وا 
 مصاااااااااااااااااااادر
 التمويااااااااااااااااااال

 .الذاتي
 
 
 
 
 

7-,-2-2 
بنيػػػػػػػػػػػة تحتيػػػػػػػػػػػة 
مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 
لموحػػػػػػػدات ذات 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع 

 الخاص.
 
 

لتقيػػػػػيـ الوضػػػػػع الحػػػػػالي  تشػػػػػكيؿ فريػػػػػؽ .2
لتحديػػد احتياجػػػات وتطػػػوير البنيػػػة التحتيػػػة 

 الخاصة بها ووضع خطة لتطويرها.
تنشػػػيط وتفعيػػػؿ الوحػػػدات ذات الطػػػابع  .6

 الخاص الموجودة بالكميات
 انشاء قاعدة بيانات لجميع الوحدات. .,

وحػػػػػػػػػدات ذات  .2 ,602 6025
 طػػػػػػػػػػػػػػابع خػػػػػػػػػػػػػػاص
  مجػػػػػػػددة  ومجهػػػػػػػزة

 ومفعمة.
وجػػػػػػود قاعػػػػػػدة  .6

الخاصػػػػة البيانػػػػات 
 بجميع الوحدات.

. عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر 2
الػػػػػػػػػػػػدعـ المػػػػػػػػػػػػادى 

 المطموب.

مجػػػػػػػػػػػػػػالس  .2
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف
الوحػػػػػدات ذات 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع 

 الخاص.
وحػػدة نظػػـ  .6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
  .MISةاإلداري

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 وتنمية البيئة.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري  .6
وحػػػػػػػػػػػدة نظػػػػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 اإلدارية.
 

تمويؿ  200
 ذاتي

7-,-2-6 
تعظيـ استخداـ 
الموارد المتاحػة 
لمجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 وكمياتها.
 
 

المتػػػػػػاح مػػػػػػف المػػػػػػوارد البشػػػػػػرية  تأهيػػػػػػؿ .2
والماديػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػؽ أعمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػف 

 االمكانات المتاحة.
اسػػتحداث لجنػػة تنميػػة المػػوارد لمتابعػػة  .6

 زيادة الموارد الذاتية لمجامعة.
مػػػػػف المػػػػػوارد  ل سػػػػػتفادةوضػػػػػع خطػػػػػة  .,

التوسػػػػػػػػػػعية  المشػػػػػػػػػػروعات فػػػػػػػػػػيالمتاحػػػػػػػػػػة 

6025 
 

6066 
وبشكؿ 
 مستمر
 
 
 
 

زيػػػػػػػػػػادة دخػػػػػػػػػػؿ  .2
% 27الجامعػػػػػػػػػػػة )

 .سنويا (
 
 
 
 

احتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  .2
انخفػػػػػػػػػػاض دخػػػػػػػػػػؿ 
الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات ذات 

 الخاص.الطابع 
احتمػػػاؿ تراجػػػػع  .6

 عدد الط ب.
 

لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .2
شػػػػئوف التعمػػػػيـ 
والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
والدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػا وخدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 وتنمية البيئة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػئوف التعمػػػيـ 

 والط ب.
نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .6

رئػيس الجامعػة 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
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تمويؿ 
 ذاتي
 
 
 
 

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 التنفيذمؤشرات 

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

  
 
 
 
 
 

ذات  مثػػػػؿ الوحػػػػػداتفػػػػة بالجامعػػػػة )المختم
الرسػػػػػػػػـو  نسػػػػػػػػبة مػػػػػػػػف الطػػػػػػػػابع الخػػػػػػػػاص، 

الخاصػػة بتسػػجيؿ طػػ ب الدراسػػات العميػػا 
والوافػػديف، شػػعبة المغػػة اإلنجميزيػػة والتعمػػيـ 

 المفتوح(. 

 
 

 
 

 
 
 
 

منسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي  .6
التعميـ المفتوح 
وشػػػػػعبة المغػػػػػة 
اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالكميػػػػات ذات 

 الصمة.
 

 .العميا
نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   .,

رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 وتنمية البيئة.
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 الهدف الرابع

 وتطوير لدعم الذاتية الجهود تشجيع 5-4
 .والخدمية والبحثية التعميمية العممية

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

5-4-0 
 ثقافاااااة نشااااار

 التموبااااااااااااااااااال
 الااااااااااااااااااااااذاتي
 لمعممياااااااااااااااااااة
 التعميمياااااااااااااااة
 والبحثيااااااااااااااااة

 .والخدمية
 
 
 
 
 

7-5-2-2 
خمػػػػػػػؽ أنشػػػػػػػطة 
جديػػػػػػدة بهػػػػػػدؼ 
تنميػػػػػػة المػػػػػػوارد 

 .الذاتية
 

اسػػػػػتحداث أنشػػػػػػطة جديػػػػػػدة لتنميػػػػػػة  .2
 الموارد الذاتية.

إعػػػػػداد البػػػػػرام  الجديػػػػػدة المطموبػػػػػة  .6
 لسوؽ العمؿ لجذب ط ب جدد. 

اعتمػػػاد البػػػرام  الجديػػػدة مػػػف لجنػػػة  .,
 القطاع.

تفعيػػػػػػػػػؿ ادارة الوافػػػػػػػػػديف بالكميػػػػػػػػػات   .5
لتبسػػػيط وتيسػػػير نظػػػـ جػػػذب واسػػػتقباؿ 

 ط ب وافديف جدد. 
تشػػػكيؿ فريػػػؽ عمػػػؿ لجػػػذب المزيػػػد  .7

 مف المشروعات التنافسية. 
اإلعػػػػػػػػػػػ ف والدعايػػػػػػػػػػػة الترويجيػػػػػػػػػػػة  .2

لمخػػػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف أوسػػػػػػػػػػػاط 
وعمػػػػى موقػػػػع  بالمنشػػػػوراتالمسػػػػتفيديف 

 الجامعة عمى اإلنترنت.
عمؿ دورات تدريبية مدفوعة األجر  .5

 لخريجػػػػػػػػػػيبالتخصصػػػػػػػػػػات المختمفػػػػػػػػػػة 
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 زيػػػػػادة التحػػػػػاؽ .2
الطػػػػػ ب الوافػػػػػديف 

 .بالجامعة
التحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ  .6

الطػػػػػ ب بػػػػػالبرام  
 .الجديدة

زيػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػدد  .,
المتػػػػػػػػػػدربيف لػػػػػػػػػػدى 

 .الجامعة
زيػػػػػػادة المػػػػػػوارد  .5

الماليػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػي 
تحصػػػػػػػػػػػؿ عميهػػػػػػػػػػػػا 
الجامعة وبنسػبة ال 

%  67تقػػػػػؿ عػػػػػػف 
 سنويًا .

 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .2
اإلقبػػػػػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى 
بعػػػػػػػػػػػض البػػػػػػػػػػػرام  
لعػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ فعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تسويقها.
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخر  .6

الموافقػػػػات األمنيػػػػة 
 .بالنسبة  لموافديف

 لجػػػػاف الكميػػػػات .2
خدمػػػػػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػػػػػئوف 
وتنميػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػػع 

 البيئة.
 البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .6

 .االلكترونية
األقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  .,

 .العممية
 .إدارة الوافديف .5
ضػػػػػػماف وحػػػػػػدة  .7

 واالعتماد  الجودة
 الجهاز االداري .2

 بالكميات.
مركػػػػػػػز الطبػػػػػػػع  .5

 والنشر والتوزيع.
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 

خدمػػػػػة لشػػػػػئوف 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية و 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االلكترونية.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,
مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 لمتدريب.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

مركػػػػػػز الطبػػػػػػع 
والنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 والتوزيع.

تمويؿ  200
 ذاتي
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الجامعػػػػػػػػػػػػة والعػػػػػػػػػػػػامميف بالمؤسسػػػػػػػػػػػػات 
المرتبطػػػػػػػػػػة بأنشػػػػػػػػػػطة الجامعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 

 محافظة القميوبية.
جػػذب الوافػػديف مػػف خػػ ؿ التػػروي   .,

ف الجامعػػػػػة عػػػػػف لمبػػػػػرام  المقدمػػػػػة مػػػػػ
طريػػػػػؽ ايفػػػػػاد وفػػػػػد مػػػػػف الجامعػػػػػة فػػػػػى 
التخصصػػػػػػػػػػػػػػػات المختمفػػػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ 

 المستهدفة.

 

7- 5-2-6 
البػػػػػػػػػػػػػػدء فػػػػػػػػػػػػػػى 
شػػراكات جديػػدة 
مػػع المؤسسػػات  
اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمارية 
المختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
والخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بمحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 القميوبية

تشػػػػكيؿ فريػػػػؽ مػػػػف أعضػػػػاء  لجنػػػػة  .2
تنمية المػوارد بالجامعػة وبعػض قيػادات 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػػػػتهدفة لوضػػػػػػػػػػػػػػػع 
التصػػػػػػػورات عػػػػػػػف إمكانيػػػػػػػة ومجػػػػػػػاالت 
 التعاوف بيف الجامعة وتمؾ المؤسسات.

لرصػد وترتيػب  ميدانيةإجراء دراسة  .6
 حمي.أولويات احتياجات المجتمع الم

دورية مع قيادات المحافظة  لقاءات .,
لدراسػػػػػػػػػػػػة والمؤسسػػػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػػػتثمارية 

6025 6066 
وبشكؿ 
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زيػػػػػػػػػػادة نسػػػػػػػػػػبة  .2
التعاقػػػػػػػػػػػػدات مػػػػػػػػػػػػع 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المستهدفة

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .2
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .المستهدفة

الكميػػات  لجػػاف .2
لشػػػػػػػػػػػػػئوف خدمػػػػػػػػػػػػػة 

تنميػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػػع و 
 البيئة.

الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  .6
 الكمياتاالداري ب

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػئوف خدمػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية و 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .6

 .الكميات
أمػػػيف عػػػاـ  .,

التمويؿ  700
 الذاتى
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الخدمات التي يمكف لمجامعة المشاركة 
فيها طبقًا لما لديها مف إمكانات عمميػة 

 وموارد بشرية متميزة.
وضػػع خطػػط وجػػداوؿ زمنيػػة لتنفيػػذ  .5

 .التوصيات التي توصمت إليها المجنة
 .لمتابعة المستمرة لمبرام  المقترحةا .7

 الجامعة.

7-5-2-, 
تفعيػػػػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػػػػـ 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
والتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويؽ 

 اإللكتروني

إعػػػػداد التجهيػػػػزات ال زمػػػػة لتفعيػػػػؿ  .2
 .نظاـ التعميـ والتدريب عف بعد

إعػداد ونشػػر دليػػؿ البػػرام  الدراسػػية  .6
 والمهنية والتدريبية بالمغات األجنبية.

تحػػػػػػػػػديث الصػػػػػػػػػفحات اإللكترونيػػػػػػػػػة  .,
واإلرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 

 .اإللكتروني

6025 6066 
وبشكؿ 
 مستمر

بػػػػػرام  دراسػػػػػية  .2
منشػػػػػػػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػػػػػػػى 
المواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .االلكترونية
 قاعات مجهزة. .6
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحات  .,

محدثػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
 .االنترنت

تػػػػػػػػػػوافر عػػػػػػػػػػدـ  .2
 .الكافية الخبرات

لجػػػػػػػػاف شػػػػػػػػئوف  .2
التعمػػػػػيـ والطػػػػػػ ب 
والدراسػػػػػات العميػػػػػا 
وخدمػػػػػػة المجتمػػػػػػع 

 وتنمية البيئة.
وحػػػػػػػدة التعمػػػػػػػيـ  .6

 .اإللكتروني
 نظػػػػػػػػػػػػـوحػػػػػػػػػػػػدة  .,

 المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
(MIS.) 
مركػػػػز الخدمػػػػة  .5

مستشػػػػػػػػػػار . 2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 المعمومات.

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب . 6
رئػيس الجامعػة 
كػػػػػػػػػػػػػػػؿ فيمػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .يخصه
مدير وحدة . ,

مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 

التمويؿ  500
 الذاتى
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لمغػػػػػػػػػات  العامػػػػػػػػػة 
 .األجنبية

ع الطبػػػػػػػ مركػػػػػػػز .7
 النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 

 والتصوير.

 .ويرالتط



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الخامس
 

 ممولة مشروعات جمب 5-5
 .المانحة الجهات من



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 التنفيذمؤشرات 

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

5-5-0 
 الماوارد تدعيم

 المالياااااااااااااااااااااة
 مااان لمجامعاااة

 الجهاااات  بااال
 .المانحة

7-7-2-2 
تعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
االسػػػػػتفادة مػػػػػف 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح 
والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروض 
المقدمػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف 
المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  .والدولية

حصػػػر الفجػػػوة بػػػيف مصػػػادر التمويػػػؿ  .2
الذاتيػة والحكوميػة وبػيف النفقػات الخاصػة 

 بالجامعة.
تنميػة  أعضػاء لجنػةتشكيؿ فريؽ مػف  .6

الموارد بالجامعة وبعض قيادات الجهػات 
التصػػػورات عػػػف إمكانيػػػة  المانحػػػة لوضػػػع

ومجػػػػاالت التعػػػػاوف بػػػػيف الجامعػػػػة وتمػػػػؾ 
 .المؤسسات

 تدريب الفريؽ. .,
خطػػػػط وجػػػػداوؿ زمنيػػػػة لتنفيػػػػذ  وضػػػػع .5

 .المشروعات التي توصؿ إليها الفريؽ
لمتابعػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػتمرة لممشػػػػػػػػػػػروعات ا .7

 .المقترحة
 
 

6025 6066 
 وبشكؿ
 مستمر

تقريػػػػػػػػر بتحديػػػػػػػػد  .2
 الفجوة.

وجػػػػػػػػػػػػود فريػػػػػػػػػػػػؽ  .6
مشػػترؾ مػػف أعضػػاء  
لجنػػػػة تنميػػػػة المػػػػوارد 
بالجامعػػػػػػػػػة وبعػػػػػػػػػض 
قيػػػػػػػػػػػػادات الجهػػػػػػػػػػػػات 

 المانحة.
عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ورش  .,

 عمؿ.
 تقارير متابعة. .5
 

عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػوافر  .2
 الكػػػػػػػػػافيالتمويػػػػػػػػػؿ 

لػػػػػػػػػػػػػدى الجهػػػػػػػػػػػػػات 
 .المانحة

 
 

لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  .2
شػػػػػػئوف خدمػػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 وتنمية البيئة.

لجنة تنميػة  .6
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد 

 بالكميات.
إدارة   .,

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
 .المالية

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة  
لشػػػػػئوف خدمػػػػػة 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .البيئةتنمية و 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء  .6

 .الكميات
أمػػػيف عػػػاـ  .,

 الجامعة.
مػػدير إدارة  .5

الشػئوف الماليػػة 
 بالجامعة.

200 
 
 

التمويؿ 
 الذاتى
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 زيادة القدرة االستيعابية لمجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد
 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 4356700 205 42 7 3 َبكٍخاىغبٝخ اى

ستكماؿ إنشاءات         تؤكد الغاية السادسة عمى إستكماؿ البنية التحتية، واه
وتطويرها لتمبي إحتياجات الجامعة وكمياتها ، مع المؤسسات التعميمية القائمة 

إنشاء مؤسسات تعميمية ومراكز خدمية متنوعة بأرض الجامعة بمدينتى بنها 
والعبور، هذا باإلضافة إلى تطوير واستحداث نظـ التعمـ عف بعد ، وتطوير 
منظومة المدف الجامعية لمتوسع في القدرة االستيعابية لها بما يت ئـ مع 

 ة المستمرة في أعداد الط ب.الزياد



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

 
لمجامعة االستيعابية القدرة زيادة  

 
 تكمفة المشروع باأللف المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية

 200000 .والعبور ببنها الجامعة أحتياجات يةتمبل تحتيةال بنيةال إستكماؿ 2-2-2 بالجامعة وكمياتها اإلتاحةزيادة فرص  2-2
 6,62000 .بالعبور الجامعة بأرض وخدمية تعميمية مؤسسات إنشاء 2-2-6
 2700000 مؤسسات تعميمية وخدمية بأرض الجامعة بكفر سعد.إنشاء  ,-2-2
 215200 ستكماؿ إنشاءات المؤسسات التعميمية القائمة وتطويرها.إ 2-2-5
 622200 إنشاء مؤسسات ومراكز خدمية وتعميمية متنوعة. 2-2-7

 26000 .بعد عف التعمـ نظـاالتجاهات الحديثة في تطبيقات  2-6-2 .بعد عف التعمـ نظـ واستحداث تطوير 2-6
 الزيػػادة مػػع يتواكػػب بمػػا الجامعيػػة  لممػػدف االسػػتيعابية القػػدرة فػػي التوسػػع 2-,-2 .الجامعية المدف منظومة تطوير ,-2

 .الط ب أعداد في المضطردة
20000 

 5,72500 إجمالي تكمفة الغاية
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 األول الهااااااااااااادف

زيادة فرص اإلتاحة بالجامعة  6-0
 .وكمياتها

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

6-0-0 
 إسااااااااااااااااتكمال

 تحتيةال بنيةال
 لتمبيااااااااااااااااااااااااة
 أحتياجاااااااااااااات

 ببنها الجامعة
 .والعبور

2-2-2-2 
بنيػػػة تحتيػػػة تمبػػػي 
احتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الجامعػػػػػػػػػة ببنهػػػػػػػػػا 

 والعبور
 
 
 
 
 

عػػػػػداد شػػػػػبكات أرضػػػػػية  .2 إنشػػػػػاء واه
 ومرافؽ.

 شبكات إتصاؿ أرضية. .6
 إنشاء وتمهيد الطرؽ. .,
 تحديد المساحات اإلنشائية. .5
 تحديد المساحات الخضراء. .7
أجهػػػػزة إنػػػػذار وخزانػػػػات لمحريػػػػؽ  .2

 .وشبكات لوطفاء 
 

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي. 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .6
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .5
 .الجامعة

بنيػة تحتيػة تمبػػي  .7
احتياجػػػػػات الجامعػػػػػة 

 ببنها والعبور.
 
 
 

عػػدـ إسػػتكماؿ  .2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

عػػػػػدـ مراجعػػػػػة  .,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

اإلدارة  .2
 الهندسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس .2
 .الجامعة

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
اإلدارة 

 .الهندسية 
القيػػػػػػػػػػػػػػػػادات  .,

 العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  .والمكمفيف

 
 

200000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية

 
 
 
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

6-0-7 
 إنشااااااااااااااااااااااااء
 مؤسساااااااااااااات
 تعميمياااااااااااااااااااة
 وخدميااااااااااااااااااة
 بااااااااااااااااااااااا رض
 الجامعااااااااااااااااااة

 .بالعبور

2-2-6-2 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدلة
اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 

 .بالعبور
 
 
 
 
 
 
 

 

 إستكماؿ اإلجراءات
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  .موافقات مجمس الجامعة 
  .موافقات المجمس األعمى 
   قرار موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
  الهيكؿ األكاديمي تحديد  
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ 

 
 
 

602, 
 

6060 
 
 
 

موافقػػػػػػػة القطػػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
 الصػػػػػػػػػيدلة كميػػػػػػػػة .5

اإلكمينيكيػػػػػػػة بػػػػػػػأرض 
 .الجامعة بالعبور

 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .المرافؽجميع 

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.
 

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 .الجامعة 
 

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-6 
كميػػػػػػػػػػػػػػػة  إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء
لمطاقػػػػػة  الهندسػػػػػة

المتجػػػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػػػي 
أرض الجامعػػػػػػػػػػػػػة 

 بالعبور.
 
 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة.ة موافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
  تحديد الهيكؿ األكاديمي لمكمية 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ  

602, 
 

6060 
 
 
 

موافقػػػػػػػة القطػػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
 كميػػػػػػػػػة الهندسػػػػػػػػػػة .5

لمطاقػػة المتجػػددة فػػي 
أرض الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالعبور.
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 0المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
رية االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػا

بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-, 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء

التمػػريض بػػأرض 
 الجامعة بالعبور.

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
    والمقررات.توصيؼ البرام 
   الهيكؿ األكاديمي لمكمية تحديد  
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 

 

6062 6066 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

التمػػػػػريض  كميػػػػػة .5
بػػػػػػػػػػػػأرض الجامعػػػػػػػػػػػػة 

 بالعبور.
 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 0المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
الجػػودة ضػػماف 

واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 بالجامعة.

 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-5 
طػػب  كميػػة إنشػػاء

األسػػػػػناف بػػػػػأرض 
 الجامعة بالعبور.

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
   األكاديمي لمكميةهيكؿ التحديد 

 اإلنشائية:
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء مبنى الكمية 
  .توصيؿ المرافؽ 

6021 6062 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

طػػػػػػػػػػػػػػػب  كميػػػػػػػػػػػػػػػة .5
األسػػػػػػػػػػػػػناف بػػػػػػػػػػػػػأرض 

 الجامعة بالعبور.
 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 0المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-7 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء

العػػػ ج الطبيعػػػي 
بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 

 بالعبور.
 

 إستكماؿ اإلجراءات
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   قرار موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
   األكاديمي لمكمية هيكؿالتحديد. 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء مبنى الكمية 
  .توصيؿ المرافؽ 

6021 6062 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

العػػػػػػػػػػ ج  كميػػػػػػػػػػة .5
الطبيعػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػأرض 

 الجامعة بالعبور.
 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 . جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

ضػػػػماف مركػػػػز 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-2 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء

اإلقتصاد واإلدارة 
بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 

 بالعبور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   قرار موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
  األكاديمي لمكميةهيكؿ التحديد 
 اإلنشائية:  .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
  .توصيؿ المرافؽ 

6062 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػػػػػة القطػػػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
 
 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-5 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء

االعػػػػػ ـ بػػػػػػأرض 
 الجامعة بالعبور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
    والمقررات.توصيؼ البرام 
  تحديد الهيكؿ األكاديمي لمكمية 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
  .توصيؿ المرافؽ 

6062 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػػػػػة القطػػػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
االعػػػػػػػػػػ ـ  كميػػػػػػػػػػة .5

بػػػػػػػػػػػػأرض الجامعػػػػػػػػػػػػة 
 بالعبور.

 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 . جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
الجػػودة ضػػماف 

واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 بالجامعة.

 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-, 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء

الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 
والمعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 

 بالعبور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
  الهيكؿ األكاديمي لمكميةتحديد. 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
  .توصيؿ المرافؽ 

6021 
 

6062 
 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
الحاسػػػػػبات  كميػػػػػة .5

والمعمومػػػػػات بػػػػػأرض 
 الجامعة بالعبور.

 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-1 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء

العمػػػػػـو الصػػػػػحية 
بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 

 بالعبور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
   األكاديمي لمكمية هيكؿالتحديد. 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
  .توصيؿ المرافؽ 

6021 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػة القطػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
العمػػػػػػػػػػػػػػـو  كميػػػػػػػػػػػػػػة .5

الصػػػػػػػػػػػػحية بػػػػػػػػػػػػأرض 
 الجامعة بالعبور.

 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
الجػػودة  ضػػماف

واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 بالجامعة.

 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-6-20 
انشػػػػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػػػػور 
وغرؼ امف حوؿ 
ارض الجامعػػػػػػػػػػػػػه 

 بالعبور.
 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػى ة موافقػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
 اإلنشائية: .7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء السور وغرؼ االمف 
  .توصيؿ المرافؽ 

602, 
 

6060 
 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 

 المساحي.التوزيع 
موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6

القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

سػػػػػػػػػور وغػػػػػػػػػػرؼ  .5
امػػػػػػف مجهػػػػػػزة حػػػػػػوؿ 
ارض الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 بالعبور.
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 
 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
 

,2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 

2-2-6-22 
مدينػػػػػػػػػػػػة  إنشػػػػػػػػػػػػاء

جامعيػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػيف 
ومدينػػػػػة جامعيػػػػػػة 
لمبنػػػػػػػػػات ممحػػػػػػػػػػؽ 
بهمػػػػػػػػػػػػػػا مطعػػػػػػػػػػػػػػـ 
مركػػػػػػػػػػػػػػزي فػػػػػػػػػػػػػػي 

 العبور.
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
 : لتنظيميةا .7
  الماليػػػػة  إعػػػػداد ال ئحػػػػة الداخميػػػػة

 . واإلدارية
 اإلنشائية: .3
 الرسـ المساحي. تجهيز 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ 

 

6021 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػة القطػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
مدينػػػػػػػػة جامعيػػػػػػػػة  .5

لمبنػػػػػػػػػػػػػػػػيف ومدينػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
جامعيػػػػػػػػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػػػػػػػات 
ممحػػػػػؽ بهمػػػػػا مطعػػػػػـ 

 مركزي.
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مدير وحدة 5

التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
اإلسػػػػػػػػػػػػتراتيجي 

 بالجامعة.

627000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 

2-2-6-26 
مبنػػػػػػػػػػػى   إنشػػػػػػػػػػػاء

مجمػع لممػػدرجات 
والقاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التدريسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي 
أرض الجامعػػػػػػػػػػػػػة 

 بالعبور.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. قةمواف 
 : لتنظيميةا .7
  الماليػػػػة  إعػػػػداد ال ئحػػػػة الداخميػػػػة

 . واإلدارية
 اإلنشائية: .,
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ 

 
 
 
 
 

6021 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػة القطػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
 موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
مبنػػػػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػػػػع  .5

لممػػػدرجات والقاعػػػات 
التدريسػػػية فػػػي أرض 

 الجامعة بالعبور.
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 . جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مدير وحدة 5

التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
اإلسػػػػػػػػػػػػتراتيجي 

 بالجامعة.

250000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 2-2-6-2, 
مسػػػػػػػػػػػجد  إنشػػػػػػػػػػاء

بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 
 بالعبور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة إدارة األوقاؼ 
 : لتنظيميةا .7
  الماليػػػػة  إعػػػػداد ال ئحػػػػة الداخميػػػػة

 . واإلدارية
 اإلنشائية: .,
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
  المبنىإنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 

 
 
 
 

6021 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػػة القطػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػات المسػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

مسػػػػػػجد بػػػػػػأرض  .5
 الجامعة بالعبور.

 
 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 . جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مدير وحدة 5

التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
اإلسػػػػػػػػػػػػتراتيجي 

 بالجامعة.

20000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 

2-2-6-25 
عيػػػػػػػػػػػػادة  إنشػػػػػػػػػػػػاء

طبيػػػػػػػػػػػة مجهػػػػػػػػػػػزة 
بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 

 بالعبور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة.ة موافق 
 : لتنظيميةا .7
  الماليػػػػة  إعػػػػداد ال ئحػػػػة الداخميػػػػة

 . واإلدارية
 اإلنشائية: .,
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 إنشاء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ 

 
 
 
 
 

6021 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػة القطػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقة القطاعات  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
عيػػػػػػػػػػػػػادة طبيػػػػػػػػػػػػػة  .5

مجهػػػػػػػػػػػػػػػزة بػػػػػػػػػػػػػػػأرض 
 بالعبور.الجامعة 

 
 
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 . جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .5
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .7
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .2

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مدير وحدة 5

التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
اإلسػػػػػػػػػػػػتراتيجي 

 بالجامعة.

27000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 2-2-6-27 
مجموعػػػػػة  إنشػػػػػاء
 الم عػػػػػػػػػبمػػػػػػػػػف 

الرياضػػػػية داخػػػػؿ 
الحػػػػػـر الجػػػػػامعي 
بػػػػػأرض الجامعػػػػػة 

 بالعبور.
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .4
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
 : لتنظيميةا .5
  الماليػػػػة  إعػػػػداد ال ئحػػػػة الداخميػػػػة

 . واإلدارية
 اإلنشائية: .2
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
  الم عبإنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 

 
 
 

6021 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػة القطػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

القطاعات موافقة  .6
المسػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
 موافقػػػػػػة واعتمػػػػػػاد  .,

 .الجامعة
م عػػػب رياضػػػية  .5

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر 
الجػػػػػػػػػػامعي بػػػػػػػػػػأرض 

 الجامعة بالعبور.
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ 

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
اإلسػػػػػػػػػػتراتيجي 

  بالجامعة.
 
 
 

,0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

6-0-3 
إنشااااااااااااااااااااااااء 
مؤسساااااااااااااات 
تعميمياااااااااااااااااااة 
وخدميااااااااااااااااااة 
بااااااااااااااااااااااا رض 
الجامعة بكفار 

 سعد.
 

2-2-,-2 
 ) كمية العموم (

مبنػػػػػػػػػػػػػى  إنشػػػػػػػػػػػػػاء
كميػػػػػػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػػػػػػد ل
.  العمـو

 

 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ 
 
 
 
 
 
 
 

6060 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
عمػػػػػػػػػػػػػػى  ىاإلنشػػػػػػػػػػػػػػائ

 التوزيع المساحي.
موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6

القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
بالميزانيػػػػػػػة  الجامعػػػػػػػة

.  والتخصيص ال ـز
مبنػػػػػػػػػػػػى جديػػػػػػػػػػػػد  .5
.كمية ل  العمـو

عػػػػدـ إسػػػػتكماؿ  .2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

 
 

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
 

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 

2-2-,-6 
) كمياااااة التربياااااة 
الرياضااااااااااااااااااااااية 

 لمبنين(
مبنػػػػػػػػػػػػػى  إنشػػػػػػػػػػػػػاء

  المساحي.تجهيز الرسـ 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ 
 

6025 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 

عػػػػدـ إسػػػػتكماؿ  .2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

 

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

270000 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

كميػػػػػػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػػػػػػد ل
التربيػػػة الرياضػػػية 

 لمبنيف.
 
 

 
 
 
 
 
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
بالميزانيػػػػػػػة  الجامعػػػػػػػة

.  والتخصيص ال ـز
مبنػػػػػػػػػػػػى جديػػػػػػػػػػػػد  .5
التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ل

 لمبنيف.الرياضية 

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 .بالجامعة

اإلدارة . ,
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

  .بالجامعة
 
 
 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
 

 
 
 
 
 

 
 

2-2-,-, 
) كمية التربية 
الرياضية 
 لمبنات(
مبنػػػػػػػػػػػػػى  إنشػػػػػػػػػػػػػاء

التربيػػػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػة ل
الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لمبنات.
 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
  موافقة المجمس االعمى لمجامعات 
  موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 

6021 
 

6066 
 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػات المسػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
بالميزانيػػػػػػة  الجامعػػػػػػة

عػػػػدـ إسػػػػتكماؿ  .2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

 
 

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

  .توصيؼ البرام  والمقررات 
   لمكميةاألكاديمي  الهيكؿتحديد 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء المبنى 
 .توصيؿ المرافؽ  

.  والتخصيص ال ـز
كميػػػػػػػػػػػػة مبنػػػػػػػػػػػػى ل .5

التربيػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػية 
 لمبنات.

 
 
 

  .بالجامعة
. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5

ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 
 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

 

2-2-,-5 
طاب  كمياة إنشاء

 األسنان.
 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0

  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 

602, 6060 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

طػػػػػػػػػػػػػػػب  كميػػػػػػػػػػػػػػػة .5

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 . جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

   لمكميةاألكاديمي تحديد الهيكؿ. 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء مبنى الكمية 
  .توصيؿ المرافؽ 

 األسناف.
 
 
 
 
 

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5
مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

  بالجامعة.

 
 

2-2-,-7 
 كميااااااااة إنشاااااااااء

 .العالج الطبيعي
 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0

  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى ةموافقػػػػػػػػػػػػػػ 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
  .توصيؼ البرام  والمقررات 
  لمكمية تحديد الهيكؿ األكاديمي 

602, 6060 
 
 

القطػػػػػػاع موافقػػػػػػة  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

العػػػػػػػػػػ ج  كميػػػػػػػػػػة .5
 الطبيعي.

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء مبنى الكمية 

 
 
 
 

ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.
 

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

  بالجامعة.

 

2-2-,-2 
 كميااااااااة إنشاااااااااء
 الصيدلة.

 

 اإلجراءات استيفاء
 االدارية: .0
  .الموافقات اإلدارية 
  مجمس الجامعة. ةموافق 
  المجمػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػةمواف 

 .لمجامعات
   موافقة رئيس الجمهورية 
 االكاديمية:  .7
   .إعداد ال ئحة الداخمية 
   والمقررات. توصيؼ البرام 
  لمكمية  الهيكؿ األكاديميتحديد 
 اإلنشائية: .3
 .تجهيز الرسـ المساحي 

602, 6060 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

 موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

 الصيدلة. كمية .5
 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء مبنى الكمية 
  .توصيؿ المرافؽ 

 
 
 

واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  بالجامعة.
 بالجامعة.

2-2-,-5 
مبناااااااى  إنشااااااااء
 كمياااااااااةجدياااااااااد ل

الفناااااااااااااااااااااااااااااون 
 .التطبيقية

 

 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .بناء مبنى الكمية 
 .توصيؿ المرافؽ 
 

602, 6060 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

الفنػػػػػػػػػػػوف  كميػػػػػػػػػػػة .5
 .التطبيقية

 
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ . 2
 .جميع المرافؽ

قمػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوارد . 6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػدـ مراجعػػػػػػة . ,
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكات 
األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لممحافظة.

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 5
ضػػماف الجػػودة 
واإلعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 بالجامعة.

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .
. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 5

مركػػػػز ضػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

  .واإلعتماد

600000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-,-, 
إنشاء مبنى 
خدمي بمجمع 
 كفر سعد

إنشػػػػػػػػػػاء مبنػػػػػػػػػػى  
متكامػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى 

 5000مسػػػػػػػػػاحة 
متػر بمجمػع كفػر 
سػػػػػػػػػػػػػػػعد حيػػػػػػػػػػػػػػػث 

 يشتمؿ عمى :
قاعػػػػة كبػػػػرى  .2

لومتحانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
ودور خػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص 

 بالكنتروالت.
دار ضػػػػػػيافة  .6

لموافػػػػديف وقاعػػػػة 
 لكبار الزوار.

مكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
  دارية منظمػة إعداد الئحة مالية واه

 لمعمؿ بهذا المبنى.
 اإلنشائية:.7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
 .موافقات اإلنشاء 
 .بناء المبنى الخدمي 
 .توصيؿ المرافؽ 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2 6066 6025
 المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

 انشاء المبنى .5

قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .2
 .المالية المتاحة

عػػػػػدـ مراجعػػػػػة  .6
 .اإلدارة الهندسية

. مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
اإلدارة . ,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختص.
ر شػػػػاالمست .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

 الجامعة .

الموازنة  270000
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

مركزيػػػػة موسػػػػعة 
 وشاممة.

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح  .5
وقاعػػة ل نشػػػطة 

 الط بية.
 
 

6-0-4 
إسااااااااااااااااتكمال 
إنشااااااااااااااااءات 
المؤسساااااااااات 
التعميمياااااااااااااااة 
القائمااااااااااااااااااااة 

 وتطويرها.
 

2-2-5-2 
تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 
المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 

 الجامعى
) قسػػػػػػػػػـ النسػػػػػػػػػاء 

 وقسـ االشعه(
 
 

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 .موافقة إدارة المستشفى 

6021 
 
 
 
 
 

6066 
 
 
 
 
 
 

وجػػػػػػػػػػػود خطػػػػػػػػػػػة  .2
 لمتطوير.

عمػػػػػػػػػػػى  موافقػػػػػػػػػػػةال .6
 .أوامر التوريد

موافقػػة القطاعػػات  .,
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
قسػـ النسػاء وقسػػـ  .5

 أشعة مطورييف.
 
 

عػػػدـ إسػػػتكماؿ  .2
أعمػػػػػػػػػػػػػاؿ جميػػػػػػػػػػػػػع 
 المطموبة. التطوير

قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

متابعػػػػػػػػة عػػػػػػػدـ  .,
 إدارة المستشفى.

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

إدارة  .6
 المستشفى.

اإلدارة  .,
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

  .بالجامعة
إدارة  .5

 الصيانة.

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 هنائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 .المختص

المستشػػػػار  .6
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

 المستشفى

60000 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-5-6 
تطوير ورفع 
كفاءة ورش 
ومعامؿ كميات 

 الجامعه
 

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 موافقة الكميات المنوطة 

وجػػػػػػػػػػػود خطػػػػػػػػػػػة  .2 6066 6021
لمتطػػوير لكػػؿ معمػػؿ 

 منوط بتطوير .
عمػػػػػػػػػػػى  موافقػػػػػػػػػػػةال .6

أوامػػػػػػػػػػػر التوريػػػػػػػػػػػد او 
 .التطوير

موافقػػة القطاعػػات  .,
المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 الخدمات والمرافؽ.

عػػػدـ إسػػػتكماؿ  .2
أعمػػػػػػػػػػػػاؿ جميػػػػػػػػػػػػع 
 .التطوير

قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

متابعػػػػػػػػة عػػػػػػػدـ  .,
إدارة الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المنوطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالتطوير.

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

اإلدارة  .6
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

  .بالجامعة
إدارة  .,

 الصيانة.
إدارة كػػػػػػػػػؿ  .5

 منوطة.كمية 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
  .مجامعةل
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .5

 الكمية.

60000 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 
 

2-2-5-, 
 )كمية التمريض(
إستكماؿ وتطوير 
المبنػػػػػػػػػػػى اإلداري 
 بكمية التمريض.

 مبنى تكميمى -

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة اإلدارية اتالموافق. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية:.7

6025 
 
 
 
 
 

6021 
 
 
 
 
 

 الرسـ المساحي .2
موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .6

اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
القطاعػػات المسػػؤولة 

عػػػػػدـ إسػػػػػتكماؿ  .2
جميػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػيانة 

 متطوير.ل المطموبة
قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .6

 .المالية المتاحة
عػػػػػػػدـ مراجعػػػػػػػة  .,

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

62000 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

انشػػػاء المعهػػػد  -
 الفني لمتمريض

 

 .تجهيز الرسـ المساحي 
 .موافقات اإلنشاء 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ   
 الخدمات والمرافؽ.

مبنػػػػػػػػى تكميمػػػػػػػػي  .5
 لكمية التمريض.

 .بالجامعة  .اإلدارة الهندسية
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 

  
 

2-2-5-5 
)كمية الطب 
 البيطري(
عمػوى  إنشاء دور

بمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحة 
 .الباثولوجي

 
تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير و 
سػػػػتكماؿ مركػػػػز او 

حيوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 التجارب.

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية:.7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
 .موافقات اإلنشاء 
 .بناء المباني 
 .توصيؿ المرافؽ 
 

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي.

عمػػػػػػػػى موافقػػػػػػػػة ال .6
 ءات.اإلنشا

 الموافقػػػػات عمػػػػى .,
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .5

  .الجامعة
دور عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى  .7

جديػػد وتطػػوير مركػػز 
 تجارب الحيوانات.

 

عػػدـ إسػػتكماؿ  .2
جميػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػيانة 

 متطوير.لالمطموبة 
قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .6

 .المالية المتاحة
عػػػػػدـ مراجعػػػػػة  .,

 .اإلدارة الهندسية
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 

 
 
 
2200 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-5-7 
 كمية التجارة()

إنشػػػػػػػػػػػػػاء مبنػػػػػػػػػػػػػى 
   لمدراسػػػػػات العميػػػػػا 
) قاعػػات دراسػػية 
ومعامػػػػؿ حاسػػػػب 

 .ةلي(
تطػػػػػػوير مبنػػػػػػى  -

 شئوف الط ب.
إنشػػػػػػػاء مركػػػػػػػز  -

اإلستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 
 التجارية.

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. قةمواف 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
  داريػػػػػػػػػة إعػػػػػػػػػداد الئحػػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػػة واه

 لممركز.
 اإلنشائية:.7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
 .موافقات اإلنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 
 

6022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي.

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .6
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

 موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .5
 .الجامعة

مبنػػػى لمدراسػػػات  .7
 .العميا
مبنػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػئوف  .2

 ط ب مطور.
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .5

اإلستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 
 .التجارية

عػػدـ إسػػتكماؿ  .2
جميػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػيانة 

 متطوير.لالمطموبة 
قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .6

 .المالية المتاحة
عػػػػػدـ مراجعػػػػػة  .,

 اإلدارة الهندسية
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائب رئػيس  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .المختص
المستشػػػػػػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 
 

60000 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-5-2 
 ()كمية الزراعة

إنشػػػػػػػػػػػػػاء مبنػػػػػػػػػػػػػى 
لقسػػػػػػػػمي الوراثػػػػػػػػة 
والهندسػػة الوراثيػػة 
وقسػػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػػراض 
النبػػػػػات والبػػػػػرام  
المميػػػػػػػػػزة بالمغػػػػػػػػػة 
االنجميزيػػػة وعػػػدد 

مػػػػػػػػػدرج سػػػػػػػػػعة  6
 طالب. 2000

إنشػػػػاء مصػػػػنع  -
زيػػػػػػػػػػػػػوت طبيػػػػػػػػػػػػػة 

 .وعطرية
مزرعػػػػة إنشػػػػاء  -
مجػػػػػػػػػػػػزر ةلػػػػػػػػػػػػي و 

 .لمدواجف

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية: .0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 .دارية  إعداد الئحة مالية واه
 اإلنشائية: .7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
 .موافقات اإلنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 
 
 
 
 

602, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6066 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي.

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .6
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

 موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .5
  .الجامعة

وجػػػػػػػود المبػػػػػػػاني  .7
 المطموب انشائها

 
 
 
 
 

عػػػػدـ إسػػػػتكماؿ  .2
 .جميع المنشات

قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػػدـ مراجعػػػػػػػة  .,
 .اإلدارة الهندسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 
 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائب رئػيس  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .المختص
المستشػػػػػػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 
 

 

,0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

تطػػػػوير مػػػػزارع  -
االنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج 

 الحيواني.
تطػػوير مصػػنع  -

 االع ؼ.

  
 

2-2-5-5 
) كمية التربية 
 النوعية (

إحػػػػػػػ ؿ وتجديػػػػػػػد 
مبنػػػػى الموسػػػػػيقى 
بكميػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػة 

 النوعية.
 
 

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية:.7
  الرسـ المساحي.تجهيز 
 .موافقات اإلنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 
 
 

602, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي.

الموافقػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى  .6
 األح ؿ والتجديد.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

 موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .5
  .الجامعة

مبنػػػػػػى موسػػػػػػيقى  .7
 محدث.

عػػػػػدـ إسػػػػػتكماؿ  .2
 .جميع المنشات

المػػػػػػػػػػػوارد قمػػػػػػػػػػػة  .6
 .المالية المتاحة

عػػػػػػػدـ مراجعػػػػػػػة  .,
 .اإلدارة الهندسية

 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 
 
 

60000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

2-2-5-, 
 )كمية الهندسة

 (بشبرا 
إستكماؿ وتطوير 
المبنػػػػػى الرئيسػػػػػي 
لكميػػػػػػػػة الهندسػػػػػػػػة 

 بشبرا.
 

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية: .0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية: .7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 وتطوير المبنى. إستكماؿ 
 .توصيؿ المرافؽ 

602, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
بالميزانيػػػػػػػة  الجامعػػػػػػػة

.  والتخصيص ال ـز
مبنػػػػػػػػػى رئيسػػػػػػػػػي  .5

الهندسة مطور لكمية 
 بشبرا.

عػػدـ إسػػتكماؿ  .2
جميع المرافػؽ مػرة 

 .واحدة
قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .6

 .المالية المتاحة
 
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 
 
 

,0000 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية

 
 
 

2-2-5-1 
 )كمية التربية(

انشػػػػػػػػػػػػػاء مبنػػػػػػػػػػػػػى 
عمػػػػػػػػػى  المعامػػػػػػػػػؿ

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية: .0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 

6025 
 
 
 

602, 
 
 
 

موافقػػػػػػة القطػػػػػػاع  .2
اإلنشػػػػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 التوزيع المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6

عػػػػدـ إسػػػػتكماؿ  .2
جميػػع المرافػػؽ مػػرة 

 0واحدة
قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .6

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

,0000 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزء 
المخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
لمكميػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
األرض الفضػػػػػػػاء 
المجػػػػػػػاورة لكميػػػػػػػة 

 التربية.

 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية: .7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
  .موافقات اإلنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 

 
 
 

 
 
 
 

القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
بالميزانيػػػػػػػة  الجامعػػػػػػػة

.  والتخصيص ال ـز
مبنػػػػػػػػػى معامػػػػػػػػػؿ  .5

 التربية. جديد بكمية

 0المالية المتاحة
 
 

بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 
 
 

 
 
 
 
 

 الذاتية
 
 

 

 

 

 

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

6-0-5 
 إنشااااااااااااااااااااااااء
 مؤسساااااااااااااات
 ومراكاااااااااااااااااااااز
 خدمياااااااااااااااااااااة
 وتعميمياااااااااااااااة

 .متنوعة
 
 
 
 
 
 
 

2-2-7-2 
 )معامل مركزية(

معامػػػػػػػػػػػؿ مركزيػػػػػػػػػػػة 
بػػػػػػػػػػاألرض الفػػػػػػػػػػراغ 
 .بجوار كمية العمـو

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية:.7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
 .موافقات اإلنشاء 

6025 
 
 
 
 
 

 

6060 
 
 
 
 
 
 

 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

 موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

معامػػػػػؿ مركزيػػػػػة  .5
.  بكمية العمـو

قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .2
 .المالية المتاحة

عػػػػػػػدـ مراجعػػػػػػػة  .6
 .اإلدارة الهندسية

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة

20000 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 

2-2-7-6 
)مركز لجامعة 

 الطفل(
إنشػػػػػػػػػػػػػػػػاء مركػػػػػػػػػػػػػػػػز 
لجامعػػػػػػػػػػػة الطفػػػػػػػػػػػؿ 
بالتعػػػػػػػػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػػػػػػػػع 
أكاديمػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث 

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية:.7
 .تجهيز الرسـ المساحي 

 موافقات اإلنشاء.

6021 
 
 
 
 
 
 
 

6060 
 
 
 
 
 
 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,
 .الجامعة

قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .2
 .المالية المتاحة

عػػػػػػػدـ مراجعػػػػػػػة  .6
 .اإلدارة الهندسية

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  .بالجامعة
اإلدارة  .,

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

670 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مركػػػػػػز لجامعػػػػػػة  .5   العممي.
 الطفؿ.

 

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

  .الجامعة
منسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  .5

 جامعة الطفؿ.

2-2-7-, 
مجمع طبي )

تخصصي بجامعة 
 بنها(

إنشػػػػػػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػػػػػػع 
مستشػػػػػػػػفيات تػػػػػػػػابع 

 .لكمية الطب
 ( 0) مرحمة 

مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
 تخصصي

 ( 7) مرحمة 
 مستشفى أوراـ
 ( 3) مرحمة 

 مستشفى طوارئ

 اإلجراءات  استيفاء
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة.ة موافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
 اإلنشائية:.7
 .تجهيز الرسـ المساحي 
 .موافقات اإلنشاء 
 .توصيؿ المرافؽ 
 

وهي  تنفيذ المرحمة اآلولى
 المستشفى التخصصي

 
 
 

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .2
 المساحي.

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .6
القطاعػػات المسػػؤولة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الخدمات والمرافؽ.

إعتمػػػػاد وموافقػػػػة  .,
 .الجامعة

بػػػػػػػػػػػػػػػدء البنػػػػػػػػػػػػػػػاء  .5
تنفيػػػػػػػػػػػػػػذ المرحمػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 .انولى
وضػػػػػػػع تصػػػػػػػور  .7

بالخطة االسػتراتيجية 
القادمػػػػػػػػػػػػة لممرحمػػػػػػػػػػػػة     

  (6-, . ) 

قمػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد  .2
 .المالية المتاحة

عػػػػػدـ مراجعػػػػػة  .6
 .الهندسيةاإلدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 

 .المختص
المستشػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 

270000 
لممرحمة 
اآلولى 
بدون 
 تجهيزات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
الموازنة 
 العامة
 

 
 

 
 

الموارد 
 الذاتية

 
 
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-2-7-5 
) انشااااااااء مركاااااااز 
لمبحاااااوث والتمياااااز 
العممااااااااااااى فااااااااااااي 

 الجامعة (
 

 اإلجراءات  استيفاء 
 االدارية:.0
 المختمفة الموافقات اإلدارية. 
 مجمس الجامعة. ةموافق 
 .موافقة اإلدارة الهندسية 
  داريػػػػػػػة إعػػػػػػػداد الئحػػػػػػػة ماليػػػػػػػة واه

 لممركز.
 اإلنشائية:.7
  المساحي.تجهيز الرسـ 
 .موافقات اإلنشاء 
  مبنػػػى مركػػػز البحػػػوث و التميػػػز

 العممي
 .توصيؿ المرافؽ 

 

 الرسـ المساحي. .2 6060 ,602
موافقة القطاعػات  .6

المسػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػف 
توصػػػػػػػػيؿ الخػػػػػػػػدمات 

 والمرافؽ.
إعتمػػػاد و موافقػػػة  .,

 .الجامعة
مركػػػػػػػػز لمبحػػػػػػػػوث  .5

والتميػػػز العممػػػى فػػػي 
 الجامعة.

 

قمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد  .2
 .المالية المتاحة

 عػػػػػػػدـ مراجعػػػػػػػة .6
اإلدارة 
 .الهندسية

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  .2
 الجامعة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .6
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
اإلدارة  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
  .بالجامعة

 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نائب رئػيس  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .المختص
المستشػػػػػػػػػار  .,

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس 

  .الجامعة
 
 

الموازنة  70,
 العامة
+ 

الموارد 
 الذاتية

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الثاني

 التعمم نظم واستحداث تطوير 6-7
 د.بع عن

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر
 التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

6-7-0 
 االتجاهاااااااااااات

 فااااي الحديثااااة
 نظاام تطبيقااات
 عاااااان الااااااتعمم

 .بعد
 
 
 
 
 

2-6-2-2 
بنيػػػػػػػػػػػة تحتيػػػػػػػػػػػة 

  .شاممة
 
 
 
 
 
 

عػػداد شػػبكات أرضػػية  .2 إنشػػاء واه
 ومرافؽ خاصة بالمعامؿ. 

أجهػػػػػػػػػػػػزة ووسػػػػػػػػػػػػائؿ اتصػػػػػػػػػػػػاؿ  .6
 سريعة.

 خطوط إنترنت فائقة السرعة. .,
 قاعات دراسية مجهزة. .5
 
 

6025 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6066 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرسـ المساحي.  .2
أوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر توريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .6

مشػػػػػػػػػػػػػػػػتريات األجهػػػػػػػػػػػػػػػػزة 
 والمعدات.

موافقػػػػػػػة القطاعػػػػػػػات  .,
المسػػػػؤولة عػػػػف توصػػػػيؿ 

فػػػػائؽ خػػػػدمات االنترنػػػػت 
 السرعة.

موافقػػػػػػػػػػػػػة واعتمػػػػػػػػػػػػػاد  .5
 الجامعة

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .2
 إستكماؿ المرافؽ 

قمػػػػة المػػػػوارد  .6
 .المالية المتاحة

قمػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػدد  .,
األفػػػراد المػػػؤهميف 
والخبػػػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػػػي 

 المجاؿ.

المراكػػػػػػػػػػػػػػز  .2
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػة وكميػػة 
الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 

 بالجامعة
واإلدارة  .6

 .الهندسية
إدارة  .,

 .الشبكات

رئػػػيس نػػػواب  .2
 الجامعة 

مستشػػػػػػػػػػػػػارى  .6
 الجامعةرئيس 

 
 

20000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الموازنة 
 العامة
+ 

الصناديؽ 
 الخاصة
 
 
 

2-6-2-6 
بػػػػرام  تعميميػػػػة 
متطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 
ومجهػػػزة لمػػػػتعمـ 

 .عف بعد
 
 

نشػػػػػػاء مركػػػػػػز خػػػػػػاص  .2 بنػػػػػػاء واه
إلنتػػػاج المقػػػررات الخاصػػػة بػػػالتعمـ 

 .عف بعد
وضػػػػػػػع خطػػػػػػػط لمبػػػػػػػرام  قيػػػػػػػد  .6

 .التنفيذ ومدى ص حيتها وأهميتها
 

6025 
 
 
 
 
 

 

6066 
 
 
 
 

 

موافقػػػػػػػػػػػػػػػػة واعتمػػػػػػػػػػػػػػػػاد  .2
 مجمس الجامعة.

تشػػػػػكيؿ فريػػػػػؽ عمػػػػػػؿ  .6
إلعػػداد الخطػػط والبػػرام  

 .قيد التنفيذ
 
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .2
إستكماؿ المرافؽ 
المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 باإلنشاء.
قمػػػػػػة المػػػػػػوارد  .6

 ة.المالية المتاح
 

وكػ ء الكميػات 
التعمػػػيـ لشػػػئوف 

والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
  .بالجامعة

 
 

نائػػػػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

  والط ب.
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 

 

الموازنة 
 العامة
+ 

الصناديؽ 
 الخاصة
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر
 التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 

2-6-2-, 
برنػػػػػػػػػػام  إلدارة 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .التعميمية
 

إنشػػػػػػاء مركػػػػػػػز خػػػػػػاص بػػػػػػػإدارة  .2
 .التعمـ عف بعد

وضػػػػػع نظػػػػػاـ محػػػػػدد إلعتمػػػػػاد  .6
 .الشهادات

عمػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػج ت الكترونيػػػػػػػػػػػة  .,
 .خاصة بإدارة التعمـ عف بعد

 

موافقػػػػػػػػػػػػػة واعتمػػػػػػػػػػػػػاد  .2 6066 6025
 مجمس الجامعة.

تشػػػػكيؿ فريػػػػؽ عمػػػػؿ  .6
لتحديػػػػػػػػد نظػػػػػػػػاـ وكيفيػػػػػػػػة 
االعتمػػػػػػػػاد لمػػػػػػػػتعمـ عػػػػػػػػف 

 .بعد

قمػػػػة المػػػػوارد  .2
 .المالية المتاحة

 
 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء . 2
  .الكميات

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء . 6
شئوف لالكميات 

التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 والط ب.

 اتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػد .,
 نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 .بالكميات

نػػػػواب رئػػػػػيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػؿ 
حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

  ه.إختصاص

الموازنة  2000
 العامة
+ 

الصناديؽ 
 الخاصة
 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الثالث

 ة.الجامعي المدن منظومة تطوير 6-3

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027خ اإلٍزوارٞغٞخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
6-3-0 

 فااااي التوسااااع
 القاااااااااااااااااااااااادرة
 االسااااااااتيعابية
  لممااااااااااااااااااااااادن

 بمااا الجامعيااة
 ماااااع يتواكاااااب

 الزياااااااااااااااااااااادة
 فااي سااتمرةالم

 أعااااااااااااااااااااااااداد
 .الطالب

2-,-2-2 
المدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -

الجامعيػػة بكفػػر 
 سعد.

 

المدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بمشتهر
 
المدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -

الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 بشبرا.

 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارتي  -
   .طوخ

تطػػػػػوير مبنػػػػػى المدينػػػػػة الجػػػػػامعي  .2
الخػػػػػاص بػػػػػالط ب والطالبػػػػػات بكفػػػػػػر 

 .سعد
اعػػػػػػػػادة تأهيػػػػػػػػؿ م عػػػػػػػػب المػػػػػػػػدف  .6

 الجامعية وم عب الجامعه
زيػػػػادة القػػػػدرة االسػػػػتيعابية لممدينػػػػة  .,

وتطػػػػػوير مرافقهػػػػػػا  الجامعيػػػػػة بمشػػػػػتهر
 الداخمية.

تطػػػػػوير مبنػػػػػى المدينػػػػػة الجامعيػػػػػة  .5
 .بشبرا
تحويػػػػؿ العقػػػػاريف القػػػػائميف بطػػػػوخ  .7

إلػػػػػػػى مدينػػػػػػػة جامعيػػػػػػػة لزيػػػػػػػادة القػػػػػػػدرة 
 االستيعابية لممدف الجامعية.

وضػػػػػػػػػع خطػػػػػػػػػط  .2 6060 6025
صػػػػػػػػػػػػػػػيانة محػػػػػػػػػػػػػػػددة 
 بتوقيتات معروفة.

الحصػػػػوؿ عمػػػػى  .6
الموافقػػػػات المطموبػػػػة 

 لمتطوير.
موافقػػػػة واعتمػػػػاد  .,

الجامعػػػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػػػس 
 عمى المقترحات.

عػػػػػػػػػػدـ تحديػػػػػػػػػػد  .2
نسػػػػب الزيػػػػادة فػػػػي 
اعػػػػػػػػػػداد الطػػػػػػػػػػ ب 

 بصورة سميمة.
عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوافر  .6

االحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 المالية ال زمة.

المراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .2
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة 
االدارة  .6

الهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
 .بالجامعة

 

ب نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2
رئػيس الجامعػة 

 المختص.
المشػػػػػػػػػػرؼ  .6

 العػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػى
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف 

 .الجامعية
مػػػدير كػػػؿ  .,

 مدينة جامعية.

الموازنة  20000
 العامة
+ 

الصناديؽ 
 الخاصة



 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 تعزيز المكااااانااااة الدوليااااة لمجااااامااعاااة

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد
 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 330370 62 10 9 4 اىغبٝخ اىَبثعخ

تهدؼ الغاية السابعة إلى دعـ وتعزيز عقد شراكات استراتيجية وتبادؿ الخبرات بيف 
الجامعة و المؤسسات التعميمية و البحثية الخدمية المتميزة إقميميا ودوليّا ، ودعـ 
وتطوير البرام  واالنشطة العممية والبحثية بالجامعة  لتكوف قادرة عمى المنافسة 

ذية جيدة لتحسيف مكانة الجامعة في التصنيفات اإلقميمية الدولية مع إعداد خطة تنفي
والدولية المختمفة ، والعمؿ عمى جذب الط ب الوافديف مف جنسيات مختمفة مف 

برام  رعاية خ ؿ دعـ وتطوير وحدة رعاية الوافديف بالجامعة ، واعداد وتفعيؿ 
ستحداث برام  أكاديمية / بينية ببعض التخالط ب الوافديف ، و  صصات وفقا اه

لمتطمبات سوؽ العمؿ الخارجي ، وتسويؽ الخدمات المقدمة لمط ب الوافديف ، مع 
 . التوعية بأهمية جذب الط ب الوافديف لمجامعة
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لمجامعة الدولية المكانة تعزيز  
 تكمفة المشروع باأللف  المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية

 تبػػػػػػػادؿ و االسػػػػػػػتراتيجية الشػػػػػػػراكات وتعزيػػػػػػػز دعػػػػػػػـ 5-2
 .إقميميا ودولياّ  المتميزة المؤسسات مع الخبرات

 البحثيػػة و التعميميػػة المؤسسػػات و الجامعػػة بػػيف اسػػتراتيجية شػػراكاتعقػػد  5-2-2
 .والدولية اإلقميميةالخدمية 

2670 

 والبحثيػػة العمميػػة االنشػػطة و البػػرام  وتطػػوير دعػػـ 5-6
 لتكوف قادرة عمى التدويؿ .

 الدولية المؤسسات مع مشتركة متطورة أكاديمية برام اعداد و تفعيؿ  -5-6-2
 .الصمة ذات

22000 

 6100 مع المؤسسات الدولية ذات الصمة. مشتركة بحثية مشروعات -5-6-6
 التصػػػػػػػنيفات فػػػػػػػي متقدمػػػػػػػة مراكػػػػػػػز الجامعػػػػػػػة تبػػػػػػػوء ,-5

 .المختمفة الدوليةاإلقميمية و 
تحديد الوضع الراهف و خطة تنفيذية لتحسيف التصنيؼ االقميمي -2-,-5

 .والدولي
20200 

 جنسػػػػػػيات مػػػػػػف الوافػػػػػػديفجاذبػػػػػػة لمطػػػػػػ ب  جامعػػػػػػة 5-5
 .مختمفة

 2700 دعـ وتطوير وحدة رعاية الوافديف بالجامعة. -5-5-2

 200 التوعية بأهمية جذب الط ب الوافديف لمجامعة. -5-5-6
 6000 .الوافديفالط ب برام  رعاية  -,-5-5
إسػػتحداث بػػرام  أكاديميػػة / بينيػػة بػػبعض التخصصػػات وفقػػا لمتطمبػػات  -5-5-5

 سوؽ العمؿ الخارجي. 
,000 

 2760 تسويؽ الخدمات المقدمة لمط ب الوافديف. -5-5-7
 0,50,, اجمالي تكمفة الغاية
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 األول الهااااااااااااادف

 االستراتيجية الشراكات وتعزيز دعم 7-0
 المتميزة المؤسسات مع الخبرات وتبادل

 .ودوليا   إ ميميا
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 التنفيذمؤشرات 

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 

7-0-0 
 شاراكاتعقد 

 اسااتراتيجية
 الجامعاة بين

 والمؤسساات
 التعميمياااااااااااااااة

و   والبحثيااة
الخدمياااااااااااااااااة 
اإل ميمياااااااااااااااة 

 .الدوليةو 
 
 
 
 

5-2-2-2 
تخصػػػػػػػػػػػػػػػيص 

إدارة مركػػػػػػػػػػػز 
الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة
 

 لممركز.  ئـتجهيز مكاف م .2
 وضع هيكؿ تنظيمي والئحة لممركز. .6
 تشكيؿ فريؽ إدارة المركز واعتماد . .,
 وضع خطة لمعمؿ داخؿ المركز. .5
 متابعة تنفيذ خطة العمؿ. .7
انشػػػػػػػػػػاء موقػػػػػػػػػػع الكترونػػػػػػػػػػى لمكتػػػػػػػػػػب  .2

 الع قات الدولية بالجامعة.
 فرعية بالكميات.انشاء وتفعيؿ مكاتب  .5
انشػػػاء قاعػػػدة بيانػػػات تشػػػمؿ الهيئػػػات  .,

ذات الصػػػػػػػػػػػػػػػػمة  يػػػػػػػػػػػػػػػػةوالمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات الدول
 .بالجامعة

مفعػػػػػػػػػػػػؿ مركػػػػػػػػػػػػز  .2 ,602 6025
 .لمع قات الدولية

موقػػػػػع الكترونػػػػػى  .6
 مفعؿ 

مكاتػػػػػػػػب فرعيػػػػػػػػة  .,
لمع قػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػة 

 بالكميات مفعمة
قواعػػػػػػػػػد بيانػػػػػػػػػات  .5

بالهيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات و 
 المؤسسات الدولية

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػور  .2
فػػػػػػػػي مهػػػػػػػػارات 

االداري الفريػػؽ 
الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 . الدولية

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .2
الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الدولية.
الع قػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6

الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .الجامعةب
 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
مستشػػػػػػػػػػػار  .6

 رئػيس الجامعػة
لمع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الدولية. 

الموارد  2000
 الذاتية

5-2-2-6 
تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرات 
التفػػػػػاهـ بػػػػػيف 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 والمؤسسات

قميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ألا
والدوليػػػة ذات 

حصػػػر مػػػذكرات التفػػػاهـ القائمػػػة بػػػيف  .2
 الجامعة والمؤسسات ذات الصمة.

تفعيػػػػؿ مػػػػذكرات التفػػػػاهـ القائمػػػػة بػػػػيف  .6
 .الجامعة والمؤسسات  ذات الصمة

دوليػػة التعاقػػد مػػع الهيئػػات االقميميػػة وال .,
 .ذات الصمة

وقيػػػػػػػع بروتوكػػػػػػػوالت تعػػػػػػػاوف عممػػػػػػػى ت .5
التػػدريب فػػي  ومشػػروعات بحثيػػة ومبػػادرات

6025 
 
 
 
 
 
 

6066 
 

بشكؿ 
 دوري
 
 
 

مػػػػػػػذكرات تفػػػػػػػاهـ  .2
بػػػيف الجامعػػػة مفعمػػػه 

والمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػات ذات 
 .الصمة

مػػػػػػػػذكرات  تزايػػػػػػػػد .6
التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
الجامعػػػػػات االجنبيػػػػػة 

مصػػػػػػػػػػػػػػػػادر  .2
 التمويؿ.

المعوقػػػػػػػػػات  .6
 اإلدارية.

 
 
 

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػات  .2
الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .الجامعةب
الع قػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6

 الدولية
إدارة  .,

المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 الجامعة.

نواب رئػيس  .6
 الجامعة.

مػػػػػػدير إدارة  .,
المشػػػػػػػػػػػػػػروعات 

 بالجامعة .

670 
 
 
 
 
 
 

الموازنة 
 العامة
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 التنفيذمؤشرات 

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

مػػػػػع  .الصػػػػػمة
تعػػػػػػاوف  عقػػػػػػد

عممػػػػػػػى بػػػػػػػيف 
جامعػػػػػة بنهػػػػػا 
وبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الدولية 

مػػػع بعػػػض  التحػػػويمي مػػػف أجػػػؿ التوظيػػػؼ
صػينية الجامعات ال الجامعات الدولية مثؿ

لمطاقػػػػػػػػػة وغيرهػػػػػػػػػا الجامعػػػػػػػػػات الفرنسػػػػػػػػػية و 
 المتجددة

توقيػػػػػػػػػػع بروتوكػػػػػػػػػػوالت تعػػػػػػػػػػاوف فػػػػػػػػػػي  .7
 المجاالت التعميمية و البحثية و الخدمية

   كػػوالت تعػػاوفبروتو متابعػػة تنفيػػذ  .2
 .التى تـ عقدهاواالتفاقيات 

 
 

 .% سنويا20بنسبة 
زيػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػدد  .,

المشػػػروعات البحثيػػػة 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػتركة بػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
جامعػػػة بنهػػػا وغيرهػػػا 
مػػػػػػػػػػػػػػػف الجامعػػػػػػػػػػػػػػػات 
الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
المجػػػػػػػػاالت العمميػػػػػػػػة 
المختمفػػػػػػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػػػػػػبة 

 % سنويًا. 20

 بالجامعة . 
األقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  .5

 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذات
 الصمة بالكميات.
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 الهدف الثاني

 واالنشطةالعممية وتطويرالبرامج دعم 7-7
 .التدويل عمى  ادرة لتكون والبحثية
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المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 

 التنفيذ عمى

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

7-7-0 
اعاااااااااااااااااداد و 

 برامجتفعيل  
 أكاديميااااة
 متطااااورة
 ماع مشاتركة

 المؤسسااات
 ذات الدولياة
 .الصمة

 

5-6-2-2 
دعػػػػػػػػػػػػـ البػػػػػػػػػػػػرام  
المشػػػػػػػػػػتركة مػػػػػػػػػػع 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الدولية.

اعػػػػػداد و تفعيػػػػػؿ بػػػػػرام  اكاديميػػػػػة  .2
 مشتركة مع المؤسسات الدولية 

تخصػػػػػػػػيص نسػػػػػػػػبة مػػػػػػػػف ميزانيػػػػػػػػة  .6
 .شتركةالجامعة لدعـ البرام  الم

المشػػػػاركة  الكػػػػوادرتنميػػػػة مهػػػػارات  .,
 البرام .هذ   فى
 إقميميا ودوليا.تسويؽ البرام   .5

6025 6066 
بشكؿ 
 دوري

بػػػػػرام  مشػػػػػتركة  .2
مفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 المؤسسات الدولية.

عدـ كفاية  .2
 .الدعـ المادى

وكػػ ء الكميػػات  .2
لشػػػػػػػػئوف الطػػػػػػػػ ب 

 .والتعميـ
شػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوف  ادارة .6

التعمػػػػػػيـ والطػػػػػػػ ب 
 بالجامعة

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .,
 الثقافية بالجامعة 

ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ن .2
رئػيس الجامعػة 

شػػؤوف التعمػػػيـ ل
 .والط ب

 الجامعة 5000

5-6-2-6 
دعػػػػػػػػػـ الخبػػػػػػػػػرات 
والتخصصػػػػػػػػػػػػػػػات 
التػػػػػػػػػى يحتاجهػػػػػػػػػا 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .الخارجى

دراسػػػػػػػة احتياجػػػػػػػات و اهتمامػػػػػػػات  .2
 المجتمع الخارجى مف الجامعة.

تنفيػػذ بػػرام  تدريبيػػة لتػػوفير كػػوادر  .6
وحػػػػػػػػػػػدات و تخصصػػػػػػػػػػػات يحتاجهػػػػػػػػػػػا 
المجتمػػػع الخػػػارجي بنػػػاء عمػػػى دراسػػػة 

 االحتياجات 
 

6022 6066 
بشكؿ 
 دوري

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر و  .2
مدربػػػػػػػػػػػػػػة  الخبػػػػػػػػػػػػػػرات

وفعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و 
فػػػػػػػػػػػػى تخصصػػػػػػػػػػػػات 

 المجاالت المختمفة.

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .2
 .االجراءات

عدـ تػوافر  .6
 .الدعـ المادي

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .2
الكميػػػػػػػات  لشػػػػػػػئوف 
و  الدراسػػػات العميػػػا

 .البحوث
شػػػػػػػػػػػػػػػئوف ادارة  .6

الدراسػػػات العميػػػا و 
 .البحوث

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .,
الكميػػػػػػػات  لشػػػػػػػئوف 

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .العميا
نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الجامعة 5000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 

 التنفيذ عمى

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 .المجتمع والبيئة
مكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .5

الع قػػػػػات الثقافيػػػػػة 
بالكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

  .والجامعة

لشػػػػئوف خدمػػػػة 
 .المجتمع

 
7-7-7 

 مشااروعات
 بحثياااااة
 ماع مشاتركة

 المؤسسااات
 ذات الدولياة
 .الصمة
 
 
 

5-6-6-2 
 دعػػػػػػػػػػـ وتطػػػػػػػػػػوير 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 
البحثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة

حصػػػػر المشػػػػروعات البحثيػػػػة بػػػػيف  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػة والمؤسسػػػػػػػػػػػػػػات المحميػػػػػػػػػػػػػػة 

 واألجنبية.
وضػػػػػع خطػػػػػة لػػػػػدعـ المشػػػػػروعات  .6

البحثيػػػػػػػة داخػػػػػػػؿ الكميػػػػػػػات واعتمادهػػػػػػػا 
 ومتابعة تنفيذها.

اقميميا الجامعات مع  التواصؿ.دعـ ,
 فى المجاالت العممية والبحثيةو دوليا 

لتحقيؽ مراكز متقدمة فى و الخدمية 
 .مختمؼ التصنيفات الدولية

6025 6066 
بشكؿ 
 دوري

زيػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػدد  .2
المشػػػروعات البحثيػػػة 

 سنويا. %20بنسبة 
تقدـ جامعة بنها  .6

فػػػػػػػػػػػػػي التصػػػػػػػػػػػػػنيفات 
 الدولية المختمفة. 

 فػػػػػػػي  بػػػػػػػطء .2
 االجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات

 االدارية.
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .6

انتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفقات ا

النقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المرتبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 باالنشطة.

نائػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس  .2
الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػات العميػػػا و 

 .البحوث
شػػػػػػػػػئوف لجنػػػػػػػػػة  .6

الدراسػػػات العميػػػا و 
 البحوث

وكػػ ء الكميػػات   .,
لشػػػػػػئوف الدراسػػػػػػات 
 .العميا و البحوث

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الع .5
 .الثقافية

مجمس  .2
 الجامعة .

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .,

صػػػػندوؽ دعػػػػـ 
المشػػػػػػػػػػػػػػروعات 

 البحثية

 ذاتى 600



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 

 التنفيذ عمى

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

5-6-6-6 
بػػػػػػػرام  تسػػػػػػػويقية 
لممشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 

 .البحثية

بػػػػرام  الاالعػػػػ ف عػػػػف االعػػػػداد و  .2
 .ممشروعات البحثيةالتسويقية ل

الجهػػػػات المسػػػػتفيدة التواصػػػػؿ مػػػػع  .6
مػػػػػف نتػػػػػائ  االبحػػػػػػاث لعقػػػػػد اتفاقيػػػػػػات 
لتسػػػػػػويؽ هػػػػػػذ  االبحػػػػػػاث مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ 

 .الجامعة 
المشػػػػػػػػػػروعات نشػػػػػػػػػػرنتائ  بػػػػػػػػػػرام   .,

 .البحثية المتميزة بالجامعة

6025 6066 
بشكؿ 
 دوري

زيػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػدد  .2
الجهػػػػػػػات المسػػػػػػػتفيدة 
مػػػػف البحػػػػث العممػػػػي 
و تطػػػػػػػػػػػػػػػػػور عػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
الشػػػػػػػػراكات المفعمػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 المستفيدة.

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .2
 .االجراءات

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .6
انتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفقات 
النقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المرتبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 باالنشطة..

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .2
الكميػػػػػػػات  لشػػػػػػػئوف 
الدراسػػػات العميػػػا و 

 .البحوث
الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6

الثقافيػػػػػػة بالكميػػػػػػات 
 .والجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث

 الجامعة 600

5-6-6-, 
تعزيػػػػػػػػػػػػز دعػػػػػػػػػػػػـ و 

القػػػػػدرات البحثيػػػػػه 
ألعضػػػػػػػاء هيئػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 
بالجامعػػػػػػػه عمػػػػػػػى 
اإلبتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 .واإلبداع

بػػػػػػرام  تدريبيػػػػػػة لتعزيػػػػػػز القػػػػػػدرات  .2
البحثيػػػػػػة العضػػػػػػاء هيئػػػػػػة التػػػػػػدريس و 

 دعـ سبؿ االبتكار و االبداع 
تحفيػػػػػػػػز البػػػػػػػػاحثيف عمػػػػػػػػى النشػػػػػػػػر  .6

 الدولي.
دعػػـ مجػػ ت عمميػػة و دوليػػة فػػي  .,

 مختمؼ التخصصات 
 
 

6025 
 
 
 
 
 
 

6066 
 
 

بشكؿ 
 دوري
 
 
 

زيػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػدد  .2
األبحػػػػػػػاث المنشػػػػػػػور  

 .% سنويا 60 دوليا
مجمػػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػػة  .6

دوليػػػػة  ذات معامػػػػؿ 
تػػػػػػػػػػػػأثير و مصػػػػػػػػػػػػنفة 
بقاعػػػػػػػػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػػػػػػػػات 

 عالمية.

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .2
 .االجراءات

عدـ تػوافر  .6
 .الدعـ المادي

تعثػػر نشػػر  .,
األبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث 

 .دوليا

وكػػ ء الكميػػات   .2
لشػػػػػػئوف الدراسػػػػػػات 
 .العميا و البحوث

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6
الثقافيػػػػػػة بالكميػػػػػػات 

 .والجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث

6000 
 
 
 
 
 

 الجامعة
 
 
 
 
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 

 التنفيذ عمى

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

5-6-6-5 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  تزايػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 البعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي
الخارجيػػػة والمػػػنح 
المقدمػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف 
 جهات مختمفة.

عقػػػد مػػػذكرات تفػػػاهـ  لزيػػػادة عػػػدد  .2
 .البعثات

الخارجيػػػػة البعثػػػػات  عػػػػفعػػػػ ف اإل .6
 متاحة.ال
حصػػػػػر لمجهػػػػػات المانحػػػػػة لممػػػػػنح  .,

 الدولية واالع ف عنها 
التػػػدريب عمػػػى اليػػػات التقػػػدـ لهػػػذ   .5

واعضاء هيئة التػدريس المنح لمط ب 
 والهيئة المعاونة

كتابػػػػة المشػػػػروعات البحثيػػػػة طبقػػػػا  .7
 لنماذج البعثات 

6025 
 
6025 

6066 
 

بشكؿ 
 دوري
 

عػػػػػػػػػػػػػػػدد  تزايػػػػػػػػػػػػػػػد .2
 .البعثات

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء  .2
 .االجراءات

عػػػدـ تػػػوافر  .6
 .الدعـ المادي

وكػػ ء الكميػػات   .2
لشػػػػػػئوف الدراسػػػػػػات 
 .العميا و البحوث

الع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6
الثقافيػػػػػػة بالكميػػػػػػات 

 .والجامعة

 نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب .2
رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث
 مستشػػػػػػػػػػػػػػار .6

رئػيس الجامعػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 .البحوث

 الجامعة 700



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الثالث

 في متقدمة مراكز الجامعة تبوء 7-3
 .المختمفة الدوليةو  اإل ميمية التصنيفات

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

7-3-0 
تحديد الوضع 
الاااااااااااااااراهن و 
خطااة تنفيذيااة 
لتحساااااااااااااااااين 
التصااااااااااااانيف 
اال ميماااااااااي و 

 الدولي 
 
 
 
 

5-,-2-2 
 دعػػػػػػػػػػـ و تطػػػػػػػػػػوير 
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 
االقميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و  

 الدولي لمجامعة.

انشػػػػاء مركػػػػز لمتصػػػػنيفات الدوليػػػػة  .2
 بجامعة بنها

دراسػػػػػػػػػػة متطمبػػػػػػػػػػػات التصػػػػػػػػػػػنيفات  .6
 لمجامعات.الدولية 

 إختيار التصنيفات الم ئمة. .,
زيػػادة الػػوعي بمعػػايير التصػػنيؼ و  .5

تفعيػػؿ دور الفئػػات المختمفػػة السػػتيفاء 
 المعايير.

6025 
 

6066 
بشكؿ 
 دوري

تصػػػػػػػدر الجامعػػػػػػػة  .2
لمراكػػػػػػػز متقدمػػػػػػػة فػػػػػػػي 

 التصنيفات الدولية.
 

الصػػػػػػػػػػػػعوبة  .2
فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتيفاء 
معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيفات 

 الدولية . 

المجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
العميػػػا لمتصػػػنيؼ 

 لمجامعات.
مدير البوابػة  .6

 اإللكترونية.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري  .,

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي 

 لمجامعات

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .2
رئػيس الجامعػة 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العميا.
ادارة  .6

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 البحوث 
 

 الجامعة 200

5-,-2-6 
وحػػػػػػػػػػػدات انشػػػػػػػػػػػاء 

لمتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 
الدولى االقميمي و 

 في جامعة بنها

داخػػػػؿ  و تفعيػػػػؿ الوحػػػػداتتجهيػػػر  .2
 .كؿ كمية

دعػػػػػػػػـ المراكػػػػػػػػز داخػػػػػػػػؿ الكميػػػػػػػػات  .6
مػػذكرات تفػػاهـ بػػيف مؤسسػػات -)ماديػػا

 النشر العالمى 
الوحػػدات متابعػػة تنفيػػذ خطػػط هػػذ   .,

 و المردود عمى التصنيؼ الدولي .

وحػػدات لمتصػػنيؼ  .2 6066 6025
بكػػػػػػػؿ  الػػػػػػػدولي مفعمػػػػػػػة

 .كمية

عػػدـ تػػوافر  .2
كػػػػػػوادر مدربػػػػػػة 
عمػػػػػػػى تطبيػػػػػػػؽ 
معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيفات 

 ة.الدولى
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .6

مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  .2
رئػػػػػػيس الجامعػػػػػػة 
لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات.
مػػػدير البوابػػػة  .6

 .االلكترونية
مدير المركػز  .,

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

نائب رئػيس  .6
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث

 الجامعة 000,



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

انتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفقات 
النقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المرتبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 باالنشطة

و مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري 
الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي 

 بالجامعات

مستشػػػػػػػػػػػػػػػػار  .,
رئػيس الجامعػة 
لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 

 العممية

5-,-2-, 
التوسع فى تطبيػؽ 
متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيفات 
العالميػػػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػػػؿ 

 تصنيؼ 
Webometrics 

، 4CIUتصػػػػػػنيؼ 
؛ QSتصػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 

تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 
USNews 

Education 

توعية اعضاء هيئة التدريس  .0
بالكميات عف اهمية النشر الدولى 

مف خ ؿ ورش عمؿ 
 تصنيؼاالسباني بمعايير 

Web Metrics 
presence- openness- 

excellence and impact  

) تقيػػػيـ  البريطػػػاني QSتصػػػنيؼ  .6
نسبة اعضاء هيئة التدريس –النظراء 

االبحػػػػػاث المنشػػػػػورة  –الػػػػػى الطػػػػػ ب 
العضاء هيئة التدريس ومعدؿ النشر 

اسػػػػػػتط ع اراء جهػػػػػػات التوظيػػػػػػؼ  –

االرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء   .2 6066 6025
بتصػػػػػػػػػنيؼ  الجامعػػػػػػػػػة 

 Webعمػى تصػنيؼ 

Metrics 
جامعػػػػػػػة  700مف ضػػػػػػػ
 .ياعالم
ضػػػػػػػمف الوصػػػػػػػوؿ  .6

لمعشػػػر االوائػػػؿ افريقيػػػا 
و الخػػػػػػػػامس عربيػػػػػػػػا و 

 الثاني مصريا 
الوصػػػػػوؿ لممركػػػػػز  .,
عربيػػػػػػػػػػػا طبقػػػػػػػػػػػا  60اؿ

 . QSلتصنيؼ 
الوصػػػػػوؿ لممركػػػػػز  .5

عػػػدـ تػػػوافر  .2
 .الدعـ المادى

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
 .االلكترونية

المجنػػػة العميػػػا  .6
لمتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 

 الدولي

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث
ادارة  .,

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 

 البحوث

 الجامعة 6000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

Times Higher 
Education(T.

H.E) 

نسػػػػػػػػػبة  –عػػػػػػػػػف خريجػػػػػػػػػى الجامعػػػػػػػػػة 
ذة اتسػػػػػنسػػػػػبة األ -الطػػػػػ ب االجانػػػػػب

 .االجانب (
,. US New Education 

 االمريكي
نسػػػػػػبة االستشػػػػػػهادات مػػػػػػف  -)النشػػػػػػر

 .االقتباسات( –االبحاث المنشورة 
5 .Times Higher 

Education(T.H.E) االمريكي 
 

عربيػػػػػػػػػػػا طبقػػػػػػػػػػػا  60اؿ
 لتصنيؼ

US New- 

Education 

. انلفٕل فٙ قبقًخ 5

 Timesانزُٖٛ  
Higher 

Education(T.H.E
) 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5
مشػػروع البوابػػة 

 اإللكترونية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .7

المجنػػػػػػة العميػػػػػػا 
لمتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 

 الدولي

5-,-2-5 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػدء تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
تنصػػنيفات عالميػػة 

 جديدة  مثؿ 
تصػػػػػػػػنيؼ الويػػػػػػػػب 
لمجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العالمية

تشػػػػػػػػكيؿ فريػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػؿ لتطبيػػػػػػػػؽ  .2
 .متطمبات التصنيفات العالمية

ورش العمػػػػػؿ التػػػػػي تنظمهػػػػػا دور  .6
 النشر العالمية والمعارض الدولية.

 هيئػػػػػػػػػػػة ألعضػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػؿ ورش .,
 وطػرؽ ساليبأ عمى لمتعرؼ التدريس
 الرائػػػدة الػػػدوريات فػػػي النشػػػر وشػػػروط

 كوادر مدربة عمػى  .2 6021 ,602
تطبيػػػػػػػػػػػػػػػؽ متطمبػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .التصنيفات العالمية
دوريػػػػػػػػػات عمميػػػػػػػػػة  .6

 .عالمية لمجامعة
النشػػػػػر بالػػػػػدوريات  .,

العالميػػػػػػػػػػػػة المرتبطػػػػػػػػػػػػة 
 بالتصنيفات الدولية 

عدـ تػوافر  .2
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر 

 .المدربة
عدـ تػوافر  .6

 .الدعـ المادى

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
 .االلكترونية

المجنػػة العميػػا  .6
لمتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ 

 الدولي

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  .2
 .الجامعة

نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .6
رئػيس الجامعػة 
لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث

 الجامعة 5000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

Ranking 

Web World 

Universities 

 الدولي. المستوى عمى
 الػػػدوريات فػػػي النشػػػر رسػػػـو دفػػػع .5

 فػػػػػي والمسػػػػػاهمة ذلػػػػػؾ تتطمػػػػػب التػػػػػي
 .االختراع براءات تكاليؼ

تػػػػػدويؿ الػػػػػدوريات العمميػػػػػة التػػػػػي  .7
دراجهػػػػػػػػا ضػػػػػػػػمف  تصػػػػػػػػدرهاالجامعة واه

 .قواعد البيانات العالمية

ادارة  ., 
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 

 بالجامعة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .5

مشػػروع البوابػػة 
 اإللكترونية

مستشػػػػػػػػػػار  .7
يس الجامعػة رئػ

لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 المعمومات



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 عمى التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

5-,-2-7 
ارسػػػػػػػػػػػػػاء قواعػػػػػػػػػػػػػد 
اختيػػػػػػػار أعضػػػػػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 
لتمثيػػػػػػػؿ الجامعػػػػػػػة 
فػػػػػػػػػػػػػػى المحافػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 .العالمية

قواعػػػد منظمػػػة  اعػػػداد و اعتمػػػاد  .2
الختيػػػػػػػػار اعضػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس 
 لتمثيؿ الجامعػة فػى المحافػؿ العالميػة

 مف قبؿ مجمس الجامعة.
نشػػر القواعػػد فػػى جميػػع الكميػػات  .6

 .وبكافة الطرؽ االلكترونية
متابعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػردود الزيػػػػػػػػػػػػارات و  .,

 المشاركة في المحافؿ الدولية 

زيػػػػػػػػػػػػػػػػادة تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  .2 ,602 6025
الخػػػػػدمات اإللكترونيػػػػػة 
 العضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

200% 
 زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة .6

هيئػة التػػدريس  اعضػاء
الممثمػػػيف لجامعػػػة بنهػػػا 
 .فى المحافؿ العالمية

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  .,
اتفاقيػػػػػػػػػػػػػات دوليػػػػػػػػػػػػػة و 
الطػػ ب الوافػػديف بنػػاء 

 .عمى الزيارات

صػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبة  .2
 .تنفيذ القواعد

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .2
الكميػػػػػات لشػػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
ادارة  .6

الدراسػػػػات العميػػػػا 
 و البحوث

االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  .,
 .العممية

نائب رئيس  .2
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .والبحوث

 الجامعة 2000



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الرابع

جامعة متميزة جاذبة لمطالب الوافدين  7-4
 من جنسيات مختمفة



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

7-4-0  
دعاااااااااااااااااااااااااااام 

وحااااادة تطوير و 
رعايااااااااااااااااااااااااة 
الوافااااااااااااااااادين 

 بالجامعة

5-5-2-2 
وحػػػػػػػدة مطػػػػػػػورة 
لرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييف 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 الكميات .

اسػتكماؿ المقومػػات الماديػة والبشػػرية  .2
لموحػػػػػػػػػػدة و رعايػػػػػػػػػػة و دعػػػػػػػػػػـ الوافػػػػػػػػػػديف 

 بالجامعة و الكميات 
 .رعاية الوافديفو دعـ تطويرخطة  .6
متابعػػػػػػػػة تنفيػػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػػة بالجامعػػػػػػػػػة  .,

 والكميات.

وحػػػػدات لػػػػدعـ  .2 ,602 6025
الوافػػػػػػػػػػديف مفعمػػػػػػػػػػة 
عمػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػتوى 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 الكميات . 

معوقػػػػػػػػػػػػػػات  .2
 إدارية.

معوقػػػػػػػػػػػػػػات  .6
مالية.خاصػػػػػػػػػػة 
بانتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفقات 

 النقدية 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .2
 وحػػػػػػػػدة رعايػػػػػػػػة
الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 

 .بالجامعة

نائػػػػػػػب رئػػػػػػػيس  .2
الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػات العميػػػا و 

 .البحوث
نائػػػػػػػب رئػػػػػػػيس  .6

الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
 .الط ب والتعميـ

 الجامعة 2700

7-4-7 
التوعياااااااااااااااااااة 
ب هميااة جااذب 
الطاااااااااااااااااااالب 
الوافااااااااااااااااادين 

 لمجامعة.
 

5-5-6-2 
نشػػػػػػػػػػػػر ثقافػػػػػػػػػػػػة 
اهميػػػػػػػػػػة تزايػػػػػػػػػػد 
اعػػداد الطػػػ ب 
الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 

 بالجامعة.

تنفيػػذ خطػػػة لنشػػػر الثقافػػة مػػػف خػػػ ؿ  .2
 -الوحدة بيف كميات الجامعة وتتضمف:

  دم  ثقافة اإلهتماـ بالط ب الوافػديف
 السائدة.ضمف الثقافة التنظيمية 

  نشػػػػػػر قػػػػػػيـ الشػػػػػػفافية و العدالػػػػػػة بػػػػػػيف
 جميع الط ب بالجامعة.

  بػػػػػػػػػرام  تحفيزيػػػػػػػػػة  ألعضػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػة
 التدريس والعامميف بالجامعة.

  التوعيػػة باهميػػة الطػػ ب الوافػػديف فػػي
 تحسيف التصنيؼ العالمي .

 متابعة تنفيذ الخطة. .6

6025 6066 
بشكؿ 
 دوري

كػػػػػػػػػػوادر مػػػػػػػػػػف  .2
اعضػػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس و 

مدربػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػامميف 
عمػػػػػى اليػػػػػه جػػػػػذب 
 الط ب الوافديف.

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ  .2
التواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الفعػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػيف 
اعضػػػػاء هيئػػػػة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس و 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 الوافديف 

 يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .2
 وحػػػدات رعايػػػة
الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 
 بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 والكميات.
وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .6

الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لشػػؤوف التعمػػػيـ 

 و الط ب 

نائػػػػػػػب رئػػػػػػػيس  .2
الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
الدراسػػػات العميػػػا و 

 .البحوث
نائػػػػػػػب رئػػػػػػػيس  .6

الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
 .لط ب والتعميـا

 الجامعة 200



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

7-4-3 
بااارامج رعاياااة 
الطاااااااااااااااااااالب 

 .الوافدين

5-5-,-2 
دعػػػػػػػػـ ورعايػػػػػػػػة 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 .الوافديف

تحديد احتياجات الطػ ب مػف حيػث  .2
 االنتقاؿ واالقامة خ ؿ فترة تواجدهـ.

 توفير مكاف م ئـ ألقامة الوافديف. .6
عقػػػػػػد مػػػػػػذكرات تفػػػػػػاهـ مػػػػػػع بعػػػػػػض  .,

االنديػػػػة لممارسػػػػة االنشػػػػطة وكػػػػذلؾ مػػػػع 
بعػػػػػػػػض المستشػػػػػػػػفيات لتقػػػػػػػػديـ الرعايػػػػػػػػة 

 الصحية لهـ. 
عقػػػػػػػػػػد ممتقيػػػػػػػػػػات دوريػػػػػػػػػػة لمطػػػػػػػػػػ ب  .5

 الوافديف.
تفعيػػؿ دور مكتػػب الع قػػات الدوليػػة  .7

لسػػػػػػرعة استصػػػػػػدار الموافقػػػػػػات االمنيػػػػػػة 
 الخاصة بالط ب 

تقيػػػػيـ سػػػػنوى لقيػػػػاس رضػػػػا الطػػػػ ب  .2
 .دعـالاية و رعمالوافديف ل

دعػػـ نظػػـ التعمػػيـ عػػف بعػػد لمطػػ ب  .5
 .الوافديف

 
 
 

6025 6066 
بشكؿ 
 دوري

قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
باحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 الموجستية.
مػػذكرات تفػػاهـ  .6

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االنديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 والمستشفيات.

وجػػػػػػػػود قائمػػػػػػػػة  .,
بنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط القػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة 
والضػػػػعؼ لمبػػػػرام  
 المقدمػػػػػػة لمطػػػػػػ ب
 .الوافديف بالجامعة

عدـ وجود  .2
 .الدعـ المادى

 يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .2
وحػػػػػػػػدة رعايػػػػػػػػة 
الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 
و  بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػة
 الكميات.

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .6
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
لشػػؤوف التعمػػػيـ 
و الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
والدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العميا

نائػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس  .2
الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 

 .الدراسات العميا
نائػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس  .6

الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
 .الط ب والتعميـ

 الجامعة 6000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 

7-4-4  
إساااااااااااااتحداث 
باااااااااااااااااااااااارامج 
أكاديميااااااااااة / 
بينياااة بااابعض 
التخصصااااااات 
وفقااااااااااااااااااااااااااااا 
لمتطمباااااااااااااات 
ساااوق العمااال 

 .الخارجي

5-5-5-2 
 بػػػػرام  تصػػػػميـ

/  أكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 تمبػػػػػػػػػػػػي بينيػػػػػػػػػػػػة

 احتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 العمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػوؽ
 .الخارجي

تحديػػػد احتياجػػػات الطػػػ ب الوافػػػديف  .2
 مف خ ؿ البرام  االكاديمية المطموبة  

وضػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػرام  تعميميػػػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػػػا  .6
 ل حتياجات.

اعتمػػاد البػػرام  الحديثػػة مػػف مجمػػس  .,
 الجامعة. 

 الحديثة ماديا ومهنيا.دعـ االبرام   .5
 تقييـ سنوى لمبرام  المحدثة.  .7
 

قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2 6060 ,602
باحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الطػػػػػػػػػػػػػػػ ب مػػػػػػػػػػػػػػػف 

التعميميػػػػػػة البػػػػػػرام  
المناسػػػػػبة و المتػػػػػي 
تتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 احتياجاتهـ.
قائمػػػػػػػػة  وجػػػػػػػود .6

 بالبرام  الحديثة. 

عػػدـ تػػوافر  .2
 الدعـ المادى.

عػػدـ تػػوافر  .6
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر 
البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية 

 المدربة.

وحدة مدير . 2
الوافػػديف رعايػػة 
 .بالجامعة

نائػػػػػػػػب رئػػػػػػػػيس . 2
الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 

 .الدراسات العميا
نائػػػػػػػػب رئػػػػػػػػيس . 6

الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
 .الط ب والتعميـ

 الجامعة 6000

5-5-5-6 
اتفاقيات عمميػة 
عالميػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف 

 الجامعػةكميات 
والكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المنػػػػػػػاظرة فػػػػػػػى 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
االقميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

لجػػذب  والػػدولى

تفعيػػػػػؿ اتفاقيػػػػػات عمميػػػػػة و د و قػػػػػع .2
عالمية الستقطاب الطػ ب الوافػديف مػف 

 .ؿ المختمفةالدو 
 

اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6 6066 6025
مفعمػػػػة السػػػػتقطاب 
الطػػػػػ ب الوافػػػػػديف 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ 

 المختمفة .

عدـ تػوافر  .2
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادر 

 .المدربة
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  .6

كفػػػاءة شػػػػبكات 
االنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوث 

 .اعطاؿ

وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  .2
الكميات لشئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب 
االقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  .6

 .العممية

نائػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس  .2
الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 

 .الدراسات العميا
نائػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس  .6

الجامعػػػػػػػػة لشػػػػػػػػئوف 
 .الط ب والتعميـ

 الجامعة 2000



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
 الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف

 اعتمادها.و 

7-4-5 
تساااااااااااااااااويق  

الخااااااااااااااادمات 
المقدمااااااااااااااااااة 
لمطاااااااااااااااااااالب 

 الوافدين.
 
 
 
 

5-5-7-2 
التروي  لمبرام  
المقدمػػة لجػػذب 

 الوافديف.

اعػػػػػػػػداد و اعتمػػػػػػػػاد خطػػػػػػػػة لتػػػػػػػػروي   .2
 البرام  المقدمة لموافديف.

نشػػػػػػػػر الخطػػػػػػػػة بػػػػػػػػالطرؽ المختمفػػػػػػػػة  .6
 اليكترونيا 

لقػػاءات دوريػػة مػػع المكتبػػات الثقافيػػة  .,
 و السفارات لمتروي  عف برام  الجامعة

االشػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػى المعػػػػػػػارض الدوليػػػػػػػة  .5
 لنشر البرام  المقدمة لموافديف 

تخصػػيص منحػػة لعػػدد مػػف الطػػ ب  .7
 الوافديف.

6025 6066 
بشكؿ 
 دوري

خطػػػػة معتمػػػػدة  .2
 ومعمنة ومفعمة.

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  .6
فيػػػديوهات لمبػػػرام  

 المقدمة.
قائمػػػػة باسػػػػماء  .,

المشػػػػػػػػػاركيف فػػػػػػػػػى 
 المعارض الدولية

قاعػػػػدة بيانػػػػات  .5
لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفارات و 
 المكاتب الثقافية

عػػػػدـ تػػػػوافر  .2
 الدعـ المادى.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .2
 وحػػػػػػػػدة رعايػػػػػػػػة
الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 

 .بالجامعة

نػػػػػػػواب رئػػػػػػػيس  .2
 الجامعة 

 الجامعة 2700

5-5-7-6 
التوعيػػػػػػة بػػػػػػنظـ 
الػػػػدفع المتاحػػػػة 
والرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 

انشػػاء موقػػع لتمقػػى طمبػػات الوافػػديف  .2
بالجامعػػػػػػػػػػة و التسػػػػػػػػػػجيؿ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ ؿ 

 االستمارة اإللكترونية.
 اعداد دليؿ لمط ب الوافديف . .6
نشػػػػر الػػػػدليؿ عمػػػػى موقػػػػع الجامعػػػػة  .,

 والكميات.

6025 6066 
بشكؿ 
 دوري 

موقػػػػػػػع لتمقػػػػػػػى  .2
طمبػػػػػػػػات الطػػػػػػػػ ب 

 الوافديف مفعؿ.
دليػػػؿ لمطػػػ ب  .6

 الوافديف.

عػػػػدـ تػػػػوافر  .2
 الدعـ المادى.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .2
 وحػػػػػػػػدة رعايػػػػػػػػة
الوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 

 .بالجامعة

نػػػػػػػواب رئػػػػػػػيس  .2
 الجامعة

 الجامعة 60



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

وأمػػاكف المقػػرر  
تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الخدمات.
 

عقػػػػػد ورش عمػػػػػؿ لمعػػػػػامميف بوحػػػػػدة  .5
الطػػػػػػ ب الوافػػػػػػديف بالجامعػػػػػػة والكميػػػػػػات 

ة تقػػػػػػػػديـ لمتوعيػػػػػػػػة بػػػػػػػػنظـ الػػػػػػػػدفع وكيفيػػػػػػػػ
 الخدمات المتاحة. 

قائمػػػػػػة بػػػػػػورش  .,
العمػػػػػػػػػؿ المنعقػػػػػػػػػدة 
لمعػػػػػػػػػامميف بوحػػػػػػػػػدة 
 الط ب الوافديف.

 

 

 

 

 

 

 



 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق  
 

 

 

 جامعة ر مية
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٝبد
االٕلاا 

 االٍزوارٞغٞخ

 

 اىَشوٗعبد
 

 اىََزٖلفبد

 

 االّشطخ
 

 اىزنيفخ ثبالىف
 

 65995 254 52 33 6 اىغبٝخ اىضبٍْخ

تؤكد الغاية الثامنة عمى تطوير البنية األساسية لمركز وشبكة المعمومات واالتصاالت 
تطوير بالجامعة ، وتوفير بيئة اتصاالت متكاممة إلستخداـ تكنولوجيا المعمومات، مع 

تصميـ واستضافة وتحديث البوابات اإللكترونية لمجامعة والكميات لتكوف بمواصفات 
عالمية ، كما تهتـ هذ  الغاية بتطوير مركز التعمـ اإللكترونى بالجامعة مع ضرورة 
التوسع في إنشاء وحدات تعمـ إلكتروني فرعية بالكميات، هذا باإلضافة إلى تنمية 

رفع كفاءة العامميف بالجامعة وكمياتها في مجاؿ تكنولوجيا قدرات الموارد البشرية و 
كنة المعمومات، واإلرتقاء بمنظومة المحتوى الرقمي بالجامعة ) مف خ ؿ استكماؿ مي

تاحة استخداـ منظومة قواعد البيانات العالمكتبات الجامعة والكميات، و  مية، و تفعيؿ اه
، مع (عممية بالجامعة إلكترونيا ، مع اتاحة ونشر المج ت البنؾ المعرفة المصري

، وتنمية الموارد الذاتية لمبوابة اإللكترونية العمؿ بإدارات الجامعة والكميات ميكنة
ومركز التعمـ اإللكترونى بالجامعة مف خ ؿ عمؿ برام  تدريبية متخصصة في 

 .مجاؿ تكنولوجيا المعمومات لممجتمع المحيط بالجامعة، وغيرها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 جامعة ر مية

 المشروع /المبادرة األهداف االستراتيجية
المشروع تكمفة 

 باأللف
توفير بيئة اتصاالت متكاممة الستخداـ  2-,

 تكنولوجيا المعمومات
 تطوير البنية األساسية لمركز وشبكة المعمومات واالتصاالت بالجامعة 2-2-,

5,670 

 بوابة الكترونية بمواصفات عالمية 6-,

 Cloud system 2670استضافة موقع الجامعة عمى بيئة الحوسبة السحابية  6-2-,
 00, تطوير تصميـ البوابات االلكترونية لمجامعة والكميات 6-6-,
 200 تصميـ واستضافة وتحديث المواقع االلكترونية,-6-,
تشػػػغيؿ البوابػػػات اإللكترونيػػػة و تطػػػوير المحتػػػوى الرقمػػػي لمكميػػػات عػػػف طريػػػؽ وحػػػدات 6-5-,

 2000 تكنولوجيا المعمومات  

 2000 (4icu-تصنيفات الويب )ويبومتركس تحسيف ترتيب الجامعة في 6-7-,
  تنمية الموارد الذاتية لمبوابة اإللكترونية 6-2-,

 تطوير التعميـ االلكتروني ,-,

تاحة وتفعيؿ مقررات الكترونية 2-,-,  560, انتاج واه
 6200 وضع استراتيجيات جديدة لمتعمـ اإللكتروني بالجامعة لجذب الط ب الوافديف 6-,-,
 2567 تبني استراتيجيات جديدة لمتعمـ اإللكتروني بالجامعة ,-,-,
تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العامميف بمراكز التعمـ اإللكتروني والتوسع في إنشػاء  5-,-,

 2000 وحدات تعمـ الكتروني فرعية بالكميات

 ػػػػػ تنمية الموارد الذاتية لمركز التعمـ االلكتروني  7-,-,



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 المشروع /المبادرة األهداف االستراتيجية
المشروع تكمفة 

 باأللف

 االرتقاء بمنظومة المحتوى الرقمي 5-,

 200 استكماؿ ميكنة مكتبات الجامعة والكميات 5-2-,
 00, مستودع رقمي ألبحاث هيئة التدريس 5-6-,
 200 تفعيؿ بنؾ المعرفة المصري ,-5-,
 700 اتاحة ونشر المج ت العممية بالجامعة الكترونيا 5-5-,
فحػػػػص االنتػػػػاج الفكػػػػري لهيئػػػػة التػػػػدريس والبػػػػاحثيف بالجامعػػػػة ضػػػػد االنتحػػػػاؿ العممػػػػي  5-7-,

PLAGIARISM 2570 

تنمية قدرات الموارد البشرية في مجاؿ  7-,
 تكنولوجيا المعمومات

 2000 رفع كفاءة معامؿ التدريب بإدارة الجامعة والكميات    7-2-,
 500 االرتقاء بمهارات اإلدارييف بإدارة الجامعة والكميات فى مجاؿ تكنولوجيا المعمومات   7-6-,
االرتقػػػػاء بمهػػػػارات السػػػػادة أعضػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس بالجامعػػػػة فػػػػي المجػػػػاالت الحديثػػػػة  ,-7-,

 تكنولوجيا المعمومات
700 

 700 المعموماتاالرتقاء بمهارات الط ب بالجامعة في مجاؿ تكنولوجيا  7-5-,
دخػػػػؿ ذاتػػػػػي لمجامعػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ بػػػػرام  تدريبيػػػػػة متخصصػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ تكنولوجيػػػػػا  7-7-,

 ػػػػػػ المعمومات لممجتمع المحيط بالجامعة

 ميكنة العمؿ بإدارات الجامعة والكميات 2-,
 200 استكماؿ ميكنة ادارة شئوف الط ب 2-2-,
 700 استكماؿ ميكنة الكنتروالت 2-6-,
 200 استكماؿ ميكنة ادارة الدراسات العميا ,-2-,



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 المشروع /المبادرة األهداف االستراتيجية
المشروع تكمفة 

 باأللف
 200 استكماؿ ميكنة ادارة شئوف هيئة التدريس والع قات الثقافية 2-5-,
 270 استكماؿ ميكنة شئوف العامميف واالستحقاقات 2-7-,
 270 ميكنة المدف الجامعية 2-2-,
 600 والكمياتتطبيؽ االرشفة االلكترونية في جميع ادارات الجامعة  2-5-,
 00, استخداـ برنام  ل تصاالت االدارية  ,-2-,
 00, بناء نظاـ لمدفع االلكتروني نظير الخدمات ودفع المصروفات الدراسية 2-1-,
 200 ميكنة المستشفيات الجامعية 2-20-,
 600 ميكنة مركز ووحدات ضماف الجودة بالجامعة والكميات 2-22-,

 27117 التكمفة االجمالية



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الهااااااااااااادف

توفير بيئة اتصاالت متكاممة  8-0
 الستخدام تكنولوجيا المعمومات

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع /
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

 الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفااة  إلى من

 باأللف
مصدر 
 التمويل

 
 
 
 

8-0-0 
تطاااوير البنياااة 
 األساساااااااااااااااية

وشاابكة  لمركااز
المعمومااااااااااااات 
واالتصااااااااااالت 

 .بالجامعة
 
 
 
 
 

,-2-2-2 
ربػػػػػػػط كميػػػػػػػات مجمػػػػػػػع 

تقنيػة  سػعد بمركػزكفر 
 المعمومػػػػػػػػػػات الحػػػػػػػػػػالي
والجديد بخطوط الياؼ 

 .ضوئية

ربػػػػػػػػط الكميػػػػػػػػات داخػػػػػػػػؿ  -2
 .الحـر الجامعي بكفر سعد

تقنيػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػط مركػػػػػػػػػػز   -6
المعمومػػػػػات بمركػػػػػز الشػػػػػبكة 

 .الحالي

 ربػػػػػػػػػط الكميػػػػػػػػػات -2 6062 6025
شػػػػػػػبكة  خػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف
بسرعات  موحدة ربط
 .عالية ربط
القػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػى  -6

االتصػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػداخمي 
بػػػػيف مواقػػػػع الكميػػػػات 

 .المختمفة

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

ادارة  .2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريات 

 .بالجامعة
مركػػػز شػػػبكة . 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .بالجامعة
 

رئػػػػيس  . نائػػػػب2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف  
لمدراسػػػػات العميػػػػا 

 والبحوث.
المػػدير  .6

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 .لممعمومات

اإلدارة . ,
 .الهندسية

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة . 5
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الرقمية

6700 
 

جامعة 
 بنها

,-2-2-6 
انشػػػػاء مركػػػػز متكامػػػػؿ 
لتقنيػػػػػػػػػػػػػة المعمومػػػػػػػػػػػػػات 
واالتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

 .بالجامعة

مواصػػػػػػػػػفات  تحديػػػػػػػػػد -2
 األجهزة المطموبة

 طرح المناقصة -6
البػػػػػت فػػػػػي العػػػػػروض  -,

تجهيػػز  المقدمػػة بمػػا يحقػػؽ

6060 6066 

رفػػػػػػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػػػػػػاءة  -2
االتصاؿ بػيف كميػات 
الجامعػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػة 
وزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
الخػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػة 

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

ادارة . 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريات 

 .بالجامعة
مركػػػز شػػػبكة . 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
اإلدارة . 6

 .الهندسية

2,000 
 

جامعة 
 بنها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع /
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

 الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفااة  إلى من

 باأللف
مصدر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المركػػػػػػػز طبقػػػػػػػػا لممعػػػػػػػػايير 
 )أجهػػػػزةالقياسػػػػية العالميػػػػة 
 .ووسائؿ التوصيؿ (

  .بالجامعة .لمجامعة

,-2-2-, 
زيػػادة عػػدد نقػػاط الػػربط 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػبكي السػػػػػػػػػػػػػػػػمكي 
بجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الجامعة

حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  .2
االحتياجػػػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػػػتقبمية 

 .لجميع مواقع الجامعة
طػػػػػػػػػػػرح مناقصػػػػػػػػػػػة  .6

لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء االحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .المطموبة

 .التركيب والتشغيؿ والصيانة

زيػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػدد  .2 6021 6025
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدميف 

 .بالجامعة
الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  . 6

بالخػػػػػػػػػػػػػدمات التػػػػػػػػػػػػػي 
تقػػػػدمها الشػػػػبكة الػػػػى 

 .أعمى مستوى

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

ادارة . 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريات 

 .بالجامعة
مركػػػز شػػػبكة . 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .بالجامعة

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات

6700 
 

ة جامع
 بنها

,-2-2-5 
زيػػادة عػػدد نقػػاط الػػربط 
الشػػػػػػػػػػػبكي ال سػػػػػػػػػػػػمكي 
بجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الجامعة

حصػػػػػػػػػػػػػر االحتياجػػػػػػػػػػػػػات . 2
المسػػػػػػػػتقبمية لجميػػػػػػػػع مواقػػػػػػػػع 

 .الجامعة
طػػػػػػػرح مناقصػػػػػػػة لشػػػػػػػراء . 6

 االحتياجات المطموبة
التركيػػػػػػػػػػػػػػػػب والتشػػػػػػػػػػػػػػػػغيؿ . ,

 والصيانة

زيػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػدد . 2 6021 6025
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدميف 

 .بالجامعة
الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  . 6

بالخػػػػػػػػػػػػػدمات التػػػػػػػػػػػػػي 
تقػػػػدمها الشػػػػبكة الػػػػى 

 .أعمى مستوى

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

ادارة . 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريات 

 .بالجامعة
مركػػػز شػػػبكة . 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .بالجامعة

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2. 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
شػػػػػػبكة . مػػػػػػدير 6. 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .الرقمية

جامعة  570,
 بنها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع /
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

 الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفااة  إلى من

 باأللف
مصدر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,-2-2-7 
إضػػػػػػػػػػػػػػػػػافة مبػػػػػػػػػػػػػػػػػدالت 
البيانات ال زمػة لمػربط 
السػػػػػػػػػػمكي وال سػػػػػػػػػػمكي 
بجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الجامعة

حصػػػػػػػػػػػػػر االحتياجػػػػػػػػػػػػػات . 2
المسػػػػػػػػتقبمية لجميػػػػػػػػع مواقػػػػػػػػع 

 الجامعة
طػػػػػػػرح مناقصػػػػػػػة لشػػػػػػػراء  .6

 االحتياجات المطموبة
التركيػػػػػػػػػػػػػػػػب والتشػػػػػػػػػػػػػػػػغيؿ . ,

 والصيانة

زيػػػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػػػدد . 2 6066 6021
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدميف 

 .بالجامعة
الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ . 6

بالخػػػػػػػػػػػػػدمات التػػػػػػػػػػػػػي 
شػػػػبكة الػػػػى تقػػػػدمها ال

 .أعمى مستوى

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

ادارة . 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريات 

 .بالجامعة
مركػػز شػػبكة . 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .بالجامعة

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
شػػػػػػبكة .مػػػػػػدير 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .الرقمية

جامعة  000,
 بنها

,-2-2-2 
 VoIPإضافة خدمات 

وتػػػػراخيص البرمجيػػػػات 
لجميع كميػات الجامعػة 
وجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػع وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
 .تكنولوجيا المعمومات

حصػػػػػػػػػػػػػر االحتياجػػػػػػػػػػػػػات . 2
المسػػػػػػػػتقبمية لجميػػػػػػػػع مواقػػػػػػػػع 

 .الجامعة
طػػػػػرح مناقصػػػػػػة لشػػػػػػراء  . 6

 .االحتياجات المطموبة
 .التركيب والتشغيؿ. ,

تػػػػػػػػػػػػوفير تكمفػػػػػػػػػػػػة . 2 6066 6021
االتصػػػػػػػاؿ الػػػػػػػداخمي 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .المختمفة
تحقيػػػػػػػؽ معػػػػػػػايير . 6

الجػػػػػودة مػػػػػف خػػػػػ ؿ 
برمجيػػػػػػػػػػات أصػػػػػػػػػػمية 

 .مرخصة

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

ادارة . 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريات 

 .بالجامعة
مركػػػز شػػػبكة . 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .بالجامعة

. سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادة 2
 النائب.

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
شػػػػبكة . مػػػػدير ,

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .الرقمية

7000 
 

جامعة 
 بنها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
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الجهات 
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 الجهات 
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 التنفيذ
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التكمفااة  إلى من

 باأللف
مصدر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,-2-2-5 
رفػػػػع سػػػػرعة ربػػػػط بػػػػيف 
شػػػػػػػػػػػػػػػبكة الجامعػػػػػػػػػػػػػػػات 
المصػػػػػػػػػرية والجامعػػػػػػػػػة 

 00,الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 ت/ثانيةايميجاب

طػػػػػػػرح مناقصػػػػػػػة عامػػػػػػػة . 2
مركزيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ وحػػػػػػدة 
تنفيػػػػػػػػذ المشػػػػػػػػروعات بػػػػػػػػوزارة 

 .التعميـ العالي

رفع السرعة مف  . 2 ,602 6025
 ايػػػػػػػػػػػػتبميجػػػػػػػػػػػػا  ,2

/ثانيػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػدريجيا 
وصػػػػػوال الػػػػػى سػػػػػرعة 

ت / ايػػػػميجػػػػا ب 00,
 .ثانية

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
التمويؿ ال ـز ممػا 
يترتػػػب عميػػػه سػػػوء 
تقػػػػػػػػػديـ الخػػػػػػػػػدمات 

 .الذكر سالفة

ادارة وحػػػػػػػدة  . 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 
بػػػػػػػػػوزارة التعمػػػػػػػػػػيـ 

 .العالي
. مركػػػز شػػػبكة 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 بالجامعة.

ادارة  وحػػدة  . 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 
بػػػػػػػػػوزارة التعمػػػػػػػػػػيـ 

 .العالي
. المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 6

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 لممعمومات.

. مػػػػدير شػػػػبكة ,
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الرقمية.

5700 
 
 

جامعة 
 بنها

,-2-2-, 
ربػػػػػط كميػػػػػات الهندسػػػػػة 

والتربيػػػة النوعيػػػة بشػػػبرا 
والزراعػػػػػػػػػػػػػػػة والطػػػػػػػػػػػػػػػب 
البيطػػػػػػػػػػػػري بخػػػػػػػػػػػػدمات 
الػػربط البينػػي بسػػرعات 

 .عالية

طرح مناقصه عامة بػيف . 2
الشػػػػػػػػػػركات العاممػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػربط 

 .الكميات خارج الحـر

ربػػػػػػػػػػط الكميػػػػػػػػػػات . 2 6066 6060
بشػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
ضػػػػػػػػػػوئية بسػػػػػػػػػػرعات 
مناسػػبة لتقػػديـ جميػػع 

 .الخدمات

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
التمويؿ ال ـز ممػا 

عميػػػه سػػػوء يترتػػػب 
 .تقديـ الخدمات

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة . 2
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الرقمية

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
شػػػػبكة . مػػػػدير 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .الرقمية

2000 
 

جامعة 
 بنها
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,-2-2-1 
وحػػدة فيػػديو اتصػػاالت 
مرئيػػػػػػة بمعػػػػػػدؿ وحػػػػػػدة 

 .لكؿ كمية

حصػػػػػػػػػػػػػر االحتياجػػػػػػػػػػػػػات . 2
المسػػػػػػػػتقبمية لجميػػػػػػػػع مواقػػػػػػػػع 

 .الجامعة
طػػػػػػػرح مناقصػػػػػػػة لشػػػػػػػراء . 6

 .االحتياجات المطموبة
التركيػػػػػػػػػػػػػػػػب والتشػػػػػػػػػػػػػػػػغيؿ . ,

 .والصيانة

وحػػػػدة اتصػػػػاالت . 2 6066 6060
مرئيػػػػػػػػة بكػػػػػػػػؿ كميػػػػػػػػة 
لتسػػػػػػػػػهيؿ التواصػػػػػػػػػؿ 
والتعمػػػػػػػػػػػػػػيـ والػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 
بمعػػػػػػػػػػػػػدؿ وحػػػػػػػػػػػػػدتيف 

 .سنويا

عػػػػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػػػػوفر .2
 .التمويؿ ال ـز

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة . 2
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الرقمية
ادارة . 6

 .المشتريات

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
شػػػػبكة . مػػػػدير 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الرقمية.

2000 
 

جامعة 
 بنها

,-2-2-20 
تحديث انظمة الحمايػة 

 .والتاميف لمشبكات

حصػػػػػػػػػػػػػر االحتياجػػػػػػػػػػػػػات . 2
المسػػػػػػػػتقبمية لجميػػػػػػػػع مواقػػػػػػػػع 

 .الجامعة
طػػػػػػػرح مناقصػػػػػػػة لشػػػػػػػراء  .6

 .االحتياجات المطموبة
التركيػػػػػػػػػػػػػػػػب والتشػػػػػػػػػػػػػػػػغيؿ . ,

 .والصيانة
 
 
 

6025 6066 
 

وجػػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػػرام  . 2
وتػاميف فعالة لحماية 

مواقػػػػػػػػػػػػػػع الجامعػػػػػػػػػػػػػػة 
 .وقواعد البيانات

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة . 2
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الرقمية

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
 

700 
 

جامعة 
 بنها
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,-2-2-22 
اسػػػػػػػػػػػتخداـ الشػػػػػػػػػػػبكات 

 .السحابية

حصػػػػػػػػػػػػػر االحتياجػػػػػػػػػػػػػات . 2
المسػػػػػػػػتقبمية لجميػػػػػػػػع مواقػػػػػػػػع 

 .الجامعة
طػػػػػرح مناقصػػػػػػة لشػػػػػػراء  . 6

 .االحتياجات المطموبة
التركيػػػػػػػػػػػػػػػػب والتشػػػػػػػػػػػػػػػػغيؿ . ,

 .والصيانة

عػػػػػػػػػػػدد المواقػػػػػػػػػػػع . 2 6066 6060
التػػػي تػػػـ استضػػػافتها 
فػػػػػػي بيئػػػػػػة الحوسػػػػػػبة 

 .السحابية

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػوفر . 2
 .التمويؿ ال ـز

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة . 2
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 . الرقمية

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
 

جامعة  2700
 بنها



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الهااااااااااااادف

 بوابة الكترونية بمواصفات عالمية 8-7

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

  

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 المسؤولة

 التنفيذ عن

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  ىإل من

 باأللف
 مصادر
 التمويل

8-7-0 
استضاااااااااااااااافة 
مو ع الجامعة 
عماااااااى بيئاااااااة 
الحوساااااااااااااااابة 
الساااااااااااااااحابية 

cloud 
system 

,-6-2-2 
بوابػػػػػة الكترونيػػػػػة 
تعمؿ عمى مدار 

 .الساعة

. تشػكيؿ لجنػػة لدراسػة استضػػافة 2
موقػػػع الجامعػػػة فػػػي بيئػػػة الحوسػػػبة 

 .السحابية
. وضػػػػػػػػػع كراسػػػػػػػػػة لممواصػػػػػػػػػفات 6

 .الفنية
. طػػػرح مناقصػػػػة بػػػيف الشػػػػركات ,

 .التي تعمؿ في هذا المجاؿ
 .. تحديد الشركة القائمة بالتنفيذ5
. استضػػػافة موقػػػع الجامعػػػة فػػػي 7
 .ة الحوسبة السحابيةئبي

.قػػرار رئػػيس الجامعػػة 2 6066 6060
 .بتشكيؿ المجنة

.وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػود كراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 6
 .لممواصفات

.وجػػػود عػػػروض مػػػف ,
 .الشركات

.وجػػػػػػػود أمػػػػػػػر توريػػػػػػػد 5
 .المحددةلمشركة 

. وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػود موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 7
الجامعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػة 

 .السحابيةالحوسبة 

عػػػػػػػػدـ انتظػػػػػػػػاـ . 2
التػػػػػػػدفقات النقديػػػػػػػة 

 .السنوية لمتعاقد

ادارة . 2
 .المشتريات

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػركة . 6
 .المنفذة

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة . ,
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الرقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة

نائػػػب رئػػػػيس  .2
الجامعػػػة لشػػػػئوف 
 .الدراسات العميا

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات

مػػدير البوابػػة . ,
 .االلكترونية

جامعة  2670
 بنها

8-7-7 
تطوير تصميم 
البواباااااااااااااااااااات 
االلكترونيااااااااااة 
لمجامعااااااااااااااااااة 

 .والكميات

,-6-6-2 
تحػػػػديث تصػػػػميـ 

لبوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا
االلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وقواعػػػد البيانػػػات 
لمجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اتها.كميو 

 27موقػػػػع الجامعػػػػة و تحػػػػديث .2
 مػػػػػعتناسػػػػػب  بحيػػػػػث كميػػػػة محدثػػػػػة

 .االجهزة االلكترونية
د بيانػػػػػات موقػػػػػع قواعػػػػػتحػػػػديث . 6

 .كمية  27الجامعة و

6025 6066 
 

مواقػػػػػػػػػػػػػػػع محدثػػػػػػػػػػػػػػػة . 2
 .لمجامعة والكميات

قواعػػػػػػػػػػػػػػد بيانػػػػػػػػػػػػػػات . 6
محدثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والكميات

مهندسػػػػػػػػػػػي . 2 .القوى القاهرة. 2
 تطوير المواقع

مهندسػػػػػػػػػػػي . 6
 قواعد البيانات

مصػػػػػػػػػممي . ,
 .الجرافيؾ

مسػػػػػػػػػػػػػئولي  .5

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 لممعمومات
نائػػب المػػدير . 6

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 .لممعمومات

مػػدير البوابػػة . ,

جامعة  00,
 بنها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

  

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 المسؤولة

 التنفيذ عن

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  ىإل من

 باأللف
 مصادر
 التمويل

 .المحتوي
وحػػػػػػػػػػػػػػػػدات . 7

تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .بالكميات

 .االلكترونية

8-7-3 
تصاااااااااااااااااااااميم 
واستضااااااااااااافة 
وتحااااااااااااااااااديث 
الموا اااااااااااااااااااااع 

 .االلكترونية

,-6-,-2 
خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
الكترونيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 
خػػػػػػػػػػػػ ؿ بوابػػػػػػػػػػػػة 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والكميات

تصػػػػػػػػػميـ واستضػػػػػػػػػافة مواقػػػػػػػػػع  .2
العمميػػػػػة لمكميػػػػػات عمػػػػػى المجػػػػػ ت 

 نطاؽ الجامعة.
تصػػػػػػػػػػميـ واستضػػػػػػػػػػافة موقػػػػػػػػػػع  .6

الكترونػػػي لمعامػػػؿ التميػػػز البحثػػػي 
 بالجامعة.

 األكػػػػػػػػػاديميتحػػػػػػػػػديث الممػػػػػػػػػؼ  .,
هيئة التدريس عمى موقع  ألعضاء
 الجامعة.

 تحديث صفحات الط ب .5
 عمى مواقع الكميات. 
تحػػػػػػػػػديث الممػػػػػػػػػؼ االكػػػػػػػػػاديمي  .7

6025 6066 
 

مجػػػػػػػػػػػ ت عمميػػػػػػػػػػػة . 2
الكترونيػػػػػػػػػػػػػػػة لكميػػػػػػػػػػػػػػػات 

% 60الجامعػػػػة بنسػػػػبة 
 .سنويا
موقػػػػػػػػػػع الكترونػػػػػػػػػػي . 6

 .لمعامؿ التميز البحثي
مواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع هيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .,

التػػدريس محدثػػػة بنسػػػبة 
 .% سنويا60
صػػػػػفحات الطػػػػػ ب  .5

محدثػػػػػػة سػػػػػػنويا بنسػػػػػػبة 
10%. 

عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػوافر . 2
 بأهميػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػوعي

وجػػػػػػػػػػػػػػػود مواقػػػػػػػػػػػػػػػع 
الكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لممج ت العممية

عػػػػػػػػػدـ تفعيػػػػػػػػػؿ . 6
دور وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
التكنولوجية بدورها 
فػػػػػػي متابعػػػػػػة هػػػػػػذ  

 اتالخدم
 قصور في. ,

التطػػػػػػػػػػػػػوير  .2
بالبوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .االلكترونية
 سػػػػػػػػػػػػؤوليم. 6

تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت 

 .العممية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري . ,

معامػػػؿ التميػػػز 
 .البحثي

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري  .5
 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء . 2
 .الكميات

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
 مػػدير البوابػػة. ,

 االلكترونية.
. مػػػدير مركػػػز 5

ضػػػػػماف الجػػػػػػودة 
 بالجامعة.

جامعة  200
 بنها
 
 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

  

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 المسؤولة

 التنفيذ عن

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  ىإل من

 باأللف
 مصادر
 التمويل

 .لمبرام  والمقررات
. تصػػػػػػػػميـ واستضػػػػػػػػافة تطبيػػػػػػػػؽ 2

لمطػػػػػػػػ ب  والمقترحػػػػػػػػاتلمشػػػػػػػػكاوى 
 .والمستفيديف

. تحػػػػػػػػػػػػػػػديث تطبيػػػػػػػػػػػػػػػؽ التقػػػػػػػػػػػػػػػدـ 5
لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى تمويػػػػػػؿ مشػػػػػػروع 

 .بحثي مف الجامعة
. تحػػػػػػػػػػػػػػػديث تطبيػػػػػػػػػػػػػػػؽ التقػػػػػػػػػػػػػػػدـ ,

لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى مكافئػػػػػات النشػػػػػر 
 .الدولي

.  تحديث تطبيؽ البحػث بقواعػد 1
 .بيانات الجامعة

. نشػػػػػػػػرات دوريػػػػػػػػة لقطاعػػػػػػػػات 20
 .المختمفة الجامعة

انشػػػػػػػػاء صػػػػػػػػفحات لمجهػػػػػػػػاز  -22
 .االداري بالجامعة وكمياتها

 

ممػػػػػػػػػػػػػؼ اكػػػػػػػػػػػػػاديمي . 7
لمبػػػػػػػػػػػػرام  والمقػػػػػػػػػػػػػررات 

 .محدث
برنػػػػػػػػام  لمشػػػػػػػػكاوى . 2

 .والمقترحات
 .طبيقات محدثة. ت5
نشػػػػػػػػػػػرات  5عػػػػػػػػػػػدد . ,

اسػػػػػػػػػػػبوعية لقطاعػػػػػػػػػػػات 
 .الجامعة

 .المتابعة والتقويـ 
. المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 7

التنفيػػػػػػػذي لمجػػػػػػػودة 
 بالجامعة.

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالكميات



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

  

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 المسؤولة

 التنفيذ عن

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  ىإل من

 باأللف
 مصادر
 التمويل

8-7-4 
تشااااااااااااااااااااااغيل 
البواباااااااااااااااااااات 
اإللكترونياااة و 
تطاااااااااااااااااااااااوير 
المحتاااااااااااااااااوى 
الر مااااااااااااااااااااااي 
لمكميااااات عاااان 
طرياق وحاادات 
تكنولوجيااااااااااااااا 
 المعمومات. 

,-6-5-2 
تطػػوير المحتػػوى 
الرقمػػػػي لمكميػػػػات 
مػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ 
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات

مسػػػػػػػػاحة عمػػػػػػػػى موقػػػػػػػػع  حجػػػػػػػػز.2
  .الجامعة

اعػػػػػػػداد الموقػػػػػػػع لرفػػػػػػػع جميػػػػػػػع . 6
  .األبحاث والرسائؿ

اعػػػػداد قواعػػػػد بيانػػػػات لمتابعػػػػة . ,
  .معدؿ اإلنجاز

تػػػدريب فريػػػػؽ عمػػػػؿ كأعضػػػػاء . 5
  .دائميف

  .اعتماد هيكؿ تنظيمي لموحدة. 7

محتػػػػػػػػػػػػػػوى رقمػػػػػػػػػػػػػػي . 2 6066 6021
لجميػػػػػػػػػػػػػػػػػع األبحػػػػػػػػػػػػػػػػػاث 

سػػػػػائؿ العمميػػػػػة فػػػػػي والر 
كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  .سامها العمميةقوأ

قمػػػػػػة المسػػػػػػاحة . 2
المتاحػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى 
الموقػػػػػػػػع لتحػػػػػػػػديث 
  .المحتوى الرقمي

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 .في الجامعة

نائػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

  .والبحوث
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
  .لممعمومات

نائػػب المػػدير . ,
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

  .لممعمومات

جامعة  2000
 بنها

8-7-5 
تحسين ترتيب 
الجامعااااة فااااي 
تصااااااااااااااانيفات 

 الويب
)ويباااااومتركس 

– 4icu) 

,-6-7-2 
الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى 
مراكػػػػػػػز متقدمػػػػػػػة 
عمػػػػػػى المسػػػػػػتوى 
المحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

اإلقميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و 
 والدولي. 

تبػػػػػػػادؿ الػػػػػػػروابط بػػػػػػػيف البوابػػػػػػػة . 2
االلكترونيػػة لمجامعػػة ونظائرهػػا مػػف 
المؤسسػػػػػػات االكاديميػػػػػػة والبحثيػػػػػػة 

 .محميا واقميميا ودوليا
 . GB 90زيادة حجـ الموقع  .6
زيػػػػػػػػادة عػػػػػػػػدد ودرجػػػػػػػػة اتاحػػػػػػػػة . ,

الممفػػػػػػػػػػات الغنيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى موقػػػػػػػػػػع 

 000,دوميف .2 6066 6025
مميػػػػػػػػػػػػػوف روابػػػػػػػػػػػػػػط  60
 .بينية
حجػػػػػػػػػػػػػػػػـ الموقػػػػػػػػػػػػػػػػع . 6

90GB . 
 

حػػدوث اخطػػاء . 2
فنيػػػػػػة تػػػػػػؤثر عمػػػػػػى 

 التصنيؼ
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوث . 6

ممارسػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػر 
جيػػػػػدة مػػػػػف خػػػػػػارج 
الجامعػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػؤثر 

الفريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  . 2
المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي 

 .لمتصنيؼ
فريؽ عمؿ  .6

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .االلكترونية

نائػػػب رئػػػػيس  .2
الجامعػػػة لشػػػػئوف 
  .الدراسات العميا

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  .6
 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي

 .لممعمومات
البوابػػة  مػػدير .,

 جامعة 2000
 بنها
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المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 المسؤولة

 التنفيذ عن

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  ىإل من

 باأللف
 مصادر
 التمويل

 .الجامعة
نشػػػػر االبحػػػػاث العمميػػػػة لهيئػػػػة . 5

 . التدريس عمى صفحاتهـ

 االلكترونية .التصنيؼ عمى
المجنػػة العميػػا . 5

 .لمتصنيؼ

8-7-6 
تنميااة المااوارد 
الذاتية لمبواباة 

 .االلكترونية

,-6-2-2 
زيػػػػػػػػػادة المػػػػػػػػػػوارد 
الذاتيػػػػػػػػة لمبوابػػػػػػػػة 
االلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

% 67بمعػػػػػػػػػػػػػدؿ 
 .سنويا

تصػػػػػػػميـ واستضػػػػػػػافة المواقػػػػػػػع . 2
 .االلكترونية

انتػػػػػػػػػاج تطبيقػػػػػػػػػات الكترونيػػػػػػػػػة . 6
 .وقواعد بيانات

خػػػػػػػدمات الدعايػػػػػػػػة واالعػػػػػػػػ ف  .,
لممؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة والمنتجػػػػػات 

 .العممية
خػػػػػػػدمات الكترونيػػػػػػػة لمطػػػػػػػ ب . 5

 .الوافديف

عػػػػػػػػػػػػػػػػدد المواقػػػػػػػػػػػػػػػػػع . 2 6066 6021
االلكترونيػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػـ 
 .تصميمها واستضافتها

نسػػػػػػػػػػػػػػػبة مشػػػػػػػػػػػػػػػروع . 6
البوابػػة االلكترونيػػة مػػػف 
حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفع 

 .االلكتروني

 . ادارة2 .القوى القاهرة. 2
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .االلكترونية

نائػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػة لشػػػػئوف 
خدمػػػػػة المجتمػػػػػع 
 وتنمية البيئة. 

. نائػػػب رئػػػػيس 6
الجامعػػػة لشػػػػئوف   
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 والبحوث.  
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . ,

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 .لممعمومات

. مػػدير البوابػػة 5
 االلكترونية.

- - 
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 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 

8-3-0 
انتااااج واتاحاااة 
وتفعياااااااااااااااااااااال 
مقااااااااااااااااااااررات 
الكترونياااااااااااااااة 
ومعاماااااااااااااااااااال 

 .افتراضية
 
 
 
 
 

,-,-2-2 
 0,عػػػػػػػػػدد انتػػػػػػػػػاج 
 لكترونػػػػػػػػيإمقػػػػػػػػرر 

مػػػػف مركػػػػػز الػػػػػتعمـ 
لجميػػػع  اإللكترونػػي

.كميػػػػػػات الجامعػػػػػػػة
  

التعاقد مع اعضاء هيئة . 2
 .المقررات إلنتاجالتدريس 

اعداد خريطة زمنية لكؿ . 6
مقرر معتمدة مف استاذ المادة 

 .وفريؽ العمؿ بالمركز
 انتاج المقررات بنظاـ      . ,

Moodle او Articulate . 
مراجعة المقرر مف عضو . 5

ومنسؽ الجودة  التدريسهيئة 
طبقا لمواصفات المجمي االعمى 

 .لمجامعات

6025 
 

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات . 2 6066
الكترونيػػػػػػػػػػة منتجػػػػػػػػػػة 

مركػػػػػػػز  سػػػػػػػنويا مػػػػػػػف
الػػتعمـ طبقػػا لمعػػايير 

االعمػػػػػػػػػػى  سالمجمػػػػػػػػػػ
لمجامعػػػػات والمركػػػػز 

لمػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ  القػػػػػػػػػػػػػػػومي
 .اإللكتروني

 

عػػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػػوفر . 2
 المػػػػػػػػػػػػػػاليالػػػػػػػػػػػػػػدعـ 

المناسػػػػػػب لصػػػػػػرؼ 
مسػػػتحقات اعضػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػدريس 
لتحويػػػػػؿ المقػػػػػررات 
مف الصورة الورقية 

 .الى اإللكترونية
 

. مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

 

2,00 
 
 

 جامعة بنها

,-,-2-6 
اتاحػػػػػػػػػػػػػة وتفعيػػػػػػػػػػػػػؿ 

مقرر  50وتسويؽ 
 فػػػػػػػػػػػػػيالكترونػػػػػػػػػػػػػى 

 الجامعة  كميات

 التػػػػػػػػيالتوعيػػػػػػػػة بػػػػػػػػالمقررات . 2
يمكػػػػػػػػػف تفعيمهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف المركػػػػػػػػػز 
)تفعيػػػػػؿ( او مػػػػػف مراكػػػػػز اخػػػػػرى 
عمػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػتوى الجامعػػػػػػػػػػػػػػات 

 المصرية.

6025 
 

 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر 50. 2 6066
 مفعػػػػػػػػػػػػ  إلكترونيػػػػػػػػػػػػا

سػػػػػػنويا منتجػػػػػػة مػػػػػػف 
مػػػػػػػػػػػػػػف  او المركػػػػػػػػػػػػػػز

 مراكز االخرى

عػػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػود . 2
معامػػػػػػػػؿ حاسػػػػػػػػبات 

بعػػػػض  فػػػػيمجهػػػػزة 
 .الكميات

 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني
 

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
 التعميـ والط ب

.  مػدير مركػػز 6
 التعميـ

560 

 
 
 

 جامعة بنها
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 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعاقػػػػػد مػػػػػع اعضػػػػػاء هيئػػػػػة . 6 .المختمفة
التػػػدريس القػػػائميف عمػػػى التفعيػػػؿ 

 والتسويؽ.
قػػػوائـ الطػػػ ب وعمػػػؿ اعػػػداد . ,

 .حسابات الدخوؿ
متابعػػػػة التفعيػػػػؿ مػػػػف خػػػػ ؿ . 5

حسػػػػػاب نسػػػػػبة المتابعػػػػػة االولػػػػػى 
 .والثانية

اتخاذ االجراءات . 7
التصحيحية ال زمة لتحفيز 

 .عممية التفعيؿ

بالجامعػػػػػات سػػػػػنويا  
بحيػػث ال تقػػؿ نسػػػبة 
االسػػػػتخداـ والتفعيػػػػؿ 

 . %0,عف 

 االليكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 .بالجامعة

,-,-2-, 
معامػػػػػػؿ افتراضػػػػػػية 

 .لمكمبات العممية

تجػػػػػػػػػارب  إلنشػػػػػػػػػاءاالعػػػػػػػػػداد  .2
ضػػػػػػػػػػية لمعامػػػػػػػػػػػؿ الكميػػػػػػػػػػػات افترا

 .عمى االحتياجات العممية بناءً 
التػػدريب عمػػى اسػػتخداـ هػػذ   .6

 .المعامؿ

تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب . 2 6066 6060
افتراضػػػػػػػػػػػية مفعمػػػػػػػػػػػة 

 .عمى االقؿ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ . 2
االمكانػػػات البشػػػرية 
والمهارات التدريبيػة 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى انشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
التجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .االلكتروني

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
عػػػػة لشػػػػئوف الجام
تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ و ال

 الط ب.
مركػػػػز . مػػػػدير 6

جامعة بنها  700
ووحدة ادارة 
المشروعات 

التعميـ بوزارة 
 العالي



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قياس مردود هذ  التجارب -,
التعمميػػػػػة  عمػػػػػى جػػػػػودة العمميػػػػػة 

 والمهارات العممية لمط ب

 التعمـ .االفتراضية
 .االلكتروني 
 

,-,-2-5 
التعميمية  المصادر

المفتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
MOOCS . 

انتػػػػػػػػػػػػػاج مقػػػػػػػػػػػػػررات بنظػػػػػػػػػػػػػاـ  .2
المصػػػػػػػادر التعميميػػػػػػػة المفتوحػػػػػػػة 
Massive open online 

courses 
التػػػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػػػى انتػػػػػػػػػػػػػػاج . 6

 .واستخداـ هذ  المصادر

6025 6066 

 

قصػػػػػػػػػػػػور  .2
تعػػػػػػػػػػػاوف اعضػػػػػػػػػػػاء 

 .هيئة التدريس

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .االلكتروني

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 
و  والبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث

التعمػػػػػيـ و نائػػػػػب 
 الط ب. 

. مػػػػدير مركػػػػز 6
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 االليكتروني.
 
 
 

جامعة بنها  500
ووحدة ادارة 
المشروعات 
بوزارة التعميـ 

 العالي



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

8-3-7 
وضااااااااااااااااااااااااااع 
اساااااااتراتيجيات 
جديااادة لماااتعمم 
اإللكتروناااااااااااي 
بالجامعااااااااااااااااة 
لجذب الطاالب 

 الوافدين.

,-,-6-2 
نظػػاـ سػػكايبى فػػور 

 skype بيػػزنس

for business 

مفعػػػػػػػػػػػؿ لمطػػػػػػػػػػػ ب 
الوافػػػػػػديف لمكميػػػػػػات 

بهػػػػػػػػػػػػػػػا  المسػػػػػػػػػػػػػػػجؿ
ط ب وافديف لبث 
المقػػػػررات بالفيػػػػديو 

video 

streaming  
قاعػػػػػػػػػات تعميميػػػػػػػػػة 

الكميات  فيمجهزة 
 ذات الكثافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
العدديػػػػػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػػػػػث 
المحاضػػػػػرات عنػػػػػد 

 .لط ب الوافديفا

اعداد قوائـ الط ب الوافديف . 2
   .المسجميف لمقررات تعميمية

التعاقػػػػػد مػػػػػع أعضػػػػػاء هيئػػػػػة . 6
التدريس المعنييف بػالمقرات عبػر 

 .النظاـ مع التدريب
اعػػػػػػػػػػػػداد اسػػػػػػػػػػػػتوديو لبػػػػػػػػػػػػث . , 

 .المحاضرات 
ال زمػػػػة اعػػػػداد الموجسػػػػتيات . 5

مػػػػػػػػف تثبيػػػػػػػػت النظػػػػػػػػاـ وتجريبػػػػػػػػه 
وتخصػػػػػيص سػػػػػعة مناسػػػػػبة مػػػػػف 

 .شبكة االنترنت
 فػػػيانشػػػاء قاعػػػات تعميميػػػة  . 7

الكميػػػػػػػات ذات االعػػػػػػػداد الكبيػػػػػػػرة 
 .والتعميـ المفتوح

مقػػررات  7عػػدد . 2 6066 ,602
مفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنويا 
لمطػػػػػػػػ ب الوافػػػػػػػػػديف 

 .كؿ كمية في

قصػػػػػػور كفػػػػػػاءة  .2
الشػػػػػػػبكات الرقميػػػػػػػة 

 فػػػػػػػيتمثػػػػػػؿ عػػػػػػػائؽ 
بعػػػػػػػػػػض االحيػػػػػػػػػػػاف 
 حيػػػػػػػػث اف النظػػػػػػػػاـ
يحتػػػاج الػػػى سػػػرعة 
عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 
المباشػػػػر بالصػػػػوت 

 .والصورة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  .2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني

نائػػػػب رئػػػػيس  .2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
 نائػػػػب رئػػػػيس. 6

الجامعػػػػة لشػػػػئوف   
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 والط ب.
. المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ,

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 لممعمومات.

. مػػػػدير مركػػػػز 5
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 لكتروني.اال

6700 

 

 جامعة بنها

 

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 

,-,-6-6 
تفعيػػػػػػػػػػػػػػؿ قنػػػػػػػػػػػػػػوات 
اليوتيػػوب التعميميػػة 
والمحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات 

 .المصورة

تفعيػػػػػػػػػػػػػؿ قنػػػػػػػػػػػػػاة اليوتيػػػػػػػػػػػػػوب . 2
 .الخاصة بكؿ كمية

 ألعضاءتصوير محاضرات . 6
هيئػػة التػػػدريس وخاصػػة الكميػػػات 
النظريػػػػة والكميػػػػات ذات االعػػػػداد 

 .الكبيرة
 

ة يػػػػػػػػػػػقنػػػػػػػػػػػاة تعميم. 2 6066 6060
كميػػػػػػة خاصػػػػػة بكػػػػػؿ 

عميهػػػػػػػا محاضػػػػػػػرات 
مصػػػػػػػػػػػػػورة لجميػػػػػػػػػػػػػع 

  .االقساـ

قصػػػػور تعػػػػاوف . 2
اعضػػػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػػػة 

  .التدريس

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .االلكتروني

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 . والبحوث
. نائػػب  رئػػيس 6

الجامعػػػػة لشػػػػئوف  
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 والط ب. 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . ,

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

. مػػػػدير مركػػػػز 5
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 لكتروني.اال
 

 جامعة بنها 200



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

8-3-3 
تبناااااااااي أدوات 
جديااادة لماااتعمم 
اإللكتروناااااااااااي 

 .بالجامعة
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 ؿلمموديػػػػػػػػػسػػػػػػػػػيرفر 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػع 
برمجيػػػػػػػات حديثػػػػػػػة 
الستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة 
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات 
اإللكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
 .التعميمية المختمفة

شػػػػػػػػػػػػػػػراء سػػػػػػػػػػػػػػػيرفر جديػػػػػػػػػػػػػػػد  .2
 الموديػؿلرفع نظاـ  وتخصيصه
Moodle . 

ورش عمػػػؿ تدريبيػػػة لتػػػدريب  .6
 اعضػػػػػػاء هيئػػػػػػة التػػػػػػدريس عمػػػػػػى
كيفيػػػػة رفػػػػع المصػػػػادر التعميميػػػػة 
اإللكترونيػػة وبنػػوؾ االسػػئمة عمػػى 

 او الػػػػػػػب ؾادارة التعمػػػػػػػيـ نظػػػػػػػاـ 
 .بورد
اعػػػػػػػػداد اسػػػػػػػػطوانة تعريفيػػػػػػػػة  .,

ومنشػػػورات عػػػف كيفيػػػة اسػػػتخداـ 
وتوزيعهػػػػػػا أثنػػػػػػاء ورش  الموديػػػػػػؿ
 .العمؿ

يعمػػػػػػؿ  رالسػػػػػػيرف. 2 6066 6060
 بػػػػػػػاقيبكفػػػػػػػاءة مػػػػػػػع 
 .خوادـ الجامعة

 موديػػػػػػػػػػؿنظػػػػػػػػػػاـ . 6
مرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

  .السيرفر
كػػػػػػػػػوادر مدربػػػػػػػػػة . ,

مػػػػػف اعضػػػػػاء هيئػػػػػة 
كػػػػػػػؿ  فػػػػػػيالتػػػػػػدريس 

كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
االسػػػػػػػتخداـ االمثػػػػػػػؿ 

او  الموديػػػػػػػؿلنظػػػػػػػاـ 
 .بورد الب ؾ

حػػدوث اعطػػاؿ . 2
السػػػػػػػػػػػػػػػػػيرفر  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي

الرتفػػػػػػػػػاع درجػػػػػػػػػات 
الحػػػػرارة او انقطػػػػاع 

 .يالكهربائالتيار 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
مركػػػػػػػز الػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي

 .لممعمومات
نائػػػػب رئػػػػيس . 6

الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
. نائػػػػب رئػػػػيس ,

الجامعػػػػة لشػػػػئوف  
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 والط ب.
مػػػػدير مركػػػػز . 5

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 
 .إللكتروني
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تطبيؽ نظـ التعمػيـ 

 عبر الموبيؿ
E-mobile 
learning 

 تاسػػتراتيجيا كأحػػد
الػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ الغيػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 .تقميدي

حصر تطبيقػات الػتعمـ عبػر  .2
 .الموبيؿ

 .شراء التطبيقات ال زمة .6
تػػػػػػػػػػػػدريب أعضػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػة  .,

عداد المواد التعميميػة الالتدريس 
 .ورفعها عمى هذ  التطبيقات

تػػدريب الطػػ ب عمػػى كيفيػػة  .5
اسػػػػػػتقباؿ المحاضػػػػػػرات والمػػػػػػواد 

 .التعميمية عبر الموبيؿ

شػػراء التطبيقػػات . 2 6066 6021
 mobileال زمة ؿ 

e-learning 

كػػػػػػػػػوادر مدربػػػػػػػػػة . 6
مػػػػػػف جميػػػػػػع كمبػػػػػػات 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
اسػػػػػػػػػػتخداـ وتفعيػػػػػػػػػػؿ 
تطبيقات التعمـ عبر 

 .يؿاالموب

ضػػعؼ الشػػبكة . 2
الرقميػػػة يػػػؤثر سػػػمبا 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة 
وفاعميػػػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػػػاـ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 .يؿاالموب

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني

نائػػػب رئػػػيس . 2
لشػػػئوف الجامعػػػة 
العميػػػا الدراسػػػات 
 والبحوث

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6
 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي

 لممعمومات
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,-,-,-, 
تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

صػػػػػادر المعرفػػػػػة مل
 .والعممية التعميمية

تطػػػوير البوابػػػات اإللكترونيػػػة . 2
لمجامعػػػة والكميػػػات لتفعيػػػؿ نظػػػاـ 
لرفػػػػػػػػػػػػع المحاضػػػػػػػػػػػػرات وبنػػػػػػػػػػػػوؾ 

 .االسئمة
تػػػػػػدريب الطػػػػػػ ب واعضػػػػػػاء  .6

هيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس عمػػػػػػػػى تفعيػػػػػػػػؿ 
 .النظاـ

قنػػػػػػػػػػػػاة تعميمػػػػػػػػػػػػػة . 2 6021 ,602
كميػػػػػػة خاصػػػػػة بكػػػػػؿ 

عميهػػػػػػػا محاضػػػػػػػرات 
مصػػػػػػػػػػػػػورة لجميػػػػػػػػػػػػػع 

 .االقساـ

قصػػػػور تعػػػػاوف . 2
اعضػػػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػػػة 

 .التدريس

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .االلكتروني

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي

 .لممعمومات
نائػػػػب رئػػػػيس . 6

الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
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8-3-4 
تنميااة المااوارد 
البشرية ورفاع 
كفااااااااااااااااااااااااااءة 
العاااااااااااااااااااممين 
بمركاااز الاااتعمم 

 اإللكتروني
 فاااايوالتوسااااع 

انشاء وحادات 
تعمم الكتروناى 
فرعياااااااااااااااااااااااااة 

 .بالكميات

,-,-5-2 
كػػػػػػػػػػػػػػوادر مدربػػػػػػػػػػػػػػة 
بمركػػػػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

مػػػػػػػػػف  اإللكترونػػػػػػػػػي
المهندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
والفنيػػػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػػػى 

طػرؽ انتػػاج  أحػدث
ونشػػػػػػػػر المقػػػػػػػػررات 
اإللكترونيػػة وطػػرؽ 

 .اإللكترونيالتعمـ 

مصػػػػػػفوفة تدريبيػػػػػػة تتضػػػػػػمف . 2
برمجيػػػػػػػػػػػات الجرافيػػػػػػػػػػػؾ  حزمػػػػػػػػػػػة

)اسػػػػتخداـ الفػػػػ ش والفوتوشػػػػوب 
( وأفتػػػػػػػػػر ايفيكػػػػػػػػػػتواالسػػػػػػػػػتراتور 

 .وكذلؾ التعميـ عبر الموبيؿ
التػػػػػدريب عمػػػػػى رفػػػػػع كفػػػػػاءة . 6

رفػػع واسػػتخداـ بنػػوؾ  فػػيموديػػؿ 
 االسػػػػػػػئمة والمصػػػػػػػادر التعميميػػػػػػػة

 .المختمفة
شػػػراء النسػػػخ االصػػػمية لهػػػذ  . ,

 .البرمجيات

كػػػػػػػػػػػػػػوادر مػػػػػػػػػػػػػػف . 2 6066 ,602
المهندسػػػػيف والفنيػػػػيف 
حاصػػػػػػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػػػػػػى 

 فػيشهادات تدريبية 
مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

فريػػػػؽ  ) اإللكترونػػػػي
عمػػػػػؿ مػػػػػدرب يقػػػػػـو 

مقػػػػػػػػػػػػػررات  بإنتػػػػػػػػػػػػػاج
 بػػػػػػػػػالنظـالكترونيػػػػػػػػػة 

 .( الحديثة

 

 

التطبيػػػػػؽ الفعمػػػػػػى  -
بانتػػػػػػػػػػػػػاج مقػػػػػػػػػػػػػررات 
ومصػػػػػػػادر تعميميػػػػػػػة 

 الكترونية

انتقػػػاؿ او سػػػفر . 2
احػػػػػػػػػػػػد او بعػػػػػػػػػػػػض 

بػػػػالمركز المتػػػدربيف 
الػػػػى امػػػػاكف اخػػػػرى 
او لحػػدوث ظػػروؼ 
اجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة او 

 .السفر لمخارج
 فػػػػػػػػػػػيقصػػػػػػػػػػػور . 6

تػػػػػػػػػػػػػػػػوفير الػػػػػػػػػػػػػػػػدعـ 
المػػػػػػػػػػػػػادى الػػػػػػػػػػػػػ ـز 
 .        لمتدريب المحترؼ

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني

ائػػػب رئػػػيس . ن2
الجامعػػػة لشػػػئوف 
الدراسػػػات العميػػػا 

 .والبحوث
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

. مػػػدير مركػػػز ,
 التعميـ

 االلكتروني. 
 

 جامعة بنها 700

,-,-5-6 
وحػػػػػػػػػدات  ,عػػػػػػػػدد 
 اإللكترونػػػػيلمػػػػتعمـ 

بكميػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػـو 
والحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 

اعداد وتجهيػز مقػر لوحػدات . 2
 .بالكميات اإللكترونيالتعمـ 

تػػػػػدريب كػػػػػوادر بشػػػػػرية بكػػػػػؿ . 6
كمية عمػى طػرؽ انتػاج المقػررات 
اإللكترونيػػػة بالتنسػػػيؽ مػػػع مركػػػز 

وحػػػػػػػدات تعمػػػػػػػـ . 2  6066 6060
الكترونػػػػػػػػػػػى فرعيػػػػػػػػػػػة 
مفعمة بكميات العمـو 
والحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 
والمعمومػػػات والطػػػب 

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػػوافر . 2
كػػػػػػػػػػػػػػػوادر مؤهمػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالكميػػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػػى 
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػات انتػػػػػػػػػػػػػػػػػاج 
مقػػػػررات الكترونيػػػػة 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
مركػػػػػػػز الػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
يس نائػػػػب رئػػػػ. 6

الموازنة  700
االستثمارية 
 لمكميات

 جامعة بنها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

والمعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والطػػػػػػػػب وهندسػػػػػػػػة 

 .شبرا

 .اإللكترونيالجامعة لمتعمـ 
لفػػػػػػرؽ  الفنػػػػػػيتقػػػػػػديـ الػػػػػػدعـ . ,

 اإللكترونػػيعمػػؿ وحػػدات الػػتعمـ 
 .بالكميات

الكػػػوادر ونػػدرة هػػذ   .وهندسة شبرا
عمػػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى 

 .الوطف

الجامعػػة  شػػؤوف 
خدمػػػػػة المجتمػػػػػع 

  .تنمية البيئةو 
رئػػػػيس  نائػػػػب. ,

الجامعػػة  لشػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

  .الط بو 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 5

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

8-3-5 
تنميااة المااوارد 
الذاتيااة لمركااز 
الاااااااااااااااااااااااااتعمم 

 اإللكتروني.

,—,-7-2 
 ذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

لمجامعة بما يعادؿ 
جنيػػػػػػػػػػة  ألػػػػػػػػػػؼ 60

 مػػػػف خػػػػ ؿسػػػػنويا 
تقػػػػػػػػػػػػػػػػديـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػرام  

اعداد البرام  التدريبيػة عمػى . 2
 مصػػػػػػمـانتػػػػػػاج المقػػػػػػررات )دورة 

دورة  –دورة جرافيػػػػػػػػؾ  -التعمػػػػػػػػيـ
 .مطور محتوى(

االعػػػػػػػػػػػػ ف عػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػرام  . 6
التدريبيػػػػػػة لمجامعػػػػػػات والمعاهػػػػػػػد 

 عممػػػػػػيمحتػػػػػػوى . 2 6066 6060
لعػػػػػػدد ثػػػػػػ ث انػػػػػػواع 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورات 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالتدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الػػػػػػػػػػػػػتعمـ مجػػػػػػػػػػػػػاالت 
 مصػػمـ) اإللكترونػػي

ضػػعؼ االقبػػاؿ . 2
عمػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػدورات 
التدريبية مػف داخػؿ 

 .الجامعة
 

 

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 .اإللكتروني

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث 
رئػػػػيس  نائػػػػب. 6

شػػؤوف   الجامعػػة

- - 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع/
 األنشطة المستهدف المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 

 التنفيذعن 

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية
التكمفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

تدريبية متخصصة 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 .اإللكتروني

 .وجميع الجهات المستفيدة
تنفيػػػذ الػػػدورات التدريبيػػػة مػػػف . ,

خػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ االنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػت وعقػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 .االمتحانات ال زمة

وتوزيعهػػػا  الشػػػهاداتاصػػػدار . 5
 .الدورات التدريبية مجتازيعمى 

دورة  -التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
دورة  –جرافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 .مطور محتوى(

اتفاقيػػػػػات لتنفيػػػػػذ . 6
البرام  التدريبية مػع 
الكميػػػػػػػػات والهيئػػػػػػػػات 

 .المعنية

خدمػػػػػة المجتمػػػػػع 
 .البيئة تنميةو 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . ,

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 .لممعمومات

 

 



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
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 االرتقاء بمنظومة المحتوى الر مي 8-4

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 التنفيذمخاطر  مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

8-4-0 
اساااااااااااااااااتكمال 
ميكنة مكتباات 
الجامعاااااااااااااااااااة 

 .الكمياتو 

,-5-2-2 
ميكنػػػػػػػػػػػػػػػة مكتبػػػػػػػػػػػػػػػة 
الجامعػػػػة المركزيػػػػة 
وكميػػػػػػػػػػات الفنػػػػػػػػػػوف 
التطبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 
والتربيػػػػػػة والحقػػػػػػوؽ 
واسػػػػػػػػػتكماؿ بػػػػػػػػػاقي  

 .مكتبات الكميات

تكويػػػػػػػد جميػػػػػػػع المطبوعػػػػػػػات . 2
 .بالباركود

ميكنػػػػة تػػػػردد الطػػػػ ب عمػػػػى . 6
 .المكتبة

ميكنةعمميػػػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػػػتعارة . ,
 .والبحث عف الكتب

تكويػػػػػػػػػػػد جميػػػػػػػػػػػع . 2 6066 ,602
محتويػػػػػػػات مكتبػػػػػػػات 
كميػػػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػػػة 
 .وارشفتها الكترونيا

تقػػػػػػػػػػػػارير تػػػػػػػػػػػػردد . 6
ميػػػػػػػات الطػػػػػػػ ب وعم

 .االستعارة

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 2
 .  المتابعة والتقويـ

حػػػػػػػػػػػػػػػػػدات . و 2
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الجامعة
امنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء . 6

 .المكتبات

نائػػػب رئػػػيس . 2
الجامعػػػة لشػػػئوف 
الدراسػػػات العميػػػا 

 .والبحوث
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ,
المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المركزية.
 

200 
 
 

 جامعة بنها

8-4-7 
مساااااااااااااااااتودع 
 ر مااي ألبحاااث
هيئااااااااااااااااااااااااااااة 

 .التدريس

,-5-6-2 
 انشػػػػػػػػػػػػػػػاء قاعػػػػػػػػػػػػػػػدة

 لونتػػػػػػػػػػاجبيانػػػػػػػػػػات 
العممػػػػػػػػػػػػػي لهيئػػػػػػػػػػػػػة 

تجميػػػػػػػػع االبحػػػػػػػػاث العمميػػػػػػػػة . 2
 .الخاصة بهيئة التدريس

تصػػػميـ قاعػػػدة بيانػػػات لهػػػذ  . 6
 .االبحاث

نشػػػػػػر هػػػػػػذ  االبحػػػػػػاث عمػػػػػػى . ,

زيػػػػػػػادة معػػػػػػػدالت . 2 6066 ,602
نشػػػػػػػػػػػػػػػػر االبحػػػػػػػػػػػػػػػػاث 
العمميػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػالممؼ 

 ألعضػػػاء األكػػػاديمي

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . 2 ال يوجد
 .االلكترونية

المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػة . 6
 .المركزية

. صػػػػػػػػػػػػػندوؽ ,

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
لشػػػػئوف الجامعػػػػة 

 دراسػػػػات العميػػػػاال
 والبحوث. 

المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ . 6

صندوؽ  00,
حساب 
البحوث 
العممية 
 جامعة بنها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 التنفيذمخاطر  مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 
 .بالجامعة

هيئػػػة التػػػدريس عمػػػى  .البوابة االلكترونية لمجامعة
موقػػػػػػػػػػػػػػػع الجامعػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .% سنويا60بنسبة 

دعػػػػػـ البحػػػػػوث 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالجامعة. 

عمػػػػػػػى صػػػػػػػندوؽ 
دعػػػػػػػػػـ البحػػػػػػػػػوث 

 .العممية

8-4-3 
تفعيااااااال بناااااااك 
المعرفااااااااااااااااااااة 

 .المصري

,-5-,-2 
% مػػػػف  0,توعيػػػػة

اعضػػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػػة 
التػػػدريس والطػػػ ب 
بكميػػػػػػػات الجامعػػػػػػػة 

تفعيػػؿ بنػػؾ  بأهميػػة
 .المعرفة المصري

 .ورش عمؿ. 2
 .مؤتمرات. 6
 .ندوات. ,

6025 6066 
 

معػػػػػػػدالت زيػػػػػػػادة . 2
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
المعرفػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػري 
مػػػػػف هيئػػػػػة التػػػػػدريس 

 .والط ب

مشػػػػػػػػػػػػػػػػػروع . 2 ال يوجد
المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .الرقمية

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع 
المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  .الرقمية

صندوؽ  200
حساب 
البحوث 
العممية 
 بجامعة بنها

8-4-4 
اتاحااااة ونشاااار 
المجاااااااااااااااااالت 
العممياااااااااااااااااااااة 
بالجامعااااااااااااااااة 

,-5-5-2 
 27اتاحػػػة ونشػػػر  

مػػػػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػػػػ ت 
العمميػػػػػة بالجامعػػػػػة 

المواقػػػػػػػػػع االلكترونيػػػػػػػػػة  ـتصػػػػػػػػػمي
 لممج ت

 نشر المحتوى الرقمي

عػػػػػػػػػػػدد المواقػػػػػػػػػػػع . 2 6066 6060
التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػرها 

 .لممج ت
عػػػػػػػػػدد البحػػػػػػػػػوث . 6

البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . 2 ال يوجد
 .االلكترونية

المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػة . 6
 .الرقمية

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري . ,

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
رؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء . 6 

الجامعة   700
المج ت 
 العممية



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 التنفيذمخاطر  مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  .المنشورة رقميا .الكترونيا .الكترونيا
المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت 

 .العممية

تحريػػر المجػػ ت 
 .العممية

 
,-4-5 
ص االنتاج فح

الفكاااري لهيئاااة 
التااااااااااااااااادريس 
والبااااااااااااااااحثين 
بالجامعااة ضااد 
 االنتحااااااااااااااااااال
 العممااااااااااااااااااااااي
PLAGIARI

SM 

,-5-7-2 
% مػػف 0,فحػػص 

االنتػػػػػػػػػػاج الفكػػػػػػػػػػري 
لهيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 
والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف 
بالجامعػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػد 

 .االنتحاؿ

 الشركاتالتعاقد مع . 2
 .الموردة

602, 6066 
 

التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارير . 2
المسػػػػػػػػػػػػتخرجة مػػػػػػػػػػػػف 

 .البرنام 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعة . 2
غيػػػػػػػػػػػر االنترنػػػػػػػػػػػت 

 .كافية
 

. صػػػػػػػػػػػػػندوؽ 2
حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 

 العممية.

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
 الجامعػػػػة لشػػػػئوف
و الدراسات العميا

 البحوث.
. مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 6

رئػػػػػيس الجامعػػػػػػة 
 لمبحوث العممية.

منسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ . ,
 .البرنام 

 

 جامعة بنها 2570



)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الخامس
 

تنمية  درات الموارد البشرية في  8-5
 مجال تكنولوجيا المعمومات

 



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المشروع 
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

8-5-0 
رفاااااااع كفااااااااءة 
معامل التدريب  
باددارة الجامعاة 

    .والكميات

,-7-2-2 
تحػػػػػػػػػػػػػديث ورفػػػػػػػػػػػػػع 
كفػػػػػػػػػػػػػاءة معامػػػػػػػػػػػػػؿ 
التػػػػػػػػدريب  بػػػػػػػػإدارة 
    .الجامعة والكميات

 .تحديد االحتياجات. 2
تحديػػػػد مواصػػػػفات األجهػػػػزة . 6

 .المطموبة
 ات.طرح المناقص. ,
فحػػػػػػص العػػػػػػروض المقدمػػػػػػة . 5

 .والبت
اسػػػػػػػػػػػػػػت ـ األجهػػػػػػػػػػػػػػزة بعػػػػػػػػػػػػػػد . 7

 .الفحص
 .التركيب والتشغيؿ والصيانة. 2

اسػػػػت ـ المعامػػػػؿ . 2 6066 ,602
 .الجديدة وتشغيمها

معامػػػػػػػؿ مجهػػػػػػػزة . 6
 .فعالة

قمػػػػػػة التػػػػػػدفقات . 2
النقديػػػػػػػػػػة ال زمػػػػػػػػػػة 

 .لمتمويؿ

ادارة . 2
 .المشتريات

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 6
التػػدريب عمػػى 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات
 
 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
مػػػػػػػػػػػػػػػدير ادارة . 6

 المشتريات.

 جامعة بنها 2000

8-5-7 
االرتقااااااااااااااااااااااء 

بمهااااااااااااااااااااارات   
اإلدارياااااااااااااااااين 
باددارة الجامعاة 
والكميااااات فااااى 
مجاااااااااااااااااااااااااااال 
تكنولوجيااااااااااااااااا 

,-7-6-2 
االداريػيف  تػدريب 

بالجامعػػة والكميػػات 
عمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػتخداـ 
وتوظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

إعػػػػػػػػػػػػػداد خطػػػػػػػػػػػػػة تدريبيػػػػػػػػػػػػػة . 2
 .ل حتياجات وفقالودارييف 

والتوعيػػػػػػة بأهميػػػػػػة  اإلعػػػػػػ ف. 6
التػػػػػػػػػػدريب والبػػػػػػػػػػرام  التدريبيػػػػػػػػػػة 
المتاحػػة وذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ ورش 
العمػػػػػػػػػؿ والمطبوعػػػػػػػػػات وموقػػػػػػػػػع 

 الجامعة.
مخاطبػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػادة عمػػػػػػػػػداء . ,

6025 6066 
 

 وجػػػود خطػػػة. 2
 .معتمدة تدريب

تػػػػػػػػػػػدريب نسػػػػػػػػػػػبة . 6
% مػػػف العػػػامميف 27
 .سنويا
تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ اثػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . ,

 التػػػػػدريب بعػػػػػد

ضػػػػعؼ كفػػػػاءة . 2
شػػػػػبكة المعمومػػػػػات 
الرقميػػػػػة بالجامعػػػػػة 

 .وكمياتها

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
التػػدريب عمػػى 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 2
التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

 .لممعمومات
. مػػػػػدير مركػػػػػػز 6

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 
 بالجامعة.

 
 

 جامعة بنها 500



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإلخ طاىق  

 

المشروع 
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

دارات الكميػػػػػػػػػػػػػػػات ومػػػػػػػػػػػػػػػديري اإل .بإدارتهـ   .المعمومات
 .بالجامعة لترشيح المتدربيف

 تنفيذ الدورات المتطمبة.. 5

البرنػػػػػػػػام  التػػػػػػػػدريبي 
 .وفترة المتابعة

تقػػػػػػػػارير متابعػػػػػػػػة . 5
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف

 .ادارتهـ
8-5-3 

االرتقااااااااااااااااااااااء 
بمهااااااااااااااااااااارات 
السااااااااااااااااااااااااادة  
أعضااااء هيئاااة 
التاااااااااااااااااادريس 

 فااايبالجامعاااة 
المجااااااااااااااااااالت 
الحديثاااااااااااااااااااااة 

تكنولوجيااااااااااااا و 
 .المعمومات

,-7-,-2 
االرتقػػػػػاء بمهػػػػػارات 
السػػػػػػػادة  أعضػػػػػػػاء 
هيئػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػدريس 

 فػػػػػػػػػػػػػيبالجامعػػػػػػػػػػػػػة 
المجػػاالت الحديثػػػة 

تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و 
 .المعمومات

 .إعداد خطة تدريبية شهرية. 2
بأهميػػػػػػة اإلعػػػػػػ ف والتوعيػػػػػػة . 6

التػػػػػػػػػػدريب والبػػػػػػػػػػرام  التدريبيػػػػػػػػػػة 
المتاحػػة مػػف خػػ ؿ ورش العمػػؿ 
 والمطبوعات وموقع الجامعة.

مخاطبػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػادة عمػػػػػػػػػداء . ,
الكميػػػػػػػػػػػات بالخطػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػهرية 

 لمتدريب لترشيح المتدربيف.
تنفيذ دورات متخصصة مثؿ . 5

 وؿ ر والكنتػػػػػالتحميػػػػػؿ اإلحصػػػػػائي 
 .اإللكتروني

6025 6066 
 

وجػػػػػػػػػػػػود خطػػػػػػػػػػػػة . 2
 .شهريةتدريب 

 27تدريب نسػبة . 6
% سػػػنويا مػػػف هيئػػػة 

 .التدريس

عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػود . 2
معامػػػػػػػؿ حاسػػػػػػػبات 

بعػػػض  فػػػيمجهػػػزة 
 .الكميات

قصػػػػػور كفػػػػػاءة . 6
الشػػػػػػبكات الرقميػػػػػػة 

 .بالجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
التػػدريب عمػػى 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات

. مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 2
رئػػػػػػػيس الجامعػػػػػػػة 
لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات.
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات
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 جامعة بنها
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8-5-4 
االرتقااااااااااااااااااااااء 
بمهااااااااااااااااااااارات 
الطااااااااااااااااااااااالب 

 فااايبالجامعاااة 
مجاااااااااااااااااااااااااااال 
تكنولوجيااااااااااااااااا 

 .المعمومات

,-7-5-2 
االرتقػػػػػاء بمهػػػػػارات 
الطػػػ ب بالجامعػػػة 

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات

 .إعداد خطة تدريبية. 2
بأهميػػػػػػة  اإلعػػػػػػ ف والتوعيػػػػػػة. 6

التػػػػػػػػػػدريب والبػػػػػػػػػػرام  التدريبيػػػػػػػػػػة 
المتاحػػػػػػػة لمطػػػػػػػ ب وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف 
خ ؿ ورش العمػؿ والمطبوعػات 

 وموقع الجامعة.
تفعيػػػػػؿ أكاديميػػػػػات سيسػػػػػػكو    .,

داخػػػػػػػؿ الكميػػػػػػػات وربػػػػػػػط مقػػػػػػػرر 
 CCNAالشػػػػػػػػػػػػػبكات  بػػػػػػػػػػػػػدورة  

بكميػػػػػػػات الهندسػػػػػػػة والحاسػػػػػػػػبات 
  .حاسبالوتربية نوعية شعبة 

انشػػػػػػػػػػاء أكاديميػػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػػركة . 5
ميكروسػػػػػػػوفت بالجامعػػػػػػػة لمػػػػػػػنح 
الطػػ ب شػػهادات معتمػػدة دوليػػا 

 . ITمجاؿ  في

وجػػػػػػػػػػػػود خطػػػػػػػػػػػػة . 2 6066 6025
 .تدريبية معتمدة

دورة  70تنفيػػػػػػػػػػػػذ . 6
 .سنويا
تقيػػػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػػردود . ,

 .التدريب

عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػود . 2
معامػػػػػػػؿ حاسػػػػػػػبات 

بعػػػض  فػػػيمجهػػػزة 
 .الكميات

قصػػػػػور كفػػػػػاءة . 6
الشػػػػػػبكات الرقميػػػػػػة 

 .بالجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
التػػدريب عمػػى 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات

. مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 2
رئػػػػػػػيس الجامعػػػػػػػة 
لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات.
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

. مػػػػػدير مركػػػػػػز ,
التػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػى 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات.
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8-5-5 
 ذاتااااااايدخااااااال 

لمجامعااااة ماااان 
 خاااااالل بااااارامج
تدريبيااااااااااااااااااااااة 

فاي متخصصة 
 مجاااااااااااااااااااااااااااال
تكنولوجيااااااااااااااااا 
المعموماااااااااااااات 
 لممجتمااااااااااااااااااع
المحاااااااااااااااااااااايط 

 .بالجامعة

,-7-7-2 
 ذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

لمجامعة مف خ ؿ 
تدريبيػػػػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػػػرام 

فػػػػػػػػػي متخصصػػػػػػػػػة 
تكنولوجيػػػػػػػا  مجػػػػػػاؿ

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المحػػػػػيط  لممجتمػػػػػع
 .بالجامعة

تحديػػػػػػػػػد احتياجػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػوؽ . 2
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .المعمومات
مػػػػع شػػػػركات  اتفاقيػػػػاتعقػػػػد . 6

لتنفيػػذ  ITمجػػاؿ  فػػيمتخصصػػة 
 .برام  تدريبية

االعػػػػػػػػػػػػ ف عػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػرام  . ,
التدريبيػػػػػػػػػػػة  لجميػػػػػػػػػػػع الجهػػػػػػػػػػػات 

 .المستفيدة
تنفيػػػػػػػػػذ الػػػػػػػػػػدورات التدريبيػػػػػػػػػػة   . 5

 .وعقد االمتحانات ال زمة
اصػػػػػػػػػػدار الشػػػػػػػػػػهادات مػػػػػػػػػػف  . 7

األكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػات المتخصصػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .بالجامعة

 TOTاسػػػػػػػػػػػػػتحداث بػػػػػػػػػػػػػرام  . 2
 .معتمدة

 

602, 6066 
 

اتفاقيػػػػػػات لتنفيػػػػػػذ . 2
البػػرام  التدريبيػػة مػػع 

 .الجهات المعنية
تحقيػػػػػػػػػػػؽ دخػػػػػػػػػػػؿ . 6

 .ذاتي لمجامعة

ضعؼ االقبػاؿ . 2
 .عمى الدورات

قصػػػػػور كفػػػػػاءة . 6
الشػػػػػػبكات الرقميػػػػػػة 

 .بالجامعة

مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز . 2
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 

 .بالجامعة

. مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 2
رئػػػػػػػيس الجامعػػػػػػػة 
لتكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 المعمومات.
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

. مػػػػػدير مركػػػػػػز ,
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 

 بالجامعة.
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8-6-0 
اسااااااااااااااااااتكمال 
ميكنااااااااااة ادارة 

ئون شاااااااااااااااااااااااا
 .الطالب

,-2-2-2 
اسػػػػػػتكماؿ ميكنػػػػػػة 
ادارة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف 

 بػػػػػػػػإدارةالطػػػػػػػػ ب 
شػػػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػػػػيـ 

 بػػػػػػإدارةوالطػػػػػػ ب 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والكميات

تػػػػػػػػػػػػدريب مػػػػػػػػػػػػوظفي شػػػػػػػػػػػػئوف . 2
الطػػػ ب  موظػػػؼ مػػػف كػػػؿ فرقػػػة 

عمػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػئوف  دراسػػػػػػػػية
احػػػػػػػػػػػػػد تطبيقػػػػػػػػػػػػػات  الطػػػػػػػػػػػػػ ب )
 .( انفوماتيؾ

متابعػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػات التشػػػػػػػػغيؿ . 6
 .بشكؿ دوري

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 2 6021 6025
توزيػػػػػػػػػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
لمجموعػػػات وسكاشػػػف 

 .مف النظاـ
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 6

 .بياف الحالة لمط ب
طباعػػػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػػػة . ,

تحقيػػػػػػػػػػؽ الشخصػػػػػػػػػػية 
 .لمطالب

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 5
 .موسارقاـ الج

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 7
 .الجداوؿ الدراسية

تقػػػػػارير  اسػػػػػتخراج. 2
لػػػػػػػػػػػػػػػدعـ  ةاحصػػػػػػػػػػػػػػػائي
 .واتخاذ القرار

 

عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود . 2
لة او ءمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 .محاسبة
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 6

 .المتابعة والتقويـ

. وحدة  ادارة 2
المشػػػػػػػػػػػػػػػػروعات 

 والتطوير.
. ادارة شؤوف 6

الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
 بالكميات.
 

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب
 مػػػػػدير وحػػػػػدة . 6

مشػػػػػروعات ادارة 
 .التطوير

. مػػػػػػػػػػػدير ادارة ,
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 والط ب.

 جامعة بنها 200
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8-6-7 
اسااااااااااااااااااتكمال 
ميكناااااااااااااااااااااااااة 

 .الكنتروالات

,-2-6-2 
ميكنػة الكنتػروالت  
المرحمة الجامعيػة 
االولى والدراسات 
العميػػػػػػػػػػا بكميػػػػػػػػػػات 

 .الجامعة
 

 

 

تػػػػػػػػػػػػػدريب اعضػػػػػػػػػػػػػاء هيئػػػػػػػػػػػػػة  .2
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 .الكنتروالت
متابعػػػػػػػة عمميػػػػػػػات التشػػػػػػػػغيؿ  .6

 .بشكؿ دوري

اسػػػػػتخراج النتػػػػػائ  . 2 6021 6025
 .مف التطبيؽ

اعػػػػػػػػػ ف النتػػػػػػػػػائ  . 6
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 .االلكترونية لمكميات

ارسػػػػػػػػػػػػػاؿ نتػػػػػػػػػػػػػائ  . ,
الطػػػػػ ب مػػػػػف خػػػػػ ؿ 
البريػػػػػػػػػػػد االلكترونػػػػػػػػػػػي 

 .الجامعي

عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود . 2
ة او ءلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 .محاسبة
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 6

 .المتابعة والتقويـ

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات . 2
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 وبالكميات.
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات . 6

نظـ المعمومات 
االداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .والط ب
وكيػػػؿ الكميػػػة . 6

التعمػػػػػػػيـ  لشػػػػػػػئوف
 .الط بو 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . ,

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 .لممعمومات

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 5
مشػػػػػػػػػػػروع نظػػػػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .االدارية
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8-6-3 
اسااااااااااااااااااتكمال 
ميكنااااااااااة ادارة 
الدراساااااااااااااااااات 

 .العميا

,-2-,-2 
ميكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ادارة 
الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا 

الجامعػػػػػػػػة  بػػػػػػػػإدارة
 .والكميات

تػػػػػػػػػػػػدريب مػػػػػػػػػػػػوظفي شػػػػػػػػػػػػئوف . 2
الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا عمػػػػػػى تطبيػػػػػػؽ 
الدراسػػػات العميػػػا )احػػػد تطبيقػػػات 

 .انفوماتيؾ(
متابعػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػات التشػػػػػػػػغيؿ . 6

 .بشكؿ دوري

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 2 6021 6025
 .بياف الحالة لمط ب

طباعػػػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػػػة . 6
تحقيػػػػػػػػػػؽ الشخصػػػػػػػػػػية 

 .لمطالب
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . ,

 .ارقاـ الجموس
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 5

 .منح الط ب
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 7

 .الجداوؿ الدراسية
ارير اسػػػػػتخراج تقػػػػػ. 2

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
 .لمدرجات العممية

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 5
احصػػػػػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػػػػػدعـ 

 .واتخاذ القرار

عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود . 2
ة او ءلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 .محاسبة
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 6

 .المتابعة والتقويـ

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات . 2
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 بالكميات
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري. 6

وحػػػػػػػػدات نظػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
الدراسػػػػات العميػػػػا 

 .والبحوث
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

 مػػػػػدير وحػػػػػدة. ,
مشػػػػػروعات رة ادا

 .التطوير
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8-6-4 
اسااااااااااااااااااتكمال 
ميكنااااااااااة ادارة 

هيئااااة شاااائون 
التاااااااااااااااااادريس 
والعال اااااااااااااااات 

 .الثقافية

,-2-5-2 
ميكنة ادارة شئوف 
هيئػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس 
والع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 بػػػػػػػػػػإدارةالثقافيػػػػػػػػػػة 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والكميات

تػػػػػػػػػػػػدريب مػػػػػػػػػػػػوظفي شػػػػػػػػػػػػئوف . 2
اعضاء هيئة التدريس والع قػات 

الجامعػػة والكميػػات  الثقافيػػة بػػإدارة
عمػػػػػػػػػى التطبيػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػئوف هيئػػػػػػػػػة 

تطبيقػػػػػػػػػػػػػات  أحػػػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػػػدريس )
 .( انفوماتيؾ

متابعػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػات التشػػػػػػػػغيؿ . 6
 .بشكؿ دوري

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 2 6021 6025
 ألعضػػاءبيػػاف الحالػػة 
 .هيئة التدريس

طباعػػػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػػػة . 6
تحقيػػػػػػػػػػؽ الشخصػػػػػػػػػػية 
لعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .التدريس
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . ,

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرج وظيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
هيئػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ألعضػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 .التدريس
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 5

المػػػػػػػػػػػػػػػنح والبعثػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .والبحوث العممية

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 7
احصػػػػػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػػػػػدعـ 

 .واتخاذ القرار

عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود . 2
لة او ءمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 .محاسبة
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 6

 .المتابعة والتقويـ

وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات . 2
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .بالكميات
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري. 6

وحػػػػػػػػدات نظػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات

االمػػيف العػػاـ . 2
 .لمجامعة

مػػػػػدير وحػػػػػدة . 6
مشػػػػػروعات ادارة 

 .التطوير
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . ,

مشػػػػػػػػػػػروع نظػػػػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .االدارية

 جامعة بنها 200
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8-6-5 
اسااااااااااااااااااتكمال 
ميكناااة شااائون 
العاااااااااااااااااااممين 
 .واالستحقا ات

,-2-7-2 
ميكنة ادارة شئوف 
 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف
 واالستحقاقات

الجامعػػػػػػػػة  بػػػػػػػػإدارة
والكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
باسػػػتخداـ تطبيػػػؽ 
الفػػػػػػاروؽ لشػػػػػػئوف 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف 

 .واالستحقاقات

تػػػػػػػػػػػػدريب مػػػػػػػػػػػػوظفي شػػػػػػػػػػػػئوف . 2
العػػػػػػػامميف واالسػػػػػػػتحقاقات عمػػػػػػػى 

 .تطبيؽ الفاروؽ
متابعػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػات التشػػػػػػػػغيؿ . 6

 .بشكؿ دوري

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 2 6021 6025
 بياف الحالة لمموظفيف
استخراج تقرير اخ ء 

 .الطرؼ
طباعػػػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػػػة . 6

تحقيػػػػػػػػػػؽ الشخصػػػػػػػػػػية 
 .لمموظفيف

طباعػػػػػػػة اسػػػػػػػتمارة . ,
 .صرؼ المرتبات

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 5
احصػػػػػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػػػػػدعـ 

 .واتخاذ القرار

عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود . 2
لة او ءمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 .محاسبة
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 6

 .المتابعة والتقويـ

مػػػػػػدير ادارة . 2
شػػئوف العػػامميف 
واالسػػػػػػػػػتحقاقات 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والكميات
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات . 6

تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .بالكميات
شػػػئوف  . ادارة,

 .العامميف
 . ادارة5

 .االستحقاقات
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء . 7

 .الكميات
 

االمػػيف العػػاـ . 2
 .لمجامعة

 مػػػػػدير وحػػػػػدة. 6
مشػػػػػروعات  ادارة

 .التطوير
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . ,

مشػػػػػػػػػػػروع نظػػػػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .االدارية
. مػػدير شػػؤوف 5

 .العامميف
. مػػػػػػػػػػػدير ادارة 7

 االستحقاقات.
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)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

8-6-6 
ميكناااة الماااادن 

 .الجامعية

,-2-2-2 
ميكنػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػدف 
الجامعيػػػػػػػة ببنهػػػػػػػػا 

ومشػػػػػػتهر وطػػػػػػوخ 
وشػػػػػبرا باسػػػػػتخداـ 
تطبيػػػػػػػػؽ الزهػػػػػػػػراء 
 .لممدف الجامعية

تػػػػػػػػػػػػدريب مػػػػػػػػػػػػوظفي المػػػػػػػػػػػػدف . 2
الجامعيػػػػة عمػػػػى تطبيػػػػؽ الزهػػػػػراء 

 .لممدف الجامعية
متابعػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػات التشػػػػػػػػغيؿ . 6

 .بشكؿ دوري

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 2 6021 6025
 .تسكيف الط ب

اسػػػػػتخراج بونػػػػػات . 6
 .التغذية

اسػػػػػػػتخراج تقريػػػػػػػر . ,
 .اخ ء الطرؼ

طباعػػػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػػػة . 5
تحقيػػػػػػػػػػؽ الشخصػػػػػػػػػػية 

 .لط ب المدف
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 7

احصػػػػػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػػػػػدعـ 
 .واتخاذ القرار

تفعيػػػػػػػػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػػػػػػػػاـ . 2
 .التغذية بالباركود

 
 

عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود . 2
لة او ءمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ة.بمحاس
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 6

 .المتابعة والتقويـ

مركػػز نظػػـ . 2
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .االدارية
 المدف. ادارة 6

 .الجامعية
 

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
الجامعػػػػة لشػػػػئوف 

 .الط ب
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

 التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 .لممعمومات

. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ,
مشػػػػػػػػػػػروع نظػػػػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .االدارية
. المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 5

العػػػػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػػػػى 
 المدف الجامعية.
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 جامعة بنها



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

8-6-7 
تطبيااااااااااااااااااااااااق 

رشاااااااااااااااااااافة اال 
االلكترونياااااااااااة 
فااااااااي جميااااااااع 

 ادارات
الجامعاااااااااااااااااااة 

 .والكميات

,-2-5-2 
نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ فعػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
ل رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة 

 .االلكترونية

تػػػدريب جميػػػع االدارات عمػػػى . 2
تطبيػػػػػػػػػؽ االرشػػػػػػػػػفة االلكترونيػػػػػػػػػػة 

 .لممستندات والوثائؽ

تصػػػػػػػػػميـ وتنفيػػػػػػػػػػذ . 2 6066 6060
 .التطبيؽ

انشػػػػػػػػػػاء حسػػػػػػػػػػاب . 6
عمػػػػػػػػػػػػػػػى لممػػػػػػػػػػػػػػػوظفيف 

 .النظاـ
تقػػػػػػارير اسػػػػػػتدعاء . ,

 .الوثائؽ المؤرشفة

امنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء . 2 ال يوجد
 .الكميات

مديري نظػـ . 6
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات

االمػػيف العػػاـ . 2
 .لمجامعة

مػػػػػػػػػػػدير ادارة . 6
نظػػػـ المعمومػػػات 
االداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات

 جامعة بنها 600

8-6-8 
اسااااااااااااااااااتخدام 
برناااااااااااااااااااااااامج 
لالتصاااااااااااااالت 

 .االدارية

,-2-,-2 
نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ فعػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
ل تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

 .االدارية

 .تصميـ البرنام . 2
لبرنػام  عمػى احػد استضافة ا. 6

 .سيرفرات الجامعة
تػػػدريب جميػػػع االدارات عمػػػى . ,

اسػػػػػػػػتخداـ تطبيػػػػػػػػؽ االتصػػػػػػػػاالت 
 .االدارية

انشػػػػػػػػػػاء حسػػػػػػػػػػاب . 2 6066 6060
لممػػػػػػػػػػػػػػػوظفيف عمػػػػػػػػػػػػػػػى 

 .النظاـ
تبػػػػػػػػػادؿ الرسػػػػػػػػػائؿ . 6

والمعػػػػام ت الرسػػػػمية 
 .عمى النظاـ

 
 
 

عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود . 2
قػػػػػػػػػػػرارات اداريػػػػػػػػػػػػة 
ممزمػػػػػػة السػػػػػػتخداـ 

 .التطبيؽ

امنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء . 2
 . الكميات

نظػـ    مديري. 6
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات

االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف . 2
 .العاـ
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 .لممعمومات

 جامعة بنها 00,



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

8-6-9 
بنااااااااء نظاااااااام 
لمااااااااااااااااااااااااااادفع 
االلكترونااااااااااااي 
 نظير الخدمات
ودفااااااااااااااااااااااااااااع 
المصاااااااااروفات 

 .الدراسية

,-2-1-2 
نظػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػؤمف 

ترونػػي لمػػدفع االلك
مقابػػػػػؿ الخػػػػػدمات 
 التكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

تعمػػػػيـ الصػػػػػرؼ و 
االلػػػػػػي لممرتبػػػػػػات 

ATM . 

طػػرح مناقصػػة لشػػركات التػػي . 2
 .تعمؿ في هذا المجاؿ

 .بناء النظاـ. 6
التعاقػػػػػػػػد مػػػػػػػػع احػػػػػػػػد البنػػػػػػػػوؾ . ,

 .الوطنية

6025 6066 
 

تفعيػػؿ النظػػاـ مػػف . 2
البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ 
 .االلكترونية

الصػػػػػػػػرؼ االلػػػػػػػػي . 6
 .لممرتبات

أمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء . 2 ال يوجد
 .الكميات

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري . 6
ادارة نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات
 

االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف . 2
 .العاـ
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير . 6

التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 .لممعمومات

 جامعة بنها 00,

8-6-01 
ميكناااااااااااااااااااااااااة 
المستشاااااافيات 

 الجامعية

,-2-20-2 
ميكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيات 

 .الجامعية

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء برنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام  ادارة . 2
 .المستشفيات الجامعية

تػػػػوفير البيئػػػػة الماديػػػػة لعمػػػػؿ . 6
 .النظاـ

تػػػػػػػػػػدريب الكػػػػػػػػػػوادر البشػػػػػػػػػػرية . ,
بالمستشػػػػػػػػػػػفى الجػػػػػػػػػػػامعي عمػػػػػػػػػػػى 

 .النظاـ

6025 6066 
 

 إلدارةنظػػاـ فعػػاؿ . 2
المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيات 

 .الجامعية

 . ادارة2 .قوى قاهرة. 2
 .المستشفى

مركػػػز نظػػػـ . 6
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االداريػػػػػة بكميػػػػػة 
 الطب البشرى

االداريػػػػػػػػػػػػيف . ,
بكميػػػػػػػػة الطػػػػػػػػب 

 .البشرى

. عميػػػػػػد كميػػػػػػة 2
 الطب البشري.

االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف . 6
 .العاـ
مػػػػدير مركػػػػز . ,

نظػػػـ المعمومػػػات 
االداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالجامعة

 جامعة بنها 200



 
)االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞخ اإلطاىق  

 

 المشروع
 األنشطة المستهدف /المبادرة

 فترة التنفيذ
 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهات 
المسؤولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة عمى 

 التنفيذ

 الميزانية

التكمفة  إلى من
 باأللف

مصادر 
 التمويل

8-6-00 
ميكناااااة مركاااااز 
ووحاااااااااااااااااادات 
ضمان الجاودة 
بالجامعاااااااااااااااااة 

 .والكميات

,-2-22-2 
ميكنػػػػػػػػػػػػة مركػػػػػػػػػػػػز 
ضػػػػػػػماف الجػػػػػػػودة 
وجميػػػػػػػع وحػػػػػػػدات 
الجػػػػػػػودة بكميػػػػػػػات 

 .الجامعة

 بأهميػػػػػػػػػػػػػةخطػػػػػػػػػػػػػة التوعيػػػػػػػػػػػػػة . 2
 .البرنام 

مػػػػػػػػػػف  المسػػػػػػػػػػتفيديفتػػػػػػػػػػدريب . 6
قيػػادات اكاديميػػة وهيئػػة التػػدريس 

 .عمى استخداـ التطبيؽ
 .متابعة تفعيؿ التطبيؽ. ,

اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 2 6066 6025
توصػػػػػػػػػػػػيؼ وتقػػػػػػػػػػػػارير 

 .البرام  الدراسية
اسػػػػػتخراج تقػػػػػارير . 6

توصػػػػػػػػيؼ المقػػػػػػػػررات 
 .وتقاريرها

تقػػػػػارير  اسػػػػػتخراج. ,
 .خطط التحسيف

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور . 2
 .المتابعة والتقويـ

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات . و 2
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة 

 .بالكميات
مراكز نظػـ . 6

المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .بالكميات
االداريػػػػػػػػػػيف . ,

 .بالكميات

نائػػػػب رئػػػػيس . 2
 الجامعػػػػة لشػػػػئوف 
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .الط بو 
نائػػػػب رئػػػػيس . 6

لشػػػػئوف   الجامعػػػػة
 مدراسػػػػات العميػػػػال

 والبحوث.
مػػػػدير مركػػػػز . ,

ضػػػػػػماف الجػػػػػػودة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .والكميات
دير مركػػػػز مػػػػ. 5

نظػػػـ المعمومػػػات 
 .االدارية

 جامعة بنها 600

 



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 

 



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 
 اىَواعع:اىَظبكه ٗ

اعوا اد انؼبنٙ "انْبيهخ فٗ يئٍَبد انزؼهٛى انٖعب: انغٕكحيبعلح هفؼذ أثٕ ؛ٔانغُلٖثواْٛى ٕبكق ا -0

 .6104ك.ٌ ،  انقبْوح،،ٔيًبهٍبد "

انُلٔح انؼهًٛخ انَبثؼخ نقَى إٕٔل انزوثٛخ  ههزؼهٛى،اإلٍزوارٛغٛفُٛبد انزقطٜٛ  انيَعهٗ:أؽًل يؾًٕك  -6

 .6101هٛخ انزوثٛخ، عبيؼخ ُٛطب، ، ك"انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى انؼبنٙ ثؼُٕاٌ " 

نهُْو ، كعو انْٛـ، انؼهى ٔاإلًٚبٌ انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ ٔعٕكح انزؼهٛى ٔاػزًبكح: ٙيؾًل ٍٛل ػه خأٍبي -3

 . 6112، ٔانزٕىٚغ

انزؼهٛى  ٙٔعٕكرّ ف اإلٍزوارٛغٙانزُجئ نهزقطٜٛ  ٙ: فؼبنٛخ انلهاٍبد انًَزقجهٛخ فؽُب ُّٕكح ٙأيٛم فًٓ -4

"،  انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى انؼبنٙ، انُلٔح انؼهًٛخ انَبثؼخ نقَى إٕٔل انزوثٛخ ثؼُٕاٌ " انؼبنٙ

 .6101كهٛخ انزوثٛخ، عبيؼخ ُٛطب، 

يلفم نغٕكح انزؼهٛى انغبيؼٗ "  اإلٍزوارٛغٙ: انزقطٜٛ ٙ، ٔهٙب اثواْٛى انًهٛغ٘يؾًل ٙؾبٔ ٙثٕٛي -5

انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى هإٚخ يَزقجهٛخ " انُلٔح انؼهًٛخ انَبثؼخ نقَى إٕٔل انزوثٛخ ثؼُٕاٌ " 

 .6101، كهٛخ انزوثٛخ، عبيؼخ ُٛطب، انؼبنٙ "

انقبْوح،  ،" هإٖ يَزقجهٛخ ًَٔبمط رطجٛقٛخ" انزؼهٛى ٙٛغٙ فانزقطٜٛ اإلٍزوار: ثٕٛيٙ يؾًل ٙؾبٔ٘ -6

 .6100، ٙكاه انعكو انؼوث

كنٛم انزقٕٚى ٔا ػزًبك نهجوَبيظ انزؼهًٛٗ فٗ يئٍَبد ، ا ػزًبكانٓٛئخ انقٕيٛخ نًٚبٌ عٕكح انزؼهٛى ٔ -2

 . 6119ُٚبٚو  ،ٕلاه األٔل، اإلانزؼهٛى انؼبنٙ ٔاألىْو

، ٕٙلاه انضبَ، اإلكنٛم ا ػزًبك نًئٍَبد انزؼهٛى انؼبنٙ: ا ػزًبكانزؼهٛى ٔانٓٛئخ انقٕيٛخ نًٚبٌ عٕكح  -2

 .6119غَطٌ أ

انْوكخ انؼوثٛخ انًزؾلح  انقبْوح،،ٔانًُبمطانًعبْٛى  –اإلٍزوارٛغٛخ اإلكاهحيقزبه:ؽٍَ يؾًل أؽًل يؾًل  -9

 .6119ٔانزٕهٚلاد،نهزَٕٚق 

ٔانؼْوٍٚ، ٍزوارٛغٛخ رؼهًٛٛخ نهقوٌ انٕاؽل يؾلكاد أٍبٍٛخ ػُل انزقطٜٛ إل انوؽٛى:ٍبيؼ عًٛم ػجل  -01

كهٛخ  "،انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى انؼبنٙانؼهًٛخ انَبثؼخ نقَى إٕٔل انزوثٛخ ثؼُٕاٌ " انُلٔح

 .6101انزوثٛخ، عبيؼخ ُٛطب، 

انُلٔح انؼهًٛخ انَبثؼخ  انغبيؼٗ،فٗ انزؼهٛى  اإلٍزوارٛغٙفهَعخ انزقطٜٛ  انقٕٚذ:ًٍٛو ػجلانْٕبة  -00

 ُٛطب،عبيؼخ  انزوثٛخ،كهٛخ  "،انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى انؼبنٙقَى إٕٔل انزوثٛخ ثؼُٕاٌ " ن

6101. 

اإلكاهح اإلٍزوارٛغٛخ نًٕاعٓخ رؾلٚبد انقوٌ انؾبكٖ :انًغوثٙػجل انؾًٛل ػجل انعزبػ  -06

 .6113انؼٖوٚخ،انًكزجخ  ،انًُٖٕهح،ٔانؼْوٍٚ

انُلٔح انؼهًٛخ انَبثؼخ  رطٕٚوْب،نهغبيؼبد انًٖوٚخ ٔايكبَٛخ  ٙانٕٙغ انؾبن :ٙانْقٛجػهٗ انَٛل  -03

عبيؼخ  انزوثٛخ،كهٛخ  "،انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى انؼبنٙنقَى إٕٔل انزوثٛخ ثؼُٕاٌ " 

 .6101ُٛطب،

انًًبهٍبد انزطجٛقٛخ انؼبنًٛخ نُظى اكاهح انغٕكح فعبعٗ:ٔهّب يؾًٕك  ؛ػجل انْٕبة قبٍى يغل٘ -04

 .6100،ا ػزًبكٔانقٕيٛخ نًٚبٌ عٕكح انزؼهٛى  انقبْوح، انٓٛئخ،انؼبنَٙبد انزؼهٛى انلافهٛخ ثًئٍ

ٔهٚبكح  انزؼهٛى، انزلٔٚم،يَزقجم عٕكح يؾًٕك:ٔفبًٛخ انيْوا  ٍبنى  ؛ػجل انْٕبة قبٍى يغل٘ -05

 .6106انؼوثٗ،كاه انؼبنى  ،انقبْوح،انؼبنًٛخٔانطوٚق انٗ انغٕكح  انًْؤػبد،

 اإلٍزوارٛغٙرطجٛقبد ػًهٛخ نجؼ٘ ًَبمط انزقطٜٛ  ىقئق:ٍٔؼٛل ػجل انغعبه  ٙيُٛو ػجلا ؽوث -06

انُلٔح انؼهًٛخ انَبثؼخ نقَى إٕٔل انزوثٛخ  انغبيؼٗ،انًَزقليخ فٗ رطٕٚو انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبنزؼهٛى 

 . 6101 ُٛطب،عبيؼخ  انزوثٛخ،كهٛخ  "،" انزقطٜٛ اإلٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى انؼبنٙثؼُٕاٌ 

 . 6105-6101انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نغبيؼخ ثُٓب  -02

 .6166-6106انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نغبيؼخ ثُٓب  -02
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 الجامعة  يادات مع االستراتيجى التخطيط فريق أعضاء لقاءات 

البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئٌس نائب مع اجتماع  

 الجامعة رئٌس مستشار مع اجتماع

الجامعة بإدارة العلمى للبحث  

– بشرى طب كلٌة عمٌد مع اجتماع  

بنها جامعة  

 الخاصة الحسابات عام مدٌر مع اجتماع

. الجامعة بإدارة  

 – التربٌة كلٌة عمٌد مع اجتماع

بنها  جامعة  



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 

 

بنها بجامعة اإللكترونٌة البوابة مدٌر مع اجتماع  

بالجامعة واإلدارة التنظٌم عام مدٌر مع اجتماع  

العلمى للبحث الجامعة رئٌس مستشار مع اجتماع  

البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئٌس نائب مع اجتماع  



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 

 

بالجامعة الوافدٌن إدارة مدٌر مع اجتماع   الحسابات عام مدٌر مع اجتماع 
الجامعة بإدارة الخاصة  

 العالقات مدٌر مع اجتماع

بالجامعة والثقافٌة العلمٌة  
 الهندسى المستشار مع لقاء

 بالجامعة

الجامعة عام أمٌن مع اجتماع  

والبحوث العلٌا الدراسات عام مدٌر مع اجتماع المسؤولٌن وبعض الزراعة كلٌة وكالء مع اجتماع   

والطالب التعلٌم شئون عام مدٌر مع اجتماع الجامعة بإدارة مصطفى أحمد/  أ مع اجتماع   



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 

 الجامعة بكميات االستراتيجى التخطيط اجتماعات 
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 لمجامعة المركزية بالوحدة االستراتيجى التخطيط فرق عمل ورش 



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          
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  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 

 



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 
 اجتماعات لجان العمل بالوحدة المركزية لمتخطيط االستراتيجى ) األمانة الفنية – 

 اإلعالم والتواصل – مديرى وحدات الكميات (



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          

 

 النهائية المراجعة -( المراجعين – المنسقين – المتابعة – الصياغة)  لجان عمل فرق 



  )االطلاه اىضبّٜ( 1011-1027ٞخ غٍزوارٞاإل خطاىق          
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 7107 بنها جامعة الستراتيجية التتنفيذية الخطة ،(   الثانى االصدار)  م7177 -7107 االستراتيجية الخطة تسميم مراسم-

 بحضورالسادة الجامعة رئيس/  الدكتور االستاذ لمسيد لمجامعة االستراتيجى التخطيط مدير/  الدكتور االستاذ من م7177
 ة .بالجامع االستراتيجى التخطيط فريق و الجامعة  يادات
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   ط٘ه رنمبهٝخ ىوئٌٞ اىغبٍعخ ٍع ٍلٝو اىزقطٞؾ االٍزوارٞغٚ ىيغبٍعخ ٗفوٝق اىزقطٞؾ

 ثعل رَيٌ اىقطخ االٍزوارٞغٞخ
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 ثبىغبٍعخ: االرظبه ٍٗبئو

 

 .شبهي فوٝل ّلا -ثْٖب  -اىقيٞ٘ثٞخ  ٍؾبفظخ -عَٖ٘هٝخ ٍظو اىعوثٞخ  اىعْ٘اُ

 اىزيٞفُ٘
0233132022 - 0233132021 

0233123524- 0233123525 - 0233123527 

 اىوٍي اىجوٝلٙ

 

23528 

 0233123522 - 0233117492 فبمٌ

 /http://www.bu.edu.eg اإلىنزوّٜٗاىَ٘قع 

  bu.edu.eginfo@ ىيغبٍعخ ىنزوّٜٗاىجوٝل اإل

 

 

 :٘ؽلح اىَوميٝخ ىيزقطٞؾ اإلٍزوارٞغٜ ثبىغبٍعخثبى االرظبه ٍٗبئو

 

 اىعْ٘اُ
ٍجْٜ ميٞخ اىؾبٍجبد  -ثْٖب  -اىقيٞ٘ثٞخ  ٍؾبفظخ -عَٖ٘هٝخ ٍظو اىعوثٞخ 

 .اىلٗه اىَبثع -اىَعيٍ٘بدٗ

 0133188857 / فبمٌ اىزيٞفُ٘

 /http://www.spu.bu.edu.eg اإلىنزوّٜٗاىَ٘قع 

 ىنزوّٜٗاىجوٝل اإل
spu@bu.edu.eg 

spu.manger@bu.edu.eg 
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