
 

  

  

 

 مؤشرات أداء األهداف االسرتاتيجيةدليل 
 وكيفية حتقيق التوافق معها 2030للتعليم العايل خبطة مصر 

 عداد إ

  



 
 

 م2030 خبطة مصر العايل للتعليم ةاالسرتاتيجي مصفوفة مؤشرات أداء األهداف
 

الهدف االستراتيجي 

 2030بخطة مصر 
 البرامج التنفيذية الهدف التنفيذي

 طبيعة

 المؤشر
 الحالي الوضع المؤشر تعريف األداء االستراتيجي مؤشر

 هدف

2020 
 2030 هدف

الن ننا    تحسنننننة جودظ 
التعليمي منا يتواق  مع 

 الن   العالمية

تفعيننق اوا نند اال تمنناد والجودظ  
 لمسايرظ للمعايير العالمية.

تحسننية الجودظ بمؤسننسننا   
 التعلي  العالي.

 مخرجا 
العالي    نسننبة مؤسننسننا  التعلي 

الحاصننلة  لا اال تماد مة هي ة 
 الجودظ ضماة

المتقندمنة    ينخخنذ قي اال تبنار المؤسنننننسنننننا  الحندي نة
 والمؤسسا  المعتمدظ للحصوق  لا اال تماد

7.5% 30% 80% 

 نتا ج
 استراتيجية 

مؤشنر التناقسنية العالمية حمحور 
 التعلي  العلي  والتدريب(

 وامق يشنننر  لا ترتيب مصنننر المقارة دولياد قي  دظ  
وجودظ   قي اال تبنار معندق االلتحناا بنالتعلي  العنالي  تنخخنذ

 التعلي  المتاح

 الترتيب
118 /148 
 درجة 3.1

النتنرتنينننب  
75 

 45الترتيب 

منتنطنلنبنننا    منة  النمنتنعنلن   تنمنننينة 
النننحنننادي  النننقنننرة  ومنننهنننارا  

 والعشرية.
 

مننعنننادال    ننن نننا   تننطننبننينن  
الننمصننننننرينننة   الشننننننهنننادا  
واال تراف بالشنننهادا  العليا  

 حالتدويق(.

 مخرجا 

النواقننندينة النطننب  منة   نسنننننبنننة 
قي الجنامعنا      جمنالي المقيندية

 المصرية
 حسب التخصص

التعلي  العنالي    يُسنننننتند ق  لا مندي تنناقسنننننينة من ومنة
  الطناب الندوليية لنلتحناا بنالبرامج واندرتهنا  لا جنذب

التخصنننننصنننننا  التي    التعليمينة المختلفنة  لا اختنف
 تقدمها

2% 3% 6% 

هننينن نننة د نن    اننندرا   وتننطننويننر 
 التدريس والقيادا ·

بناء نوادر تدريسننننية متمي ظ  
 بمؤسسا  التعلي  العالي.

 مخرجا 
التدريس   نسننننبة ء ضنننناء هي ة

منح بح ينة قي  الحناصنننننلية  لا
 ميةل ا جامعا 

المعلمية مجهودا  تطوير  هي ننة   يقيس  وء ضننننننناء 
  المنح البح ينة سنننننواء ءننانن  بع نا  التندريس مة خنق
 مشرك خارجية ءو  شراف

0.3% 1% 3% 

األننننادينمنينننة   النبنرامنج  تنطنوينر 
واالرتقاء بخسناليب التعلي  والتعل   
االبنتنننننار   منع  النتنقنوين   وءننمننناط 

 والتنوع قي ذلك.

تطوير المنناهج اسنننننتنناداد  لا  
 اإلطار القومي للمؤهن .

 نتا ج
 استراتيجية 

المتعطلية مة خريجي  نسنننننبننة 
مؤسنننننسنننننا  التعلي  العنالي مة 
النمنتنعنطنلنينة حسنننننننب    جنمنننالني 

 التخصص

منخنرجنننا  بنينة  النفنجنوظ  حنجن   النعنننالني    ينقنينس  النتنعنلنين  
 العمق واحتياجا  سوا

35.1% 30% 20% 

البنيننة التن يميننة للو ارظ   تطوير 
ومؤسننننسننننا  التعلي  العالي بما 
المرونننة واالسنننننتجننابننة   يحق  

 وجودظ التعلي .

 مدخن  --- 
 معدق الطنب  لا نق  ضنو هي ة

  لا التخصصالتدريس بناءا 

العلمي للطالب ويقيس   يقيس األ ر المباشنننر للتحصنننيق
 األ باء

 مة جهة ءخري الدراسية  لا ء ضاء هي ة التدريس

42 :1 
 حمتوسط(

 

38 :1 
 حمتوسط(

35 :1 
 حمتوسط(

  لا ءة ينوة الحد األاصا
التخصنننننصننننننا     1:  60 قي 

 الن رية
التخصنننننصننننننا     1:  25 قي 

 العملية
 

التننولوجية  التوصننق  لا الصنني   
واإللينترونيننة األن ر قعنناليننة قي 
المسنننننتهنندقننة   المعرقننة   رض 
بة  وتنننداولهنننا  العنلنمني  والبنحنننع 
ينر نننب   ومنة  والنمنعنلنمنينة  النطننب 

 مة ءبناء المجتمع.

النبنحنوع   منرانن   دور  تنفنعنينننق 
 .بمؤسسا  التعلي  العالي

 مخرجا 
األبنحننناع ننمنو  النعنلنمنينننة    منعننندق 

دورينا   لمينة    المنشنننننورظ قي
 محنمة

العلمية المنشننورظ قي   ل يادظ قي البحوعيقيس نسننبة ا
  لا مستوي العا  شتا المجاال 

13.6% 15% 20% 

للجميع   التعلي    تنناحننة 
 دوة تميي 

 يادظ قرص اإلتاحة بمؤسنننسننا   
 التعلي  العالي.

التوسنع قي  نشناء مؤسنسنا   
للتعلي  العالي بالمشنننارنة مع 

 .القطاع األهلي والخاص

 مدخن 
العالي    التعلي  دد مؤسننننسننننا   

لنلننن ننناقنننة د  والنتنخصنننننص    طنبنقنننا
 الجغراقي والتو يع

العالي مة خنق  دد   يقيس القدرظ االسننننتيعابية للتعلي 
المختلفنة    والنلينا  المتناحنة قي المحناق نا   الجنامعنا 

 حالبرامج( والتخصصا  المختلفة

 جامعة 44
 نلية 371حنومية تشمق  23
 نلية 126جامعة خاصة تشمق  21و

50  
 جامعة

 جامعة 64
جننامعننة جنندينندظ  ننامننة    20

جنامعنا     7وخناصنننننة وءهلينة   
جنننديننندظ      200 لنينننتنروننينننة 

 برنامج جديد

 مخرجا 
نسبة االلتحاا بالتعلي  العالي مة 

 سنة 22  لا 18سة 
  22 –  18نسنننننبنة السننننننناة قي المرحلنة العمرينة مة 

 لتحقوا بالتعلي  العالياالذية 
31% 35% 45% 

سننننياسننننا  ون   القبوق  تطوير 
 بالمؤسسا  التعليمية.

تحديع ن   القبوق بمؤسسا   
 التعلي  العالي

 مدخن 
اإلنفاا العا     نصننننيب الطالب مة

النعنننالني   نلنا د   النتنعنلنين   حوقنقنننا
 للتخصص(

يعبر  ة مندي ءولوينة التعلي   نند الندولنة  حينع  ة 
 تشمق االست مار والمرتبا  نسبة اإلنفاا

  ( 2012ط  جنيه للطالب حمتوس  7600
يت  وضننننع األهداف بالمواءمة مع محور  *

 االاتصاد وو ارظ التعلي 
 العالي لتحديد متطلبا  التخصصا  المختلفة 

تحسننننة تناقسننننية ن   
 ومخرجا  التعلي 

تحسننننية الدرجة التناقسننننية قي 
 تقارير التعلي  العالمية.

 --- 
 نتا ج

 استراتيجية 

المدرجة     دد الجامعا  المصنرية
جنامعنة    500  ترتينب ءقضنننننققي 
 العا  حمؤشر شنغهاي( قي

التعلي  العنالي للطلنب    يقيس اندرظ واسنننننتجنابنة من ومنة
 العالمي

 وخدماته المت ايد  لا برامج التعلي  العالي
 جامعة واحدظ

3  
 جامعا 

 جامعا  7

النندينننامينيننة بية  تفعيننق العناننة 
مخرجا  التعلي  ومتطلبا  سنوا 

 العمق.

الخريجية بمؤسننننسنننا   ربط  
التو يف داخق سننننوا العمق  

د. د و اليمياد ودوليا  محليا
 مخرجا 

  لا منح  الحاصنلية  الطنب   دد
  مينةل نا  جنامعنا   دراسنننننينة قي

 التخصص حسب

 المصنننننرينة وجودظ اال تراف بنالجنامعنا   يقيس مندي
تحنديند   التنناقس  ويجنب  واندرتنه  لا  العنالي  التعلي 

د للطنب معرقنة البرامجو  التخصنننننصنننننا     األن ر جنذبنا
د  المصريية لتطوير  ن يرها محليا

وضننع يلية ون   لجمع المعلوما  ورصنند البيانا   ة الطنب الذية يدرسننوة بالخار   
 وتحديد نسبة الحاصلية منه   لا منح دراسية مة الحنومة

 



 

 واجلامعة  األهداف االسرتاتيجية للكليةمنوذج مصفوفة حتقيق التوافق بني 
 2030 خبطة مصر ايلالع للتعليم ةاالسرتاتيجي واألهداف

 

 األهداف االسرتاتيجية للجامعة 2030األهداف االسرتاتيجية والتنفيذية للتعليم العايل خبطة مصر 
 2030خلدمة خطة مصر 

 األهداف االسرتاتيجية للكلية
 2030خلدمة خطة مصر 

 وخطة اجلامعة االسرتاتيجية 
اهلدف  

 لتنفيذيةاالربامج  اهلدف التنفيذي  االسرتاتيجي

تحسنننننة النظ م       
وننننننن   نعنلم ن    م نعنينينمن ي 
 وع م   م م ي  ممة

ماونعنمننننننن ن  م ن نلنظ  نمسنننننننننننننننننننن  ن ظ   منلمونننننننل  تنعنينمنننننننع 
  يمي  ير م ي  ممة. 

بمؤسننننننننننننننسننننننننننننننن   م عييمم تحسنننننننننننننن ر  م  لنظ  
 .  م ي لي

  

م ن ن    ونعنانينلننننننن    ون ننننننن  م   ونة  م نمنعنينينم  تنمن ن ر  
ية.   م ح ني  م يشر

 

تابي  ن    وي نا  م شن  نم  م مينية  
مف ب  ش  نم  م ييم  )م عل يع(.    ماوير

  

ظ بمؤسننننننننسنننننننن    نوم  تاوي  مل م  هيئة م عل يس  م  م نم · ب  ء كلمن  تل يسننننننننمة وعمير 
. م عييمم   م ي لي

  

موج مألكننن نةممنننة  ما ت ننن ء بننن سنننننننننننننننن  مننن   تاوي  م ير
مابنعن ننننننن    ونع  م نعن نوينم  م نعنينينمنم  م نعنينينم  قننمننننننن ك 

ي ذ ك. 
 
  م ع وع ف

 مل م     م  ل ي 
ق
تاوي  م م  هج مسنننننننننننننا  نم

  يمؤهال . 
  

تاوي  م بنمنننة م ع  مممنننة  يلمم ظ  وؤسننننننننننننننسنننننننننننننننن   
 ماسننننننننننننننع نن بننة م عييمم م ينن لي بمنن  ةح   م م  نننة  

  النظ م عييمم. 

 ---   

م علصنننننننننع مل م ونننننننننيي م ع  ل لامة  م  م ير نمة  
ي و ة م مي  ننننة م مسننننننننننننننع ننننل ننننة  

 
مألكير  ينننن  مننننة ف

 م لحننا م يي ي  تننلم   نن  بة م االع  م مييم ر   
  وة   غ  وة قب  ء م م عمع. 

تعيمنع ن   و مك  م لحل  بمؤسننننننننننننننسنننننننننننننن   
 .م عييمم م ي لي 

  

م نننننننعنننننننينننننننينننننننمنننننننم   متننننننن لنننننننة 
 ن   تميير    ي ميع

 . ي مششن ء وؤسنسن    يعييمم م ي لي  مي نظ   ص م ت لة بمؤسس   م عييمم م ي لي
 
م علسنع ف

 .ب  مش  كة وع م  ا ع مألهلي  م خ ص
  

تاوي  سنننننننننم سننننننننن    ن م م  بل  ب  مؤسنننننننننسننننننننن   
 م عييمممة. 

تحلةا ن م م  بل  بمؤسننننننسنننننن   م عييمم 
 م ي لي 

  

تحسنة ت   سنمة ن م  
 م عييمم وخ ا   

ي ت ن  ي  م عييمم  
 
تحسنننننننننننننن ر  م نل انة م ع ن  سننننننننننننننمنة ف

 م ي  ممة. 
 ---   

وخ اننننننن    ب ر   م نننننننل  ننننننن وم منننننننة  م يالمنننننننة  تعيمنننننننع 
 م عييمم  وعايل   سلق م يمع. 

 بط م خري  ر  بمؤسننننننننننننننسنننننننننننننننن   م عل م  
 .
ق
  ن  م 

ق
  إميممم 

ق
 نمخع سلق م يمع وحيم 

  

 


