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جامعة جنوب الوادي؛ إحدى قالع التعميـ العالي الميمة في مصر ،وقد أُنشئت لإلسياـ

في التنمية المستدامة في جنوب مصر ،ىذا فضال عف دورىا في بناء المجتمع وتطويره ،ونقؿ
التكنولوجيا واعداد أجياؿ قادرة عمى العمؿ وتزويدىا بالعمـ والمعرفة في ظؿ منافسة عالمية ،
ار لجيود الجامعة في بنا مستقبميا وتحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا ،فقد أعدت الخطة
واستمر اً
امتدادا لمخطط االستراتيجية
االستراتيجية الحالية  8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ  ،وذلؾ
ً
السابقة التي أعددتيا وعممت عمى تنفيذىا بداية مف عاـ  8118وحتى تاريخو.

تأتي الخطة االستراتيجية الحالية لجامعة جنوب الوادي ،انطال ًقا مف رؤية مصر  8121لمتنمية المستدامة،
واستراتيجية الحكومة لتطوير التعميـ العالي في مصر 8121-8102ـ "مصر تستثمر في المستقبؿ" ومتوافقة معيما،

فيي خطة طموحة وواعدة لتقديـ تعميـ ٍ
ويمبي احتياجات المجتمع،
عاؿ متميز ،وبحث عممي يدعـ اقتصاد مصر ُ
لتحقيؽ التنمية المستدامة في صعيد مصر.

يعكس اإلطار العاـ لمخطة االستراتيجية الحالية لجامعة جنوب الوادي جيدًا متمي ًاز مف حيث )0 :تغطية

الجوانب اإلدارية والتعميمية والبحثية والمجتمعية لمجامعة؛  )8المشاركة المتنوعة مف القيادات العميا لمجامعة وأعضاء

ىيئة التدريس والطالب واإلدارييف والمعنييف مف خارج الجامعة؛  )2استخداـ منيجيات التخطيط االستراتيجي المتعارؼ

عمييا؛  )4التنوع في األساليب الوصفية والكمية لمتحميؿ االستراتيجي ،والتنوع في استخداـ األدوات؛  )2التسمسؿ

المنطقي في األفكار والسرد حتى صياغة الخطة في شكميا النيائي؛  )6التوازف إلى حد ما في التحميؿ بيف البيئة
الداخمية والخارجية إلعطاء صورة مكتممة لموضع الراىف لمجامعة.
تركز الخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي  8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ عمى :إعداد خريجي
الجامعة لممارسة مينية وبحثية منافسة ،والتطوير المستمر لقدرة الجامعة المؤسسية وزيادة الفاعمية التعميمية لكمياتيا
وبرامجيا ،واعداد باحثيف متميزيف قادريف عمى تقديـ بحوث إبداعية وتطبيقية ،وتقديـ خدمات مجتمعية متميزة؛ تسيـ
في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة ،والتطوير المستمر لمبرامج والكميات واداراتيا وتأىيميا لالعتماد ،ورفع
جاىزية الجامعة وتنافسيا ،والتوظيؼ األمثؿ لمموارد البشرية والمادية ،وتنمية الموارد المالية الذاتية لمجامعة ،والعمؿ

عمى تطوير المستشفيات الجامعية ،وما تقدمو مف خدمات متميزة ،وتقديـ أنشطة طالبية متنوعة ،وأف تصبح الجامعة
بيت خبرة لدراسات التنمية المستدامة ومنارة لتعزيز ثقافة االبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمع.
وتشتمؿ الخطة االستراتيجية عمى خطة تنفيذية تـ فييا تحديد األنشطة والممارسات الالزمة لتحقيؽ كافة
األىداؼ االستراتيجية وتحديد المسئوليف عف التنفيذ والوقت المحدد لمتنفيذ ،وتحديد مجموعة مف المؤشرات لممتابعة
وتقييـ األداء.
وتعتزـ جامعة جنوب الوادي تنفيذ خطتيا االستراتيجية  8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ مف خالؿ إدارة
استراتيجية تعمؿ بجيد لإلسياـ في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 8121ـ.
أ.د عباس منصور
رئيس الجامعة
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تقدـ جامعة جنوب الوادي خدمات التعميـ العالي لمساحة جغرافية كبيرة تقدر بػ ( )%81تقر ًيبا مف
مساحة جميورية مصر العربية ،في محافظات قنا واألقصر والبحر األحمر ،وتضـ الجامعة ثالثة

وعشروف كمية منيا ( )07كمية في مقر الجامعة بقنا ،و( )2كميات في فرع الجامعة باألقصر ،وكمية
واحدة في فرع الجامعة بالبحر األحمر ،كما تضـ الجامعة عدد ( )8معيد فني ،ومدرسة فنية ،وفي عاـ

8108/8107ـ يدرس بالجامعة عدد ( )21729طالب وطالبة بالمرحمة الجامعية األولى منيـ ()82

طالبا
ً

طالبا
ً

افدا مف الدوؿ العربية واألجنبية ،وعدد ( )8881طالب وطالبة بالدراسات العميا منيـ عدد ()228
و ً
نامجا ،منيا عدد ( )004برنامجاً في
و ً
افدا ،وتمنح كميات جامعة جنوب الوادي عدد ( )482بر ً

المرحمة الجامعية األولى ،وعدد ( )270برنامجاً في مرحمة الدراسات العميا (دبموـ عالي – ماجستير–

دكتوراه) ،ويعمؿ بالجامعة عدد  0719عضو ىينة تدريس ومعاوف ،معظميـ حصؿ عمى درجات عممية
مف جامعات عالمية؛ تـ تدريبيـ في أفضؿ المؤسسات وجمبوا لمجامعة رؤى عالمية تثرى البنية التعميمية
والبحثية.
قامت الجامعة بوضع خطتيا االستراتيجية 8182/8188 – 8109/8108ـ بمشاركة كافة

المعنييف داخؿ الجامعة وخارجيا ،وأتبعت المنيجية العممية المتعارؼ عمييا في إعداد الخطط
سعيا لتحقيؽ رسالتيا المعمنة ليكوف ذلؾ بمثابة مؤشر إيجابي عمى تطور الفكر
االستراتيجية ،وذلؾ ً
االستراتيجي والسياسات الحاكمة في جامعة جنوب الوادي.
ويعرض الممخص التنفيذي العناصر الرئيسة لمخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي

8182/8188 – 8109/8108ـ ،حيث تتكوف مستندات الخطة مف ثالثة أبواب جاء الباب األوؿ
بعنواف :التعريؼ بجامعة جنوب الوادي ،وفيو تـ عرض نشأة الجامعة وتطورىا ،وفروعيا التي تحولت إلى

جامعات مستقمة ،وموقع مقرىا وفروعيا وكمياتيا ومعاىدىا والبرامج التي تمنحيا لممرحمتيف الجامعية

األولى والدراسات العميا ،ومستشفياتيا الجامعية ،والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بيا ،والموارد

البشرية بيا ،والبيانات الكمية ألنشطة قطاعات الجامعة الرئيسة :قطاع التعميـ والطالب  -قطاع
الدراسات العميا والبحوث  -قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،واختتـ الباب األوؿ ببياف مدى اإلنػجاز

في تحقيؽ الرؤية االستراتيجية السابقة لمجامعة 8108 -8102ـ.

جاء الباب الثاني بعنواف :إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة لمجامعة ،وفيو تـ عرض منيجية إعداد

الخطة االستراتيجية ،ومراحؿ إعدادىا مف حيث :اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي ،والتمييد لمتحميؿ البيئي،
والتحميؿ البيئي الرباعي ،واجراء عممية التحميؿ البيئي لمبيئتيف الداخمية والخارجية ،ومصفوفة تقييـ العوامؿ

الداخمية والخارجية ،وتحديد الوضع االستراتيجي ،واالستراتيجيات البديمة لمجامعة ،والسمات المميزة ليا،
والقضايا االستراتيجية األساسية لمجامعة ،وتحميؿ الفجوة االستراتيجية ليا .وتـ إعداد الصياغة النيائية
07

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

لرؤية الجامعة خالؿ الخمس سنوات القادمة وتنص عمى:
" التميز في التعميـ العالي لممساىمة في التنمية المستدامة بصعيد مصر" .
وجاءت رسالة الجامعة لتعكس السبب الرئيسي الذي وجدت مف أجمو .وليذا تعكس مجموعة

األنشطة والممارسات التي تسعى الجامعة إلى القياـ بيا والوسائؿ التي يمكف مف خالليا تحقيؽ رسالة

الجامعة والتي تنص عمى:

"إعداد الخريجيف لممارسة مينية وبحثية منافسة إقميميا وعالمياً مف خالؿ قدرة مؤسسية وفاعمية تعميمية
جاذبة وداعمة تمكف الطالب مف اكتساب ميارات متطورة ،وباحثيف قادريف عمى تطوير تخصصاتيـ

بتقديـ بحوث تطبيقية ،وتقديـ خدمات مجتمعية متميزة تسيـ في التنمية المستدامة مف خالؿ بناء شراكات

استراتيجية فاعمة وتعزيز اليوية الثقافية والقيـ الوطنية ،والتطوير المستمر لبرامج وكميات الجامعة واداراتيا
وتأىيميا لالعتماد ،ورفع جاىزية وتنافسية الجامعة والتوظيؼ األمثؿ لمموارد ،وتقديـ برامج تدعـ االبداع

التكنولوجي واالبتكار واقتصاد المعرفة ودراسة القضايا التنموية الرئيسة بالمجتمع".
كما تضمف الباب الثاني تحديد القيـ الحاكمة وتتضمف تمؾ القيـ :الجودة ،العمؿ الجماعي ،الحوار
الفعاؿ وتقدير العالقات اإلنسانية ،االبتكار واالنفتاح ،االستدامة والتنوع ،النزاىة والشفافية والمحاسبية.
وتحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة تـ تحديد الغايات االستراتيجية لمجامعة في ( )00غاية استراتيجية ىي:
الغاية ( :)0إعداد خريجي الجامعة لممارسة مينية وبحثية منافسة في سوؽ العمؿ.
الغاية ( :)8التطوير المستمر لقدرة مؤسسية وفاعمية تعميمية جاذبة وداعمة.
الغاية ( :)2التميز في تقديـ بحوث إبداعية وتطبيقية.
الغاية ( :)4تقديـ خدمات مجتمعية تسيـ في التنمية المستدامة.
الغاية ( :)2التطوير المستمر لبرامج وكميات الجامعة واداراتيا وتأىيميا لالعتماد.
الغاية ( :)6رفع جاىزية وتنافسية الجامعة واستقالؿ فرعييا.
الغاية ( :)7التوظيؼ األمثؿ لمموارد وتنمية الموارد المالية الذاتية لمجامعة.
الغاية ( :)8تطوير المستشفيات الجامعية وما تقدمو مف خدمات متميزة.
الغاية ( :)9دعـ األنشطة الطالبية المتنوعة والمشاركة الطالبية الفاعمة.
الغاية ( :)01تصبح الجامعة منارة لتعزيز االبداع التكنولوجي واالبتكار واقتصاد المعرفة.
الغاية ( :)00تصبح الجامعة بيت خبرة لدراسات التنمية المستدامة.
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واختتـ الباب الثاني بترجمة الغايات االستراتيجية إلى أىداؼ استراتيجية ومؤشرات أداء ،ووضع

الخطة التنفيذية.

جاء الباب الثالث بعنواف :متابعة وتقييـ الخطة االستراتيجية الجديدة لمجامعة  ،وتـ فيو تحديد

العقبات والمخاطر المحتممة لمخطة ،وكيفية مواجيتيا ،وتحديد آليات متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية،

وطرؽ تقييـ تنفيذىا .كما تضمنت مستندات الخطة االستراتيجية الخطة التنفيذية مبيف فييا الجدوؿ الزمني
اإلجمالي لتنفيذ الغايات واألىداؼ االستراتيجية واألنشطة والممارسات موزًعا عمى سنوات الخطة،
ومؤشرات األداء لألنشطة والممارسات في كؿ ىدؼ.
تضمنت مستندات الخطة االستراتيجية عدد ( )7مالحؽ ،األوؿ عف البرامج األكاديمية التي تمنحيا

جامعة جنوب الوادي في المرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا :دبموـ – ماجستير – دكتوراه ،والثاني
عف المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا وفرعييا في األقصر والبحر
األحمر ،الثالث عف مدى إنجاز تحقيؽ الرؤية االستراتيجية السابقة لجامعة جنوب الوادي -8102

8108ـ  ،والرابع خاص بنتائج التحميؿ البيئي لعوامؿ البيئتيف الداخمية والخارجية بالجامعة ،والخامس عف
مصفوفة  TOWSلتحديد القضايا الحرجة اآلنية لجامعة جنوب الوادي ،والسادس لقطات مف خطابات

وتقارير السادة المحكميف لمخطة االستراتيجية مف خارج الجامعة ،والسابع فريؽ إعداد الخطة االستراتيجية

لمجامعة 8182/81088- 8109/8108ـ.
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Strategic Plan of South Valley University (2018/2019 – 2022/2023)
Executive Summary
South Valley University offers higher education services for a large
geographical area, estimated at about 20% of Egypt in the governorates of Qena,
Luxor and the Red Sea. The university has 23 colleges, 17 in Qena, 5 in Luxor, and
one in the Red Sea. Further, the university has 3 technical institutes. The university has
50739 undergraduate students including 83 Arab and foreign countries students, and
8220 higher studies students including 552 Arab and foreign students. The colleges of
South Valley University grant 485 educational programs; 114 for undergraduate
students, and 371 for postgraduate students (Diploma, MA, and PhD). The university
has 1709 staff members (doctors and teaching assistants). A lot of them received
degrees from international universities. They were trained in the best international
institutions acquiring new experiences and visions that help in enriching the
educational and research field.
The University strategic plan (2018/2019-2022/2023) was developed by the
participation of all those who are concerned within and outside the university. The
well-known scientific methodology was utilized in preparing the strategic plans in
order to achieve its stated mission to be a positive indicator of the development of
strategic thinking and the ruling policies at South Valley University.
The executive summary presents the main elements of the strategic plan of
South Valley University (2018/2019 - 2022/2023); as the documents of the plan
consist of three chapters.
The first chapter entitled: "Introducing South Valley University". It showed the
university foundation, its development, and its branches which have become
independent universities, the university location, its branches, colleges, institutes, and
the programs granted for undergraduate and postgraduate courses, its hospitals, centers
and units of a distinguished nature, human resources. The first chapter also contained
quantitative data for the university's main sectors: (a) Sector of education and students,
(b) higher studies and research sector, (c) community service and environmental
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development sector. The first chapter was concluded with to what extent was the
University's previous strategic vision 2015-2018 achieved.
The second chapter entitled: "Preparation of the university new strategic plan".
The methodology used in preparing the strategic plan was presented in terms of
preparation for strategic planning and environmental analysis, quadripartite
environmental analysis, analyzing both internal and external environments, preparing
matrix of the internal and external factors, Identifying the strategic situation and the
university alternative strategies, its distinctive features, the basic strategic issues of the
University, and analyzing its strategic gap. The final draft of the university vision was
prepared during the next five years as follows:

"Excellence in Higher Education to contribute to sustainable development in Upper
Egypt."
The University`s mission reflects the main reason why it was found. It therefore
reflects a set of activities and practices that the University seeks for and the means
through which the University's mission can be achieved, which states:

"Preparing graduates for regional and professional research practice and competition
through an attracting and supporting educational institution capable of enabling
students to acquire advanced skills and researchers who are able to develop their
specialization by carrying out experimental research and providing outstanding
community services that contribute to sustainable development through building
effective strategic partnerships and promoting identity, cultural and national values,
the continuous development of the University's programs and faculties and their
qualification for assurance, raising the university's readiness and competitiveness,
optimizing the use of resources, and providing programs that support technological
innovation, invention, the knowledge economy and the society basic developmental
issues".
Additionally, the second chapter determines the ruling values

including:

quality, teamwork, effective dialogue and appreciation of human relations, innovation
and openness, sustainability and diversity, integrity, transparency and accounting. To
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achieve the vision and mission of the university, eleven strategic goals of the
university were set. As follows:
1. Preparing university graduates for competitive professional and research practices
in the labor market.
2. The continuous development of attractive and supportive institutional capacity and
educational effectiveness.
3. Excellence in providing innovative and applied research.
4. Providing community services that contribute to sustainable development.
5. Continuing development of the University's programs and faculties, its
administration and qualification for quality assurance.
6. Raising the university's readiness and competitiveness and independence of its
branches.
7. Optimal use of resources and development of the university financial resources.
8. Developing university hospitals and providing them with distinguished services.
9. Supporting diverse student activities and active student participation.
10. The University will become a beacon to promote technological innovation,
innovation and knowledge economy.
11. The University will become a home for sustainable development studies.
The second chapter concluded by translating the strategic objectives into
strategic goals and performance indicators, and developing the implementation plan.
The third chapter entitled: Follow-up and evaluation of the new strategic plan
of the University. In this chapter the obstacles and potential risks of the plan and how
to address them, and identify mechanisms to follow up the implementation of the
strategic plan, and ways to evaluate its implementation, were determined.
The strategic plan documents also included the implementation plan, indicating
the overall timetable for the implementation of the strategic goals and objectives, and
activities and practices distributed over the years of the plan, and the performance
indicators of the activities and practices of each goal. The documents of the strategic
plan included seven appendices, as follows; (1) the academic programs awarded by
South Valley University to both undergraduate students and postgraduate studies:
Diploma, Master, and PhD; (2) the centers and units of a special nature at the South
23
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Valley University in Qena and its branches in Luxor and the Red Sea; (3) the
achievement of achieving the previous strategic vision of the university 2015/2018; (4)
the results of environmental analysis of the internal and external environment factors
of the university; (5) the TOWS matrix to identify the critical issues of South Valley
University; (6) the documentation of preparing the strategic plan; and (7) the team of
preparing the strategic plan of the university 2018/2019 -20122/2023.
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 1-1نشأة الجامعة وتطورىا
 2-1فروع الجامعة التي تحولت إلى جامعات مستقمة
 3-1مقر الجامعة وفروعيا وكمياتيا ومعاىدىا والبرامج التي تمنحيا لممرحمتين الجامعية األولى

والدراسات العميا.

 4-1مستشفيات الجامعة
 5-1المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة
 6-1الموارد البشرية بالجامعة
 7- 1البيانات الكمية أل نشطة ططاعات الجامعة الرئيسة:
 1-7-1البيانات الكمية ألنشطة الجامعة في ططاع التعميم والطالب
 2-7-1البيانات الكمية ألنشطة الجامعة في ططاع الدراسات العميا والبحوث
 3-7-1البيانات الكمية ألنشطة الجامعة في ططاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 8-1بيان مدى إنـجاز الرؤية االستراتيجية السابقة لمجامعة 2118 -2115م
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اسعا يمتد عبر ثالث محافظات؛ قنا واألقصر والبحر
تغطي جامعة جنوب الوادي مدى جغرافيًّا و ً
األحمر ويقع الحرـ الرئيس في مدينة قنا التي تقع عمى بعد  611كيمو متر جنوب القاىرة ،بدأت الدراسة

في جامعة جنوب الوادي كفرع مف جامعة أسيوط سابقًا ،في أكتوبر 0971ـ ،وتـ فصؿ جامعة جنوب
الوادي عف جامعة أسيوط بالقرار الجميوري رقـ ( )82بتاريخ 0992/0/8ـ؛ لتضـ الكميات التابعة

لجامعة أسيوط في قنا وسوىاج وأسواف في ذلؾ الوقت .وكاف تاريخ إنشاء كميات الجامعة كما بالجداوؿ

(.)2(،)8(،)0

جدوؿ ( )0تاريخ إنشاء كميات جامعة جنوب الوادي بمقرىا في قنا وفرعييا باألقصر والبحر األحمر.
الكميات

تاريخ اإلنشاء

 .0التربيػة بقنا

قرار جميوري رقـ ( )812بتاريخ 0971/00/2ـ

 .8العموـ بقنا

قرار المجمس األعمى لمجامعات بحمستو رقـ  807بتاريخ 0972/6/06ـ

 .2اآلداب بقنا

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )0048لسنة 0976ـ

 .4الطػب البيطري بقنا

قرار جميوري رقـ ( )082بتاريخ 0996/6/00ـ

 .2الفنوف الجميمة باألقصر

قرار جميوري رقـ ( )082بتاريخ 0996/6/00ـ

 .6التربية النوعية بقنا

قرار جميوري رقـ ( )289بتاريخ 0998/01/0ـ

 .7التجػارة بقنا

قرار جميوري رقـ ( )089بتاريخ 8116/4/09ـ

 .8الز ارعػػة بقنا

قرار جميوري رقـ ( )089بتاريخ 8116/4/09ـ

 .9التربية بالغردقة

قرار جميوري رقـ ( )089بتاريخ 8116/4/09ـ

 .01اآلث ػػار بقنا

قرار جميوري رقـ ( )089بتاريخ 8116/4/09ـ

 .00الحقػػوؽ بقنا

قرار جميوري رقـ ( )089بتاريخ 8116/4/09ـ

 .08الط ػ ػػب بقنا

قرار جميوري رقـ ( )867بتاريخ 8116/7/81ـ

 .02التربية الرياضية بقنا

قرار جميوري رقـ ( )867بتاريخ 8116/7/81ـ

 .04التمريض بقنا

قرار جميوري رقـ ( )867بتاريخ 8116/7/81ـ

 .02السياحة والفنادؽ باألقصر

قرار جميوري رقـ ( )284بتاريخ 8117/9/09ـ

 .06اليندسػػة بقنا

قرار جميوري رقـ ( )284بتاريخ 8117/9/09ـ

 .07طب الفـ واألسناف بقنا

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )0820بتاريخ 8102/01/21ـ

 .08اإلعالـ وتكنولوجيا االتصاؿ بقنا

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )0091بتاريخ 8104/7/6ـ

 .09العالج الطبيعي بقنا

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )480بتاريخ 8102/8/84ـ

 .81الصيدلة بقنا

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )0296بتاريخ 8102/6/08ـ

 .80الحاسبات والمعمومات باألقصر

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )8180بتاريخ 8106/7/84ـ

 .88األلسف باألقصر

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ (8106/01/02 )8692ـ

 .82اآلثار باألقصر

قرار وزاري رقـ ( )0822بتاريخ 8106/6/00ـ
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جدوؿ ( )8تاريخ إنشاء /ضـ المعاىد والمدارس الفنية بجامعة جنوب الوادي
تاريخ اإلنشاء

الكميات

 .0المعيد الفني لمتمريض بقنا

قرار وزاري رقـ ( )0281بتاريخ 8119/6/84ـ

 .8المعيد الفني الصحي بقنا

قرار وزاري رقـ ( )2886بتاريخ 8107/01/82ـ

 .2المدرسة الثانوية الفنية بقنا

موافقة اإلدارة المركزية لتنمية القوى البشرية بو ازرة الصحة والسكاف عاـ 8102ـ

جدوؿ ( )2تاريخ إنشاء الكميات الجديدة الصادر بيا ق اررات ولـ تبدأ الدراسة بيا بجامعة جنوب الوادي
الكميات

تاريخ اإلنشاء

 .0كمية الطب باألقصر

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )099بتاريخ 8108/8/7ـ

 .8كمية المغات والترجمة بالغردقة

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )099بتاريخ 8108/8/7ـ

 .2كمية السياحة والفنادؽ بالغردقة

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )099بتاريخ 8108/8/7ـ

 .4كمية اليندسة والطاقة بالغردقة

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )099بتاريخ 8108/8/7ـ

 .2كمية عموـ البحار والمصايد بالغردقة

قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ( )099بتاريخ 8108/8/7ـ

جدوؿ ( )4بياف بفروع جامعة جنوب الوادي التي تحولت إلى جامعات مستقمة
الجامعة
سوىاج
أسوان

التاريخ
قرار جميوري رقـ ( )089بتاريخ 8116/4/09ـ بتحويؿ فرع جامعة جنوب الوادي

بسوىاج إلى جامعة سوىاج

قرار رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة رقـ ( )200بتاريخ 8108/6/00ـ بتحويؿ
فرع جامعة جنوب الوادي بأسواف إلى جامعة أسواف.

تمنح جامعة جنوب الوادي عدد ( )486برنامجا (ممحؽ ، )0منيا عدد ( )002برنامجاً في

المرحمة الجامعية األولى ،وعدد ( )270برنامجاً في مرحمة الدراسات العميا (دبموـ عالي – ماجستير–

دكتوراه) في كميات مقر الجامعة بقنا ،وفرعييا في األقصر والبحر األحمر ،وذلؾ كما بالجدوؿ (.)2
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جدوؿ ( )2مقر الجامعة وفروعيا وكمياتيا ومعاىدىا والبرامج التي تمنحيا

لممرحمة الجامعية ( الميسانس/البكالوريوس) والدراسات العميا (دبموـ عالي -ماجستير -دكتوراه)
مقر

الجامعة

الكميات

عدد البرامج األكاديمية

المجموع

الميسانس والبكالوريوس

دبموم عالي – ماجستير– دكتوراه

التربيػة

88

84

46

العموـ

04

29

22

اآلداب

04

88

48

الطػب البيطري

0

62

66

الز ارعػػة

0

8

9

التربية النوعية بقنا

4

01

04

التجػارة

4

2

9

التربية الرياضية

2

02

06

الحقػػوؽ

0

4

2

الجامعة

اآلث ػػار

2

8

00

بقنا

الط ػ ػػب

0

69

71

التمريض

0

1

0

اليندسػػة

2

28

22

اإلعالـ وتكنولوجيا االتصاؿ

4

1

4

طب الفـ واألسناف

0

1

0

العالج الطبيعي

0

1

0

الصيدلة

8

1

8

المعيد الفني لمتمريض

0

1

0

المعيد الفني الصحي

0

1

0

الفنوف الجميمة باألقصر

8

88

26

السياحة والفنادؽ باألقصر

8

6

8

الحاسبات والمعمومات

4

1

4

األلسف باألقصر

6

1

6

اآلثار باألقصر

2

9

08

مقر

فرع

األقصر

فرع
بالبحر

التربية بالغردقػة

01

82

22

األحمر
اإلجمالي

002

29

270
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تـ إنشاء مستشفيات جامعة جنوب الوادي لتقديـ الخدمات التعميمية والصحية ألبناء جنوب الصعيد
في محافظات قنا واألقصر والبحر األحمر وأسواف  ،وذلؾ كما بالجدوؿ (.)6

جدوؿ ( )6بياف بمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية بجامعة جنوب الوادي
تاريخ اإلنشاء

المستشفى  /المركز
0

مستشفى قنا الجامعي بوسط البمد (المعبر)

8117ـ

8

مستشفى قنا الجامعي بالحرـ الجامعي

8104ـ

2

المستشفى التعميمي البيطري

8102ـ

4

العيادات الخارجية

8106ـ

2

مستشفى األسناف

8107ـ

6

مركز العالج الطبيعي والتأىيؿ

8107ـ

يوجد بجامعة جنوب الوادي عدد مف الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص يبمغ عددىا ()72

مركز ووحدة ذات طابع خاص (ممحؽ  ،)8لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة في مجاالت البحوث ودراسات

الرأي العاـ والطب والمغات وترميـ اآلثار وتنمية البيئة واالقتصاد والسياسة واالجتماع ،وموزعيف كميات

الجامعة واإلدارات المركزية بيا ،وذلؾ كما بالجدوؿ (.)7

جدوؿ ( )7عدد الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بجامعة جنوب الوادي

ـ

االدارة  /الكمية التابع ليا

عدد المراكز /الوحدات ذات الطابع الخاص

.0

اإلدارة المركزية بقنا

20

.8

المستشفى الجامعي

8

.2

التربيػة بقنا

0

.4

العموـ بقنا

4

.2

اآلداب بقنا

4

.6

الطػب البيطري بقنا

8

.7

الز ارعػػة بقنا

1

.8

التربية النوعية بقنا

2

.9

التجػارة بقنا

8

.01

التربية الرياضية بقنا

0

.00

الحقػػوؽ بقنا

0

.08

اآلث ػػار بقنا

0

.02

الط ػ ػػب بقنا

0

.04

التمريض بقنا

0

.02

اليندسػػة بقنا

8
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ـ

االدارة  /الكمية التابع ليا

عدد المراكز /الوحدات ذات الطابع الخاص

.06

اإلعالـ وتكنولوجيا االتصاؿ بقنا

4

.07

طب الفـ واألسناف بقنا

0

.08

العالج الطبيعي بقنا

0

.09

الصيدلة بقنا

8

.81

الفنوف الجميمة باألقصر

8

.80

السياحة والفنادؽ باألقصر

0

.88

الحاسبات والمعمومات

0

.82

األلسف باألقصر

0

.84

اآلثار باألقصر

1

.82

التربية بالغردقػة

4

اإلجمالي

72

 6-1املوازد البشسية باجلامعة.

تتنوع الموارد البشرية بجامعة جنوب الوادي  ،ويمكف عرض ذلؾ فيما يمي:
جدوؿ ( )8أعداد أعضاء ىيئة التدريس العامميف والمتفرغيف بكميات جامعة جنوب الوادي في العاـ الجامعي 8108/8107ـ

أستاذ

أستاذ متفرغ

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد متفرغ

مدرس

مدرس متفرغ

مدرس مساعد

معيد

اإلجمالي

التربيػة بقنا

02

7

08

4

28

9

9

04

016

العموـ بقنا

89

09

40

8

92

00

28

62

284

اآلداب بقنا

02

2

80

2

77

2

29

48

817

الطػب البيطري بقنا

01

2

04

1

27

0

84

02

014

الز ارعػػة بقنا

08

1

6

0

07

1

00

09

66

التربية النوعية بقنا

8

1

04

1

84

0

88

28

017

التجػارة بقنا

2

4

2

1

08

1

81

08

24

التربية الرياضية بقنا

4

1

4

1

4

1

00

2

88

الحقػػوؽ بقنا

1

1

4

1

8

1

6

6

84

اآلث ػػار بقنا

2

8

2

1

00

1

00

7

40

الط ػ ػػب بقنا

01

1

86

1

88

1

88

62

862

التمريض بقنا

1

8

1

04

1

02

07

1

48

اليندسػػة بقنا

2

1

2

1

09

1

09

08

64

الكمية
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أستاذ

أستاذ متفرغ

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد متفرغ

مدرس

مدرس متفرغ

مدرس مساعد

معيد

اإلجمالي

اإلعالـ وتكنولوجيا االتصاؿ بقنا

8

1

8

1

8

0

02

6

28

طب الفـ واألسناف بقنا

1

1

1

1

4

1

82

88

49

العالج الطبيعي بقنا

1

1

1

1

2

1

9

0

02

الصيدلة بقنا

0

1

1

1

8

1

00

0

02

الفنوف الجميمة باألقصر

8

1

9

1

82

1

81

82

79

السياحة والفنادؽ باألقصر

0

1

8

1

2

1

4

6

08

الحاسبات والمعمومات

1

1

0

1

8

1

1

1

2

األلسف باألقصر

0

1

1

1

4

1

2

2

02

اآلثار باألقصر

8

1

0

1

9

1

7

0

81

التربيػ ػػة بالغردقػ ػ ػ ػػة

2

1

2

0

02

0

4

4

89

084

48

072

20

499

44

489

267

0719

الكمية

اإلجمالي

35
30
25
20
15
10
5
0

شكؿ ( )0األساتذة العامميف مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة جنوب الوادي في العاـ الجامعي 8108/8107ـ
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43%

57 %

ركــــــىس
إَـــــبس

شكؿ ( )8نسبة أعضاء ىيئة التدريس الذكور واإلناث بجامعة جنوب الوادي في العاـ الجامعي 8108/8107ـ

900
850
800
750
700
650
600
550
500
2103 / 2102 2104 / 2103 2105 / 2104 2106 / 2105 2107 / 2106 2108 / 2107
أعضبء هيئخ التذريس

معبوني أعضبء هيئخ التذريس

شكؿ ( )2تطور أعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة جنوب الوادي في األعواـ الجامعية
مف  8108إلى 8108ـ
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21
447

انىظبئف انعهيب

133

انىظبئف انزخصصيخ
انًكزجيخ

1357

انىظبئف انفُيخ

661
انىظبئف انحشفيخ
انخذيبد انًعبوَخ

479

شكؿ ( )4أعداد الوظائؼ بالجياز اإلداري بجامعة جنوب الوادي في العاـ الجامعي 8108/8107ـ

44

14
انزخصصيخ

162

انًكزجيخ
انفُيخ

94

انحشفيخ

371

انخذيبد انًعبوَخ

شكؿ ( )2أعداد الوظائؼ في المستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي في العاـ الجامعي 8108/8107ـ
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 1-7-1البياىات الهنية ألىشطة اجلامعة يف قطاع التعليه والطالب.
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

انزشثيـخ
انعهىو
اآلداة
انزشثيخ ثبنغشدقخ
انطـت انجيطشي
انفُىٌ انجًيهخ
انزساعــخ
انزشثيخ انُىعيخ
انزجـبسح
انزشثيخ انشيبضيخ
انحقــىق
اآلثـــبس
انطـــــت
انزًشيض
انهُذســخ
انسيبحخ وانفُبدق
اإلعالو وركُىنىجيب اإلرصبل
طت انفى واألسُبٌ
انعالج انطجيعي
انصيذنخ
انحبسجبد وانًعهىيبد
اآلنسٍ
اآلثبس ثبألقصش
انًعهذ انفُي نهزًشيض
انًذسسخ انثبَىيخ انفُيخ
شكؿ ( )6أعداد الطالب المقيديف بالمرحمة الجامعية األولى بكميات جامعة جنوب الوادي في العاـ الجامعي
8108/8107ـ

9%

8%

83%
قطبع انعهىو انصحيخ

قطبع انزخصصبد انعهًيخ

قطبع انعهىو اإلَسبَيخ واالجزًبعيخ

شكؿ ( )7نسب أعداد الطالب بالمرحمة الجامعية األولى بقطاعات كميات الجامعة في العاـ الجامعي 8108/8107ـ
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شكؿ ( )8نسبة أعداد الطالب الذكور واإلناث المقيديف بالمرحمة الجامعية األولى بكميات الجامعة في العاـ الجامعي
 8108/8107ـ
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شكؿ ( )9تطور أعداد الطالب المقيديف بالمرحمة الجامعية األولى بالجامعة في األعواـ الجامعية مف 8102/8108ـ
إلى 8108/8107ـ

36

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

شكؿ ( )01إجمالي أعداد الطالب الوافديف المقيديف بالمرحمة الجامعية األولى بكميات جامعة جنوب الوادي في العاـ
الجامعي  8108/8107ـ
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شكؿ ( )00تطور أعداد الطالب الوافديف المقيديف بالمرحمة الجامعية األولى بالجامعة في األعواـ الجامعية
مف8102/8108ـ إلى  8108/8107ـ
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شكؿ ( )08الدوؿ التي ينتمي إلييا الطالب الوافديف المقيديف بالمرحمة الجامعية األولى بكميات الجامعة في العاـ الجامعي
 8108/8107ـ

1

1

33

3
9

انكىيذ
انسىداٌ
انعشاق
سىسيب
انسعىديخ

32

4

سوسيب
فهسطيٍ

شكؿ ( )02أعداد الطالب الوافديف مف دوؿ العالـ لمدراسة بالمرحمة الجامعية األولى بكميات الجامعة في العاـ الجامعي
 8108/8107ـ
38

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

2015/2016

2016/2017

2017/2018
75
65
55
45
35
25
15
5

هعلن تدريس العلىم هعلن تدريس الطبيعة
هعلن تدريس
الصيدلة االكلينكية هعلن تدريس العلىم
و الكيوياء باللغة
باللغة اإلنجليسية الرياضيات باللغة البيىلىجية باللغة
اإلنجليسية
اإلنجليسية
اإلنجليسية
شكؿ ( )04تطور أعداد الطالب المقيديف بالبرامج الخاصة بكميتي التربية بقنا والصيدلة بالمرحمة الجامعية األولى في
األعواـ الجامعية مف 8106/8102ـ إلى  8108/8107ـ
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شكؿ ( )02تطور أعداد الطالب المقيديف ببرنامج دراسة التجارة بالمغة اإلنجميزية بالجامعة في العاـ الجامعي
8108/8107ـ
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شكؿ ( )06تطور أعداد الخريجيف بالجامعة في األعواـ الجامعية مف  8102/8108إلى 8108/8107
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شكؿ ( )07تطور أعداد الطالب والطالبات بالمدف الجامعية في األعواـ الجامعية
مف  8102/8108إلى 8108/8107ـ
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 2-7-1البياىات الهنية ألىشطة اجلامعة يف قطاع الدزاضات العليا والبحوث.
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شكؿ ( )08إجمالي أعداد الطالب المقيديف بدبمومات الدراسات العميا بكميات الجامعة في العاـ الجامعي 8108/8107ـ
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شكؿ ( )09إجمالي أعداد الطالب المقيديف لدرجة الماجستير بكميات الجامعة في العاـ الجامعي 8108/8107ـ
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شكؿ ( )81إجمالي أعداد طالب الدكتوراه المقيديف بكميات الجامعة في العاـ الجامعي 8108/8107ـ
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شكؿ ( )80تطور أعداد الطالب المقيديف بدبمومات الدراسات العميا بكميات الجامعة في األعواـ الجامعية
مف 8102/8108ـ إلى 8108/8107ـ
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شكؿ ( )88إجمالي أعداد الطالب الوافديف المقيديف بالدراسات العميا بكميات الجامعة في العاـ الجامعي 8108/8107ـ

شكؿ ( )82الدوؿ التي ينتمي إلييا الطالب الوافديف المقيديف بالدراسات العميا بكميات الجامعة في العاـ الجامعي
8108/8107ـ
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شكؿ ( )84تطور األنشطة العممية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة جنوب الوادي في األعواـ الجامعية مف
 8102/8108إلى 8108 /8107ـ
عذد األثحبث الذوليخ للجبمعخ وفقبً لتصينف Web of science
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شكؿ ( )82تطور اعداد االبحاث الدولية لمجامعة وفقا لػ ػ ػ  Web of scienceفي األعواـ الجامعية
مف  8102إلى 8108ـ
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معذل االستشهبد ثبلجحىث العلميخ ثبلجبمعخ وفقب للتصنيف الذولي Times Higher
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شكؿ ( )86تطور معدؿ االستشياد بالبحوث العممية بالجامعة وفقا لمتصنيؼ الدولي  Times Higher educationفي
األعواـ الجامعية مف  8102إلى 8108ـ

شكؿ ( )87تطور التصنيؼ الدولي لجامعة جنوب الوادي وفقا لػ ػ ػ ػ  Times Higher educationفي األعواـ الجامعية
مف  8107إلى 8109ـ
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شكؿ ( )88تصنيؼ جامعة جنوب الوادي بيف الجامعات ذات االقتصاد الواعد Emerging Economies University
في عاـ 8108ـ

شكؿ ( )89تصنيؼ جامعة جنوب الوادي في الػتصنيؼ الدولي  Times Higher educationلمعموـ الفيزيائية "
 "Physical Sciencesفي عاـ 8109ـ
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شكؿ ( )21شيادة تصنيؼ جامعة جنوب الوادي في تصنيؼ المقياس العالمي لمجامعات المحافظة عمي البيئة"" green
 "metric university rankingفي عاـ 8106ـ

 3-7-1البياىات الهنية ألىشطة اجلامعة يف قطاع خدمة اجملتنع وتينية البيئة.
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شكؿ ( )20تطور أعداد القوافؿ التي قامت بيا جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في األعواـ الجامعية مف
 8104/8102إلى 8108 /8107ـ
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شكؿ ( )28تطور أعداد المستفيديف مف القوافؿ التي قامت بيا جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في
األعواـ الجامعية مف  8104/8102إلى 8108 /8107ـ

شكؿ ( )22الحيز الجغرافي لممناطؽ المستفيدة مف القوافؿ التي قامت بيا جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة لمحافظات صعيد مصر في العاـ الجامعي 8108 /8107ـ
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شكؿ ( )24تطور أعداد المؤتمرات التي عقدتيا جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في األعواـ الجامعية مف
 8102/8104إلى 8108 /8107ـ
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شكؿ ( )22تطور أعداد الطالب المشاركيف في برامج محو األمية بجامعة جنوب الوادي في األعواـ الجامعية مف
 8106/8102إلى 8108 /8107ـ
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شكؿ ( )26تطور أعداد المستفيديف مف خدمات المستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي في األعواـ الجامعية
مف  8102/8108إلى 8108 /8107ـ
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شكؿ ( )27تطور المبالغ المنصرفة بالجنيو المصري لوحدة عالج أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعامميف بجامعة
جنوب الوادي في األعواـ الجامعية مف  8102/8108إلى 8108 /8107ـ
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نظ اًر لكوف الرؤية االستراتيجية لتطوير األداء المؤسسي واألكاديمي لجامعة جنوب الوادي

8108-8102ـ  -والتي تقدـ بيا ا.د عباس محمد محمد منصور لرئاسة الجامعة في الدورة الحالية -
تُعد االطار االستراتيجي لمعمؿ بالجامعة في تمؾ الفترة ،لذا تـ عمؿ بياف بما تـ إنجازه في تحقيؽ
األىداؼ االستراتيجية المتضمنة في تمؾ الرؤية االستراتيجية لمجامعة خالؿ الفترة مف 8108 -8102ـ،

وذلؾ كما في ممحق (.)3

وتعد البيانات الكمية لمجامعة ،وبياف مدى ما تحقؽ مف األىداؼ االستراتيجية المتضمنة في الرؤية

االستراتيجية لمجامعة 8108 -8102ـ  ،إحدى نقاط االنطالؽ في إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة
لمجامعة 8182/8188 – 8109/8108ـ.
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 1 – 2منيجية إعداد الخطة االستراتيجية:

 0-0-8اليدؼ الرئيس لمخطة.
 8-0-8الشركاء (األطراؼ المعنية).

 2-2مراحل إعداد الخطة:
 1-2-2اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي.
 2-2-2التمييد لمتحميل البيئي.
 3-2-2التحميل البيئي الرباعي.
 4-2-2إجراء عممية التحميل البيئي:
(أ) تحميؿ البيئة الداخمية.

(ب) تحميؿ البيئة الخارجية.

(ج) مصفوفة تقييـ العوامؿ الداخمية.
(د) مصفوفة تقييـ العوامؿ الخارجية.

(ىػ) تحديد الوضع االستراتيجي لجامعة جنوب الوادي.

(و) تحديد االستراتيجيات البديمة لجامعة جنوب الوادي.
(ز) الممارسات العالمية في التعميـ العالي.

(ح) السمات المميزة لمجامعة.
(ط) القضايا االستراتيجية األساسية لجامعة جنوب الوادي.
 5-2-2تحميل الفجوة االستراتيجية  Strategic GAP Analysisلجامعة جنوب الوادي.
 6-2-2صياغة رؤية الجامعة ورسالتيا وتحديد طيميا الحاكمة.
 7-2-2تحديد الغايات واألىداف االستراتيجية ومؤشرات األداء.
 8-2-2تكامل الجامعة مع الجيات األخرى في تحقيق الخطط االستراتيجية:
 9-2-2وضع الخطة التنفيذية.
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تـ اتباع المنيجية العممية القائمة عمى أسموب التخطيط االستراتيجي المؤسس عمى اإلطار

المنطقي ،Logical Framework Methodوالمعروؼ بػ ػ

) (LFMواستخداميا في إعداد الخطة

االستراتيجية لمجامعة ،وىي ذات المنيجية التي يتبعيا معيد التخطيط التربوي لميونسكو بباريس ،والتي اتبعتيا
و ازرة التعميـ العالي في إعداد خطتيا االستراتيجية؛ وتقوـ عمى اتباع مجموعة مراحؿ في إعداد الخطة ىي :

اإلعداد لمخطة  -تحميؿ الوضع الراىف  -صياغة القضايا األساسية  -األىداؼ االستراتيجية  -المبادرات
والمشروعات  -الخطة التنفيذية  -تقويـ الخطة.

 1-1-2اهلدف السئيظ للدطة.

إعداد خطة استراتيجية تمثؿ خارطة طريؽ لجامعة جنوب الوادي خالؿ الخمس سنوات القادمة؛ خطة

مكتممة العناصر الرئيسة مف حيث :التحميؿ البيئي ،صياغة القضايا األساسية ،الرؤية والرسالة واألىداؼ

االستراتيجية ،والقيـ الحاكمة ،ثـ ترجمة ذلؾ إلى خطط تنفيذية تفصيمية مبنية عمى توقعات األطراؼ المعنية
وتقدير االحتياجات لممجتمع األكاديمي؛ فضالً عف قابميتيا لمتنفيذ عمى شكؿ مشروعات ومؤشرات أداء يمكف
قياسيا ىذا باإلضافة إلي الجدوؿ الزمني لمتنفيذ.

 2-1-2الشسناء (األطساف املعيية).

تمتزـ الجامعة في إعداد خطتيا االستراتيجية وتنفيذىا التعاوف مع مجموعة مف الشركاء وىـ:

 .0و ازرة التعميـ العالي.

 .8الجامعات المصرية.

 .2أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة جنوب الوادي.

 .4الطالب (في المرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا).
 .2اإلداريوف.

 .6أولياء األمور.

 .7مجتمع األعماؿ والمجتمع المحمى بمحافظات جنوب الصعيد (قنا واألقصر والبحر األحمر).

مر إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي بثماف مراحؿ يوضحيا الشكؿ ( )28وتتمثؿ

اإلجراءات التي تـ القياـ بيا في تمؾ المراحؿ في:
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شكؿ ( )28مراحؿ إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي  8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ

 1-2-2اإلعداد للتدطيط االضرتاتيحي :
تـ اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي بصدور قرار السيد ا.د رئيس الجامعة رقـ ( )690بتاريخ

8107/2/89ـ بإعادة تشكيؿ فريؽ مركز التخطيط االستراتيجي لجامعة جامعة جنوب الوادي ،بيدؼ

إعداد الخطة االستراتيجية لمجامعة  8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ ،ثـ عقد سمسمة مف االجتماعات مع

أعضاء المركز بتشكيمو الجديد لوضع خطة العمؿ ،كما تـ مخاطبة الكميات الجديدة بتشكيؿ وحدات

لمتخطيط االستراتيجي ومخاطبة الكميات التي قطعت شوطًا في إدارة الجودة بموافاة المركز بمسئولي
التخطيط االستراتيجي بيا كما تـ في عقد عدد ( )2اجتماعات موسعة بيف أعضاء المركز ومنسقي
وحدات التخطيط االستراتيجي بالكميات بيدؼ تنمية الفكر االستراتيجي الالزـ إلعداد الخطة االستراتيجية

لمجامعة مف ناحية وتنمية المعارؼ والميارات الالزمة في إعداد الخطط االستراتيجية بالكميات وتطويرىا.
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 2-2-2التنَيد للتحليل البيئي.
تـ التمييد لمتحميؿ البيئي مف خالؿ تشكيؿ فريؽ إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي

 8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ بقرار مف السيد ا.د رئيس الجامعة رقـ ( )0214بتاريخ
8107/08/82ـ  ،وقد اشتمؿ الفريؽ عمى عدة فرؽ فرعية؛ األوؿ إشرافي يتكوف مف قيادات الجامعة

الحالية ،والثاني استشاري ويتكوف مف قيادات الجامعة السابقة  ،والثالث لمتحميؿ البيئي ،مكوف مف
مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ ومديري اإلدارات المركزية بالجامعة ،والرابع لصياغة

الخطة ،والخامس مف خبراء التخطيط االستراتيجي لمراجعة الخطة االستراتيجية لمجامعة وتحكيميا.
 3-2-2التحليل البيئي السباعي.

تـ استخداـ أسموب  SWOT Analysisلمتحميؿ البيئي لمبيئتيف الداخمية والخارجية ،وتـ جمع

البيانات الالزمة مف خالؿ المصادر اآلتية:
( أ ) املكابالت وجلطات العصف الرٍين.

حيث تـ تنظيـ عدة لقاءات مع الفئات المعنية بجامعة جنوب الوادي ،مقسمة إلى جزأيف؛ األوؿ تـ

مف خاللو إجراء مقابمة فردية /جماعية ،والثاني تـ مف خاللو إجراء جمسة عصؼ ذىني فردية/جماعية

مع عدد مف قيادات الجامعة وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ واإلدارييف والطالب وطالب الدراسات

العميا والخريجيف والشركاء االستراتيجييف ،لتحديد رأييـ حوؿ الوضع الراىف لمكونات وقطاعات العمؿ
بالجامعة ،ومقترحاتيـ القابمة لمتطبيؽ لتطوير الجامعة ،والمكانة التي يطمحوف أف يروا الجامعة بيا في

المستقبؿ ،وتحديد احتياجات الجامعة والكميات .وقد تـ تصميـ استمارات مفتوحة لجمع أراء كؿ فئة مف
الفئات المعنية عمى حدة ،كما تـ تدويف األفكار المطروحة مف كؿ فئة خالؿ جمسات العصؼ الذىني في

قوائـ ،ويوضح الجدوؿ ( )9بياف بالمقابالت وجمسات العصؼ الذىني التي تـ عقدىا بيذا الشأف.

جدوؿ ( )9بياف بالمقاءات التي تـ تنظيميا إلجراء المقابالت وجمسات العصؼ الذىني مع المعنييف بشاف التحميؿ البيئي
الالزـ إلعداد الخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي  8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ

المقاءات

الفئة

التاريخ

الحضور

8108/4/08ـ

السيد ا.د /رئيس الجامعة

2

(لقاءات فردية)
السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكميات

02

(لقاءات فردية)

8108/4/88ـ
8108/7/01ـ
مف 8108/2/2ـ

إلى 8108/6/2ـ

0

02

وكالء الكميات لشئوف التعميـ والطالب

0

8108/4/88ـ

00

وكالء الكميات لمدراسات العميا والبحوث

0

8108/4/88ـ

9

وكالء الكميات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

0

8108/4/88ـ

9
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الفئة

المقاءات

التاريخ

الحضور

أعضاء ىيئة التدريس بكميات العموـ اإلنسانية

0

8108/4/88ـ

21

أعضاء ىيئة التدريس بكميات التخصصات العممية

0

8108/4/88ـ

82

أعضاء ىيئة التدريس بكميات العموـ الصحية

0

8108/4/88ـ

8

معاوني أعضاء ىيئة التدريس بكميات العموـ اإلنسانية

0

8108/4/89ـ

89

معاوني أعضاء ىيئة التدريس بكميات التخصصات العممية

0

8108/4/89ـ

02

معاوني أعضاء ىيئة التدريس بكميات العموـ الصحية

0

8108/4/89ـ

04

اإلداريوف

0

8108/4/21ـ

82

طالب وطالبات كميات العموـ اإلنسانية

0

8108/4/08ـ

28

طالب وطالبات كميات التخصصات العممية

0

8108/4/08ـ

8

طالب وطالبات كميات العموـ الصحية

0

8108/4/08ـ

02

طالب الدراسات العميا

0

8108/4/21ـ

21

الخريجوف

0

8108/4/21ـ

21

الشركاء االستراتيجييف في نطاؽ الجامعة

08

(المصانع ،والشركات ،النقابات ،الو ازرات ،الييئات)

اإلجمالي

مف 8108/2/84ـ

08

إلى 8108/2/89ـ

424

( ب ) فحص املطتيدات والوثائل.

تـ مخاطبة قطاعات وكميات الجامعة واإلدارات المركزية ومديري الوحدات والمشروعات والمراكز

ذات الصمة بالتعاوف مع أعضاء التحميؿ البيئي وتزويدىـ بالبيانات الدقيقة التي ترتب عمييا وضع

الغايات واألىداؼ االستراتيجية المستيدؼ تحقيقيا مف خالؿ الخطة االستراتيجية لمجامعة 8109/8108

ػ ػ 8182/8188ـ .وقد تـ جمع البيانات الخاصة بالجامعة مف حيث :توزيع المساحات األرضية لمجامعة

والكميات والمساحات الخضراء ،ومساحة المكتبة المركزية ،والمالعب  ،والكافيتريات ،والمدف الجامعية،
وبيانات الموارد البشرية مف أعداد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ واإلدارييف واألطباء

بالعيادات الصحية والمستشفى الطالبي ،وبيانات أعداد البحوث المنشورة في المجالت الدولية ذات معامؿ
التأثير ،وأعداد الطالب المقيديف بكميات الجامعة والخريجيف والطالب الوافديف ،وعدد القوافؿ التي قامت
بيا الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد المستفيديف منيا .كما تـ جمع البيانات الخاصة بالكميات

مف حيث :قاعات المحاضرات ،والمكتبة ،ومساحات قاعات تدريس الدروس العممية ،والمعامؿ،
والمختبرات الدراسية والبحثية ،ومعامؿ الحاسب اآللي  ،ودورات المياه ،وبيانات التجييزات الخاصة
بمكافحة الحرائؽ ونظـ األمف والسالمة ،والمصاعد والتيوية .ثـ تـ مطابقة تمؾ البيانات بوثيقة

الػ  NORMSووثيقة معايير اعتماد الجامعات الصادرة مف الييئة القومية لضماف جودة التعميـ.
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 4-2-2إجساء عنلية التحليل البيئي.
تـ إجراء عممية التحميؿ البيئي الالزـ لتحميؿ الوضع الراىف لجامعة جنوب الوادي باستخداـ أسموب

التحميؿ الرباعي  SWOTلتحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف المصادر السابقة ،إضافة لمبيانات
الكمية والنوعية التي تـ جمعيا عف الجامعة وكمياتيا واداراتيا ،وذلؾ في ضوء أربعة مرتكزات أساسية ىي:

 .0استراتيجية مصر لمتنمية المستدامة 8121ـ.

 .8استراتيجية الحكومة لتطوير التعميـ العالي في مصر 8121ـ.

 .2معايير اعتماد الجامعات ،الصادرة عف الييئة القومية المصرية لضماف جودة التعميـ واالعتماد
(إصدار أبريؿ .)8107

 .4الرؤية االستراتيجية لتطوير األداء المؤسسي واألكاديمي لجامعة جنوب الوادي 8181-8102ـ،
والتي تقدـ بيا ا.د عباس محمد محمد منصور لرئاسة الجامعة في الدورة الحالية.

وفي ضوء تمؾ المرتكزات تـ التحميؿ البيئي لمبيئتيف الداخمية والخارجية ،وقد تـ عرض واعتماد

نتائج التحميؿ البيئي عمى مجمس الجامعة بجمستو رقـ ( )861بتاريخ 8108/7/82ـ وذلؾ كما يمي:
أ ) حتليل البيئة الداخلية.

تـ تحميؿ البيئة الداخمية لجامعة جنوب الوادي مف خالؿ البحث عف نقاط القوة وكذلؾ نقاط

الضعؼ ،وذلؾ في كؿ مف مكونات البيئة الداخمية ،وجاءت النتائج كما في ممحؽ ( .)4ثـ تـ تحديد مدى
تأثير واحتماؿ كؿ مف تمؾ النقاط وذلؾ لحساب وزف ( )Weightكؿ منيا .وبناء عمى ىذا الوزف تـ
ترتيب كؿ مف نقاط البيئة الداخمية والخارجية لتحديد أعمى ( )01نقاط منيا فيما يخص أداء الجامعة ،وقد

جاءت تمؾ النقاط كما بالجدوؿ (.)01

جدوؿ ( )01أىـ عوامؿ البيئة الداخمية لجامعة جنوب الوادي
العوامؿ االستراتيجية (الضعؼ)

العوامؿ االستراتيجية (القوة)

 .0تمتمؾ الجامعة مساحة كبيرة كافية لتمبية كافة متطمباتيا  .0عدـ تحديث الموائح الدراسية بالمرحمة الجامعية وعدـ
المستقبمية ،حيث تقع الجامعة عمى مساحة  0111فداف مما

توافقيا مع التطورات العالمية في مجاالت العمـ والمعرفة

يساعدىا عمى التوسع والتطور المستقبمي.

ومتطمبات سوؽ العمؿ الحالية والمستقبمية واالقتصار في

 .8شمولية كميات الجامعة لقطاعات التخصصات العممية،

تحديثيا عمى االستناد عمى لوائح الكميات المناظرة

والصحية ،واإلنسانية واالجتماعية األمر الذي يمكنيا مف

بالجامعات المصرية وعدـ مقارنتيا بنظيراتيا في الدوؿ

المشاركة الفاعمة في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية

المتقدمة.
 .8ضعؼ تحميؿ التغذية الراجعة لمقررات الدراسات العميا

المستدامة مصر .8121
 .2اعتماد كمية الزراعة كأوؿ كمية معتمدة بالجامعة ،واعتماد
برنامج قسـ عمـ النفس بكمية اآلداب بقنا كأوؿ برنامج معتمد
بالجامعة.

وعدـ وجود خطط الستحداث برامج

جديدة تُسيـ في

تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 8121ـ.
 .2عدـ اشتماؿ الخطة البحثية لمجامعة عمى توجيات

 .4توافر خدمة المكتبة الرقمية وقواعد البيانات البحثية في
مختمؼ التخصصات بالجامعة.

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة  8121وعدـ متابعة
تنفيذىا  ،ووجود قصور في آلية تشجيع أعضاء ىيئة
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العوامؿ االستراتيجية (الضعؼ)

العوامؿ االستراتيجية (القوة)
 .2توافر منشآت جامعية ورياضية وصحية لخدمة العممية
التعميمية بالجامعة ،وقرب اكتماؿ بنيتيا التحتية ،مما يتيح ليا

التدريس لتقديـ بحوث إبداعية تطبيقية تسيـ في تحقيقيا
في صعيد مصر.

التوجو لالستثمار في تنمية الموارد البشرية والتطوير المستمر  .4ال توجد خطة معتمدة ومعمنة ومفعمة بالجامعة لقطاع
وتأىيؿ برامجيا وكمياتيا لالعتماد ورفع مستوى خريجييا

خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيؽ

ودوليا.
قميميا
ً
محميا وا ً
لمواكبة متطمبات سوؽ العمؿ ً

لمتنمية المستدامة  8121وعدـ متابعة تنفيذىا ،وعدـ

 .6تنوع الخدمات الطبية والصحية التي تقدميا المستشفيات

استراتيجية الدولة

وجود ميزانية خاصة لتمويؿ أنشطة القطاع.

الجامعية بالجامعة بيف الخدمات األساسية ،والخدمات  .2وجود عدد كبير مف الوحدات ذات الطابع الخاص غير
مفعمة وخاصة الوحدات اإلنتاجية وعدـ قدرتيا عمى

التخصصية الدقيقة.
 .7لدى الجامعة أنشطة طالبية ومسابقات متنوعة المجاالت

المنافسة في ظؿ الموائح الحالية المنظمة لعمميا ،ووجود

وخبرة متميزة في تنظيميا عمى مستوى الجامعات المصرية

تضارب في اختصاصات بعضيا ،وانخفاض جودة

والعربية ومقر لألنشطة الطالبية (المجمس العربي لألنشطة

الخدمات التي تقدميا ،وعدـ وجود نظـ لمتابعة وتقييـ

الطالبية).

خدماتيا وأداء العامميف بيا.

 .8توافر البنية التحتية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات  .6ضعؼ جاىزية معظـ كميات الجامعة وبرامجيا لمحصوؿ
عمى االعتماد األكاديمي والبرامجي.

واالتصاالت المناسبة لتطوير العمؿ الجامعي.
 .9اىتماـ قيادات الجامعة بالمشاركة المجتمعية في خدمة

 .7النقص في اإلنشاءات والتجييزات المواكبة لتطور الخدمات

المجتمع والحفاظ عمى العادات والتقاليد اإليجابية والقضاء

الصحية التخصصية ،وتقص غرؼ العمميات والوحدات

عمى السمبية منيا مثؿ عقد المصالحات الثأرية.

المستقمة االقامة الالزمة لتقديـ خدمة متميزة ،والنقص الشديد

 .01وجود فرع لمجامعة باألقصر لو نائب لرئيس الجامعة وبو عدد
( )6كميات وادارة مركزية  ،وتخصيص  211فداف وصدور

في أفراد التمريض وقمة خبراتيـ ،وفي أعداد األطباء المقيميف
والمعينيف ،وأعداد الفنييف والكيميائييف والفيزيائييف ،والعمالة،
واإلدارييف وقمة خبراتيـ.

قرار بإنشاء عدد ( )4كميات جديدة إلى جانب كمية التربية

 .8وجود حاجة لفرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر

لفرع الجامعة بالبحر األحمر مما يؤىميما ليكونا جامعتيف

لمكوادر األكاديمية واإلدارية ودعـ البنية التحتية والقدرة

مستقمتيف مستقبال.

المؤسسية ليكونا جامعتيف مستقمتيف مستقبال.
 .9اإلنشاءات الجديدة بالجامعة ما زاؿ بعض منيا يفتقر
لممواصفات الفنية ومعايير الجودة الالزمة لمقاعات
التدريسية والمعامؿ الطالبية والبحثية والمدف الجامعية
ومداخؿ ومخارج المباني

والطالب ذوي االحتياجات

الخاصة.
 .01قمة أعداد الكوادر المؤىمة لتولي المناصب القيادية
األكاديمية واإلدارية بالجامعة.
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ب) حتليل البيئة اخلازجية.

تـ تحميؿ البيئة الخارجية لجامعة جنوب الوادي مف خالؿ البحث عف الفرص Opportunities

والتيديدات  ،Threatsوقد تـ في ذلؾ تحميؿ مجموعة القوى الخارجية التي تؤثر بشكؿ مباشر أو غير
مباشر في أنشطة وق ار ارت الجامعة وتخرج عف نطاؽ سيطرتيا ،األولى ىي غير المباشرة أو العامة ويرمز

ليا بالرمز ) (PESTاختصا اًر لػ Political, Economical, Socio-cultural and Technological
وتضـ القوى السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية-الثقافية ،والتكنولوجية ،الثانية ىي ذات التأثير المباشر

عمى أعماؿ وق اررات الجامعة ،وتضـ المستفيديف مف خدمات المؤسسة التعميمية ،وأولياء األمور ،والنقابات
واالتحادات ،والمؤسسات التعميمية المنافسة ،وأصحاب المصالح األخرى في المجتمع المحيط بالمؤسسة

التعميمية .وجاءت النتائج كما في الجدوؿ (.)00

جدوؿ ( )00أىـ عوامؿ البيئة الخارجية لجامعة جنوب الوادي
العوامؿ االستراتيجية (التيديدات)

العوامؿ االستراتيجية (الفرص)

 .0توجو الدولة نحو اعتماد مؤسسات وبرامج التعميـ  .0توجو الدولة لتطور طبيعة الدراسة ودمج التكنولوجيا في التعميـ ما
العالي مما يتيح الفرصة العتماد برامج وكميات

قبؿ الجامعي مما يتطمب ضرورة مواكبة الموارد البشرية والمادية

جديدة بالجامعة.

بالجامعة الستيعاب ىذا التطور بما يحقؽ توجو الدولة لمسايرة
التطورات العالمية في التعميـ.

 .8ثقة العديد مف الييئات الخارجية في الجامعة مما

يتيح فرصاً جيدة لمتعاوف العممي والبحثي وعقد  .8حصوؿ العديد مف الكميات والبرامج األكاديمية المناظرة في الجامعات
المصرية عمى االعتماد مف الييئة القومية لضماف جودة التعميـ.

االتفاقيات الدولية ومشاريع الشراكة.

 .2توجو الدولة نحو التعميـ التقني مما يتيح فرصاً  .2القصور الممحوظ في رصد مؤسسات المجتمع والييئات لمؤشرات
واحصائيات ومتطمبات سوؽ العمؿ مف خريجي الجامعة واألبحاث

الستحداث برامج وكميات جديدة بالجامعة.

العممية والخدمات المجتمعية.

 .4التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة في

المجتمع تتيح فرصا لمجامعة الستحداث برامج  .4زيادة معدالت البطالة بيف خريجي البرامج األكاديمية التي تمنحيا
الجامعة.

وخدمات مجتمعية جديدة.

 .2ظيور الجامعة في السنوات األخيرة في التصنيفات  .2ارتفاع مستوى الميارات التكنولوجية والعممية المتخصصة التي
يحتاجيا سوؽ العمؿ مقارنة بمستوى خريجي الجامعة.

العالمية المتميزة.

 .6إمكانية التواصؿ مع القطاع الخاص لتوفير فرص  .6توسع الجامعات الخاصة والدولية في استحداث وتقديـ برامج
عمؿ لخريجي الجامعة.

أكاديمية دقيقة ُيقبؿ عمييا سوؽ العمؿ وال تقدميا الجامعة.

يشجع أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف لمقياـ

والمعاىد في مصر.

 .7وجود المثمث الذىبي لمتنمية بنطاؽ الجامعة مما  .7التنافسية مع البرامج المناظرة في الجامعات الحكومية والخاصة
باألبحاث والدراسات الالزمة لتنميتو.

 .8تزايد الضغوط المادية لجوانب الحياة عمى أعضاء ىيئة التدريس

 .8تعدد الجيات المانحة لممشروعات البحثية محمياً
ودولياً.

واإلدارييف مما يقمؿ مف جيودىـ في عممية التطوير المستمر
والتأىيؿ لالعتماد.

 .9الدعـ الذي تقدمو و ازرة التخطيط والمتابعة .9

ممارسات واسعة لجامعات أخرى أسيمت في جذب الطالب الوافديف

واإلصالح اإلداري وو ازرة التعميـ العالي والبحث

إلييا مف الدوؿ العربية واألفريقية في السنوات األخيرة مقارنة
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العوامؿ االستراتيجية (التيديدات)

العوامؿ االستراتيجية (الفرص)
بالجامعة.

العممي بيدؼ تطوير الجياز اإلداري.

 .01وجود برامج أكاديمية متخصصة يقبؿ عمييا سوؽ  .01تنوع القضايا البحثية القومية لتحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية
العمؿ ويمكف لمجامعة البدء في استحداثيا.

المستدامة  8121مقارنة بإمكانات الجامعة البحثية.

د ) مصفوفة العوامل االضرتاتيحية الداخلية.

جدوؿ ( )08مصفوفة العوامؿ االستراتيجية الداخمية لجامعة جنوب الوادي

م
0
8
2
4

الوزن

العوامل االستراتيجية الداخمية (نقاط القوة)
تمتمؾ الجامعة مساحة كبيرة كافية لتمبية كافة متطمباتيا المستقبمية ،حيث تقع الجامعة عمى
مساحة  0111فداف مما يساعدىا عمى التوسع والتطور المستقبمي.
شمولية كميات الجامعة لقطاعات التخصصات العممية ،والصحية ،واإلنسانية واالجتماعية األمر
الذي يمكنيا مف المشاركة الفاعمة في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة مصر .8121
اعتماد كمية الزراعة كأوؿ كمية معتمدة بالجامعة ،واعتماد برنامج قسـ عمـ النفس بكمية اآلداب
بقنا كأوؿ برنامج معتمد بالجامعة.
توافر خدمة المكتبة الرقمية وقواعد البيانات البحثية في مختمؼ التخصصات بالجامعة.

Weight

التقييم
Rate

النقاط

1.162

5

1.311

1.155

5

1.276

1.155

5

1.276

1.152

5

1.259

المرجحة

مالحظات

توافر منشآت جامعية ورياضية وصحية لخدمة العممية التعميمية بالجامعة ،وقرب اكتماؿ بنيتيا
2

التحتية ،مما يتيح ليا التوجو لالستثمار في تنمية الموارد البشرية والتطوير المستمر وتأىيؿ
برامجيا وكمياتيا لالعتماد ورفع مستوى خريجييا لمواكبة متطمبات سوؽ العمؿ محميا واقميميا

1.149

4

1.197

ودوليا.
6

تنوع الخدمات الطبية والصحية التي تقدميا المستشفيات الجامعية بالجامعة بيف الخدمات
األساسية ،والخدمات التخصصية الدقيقة.
لدى الجامعة أنشطة طالبية ومسابقات متنوعة المجاالت وخبرة متميزة

7

1.15

4

1.197

في تنظيميا عمى

مستوى الجامعات المصرية والعربية ومقر لألنشطة الطالبية (المجمس العربي لألنشطة

1.148

4

1.194

الطالبية).
8
9

توافر البنية التحتية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المناسبة لتطوير العمؿ
الجامعي.
اىتماـ قيادات الجامعة بالمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع والحفاظ عمى العادات والتقاليد
اإليجابية والقضاء عمى السمبية منيا مثؿ عقد المصالحات الثأرية.

1.143

4

1.172

1.143

4

1.172

وجود فرعيف لمجامعة بيما العديد مف التجييزات التي يمكف البناء عمييا لتأىمييما ليكونا
01

جامعتيف مستقمتيف مستقبال األوؿ باألقصر لو نائب لرئيس الجامعة وبو عدد ( )6كميات وادارة
مركزية ،والثاني بالبحر األحمر تـ تخصيص  211فداف لو وصدور قرار بإنشاء عدد ()4

1.143

4

1.172

كميات جديدة بو إلى جانب كمية التربية بالغردقة.
8.886
ـ

العوامل االستراتيجية الداخمية (نقاط الضعف)

الوزن
Weight

التقييم
Rate

النقاط

المرجحة

عدـ تحديث الموائح الدراسية بالمرحمة الجامعية وعدـ توافقيا مع التطورات العالمية في مجاالت
0

العمـ والمعرفة ومتطمبات سوؽ العمؿ الحالية والمستقبمية واالقتصار في تحديثيا عمى االستناد
عمى لوائح الكميات المناظرة بالجامعات المصرية وعدـ مقارنتيا بنظيراتيا في الدوؿ المتقدمة.
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1.152

2

1.113

Subtotal
مالحظات
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8

ضعؼ تحميؿ التغذية الراجعة لمقررات الدراسات العميا وعدـ وجود خطط الستحداث برامج
جديدة تُسيـ في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 8121ـ.

2

1.152

1.113

عدـ اشتماؿ الخطة البحثية لمجامعة عمى توجيات استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 8121
2

وعدـ متابعة تنفيذىا  ،ووجود قصور في آلية تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتقديـ بحوث إبداعية

2

1.152

1.113

تطبيقية تسيـ في تحقيقيا في صعيد مصر.
4

ال توجد خطة معتمدة ومعمنة ومفعمة بالجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيؽ
استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة  8121وعدـ متابعة تنفيذىا
وجود عدد كبير مف الوحدات ذات الطابع الخاص غير مفعمة ،ووجود

2

اختصاصات بعضيا ،وانخفاض جودة

تضارب

2

1.152

1.113

في

الخدمات التي تقدميا ،و عدـ وجود نظـ لمتابعة

1

1.152

1.152

وتقييـ خدماتيا وأداء العامميف بيا.
6

ضعؼ جاىزية معظـ كميات الجامعة وبرامجيا لحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي والبرامجي.

1

1.152

1.152

النقص في اإلنشاءات والتجييزات المواكبة لتطور الخدمات الصحية التخصصية ،وتقص غرؼ
7

العمميات والوحدات المستقمة االقامة الالزمة لتقديـ خدمة متميزة ،والنقص الشديد في أفراد
التمريض وقمة خبراتيـ ،وفي أعداد األطباء المقيميف والمعينيف ،وأعداد الفنييف والكيميائييف

1

1.152

1.152

والفيزيائييف ،والعمالة ،واإلدارييف وقمة خبراتيـ.
8

وجود حاجة لفرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر لمكوادر األكاديمية واإلدارية ودعـ البنية
التحتية والقدرة المؤسسية ليكونا جامعتيف مستقمتيف مستقبال

1

1.146

1.146

اإلنشاءات الجديدة بالجامعة ما زاؿ البعض منيا يفتقر لممواصفات الفنية ومعايير الجودة الالزمة
9

لمقاعات التدريسية والمعامؿ الطالبية والبحثية والمدف الجامعية ومداخؿ ومخارج المباني

1

1.146

1.146

والطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
01

قمة أعداد الكوادر المؤىمة لتولي المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية بالجامعة

1

1.146

1.146

1.717

Subtotal

8.926

Total

د ) مصفوفة العوامل االضرتاتيحية اخلازجية.

جدوؿ ( )02مصفوفة العوامؿ االستراتيجية الخارجية لجامعة جنوب الوادي
العوامل االستراتيجية الخارجية ( نقاط الفرص)

ـ

الوزن

التقييم

النقاط

Weight

Rate

1.156

5

1.282

1.147

5

1.236

1.156

4

1.225

1.156

5

1.282

2

ظيور الجامعة في السنوات األخيرة في التصنيفات العالمية المتميزة.

1.151

4

1.211

6

إمكانية التواصؿ مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمؿ لخريجي الجامعة.

1.151

4

1.211

1.151

4

1.211

1.147

4

1.189

0
8
2
4

7
8

توجو الدولة نحو اعتماد مؤسسات وبرامج التعميـ العالي مما يتيح الفرصة العتماد برامج وكميات
جديدة بالجامعة.
ثقة العديد مف الييئات الخارجية في الجامعة مما يتيح فرصاً جيدة لمتعاوف العممي والبحثي وعقد
االتفاقات الدولية ومشاريع الشراكة.

توجو الدولة نحو التعميـ التقني مما يتيح فرصاً الستحداث برامج وكميات جديدة بالجامعة.
التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة في المجتمع تتيح فرصا لمجامعة الستحداث برامج
وخدمات مجتمعية جديدة.

وجود المثمث الذىبي لمتنمية بنطاؽ الجامعة مما يشجع أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف لمقياـ
باألبحاث والدراسات الالزمة لتنميتو.
تعدد الجيات المانحة لممشروعات البحثية محمياً ودولياً.
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9
01

اىتماـ و ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتطوير
الجياز اإلداري.
وجود برامج أكاديمية متخصصة يقبؿ عمييا سوؽ العمؿ ويمكف لمجامعة التوسع في تقديميا.

1.147

4

1.189

1.139

4

1.156
8.061

العوامل اإلستراتيجية الخارجية (نقاط التيديدات)

ـ

الوزن
Weight

التقييم
Rate

النقاط

المرجحة

Subtotal
مالحظات

توجو الدولة لتطور طبيعة الدراسة ودمج التكنولوجيا في التعميـ ما قبؿ الجامعي مما يتطمب
0

ضرورة مواكبة الموارد البشرية والمادية بالجامعة الستيعاب ىذا التطور بما يحقؽ توجو الدولة

1.155

2

1.111

لمسايرة التطورات العالمية في التعميـ.
8
2
4
2

حصوؿ العديد مف الكميات والبرامج األكاديمية المناظرة في الجامعات المصرية عمى االعتماد
مف الييئة القومية لضماف جودة التعميـ.
القصور الممحوظ في رصد مؤسسات المجتمع والييئات لمؤشرات واحصائيات ومتطمبات سوؽ
العمؿ مف خريجي الجامعة واألبحاث العممية والخدمات المجتمعية.
زيادة معدالت البطالة بيف خريجي البرامج األكاديمية ،مع وجود نية إللغاء التكميؼ لخريجي
بعض الكميات الطبية بالجامعة.
ارتفاع مستوى الميارات التكنولوجية والعممية المتخصصة التي يحتاجيا سوؽ العمؿ مقارنة
بمستوى خريجي الجامعة.

1.155

2

1.111

1.153

2

1.115

1.153

1

1.153

1.153

1

1.153

الرواتب العالية التي تدفعيا الجامعات الخاصة والدولية يعمؿ عمى تفريغ الجامعة مف الكوادر
6

7
8
9
01

المميزة مف أعضاء ىيئة التدريس ،وتوسع تمؾ الجامعات في استحداث وتقديـ برامج أكاديمية
دقيقة ُيقبؿ عمييا سوؽ العمؿ وال تقدميا الجامعة.
التنافسية مع البرامج المناظرة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاىد في مصر.
تزايد الضغوط المادية لجوانب الحياة عمى أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف مما يقمؿ مف
جيودىـ في عممية التطوير المستمر والتأىيؿ لالعتماد.
ممارسات واسعة لجامعات أخرى أسيمت في جذب الطالب الوافديف إلييا مف الدوؿ العربية
واألفريقية في السنوات األخيرة مقارنة بالجامعة.
تنوع القضايا البحثية القومية لتحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة  8121مقارنة بإمكانات
الجامعة البحثية.

1.153

2

1.115

1.147

2

1.193

1.144

1

1.144

1.144

2

1.188

1.144

1

1.144
1.817

Subtotal

8.967

Total

ٍـ) حتديد الوضع االضرتاتيحي جلامعة جيوب الوادي.

لتحديد الوضع االستراتيجي الداخمي لجامعة جنوب الوادي تـ مقارنة إجمالي نقاط القوة بإجمالي

نقاط الضعؼ وتبيف مف تمؾ المقارنة أف الوضع االستراتيجي الداخمي لمجامعة يتركز في منطقة

(المعالجة) لنقاط الضعؼ .وذلؾ كما ىو مبيف في الشكؿ (.)29
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شكؿ ( )29الوضع االستراتيجي الداخمي لجامعة جنوب الوادي

ولتحديد الوضع االستراتيجي الخارجي لجامعة جنوب الوادي تـ مقارنة إجمالي نقاط الفرص بإجمالي

نقاط التيديدات وتبيف مف تمؾ المقارنة أف الوضع االستراتيجي الخارجي لمجامعة يتركز في منطقة (المواجية)

لنقاط التيديدات .وذلؾ كما ىو مبيف في الشكؿ (.)41

شكؿ ( )41الوضع االستراتيجي الخارجي لجامعة جنوب الوادي
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ولتحديد موقع جامعة جنوب الوادي وفؽ مصفوفة التحميؿ البيئي تـ مقارنة إجمالي الدرجة المرجحة

لمعوامؿ الداخمية بإجمالي الدرجة المرجحة لمعوامؿ الخارجية ،وتبيف مف تمؾ المقارنة أف الجامعة وفؽ
مصفوفة التحميؿ البيئي توجد في منطقة التأىيؿ والتطوير .وذلؾ كما ىو مبيف في الشكؿ (.)40

شكؿ ( )40تحديد موقع الجامعة وفؽ مصفوفة التحميؿ البيئي

و) حتديد االضرتاتيحيات البديلة جلامعة جيوب الوادي.

تـ تحديد االستراتيجيات البديمة لجامعة جنوب الوادي مف خالؿ تحديد القضايا الحرجة اآلنية

لمجامعة ،والتي تـ استخالصيا باستخداـ مصفوفة ( TOWSمصفوفة التيديدات/الفرص – نقاط

الضعؼ/نقاط القوة) (ممحؽ ،)2ومف خالؿ نتائج التحميؿ البيئي لمعوامؿ الداخمية والخارجية تبيف أف لدى

جامعة جنوب الوادي الكثير مف جوانب القوة والفرص التي يمكف البناء عمييا لتحسيف وضع الجامعة

مستقبالً .وبناء عمى الوضع االستراتيجي السابؽ ذكره لمجامعة تـ تحديد االستراتيجيات البديمة اآلتية:
أوال اضرتاتيحيات التطويس والتحطني (:)WO

تمكف ىذه االستراتيجية الجامعة مف االستفادة مف الفرص في التغمب عمى مجاالت الضعؼ،

ويتضح مف ذلؾ أف أماـ الجامعة العديد مف الفرص التي يمكف استغالليا في التغمب عمى نقاط الضعؼ،
وتتمثؿ الفرص التي تمتمكيا الجامعة في توجو الدولة نحو اعتماد مؤسسات وبرامج التعميـ العالي ،وثقة

العديد مف الييئات الخارجية في الجامعة ،وتوجو الدولة نحو التعميـ التقني ،والتغيرات التكنولوجية والثقافية

المتسارعة في المجتمع ،وظيور الجامعة في السنوات األخيرة في التصنيفات العالمية المتميزة ،وامكانية
تواصؿ الجامعة مع القطاع الخاص ،ووجود المثمث الذىبي لمتنمية بنطاؽ الجامعة ،وتعدد الجيات

المانحة لممشروعات البحثية محمياً ودولياً ،واىتماـ الحكومة بتطوير الجياز اإلداري ،ووجود برامج
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أكاديمية متخصصة يقبؿ عمييا سوؽ العمؿ  ،وبالتالي ستقوـ الجامعة باستخداـ استراتيجية التطوير

والتحسيف ( )WOمف خالؿ القياـ باآلتي:

 .0تحديث الموائح الدراسية بكميات الجامعة وبرامجيا الحالية لتواكب نظيراتيا بالدوؿ المتقدمة وتفي
بمتطمبات سوؽ العمؿ مف الميارات التكنولوجية والعممية المتطورة وبمعايير االعتماد البرامجي

وباليياكؿ األكاديمية القومية.

 .8استحداث كميات وبرامج نوعية جديدة بالمرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا يقبؿ عمييا سوؽ
العمؿ والوافدوف وتراعي معايير االعتماد خاصة في مجاؿ التعمـ التقني.

 .2دعـ جاىزية وتقدـ كميات الجامعة وبرامجيا لمحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي والبرامجي وتشجيع
المساىمة الفاعمة ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ في تمؾ األنشطة وبناء قاعدة واسعة مف المراجعيف

الداخمييف والخارجييف بالجامعة.

 .4التحقؽ مف استيفاء المنشآت الجامعية الحالية والجديدة لممواصفات الفنية ومعايير الجودة وخاصة
متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة.

 .2تطوير الخطط البحثية لمجامعة والكميات واألقساـ العممية لكي تعكس مساىمة الجامعة في تحقيؽ
استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة  8121وفي معالجة القضايا البحثية القومية كدراسات مثمث التنمية
وتضمينيا آليات لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى تقديـ بحوث إبداعية تطبيقية ،وعمى التعاوف

العممي والبحثي وعقد االتفاقات الدولية ومشروعات الشراكة والتقدـ لممشروعات البحثية محمياً ودولياً.

 .6االستفادة مف التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة الستحداث برامج وخدمات مجتمعية متميزة تسيـ
في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة .8121

 .7االستفادة مف التقدـ التكنولوجي في تعظيـ دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ومراقبة وتقييـ
أدائيا بما يحقؽ رفع جودة الخدمات التي تقدميا.

 .8تأىيؿ الكوادر اإلدارية واألكاديمية بالجامعة لتولي المناصب اإلدارية العميا وبناء صؼ ثاني مف
القيادات بالجامعة بما يحقؽ االستفادة مف اىتماـ و ازرتي التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري والتعميـ

العالي والبحث العممي بتطوير الجياز اإلداري.

 .9دعـ استكماؿ البنية التحتية والقدرة المؤسسية واستكماؿ الكوادر األكاديمية اإلدارية بفرعي الجامعة
باألقصر والبحر األحمر ليكونا جامعتيف مستقمتيف.

 .01رفع كفاية وكفاءة الموارد المادية والبشرية بالمستشفيات الجامعية بما يكفؿ رفع مستويات األداء بيا
وتطوير الخدمات التي تقدميا ومتابعة الصيانة الدورية ليا.

 .00وضع خطط وبروتوكوالت تعاوف لمتدريب الميداني والصيفي لمطالب والخريجيف وتفعيميا ،والسعي
لتوفير فرص عمؿ أكبر لمخريجيف وربطيـ بسوؽ العمؿ وتنمية قدراتيـ التنافسية.

 .08وضع خطة لمتابعة الممارسات التي تسمح بتطوير ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المتميزة.
67

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

ثاىياً :اضرتاتيحيات التوضع والينو (:)SO

تمكف ىذه االستراتيجيات الجامعة مف االستفادة مف نقاط القوة والفرص الخارجية المتاحة في التوسع

والنمو في أنشطتيا ،ويتضح مف ذلؾ أف لمجامعة العديد مف نقاط القوة ،وتتمثؿ في امتالؾ الجامعة
مساحة كبيرة مف األرض حيث تقع عمى مساحة  0111فداف ،وشمولية كميات الجامعة لقطاعات

التخصصات العممية ،والصحية ،واإلنسانية واالجتماعية ،واعتماد كمية الزراعة كأوؿ كمية معتمدة
بالجامعة ،واعتماد برنامج قسـ عمـ النفس بكمية اآلداب بقنا كأوؿ برنامج معتمد بالجامعة ،وتتوافر

بالجامعة خدمة المكتبة الرقمية وقواعد البيانات البحثية ،والبنية التحتية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،والمنشآت الجامعية والرياضية والصحية ،وتنوع الخدمات الطبية والصحية التي تقدميا

المستشفيات الجامعية ،ووجود أنشطة طالبية ومسابقات بالجامعة وخبرة متميزة في تنظيميا عمى مستوى
الجامعات المصرية والعربية ومقر المجمس العربي لألنشطة الطالبية بيا ،واىتماـ قيادات الجامعة
بالمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع ،ووجود فرع لمجامعة باألقصر وآخر بالبحر األحمر وبإمكانات

يمكف البناء عمييا لتأىيميما ليكونا جامعتيف مستقمتيف مستقبال .وبناء عمى ما سبؽ ستقوـ الجامعة
باستخداـ استراتيجية التوسع والنمو ( )SOمف خالؿ القياـ باآلتي:

 .0التوجو الحثيث نحو استكماؿ اعتماد باقي كميات وبرامج الجامعة واالستفادة مف التوجو الحالي لمدولة
نحو اعتماد مؤسسات وبرامج التعميـ العالي.

 .8استكماؿ البنية التحتية لممنشآت التعميمية والمقر الرئيس لمجامعة وفروعيا خاصة البنية التحتية
لتكنولوجيا المعمومات.

 .2دراسة الكميات والبرامج غير المتوفرة بالمقر الرئيس لمجامعة أو التي ستصبح غير متوفرة بعد انفصاؿ
فرعي األقصر والبحر األحمر وتوفيرىا لمحفاظ عمى شمولية تخصصات كميات الجامعة.

 .4عقد االتفاقات ومشروعات الشراكة مع الجيات والييئات الحكومية والمجتمعية كالمجمس القومي لممرأة
لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

 .2توسيع نطاؽ خدمات المستشفيات الجامعية بعقد االتفاقات الثنائية لتقديـ المستشفى الجامعي لخدمات
الرعاية الصحة والطبية لمييئات والمؤسسات المحيطة بالجامعة.

 .6توفير معامؿ بحثية تكنولوجية بكميات الجامعة تقدـ خدمات االطالع والطباعة والكتابة لمطالب
والباحثيف مف داخؿ الجامعة وخارجيا.

 .7تطوير المكتبة المركزية بالجامعة لتصبح رائدة في نطاؽ جنوب الصعيد في خدمة الباحثيف والطالب
واتاحة خدمات المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية بيا.

 .8وضع خطط لمصيانة الدورية واإلحالؿ والتجديد لممنشآت والمعدات واألثاث الجامعي وتفعيميا.
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 .9عقد االتفاقات الثنائية ومشروعات الشراكة مع الييئات والجيات المحيطة بالجامعة وتفعيميا بما يسمح
باالستفادة مف إمكانات وخبرة الجامعة في تنظيـ المسابقات وفعاليات األنشطة الطالبية بأنواعيا بإقامة

مثؿ ىذه الفعاليات بالجامعة.

 .01تطوير نظـ العمؿ اإلداري بالجامعة وميكنتيا لتتواكب مع مواصفة الجودة اإلدارية ISO 9001
وتعظيـ االستفادة مف البنية التحتية والتطورات التكنولوجية في تطوير آليات العمؿ الجامعي.

ش) املنازضات العاملية يف التعليه العالي.

 تعمؿ الجامعات العالمية الريادية عمى بناء جسور التعاوف البحثي بيف األقساـ األكاديمية لتحفيز
األعماؿ التي تأخذ بمبدأ التكامؿ بيف العموـ.

 تبني الجامعات شراكات مع قطاعات الصناعة لتشجيع االبتكار؛ وترجمة براءات االختراع إلى واقع
تدعمو الصناعة .تعيد الجامعات تقييـ معايير القبوؿ المتبعة لدييا حتى تصبح أكثر مرونة ومطابقة

لمواقع.

 تتوافؽ الجامعات الريادية العالمية مع توجيات حركة العولمة.

 تضع الجامعات الريادية العالمية  -عند قياميا بعممية التوظيؼ الخاصة بالمناصب العميا في
الجامعة -الكفاءات العالمية؛ وتعمد إلى استقطاب األفضؿ منيا.


تقوـ العديد مف الجامعات بحمالت واسعة لمشراكة مع المجتمع ،كما تسعى الجامعات الكبرى بتنويع

مصادر التمويؿ الخاصة بيا.

 تتجو الجامعات الريادية العالمية نحو التعميـ اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت في ظؿ زيادة أعداد
الطالب الذيف يتمقوف تعميميـ عبر األنظمة الرقمية.

ح) الطنات املنيصة للحامعة.

يتمخص الوضع التنافسي لمجامعة في النقاط التالية:

 وجود جامعة جنوب الوادي في محور المثمث الذىبي لمتنمية في صعيد مصر .

 مساحة الجامعة ( 0111فداف) يمبي كافة االحتياجات المستقبمية في التوسع والتطور المستقبمي ،مما يجعؿ

كؿ األنشطة التعميمية و البحثية في مكاف واحد متكامؿ.

 برامج متميزة يقبؿ عمييا الطالب ومطموبة في سوؽ العمؿ في مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا:

 وجود برنامج دراسة التجارة بالمغة اإلنجميزية بكمية التجارة.

 وجود برنامج إعداد معمـ تدريس العموـ بالمغة اإلنجميزية بكمية التربية بقنا.

 وجود برنامج إعداد معمـ تدريس الكيمياء بالمغة اإلنجميزية بكمية التربية بقنا.
 وجود برنامج إعداد معمـ تدريس الفيزياء بالمغة اإلنجميزية بكمية التربية بقنا.

 وجود برنامج إعداد معمـ تدريس البيولوجي بالمغة اإلنجميزية بكمية التربية بقنا.

 وجود برنامج إعداد معمـ تدريس الرياضيات بالمغة اإلنجميزية بكمية التربية بقنا.
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 وجود برنامج الصيدلة االكمينيكية بكمية الصيدلة يعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة ،ومتوافؽ مع معايير
الجودة.

 وجود دبموـ الدراسات العميا في الطاقة الشمسية.

 دبموـ الكيمياء التحميمية الحيوية إلعداد فني التحاليؿ.

 دبموـ الميكروبيولوجي التطبيقية إلعداد فني التحاليؿ.
 وجود مراكز متخصصة :

 مركز التطوير الوظيفي

 مركز ريادة األعماؿ لالستشارات والتدريب.
 مركز ضماف الجودة والتأىيؿ لالعتماد.

 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات.
 مركز التخطيط االستراتيجي ودراسات المستقبؿ.
 مركز التقويـ.

مركز بحثية لمنانو تكنولوجى والطاقة الشمسية.
 ا
 وجود مستشفيات متخصصة :

 وجود مستشفى خاصة بالطوارئ مجيزة حديثا.
 وجود مستشفى خاصة بالمرأة والطفؿ.

 وجود مبنى لألوراـ والجراحات ،وافتتاح المحاكي الخاص بعالج األوراـ.
ط) الكضايا االضرتاتيحية األضاضية جلامعة جيوب الوادي.

تتحدد القضايا األساسية لجامعة جنوب الوادي في:

 .0إعداد خريجي الجامعة لممارسة مينية وبحثية منافسة.
 .8التطوير المستمر لقدرة الجامعة المؤسسية والفاعمية التعميمية لكمياتيا وبرامجيا.

 .2إعداد باحثيف متميزيف بالجامعة قادريف عمى تطوير تخصصاتيـ وتقديـ بحوث إبداعية وتطبيقية.

 .4تقديـ خدمات مجتمعية وبيئية متميزة تسيـ في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة .8121
 .2التطوير المستمر لبرامج الجامعة وكمياتيا واداراتيا وتأىيميا لالعتماد.
 .6رفع جاىزية وتنافسية الجامعة واستقاللية فرعييا.

 .7التوظيؼ األمثؿ لمموارد البشرية والمادية وتنمية الموارد المالية الذاتية لمجامعة.
 .8تطوير المستشفيات الجامعية وما تقدمو مف خدمات متميزة.
 .9أنشطة طالبية متنوعة ومتعددة ومشاركة طالبية فاعمة.

 .01تصبح الجامعة منارة لتعزيز ثقافة االبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمع.
 .00تصبح الجامعة بيت خبرة لدراسات التنمية المستدامة.
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 5-2-2حتليل الفحوة االضرتاتيحية  Strategic GAP Analysisجلامعة جيوب الوادي.

بعد إجراء التحميؿ البيئي والوقوؼ عمى نقاط القوة ونقاط الضعؼ في البيئة الداخمية بجامعة جنوب

الوادي  ،وكذلؾ تحديد الفرص والتيديدات في البيئة الخارجية ،كاف البد مف تحميؿ الفجوة بيف الوضع

المأموؿ والوضع الحالي لمجامعة ،وذلؾ كما بالجدوؿ (.)04

جدوؿ ( )04تحميؿ الفجوة بيف الوضع المأموؿ لمجامعة والوضع الراىف وآليات سد الفجوة
انىضع
انًأيىل

انىضع انشاهٍ

آنيبد سذ انفجىح

إعداد

 وج ػ ػػود مرك ػ ػػز لمتط ػ ػػوير ال ػ ػػوظيفي ومرك ػ ػػز

 إجػ ػ ػراء د ارس ػ ػػة مس ػ ػػحية لتحدي ػ ػػد احتياج ػ ػػات س ػ ػػوؽ العم ػ ػػؿ م ػ ػػف

لريادة األعماؿ يؤىػؿ الطػالب والخػريجيف

التخصصات المطموبة باستخداـ التغذيػة الراجعػة مػف المؤسسػات

لمتطمبات سوؽ العمؿ.

والجيات وأصحاب األعماؿ.

الخريجيف
لممارسة مينية

 إنشاء مركز لإلبداع التكنولوجي.

وبحثية منافسة

 وجػػود بعػػض الم ػوائح وفػػؽ نظػػاـ السػػاعات

في سوؽ العمؿ

المعتمػػدة  ،ووجػػود بعػػض الب ػرامج الممي ػزة

 إنشاء حاضنة لريادة األعماؿ االبتكارية.

ف ػ ػػي بع ػ ػػض الكمي ػ ػػات يقب ػ ػػؿ عميي ػ ػػا س ػ ػػوؽ

 إع ػػداد وتفعي ػػؿ ألي ػػة لعق ػػد اجتماع ػػات دوري ػػة ب ػػيف أعض ػػاء ىيئ ػػة
الت ػ ػػدريس ومع ػ ػػاونييـ وأص ػ ػػحاب األعم ػ ػػاؿ مم ػ ػػف ى ػ ػػـ ف ػ ػػي ذات

العمؿ.

التخص ػػص والمج ػػاؿ لتمك ػػيف الط ػػالب م ػػف المتطمب ػػات المتغيػ ػرة

 وجػػود نسػػبة البطالػػة بػػيف خريجػػي الجامعػػة
ف ػ ػػي بع ػ ػػض التخصص ػ ػػات ،وقم ػ ػػة تواف ػ ػػؽ
مياراتيـ مع متطمبات سوؽ العمؿ.

لسوؽ العمؿ.
 تحديث الموائح الدراسية لمبرامج التعميمية الحالية بكميػات الجامعػة
لتواكػػب نظيراتيػػا بالػػدوؿ المتقدمػػة وتفػػي بمتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ

 ضػ ػػعؼ تواف ػ ػػؽ الم ػ ػوائح الد ارس ػ ػػية لمبػ ػ ػرامج
التعميميػػة بكميػػات الجامع ػػة مػػع احتياج ػػات
سوؽ العمؿ .والمعايير الدولية.

مف الميارات التكنولوجية والعممية المتطورة.
 اس ػ ػػتحداث كمي ػ ػػات تكنولوجي ػ ػػة وبػ ػ ػرامج نوعي ػ ػػة جدي ػ ػػدة بالمرحم ػ ػػة
الجامعيػ ػػة األولػ ػػى والد ارسػ ػػات العميػ ػػا يقبػ ػػؿ عمييػ ػػا سػ ػػوؽ العمػ ػػؿ

 ضعؼ الميارات البحثية لدى الخريجيف.

والوافديف.
 اس ػػتحداث بػ ػرامج مميػ ػزة جدي ػػدة باالش ػػتراؾ م ػػع جامع ػػات عالمي ػػة
مرموقة.
 عق ػػد م ػػؤتمرات طالبي ػػة س ػػنوية عم ػػى مس ػػتوى التخص ػػص والكمي ػػة
والجامعة.
 عقد الدورات التدريبية ورش العمؿ البحثية بالتعػاوف مػع أصػحاب
األعماؿ والجامعات االجنبية المتميزة.
 عق ػػد ورش العم ػػؿ والممتقي ػػات لتمك ػػيف الط ػػالب والخػ ػريجيف مػ ػػف
الميارات البحثية.
 وجػ ػ ػ ػػود قصػ ػ ػ ػػور فػ ػ ػ ػػي تطػ ػ ػ ػػوير الخطػ ػ ػ ػػط

 تقديـ الدعـ الفنػي لكميػات الجامعػة لتطػوير خططيػا االسػتراتيجية

التطوير
المستمر لقدرة

االس ػػتراتيجية واليياك ػػؿ التنظيمي ػػة والمػ ػوارد

وىياكمي ػ ػػا التنظيمي ػ ػػة ومواردى ػ ػػا المالي ػ ػػة والمادي ػ ػػة وأداء الجي ػ ػػاز

الجامعة

المالي ػػة والمادي ػػة والجي ػػاز اإلداري بكمي ػػات

اإلداري بيػ ػ ػػا ،وتطبيػ ػ ػػؽ معػ ػ ػػايير القيػ ػ ػػادة والحوكمػ ػ ػػة ،والتقػ ػ ػػويـ

المؤسسية

الجامعػ ػػة وعػ ػػدـ التزاميػ ػػا بمعػ ػػايير القيػ ػػادة

المؤسسي المستمر ،والمصداقية واألخالقيات المينية.
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والفاعمية

والحوكم ػػة ،والتقػ ػػويـ المؤسس ػػي المسػ ػػتمر،

التعميمية

والمصداقية واألخالقيات المينية.

لكمياتيا

 وجػػود قصػػور فػػي امػػتالؾ الطػػالب لػػبعض

وبرامجيا

ميارات القرف الحادي والعشريف والميارات
العممية وميارات المغة االنجميزية وميػارات

آنيبد سذ انفجىح
 تض ػ ػػميف كمي ػ ػػات الجامع ػ ػػة مي ػ ػػارات الق ػ ػػرف الح ػ ػػادي والعشػ ػ ػريف
والميػػارات العمميػػة وميػػارات المغػػة اإلنجميزيػػة وميػػارات تكنولوجيػػا
المعمومات واالتصاالت في توصػيؼ المقػررات الد ارسػية والبػرامج
التعميمية.
 تبنػػي الكمي ػات وتطبيقيػػا لممع ػػايير األكاديميػػة القوميػػة ،وتطويرى ػػا
لتوصيفات البرامج والمقررات وتبنييا الستراتيجيات التعميـ والتعمـ

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

واستراتيجيات تقويـ الطالب.

 وجػػود قصػػور فػػي تبنػػي الكميػػات وتطبيقيػػا
لممع ػ ػ ػػايير األكاديميػ ػ ػ ػػة القومي ػ ػ ػػة ،ووجػ ػ ػ ػػود

 تقي ػػيـ االحتياج ػػات التدريبي ػػة ألعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس ومع ػػاونييـ

قص ػػور ف ػػي تطويرى ػػا لتوص ػػيفات البػ ػرامج

والجي ػػاز اإلداري ومني ػػا المي ػػارات القيادي ػػة والفك ػػر االس ػػتراتيجي

والمقػ ػػررات وتبنييػ ػػا السػ ػػتراتيجيات التعمػ ػػيـ

ومي ػػارات المغ ػػة اإلنجميزي ػػة وتكنولوجي ػػا المعموم ػػات وذل ػػؾ بص ػػفة

والتعمـ واستراتيجيات تقويـ الطالب

دورية عامة.

 قصػ ػ ػػور بعػ ػ ػػض ميػ ػ ػػارات أعضػ ػ ػػاء ىيئػ ػ ػػة

 اس ػػتحداث حزم ػػة تدريبي ػػة متخصص ػػة تح ػػت مظم ػػة مرك ػػز تنمي ػػة

الت ػ ػ ػ ػػدريس ومع ػ ػ ػ ػػاونييـ والجي ػ ػ ػ ػػاز اإلداري

القػػدرات السػػتيفاء االحتياجػػات التدريبيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس

وضػ ػ ػ ػ ػ ػػعؼ نظػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الرعايػ ػ ػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػ ػ ػػحية

ومعاونييـ والجياز اإلداري.

واالجتماعيػ ػ ػ ػػة ليػ ػ ػ ػػـ  ،وقصػ ػ ػ ػػور الب ػ ػ ػ ػرامج

 تأىي ػػؿ الكػ ػوادر اإلداري ػػة واألكاديمي ػػة بالجامع ػػة لت ػػولي المناص ػػب
اإلدارية العميا وبناء صؼ ثاني مف القيادات بالجامعة

التدريبي ػ ػػة بمرك ػ ػػز تنمي ػ ػػة الق ػ ػػدرات لموف ػ ػػاء
باحتياجػػاتيـ فػػي تنميػػة الميػػارات المينيػػة

 تقيػػيـ رض ػػا أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس ومع ػػاونييـ والجي ػػاز اإلداري

والشخصية واإلداريػة وقمػة عػدد الحاصػميف

عف الخػدمات الصػحية واالجتماعيػة المقدمػة ليػـ ،واتخػاذ قػ اررات

منيـ عمػى الدرجػة العمميػة /اإلداريػة لتػولي

تحسينية بشأنيا.

المناصب القيادية.

 وضع خطة لمتابعة وتقييـ أداء أعضاء ىيئة التػدريس ومعػاونييـ
استخداـ التكنولوجيا وبنؾ المعرفػة واألسػاليب الحديثػة فػي التعمػيـ

 قصػ ػ ػػور آليػ ػ ػػات جػ ػ ػػذب المتمي ػ ػ ػزيف مػ ػ ػػف
أعضاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ والجيػاز
اإلداري وتحفيزىـ واالحتفاظ بيـ.

والتعمـ وتقييـ الطالب.
 تش ػػجيع أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس عم ػػى الترقػ ػػي والحصػ ػػوؿ عمػ ػػى

 تق ػػع الجامع ػػة عم ػػى مس ػػاحة  0111ف ػػداف
كافي ػػة لتمبي ػػة كاف ػػة احتياجاتيػ ػا ومتطمباتي ػػا

األستاذية.
 وضػػع آليػػة فاعمػػة لجػػذب المتمي ػزيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس

المس ػ ػ ػػتقبمية ،وش ػ ػ ػػمولية كمي ػ ػ ػػات الجامع ػ ػ ػػة
لقطاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التخصصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

ومعاونييـ وتحفيزىـ واالحتفاظ بيـ.
 اسػػتكماؿ البنيػػة التحتيػػة لممنشػػآت التعميميػػة خاصػػة البنيػػة التحتيػػة
لتكنولوجيا المعمومات.

والصحية ،واإلنسانية واالجتماعية ،وتػوافر
المنشػ ػ ػػآت الرياضػ ػ ػػية والصػ ػ ػػحية ،وت ػ ػ ػوافر

 د ارس ػػة وت ػػوفير الكمي ػػات والبػ ػرامج غي ػػر المت ػػوفرة ب ػػالمقر الػ ػرئيس

البني ػ ػ ػػة التحتي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػػاؿ تكنولوجي ػ ػ ػػا

لمجامعػ ػػة أو التػ ػػي ستصػ ػػبح غيػ ػػر متػ ػػوفرة بعػ ػػد انفصػ ػػاؿ فرعػ ػػي

المعمومػ ػػات واالتصػ ػػاالت وخدمػ ػػة المكتبػ ػػة

األقصر والبحر األحمر.

الرقمية وقواعد البيانات البحثية بالجامعة

 وضع خطة الستيفاء منشآت الجامعة لممواصفات الفنية ومعػايير
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االعتمػػاد خاصػػة متطمبػػات ذوي االحتياجػػات الخاصػػة والصػػيانة

 قص ػ ػ ػ ػ ػػور اس ػ ػ ػ ػ ػػتيفاء منش ػ ػ ػ ػ ػػآت الجامع ػ ػ ػ ػ ػػة
لممواص ػ ػ ػػفات الفني ػ ػ ػػة ومع ػ ػ ػػايير االعتم ػ ػ ػػاد
خاص ػ ػ ػ ػ ػػة متطمب ػ ػ ػ ػ ػػات ذوي االحتياج ػ ػ ػ ػ ػػات

الدورية ليا.
 تػ ػػدعيـ اسػ ػػتخداـ الطاقػ ػػة النظيفػ ػػة (الجديػ ػػدة والمتجػ ػػددة) وزيػ ػػادة

الخاصػػة وقصػػور أعمػػاؿ الصػػيانة الدوريػػة
ليا.

المساحات الخضراء بالجامعة.
 تحسػػيف إمكانيػػات األلعػػاب الرياضػػية والمسػػارح والمعػػارض الفنيػػة
بالجامعة.

 قمة المساحات الخضراء بالجامعة
 عػػدـ كفايػػة وصػػالت االنترنػػت ومحدوديػػة

 تحسػػيف الخػػدمات المقدمػػة لممجتمػػع األكػػاديمي بالمػػدف الجامعيػػة

االنترنت الالسمكي "الواي فػاي" فػي معظػـ

والمط ػ ػ ػ ػػاعـ والكافتيري ػ ػ ػ ػػا والتص ػ ػ ػ ػػوير ،وتكنولوجي ػ ػ ػ ػػا المعموم ػ ػ ػ ػػات

كميات وادارات الجامعة والمدف الجامعية

واالنتقػ ػ ػػاالت الداخمي ػ ػ ػػة والػ ػ ػػرحالت العممي ػ ػ ػػة والترفيييػ ػ ػػة والم ػ ػ ػػنح

 نقص استيفاء قواعد البيانػات وعػدـ تغطيػة
نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة ونظ ػػاـ الف ػػاروؽ

الطالبية.
 زيادة وصالت اإلنترنػت وزيػادة سػرعة اإلنترنػت الالسػمكي "الػواي

لكافػػة أنش ػػطة الجامع ػػة التعميمي ػػة والبحثي ػػة
والخدمية.

فاي" في كميات الجامعة واداراتيا والمدف الجامعية
 تػػوفير قاعػػات تكنولوجيػػة بكميػػات الجامعػػة تقػػدـ خػػدمات االطػػالع
والطباعػ ػ ػػة والكتابػ ػ ػػة لمطػ ػ ػػالب والبػ ػ ػػاحثيف مػ ػ ػػف داخػ ػ ػػؿ الجامعػ ػ ػػة

 نق ػ ػػص أع ػ ػػداد الكػ ػ ػوادر المدرب ػ ػػة الالزمػ ػ ػػة
لتش ػ ػ ػ ػػغيؿ وص ػ ػ ػ ػػيانة المنظوم ػ ػ ػ ػػة الرقمي ػ ػ ػ ػػة
بالجامعة.

وخارجيا.
 تطػ ػػوير المكتبػ ػػة المركزيػ ػػة بالجامعػ ػػة لتصػ ػػبح ارئػ ػػدة فػ ػػي خدمػ ػػة
الب ػ ػػاحثيف والط ػ ػػالب واتاح ػ ػػة خ ػ ػػدمات المكتب ػ ػػة الرقمي ػ ػػة وقواع ػ ػػد
البيانات العالمية ألبناء جنوب الصعيد.
 تطػ ػػوير قواعػ ػػد البيانػ ػػات واسػ ػػتيفائيا والتوسػ ػػع فػ ػػي تغطيػ ػػة نظػ ػػـ
المعموم ػ ػػات اإلداري ػ ػػة ونظ ػ ػػاـ الف ػ ػػاروؽ لكاف ػ ػػة أنش ػ ػػطة الجامع ػ ػػة
التعميمية والبحثية والخدمية.
 توفير وتدريب الكوادر الالزمة لتشغيؿ وصيانة المنظومة الرقميػة
بالجامعة.
 تشجيع المبادرات الطالبية إلثراء المجتمع األكاديمي.
 دعػػـ األنشػػطة الطالبيػػة المتنوعػػة والمتعػػددة والمشػػاركة الطالبيػػة
الفاعمة.
 دعـ األنشػطة الترفيييػة والرعايػة الصػحية ،واالجتماعيػة لممجتمػع
األكاديمي.

إعداد باحثيف

 عدـ اشتماؿ الخطػة البحثيػة لمجامعػة عمػى

 تطػػوير الخطػػط البحثيػػة لمجامعػػة والكميػػات واألقسػػاـ العمميػػة لكػػي

قادريف عمى

توجي ػ ػ ػ ػػات اس ػ ػ ػ ػػتراتيجية الدول ػ ػ ػ ػػة لمتنمي ػ ػ ػ ػػة

تعكػػس إسػػيامات الجامعػػة فػػي تحقيػػؽ اسػػتراتيجية الدولػػة لمتنميػػة

تطوير

المستدامة  8121وعدـ متابعة تنفيذىا.

المستدامة  8121وفي معالجة القضايا البحثية القومية كد ارسػات

تخصصاتيـ

 بعض البحوث العممية غيػر تطبيقيػة وغيػر

المثمث الذىبي لمتنمية.
73

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
انىضع
انًأيىل
وتقديـ بحوث
إبداعية
وتطبيقية

انىضع انشاهٍ
متسػ ػ ػػقة مػ ػ ػػع اسػ ػ ػػتراتيجية الدولػ ػ ػػة لمتنميػ ػ ػػة

آنيبد سذ انفجىح
 تنمي ػ ػػة الق ػ ػػدرات البحثي ػ ػػة ألعض ػ ػػاء ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس ومع ػ ػػاونييـ
وتشػجيعيـ عمػى إنتػاج بحػوث عمميػػة إبداعيػة تطبيقيػة متسػقة مػػع

المستدامة .8121
 وجػػود نقػػص شػػديد فػػي البحػػوث التطبيقيػػة
التػ ػ ػ ػػي تعػ ػ ػ ػػدىا الجامعػ ػ ػ ػػة بالتعػ ػ ػ ػػاوف مػ ػ ػ ػػع

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة.
 زيػ ػػادة البحػ ػػوث التطبيقي ػ ػػة التػ ػػي تعػ ػػدىا الجامع ػ ػػة بالتعػ ػػاوف م ػ ػػع

مؤسسات وجيات المجتمع وتدر ربحاً.
 قمة الشراكات والمشروعات البحثية الممولة

الشراكات ومؤسسات وجيات المجتمع وتدر ربحاً.
 عق ػػد المزي ػػد م ػػف االتفاقي ػػات الدولي ػػة ومش ػػاريع الشػ ػراكة وتفعيمي ػػا

مف الجيات المجتمعية والدولية وعدـ تنػوع
تخصصاتيا.

والتقدـ لممشروعات البحثية محمياً ودولياً.
 تطوير مستوى المجالت العممية التػي تصػدرىا الجامعػة والكميػات
مف حيث عددىا ومعامؿ تأثيرىا.

 إص ػ ػػدار قػ ػ ػ اررات بتش ػ ػػكيؿ الييئ ػ ػػة العممي ػ ػػة
لػ ػػثالث مجػ ػػالت دوليػ ػػة بالجامعػ ػػة وجػ ػػاري

 التوسع في إصدار المجالت الدولية المحكمة بالجامعة.

البدء في إصدار العدد األوؿ ليا.

 التوسع في عقد المؤتمرات العممية الدوليػة ذات السػمعة العالميػة

 انتظ ػ ػ ػػاـ بع ػ ػ ػػض التخصص ػ ػ ػػات والكمي ػ ػ ػػات
بالجامع ػ ػػة ف ػ ػػي عق ػ ػػد الم ػ ػػؤتمرات المحمي ػ ػػة

بمختمؼ تخصصات الجامعة وكمياتيا.
 دعػ ػػـ وتشػ ػػجيع أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس ومعػ ػػاونييـ عمػ ػػى زيػ ػػادة
ب ػ ػراءات االخت ػ ػراع والنشػ ػػر الػ ػػدولي فػ ػػي المجػ ػػالت العمميػ ػػة ذات

والدولية.

معامؿ تأثير مرتفع.

 قمػػة عػػدد المجػػالت التػػي تصػػدرىا الجامعػػة
مقارنة بعدد تخصصاتيا ،وضػعؼ معامػؿ
تأثيرىا.
 انخفػ ػػاض نسػ ػػبة النشػ ػػر الػ ػػدولي وب ػ ػراءات
االخت ػ ػ ػ ػ ػراع ألعضػ ػ ػ ػ ػػاء ىيئػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػػدريس
ومعاونييـ مقارنة بجامعات أخرى مناظرة.
تقديـ خدمات
مجتمعية وبيئية

 اىتم ػ ػ ػ ػػاـ قي ػ ػ ػ ػػادات الجامع ػ ػ ػ ػػة بالمش ػ ػ ػ ػػاركة
المجتمعية في خدمة المجتمع.

متميزة تسيـ

 إ رس ػ ػػاؿ الجامع ػ ػػة قواف ػ ػػؿ طبي ػ ػػة وتوعويػ ػ ػػة

في تحقيؽ

وتثقيفي ػػة وفني ػػة ورياض ػػية لخدم ػػة المجتم ػػع

استراتيجية

المحيط.

 إعداد أدوات مقننة لرصد احتياجات المجتمع الفعمية مف الجامعة
 إعػ ػػداد خطػ ػػة معتمػ ػػدة ومتابعػ ػػة تفعيميػ ػػا بقطػ ػػاع خدمػ ػػة المجتمػ ػػع
وتنميػػة البيئػػة لػػدعـ دور الجامعػػة فػػي تحقيػػؽ اسػػتراتيجية الدولػػة
لمتنمية المستدامة .8121
 إنشػػاء م اركػػز متخصصػػة لتسػػويؽ خريجػػي الجامعػػة فػػي الييئػػات

الدولة لمتنمية

 ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود أدوات مقنن ػ ػػة لمتع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى

المستدامة

احتياجات المجتمع الفعمية مف الجامعة.

ودوليا.
محميا
ً
والشركات والمصانع ً

8121

 عػػدـ وجػػود خطػػة معتمػػدة ومعمنػػة ومفعمػػة

والييئات الحكومية والمجتمعية ومتابعة تنفيذىا.

 زيػػادة عػػدد االتفاقػػات الثنائيػػة ومشػػروعات الش ػراكة مػػع الجيػػات

بالجامع ػػة لقط ػػاع خدم ػػة المجتم ػػع وتنمي ػػة

 وضػػع خطػػط لتفعيػػؿ الش ػراكة مػػع الصػػناعة واالسػػتفادة منيػػا فػػي

البيئ ػػة لتحقي ػػؽ اسػ ػػتراتيجية الدول ػػة لمتنميػ ػػة

التعػػاوف لمتػػدريب الميػػداني والصػػيفي لمطػػالب والخ ػريجيف وتػػوفير

المستدامة .8121

فرص عمؿ أكبر لمخريجيف وربطيـ بسوؽ العمػؿ وتنميػة قػدراتيـ
التنافسية.

 قصػ ػ ػ ػ ػػور وسػ ػ ػ ػ ػػائؿ الدعايػ ػ ػ ػ ػػة واإلعػ ػ ػ ػ ػػالف
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انىضع
انًأيىل

انىضع انشاهٍ
والتسػ ػ ػػويؽ لخػ ػ ػػدمات الجامعػ ػ ػػة وأنشػ ػ ػػطتيا

آنيبد سذ انفجىح
 بن ػػاء ف ػػرص وشػ ػراكات اس ػػتراتيجية فاعم ػػة لمتب ػػادؿ العمم ػػي ب ػػيف
أعض ػ ػػاء ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس ومع ػ ػػاونييـ ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات المصػ ػ ػرية

ألفراد المجتمع داخؿ الجامعة وخارجيا.
 نقػػص عػػدد االتفاقػػات الثنائيػػة ومشػػروعات
الشػ ػراكة م ػػع الجي ػػات والييئ ػػات الحكومي ػػة

والدولية.
 تفعيؿ أواصر التبادؿ العممػي وبروتوكػوالت التعػاوف والمشػروعات
البحثيػ ػػة مػ ػػع دوؿ العػ ػػالـ عامػ ػػة ودوؿ أفريقيػ ػػا واالتحػ ػػاد األوربػ ػػي

والمجتمعية وقمة تفعيميا.

خاصة

 ضعؼ شراكة الجامعة مع الصناعة.
 عػػزوؼ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ

 عقػ ػػد المزيػ ػػد مػ ػػف االتفاقػ ػػات الثنائيػ ػػة ومشػ ػػروعات الش ػ ػراكة مػ ػػع

والجيػػاز اإلداري عػػف المشػػاركة فػػي خدمػػة

الجي ػػات والييئػ ػػات الحكوميػ ػػة والمجتمعي ػػة وتفعيميػ ػػا لتعزيػ ػػز دور

المجتمع وتنمية البيئة.

الجامعة في خدمة المجتمع.
 بناء شراكات مجتمعية تعزز دور الجامعة في المجتمع.
 إعػػداد خطػػة سػػنوية بالنػػدوات التثقيفيػػة وورش العمػػؿ التػػي تعػػزز
القػ ػػيـ الوطنيػ ػػة واليويػ ػػة الثقافيػ ػػة ودعػ ػػوة أف ػ ػراد المجتمػ ػػع المحػ ػػيط
بالجامعة لممشاركة في تنظيميا وتنفيذىا.
 إعػ ػػداد خطػ ػػة لتشػ ػػجيع أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس ومعػ ػػاونييـ فػ ػػي
مختم ػػؼ تخصص ػػات الجامع ػػة عم ػػى المش ػػاركة ف ػػي تعزي ػػز الق ػػيـ
الوطنية واليوية الثقافية لدى أفراد المجتمع المحيط بالجامعة
 تفعيؿ مشاركة الطالب و أعضاء ىيئػة التػدريس فػي تعزيػز القػيـ
الوطنية واليوية الثقافية لدى أفراد المجتمع األكاديمي.

التطوير
المستمر لبرامج
الجامعة
وكمياتيا
واداراتيا

 ضػ ػػعؼ جاىزيػ ػػة معظػ ػػـ كميػ ػػات الجامعػ ػػة

 تػػوفير الػػدعـ الفنػػي لب ػرامج الجامعػػة وكمياتيػػا واداراتيػػا لمتأكػػد مػػف

وبرامجي ػ ػ ػ ػػا لم حص ػ ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ ػػى االعتم ػ ػ ػ ػػاد
األكاديمي والبرامجي.

استيفائيا لمعايير االعتماد.
 تش ػ ػػجيع أعض ػ ػػاء ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس ومع ػ ػػاونييـ والجي ػ ػػاز اإلداري

 اعتمػػاد كميػػة الز ارعػػة وبرنػػامج عمػػـ الػػنفس
في كمية اآلداب بقنا.

وتأىيميا

 عػػزوؼ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ

لالعتماد

والجيػػاز اإلداري عػػف اإلسػػياـ الفعػػاؿ فػػي
أنشطة الجودة بالجامعة والكميات.

لإلسياـ الفعاؿ في أنشطة الجودة بالجامعة والكميات.
 بناء قاعدة واسعة مف المراجعيف الداخمييف والخارجييف بالجامعة.
 إعػ ػػداد آليػ ػػة لتشػ ػػجيع أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس ومعػ ػػاونييـ عمػ ػػى
المشاركة في إجراء المراجعة الداخمية لبرامج وكميات الجامعة.
 إعداد نظاـ إلجراءات نظاـ إدارة الجودة لمييكؿ اإلداري
 إعداد أدلة لمكميات والجودة بالجامعة.
 تط ػ ػػوير وميكن ػ ػػة نظ ػ ػػـ العم ػ ػػؿ اإلداري بالجامع ػ ػػة لتتواك ػ ػػب م ػ ػػع
مواصفة الجودة اإلدارية .ISO 9001

 عػػدـ وجػػود خطػػة واضػػحة وممولػػة لػػدعـ

 تش ػػكيؿ فري ػػؽ م ػػف مختم ػػؼ كمي ػػات الجامع ػػة الس ػػتيفاء المع ػػايير

رفع جاىزية
وتنافسية

تنافسػػية الجامعػػة وتميزىػػا وحصػػوليا عمػػى

العالميػ ػػة بشػ ػػكؿ مسػ ػػتمر فػ ػػي جيػ ػػات التقيػ ػػيـ المختمفػ ػػة لضػ ػػماف

الجامعة

محمي ػػا
تص ػػنيفات متقدم ػػة ب ػػيف الجامع ػػات ً

التحسف المستمر في ترتيب الجامعة بيف الجامعات.
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انىضع
انًأيىل
واستقالؿ
فرعييا

انىضع انشاهٍ
ودوليا ،واقتصارىا عمى مبادرات فردية مف
ً

آنيبد سذ انفجىح
 إعػػداد خطػػة واضػػحة ومعتمػػدة لمتابعػػة الممارسػػات التػػي تسػػمح
بتميز الجامعػة وحصػوليا عمػى تصػنيفات متقدمػة بػيف الجامعػات

البعض.

 وجػ ػػود فػ ػػرع لمجامعػ ػػة باألقصػ ػػر لػ ػػو نائػ ػػب
لرئيس الجامعة وبو عدد ( )6كميات وادارة

ودوليا.
محميا
ً
ً

 اسػ ػػتكماؿ البنيػ ػػة التحتيػ ػػة والقػ ػػدرة المؤسسػ ػػية واسػ ػػتكماؿ الك ػ ػوادر
األكاديمي ػ ػػة واإلداري ػ ػػة بف ػ ػػرع الجامع ػ ػػة باألقص ػ ػػر لتك ػ ػػوف جامع ػ ػػة

مركزية.

مستقمة.

 وج ػػود كمي ػػة لمتربي ػػة بالغردق ػػة وتخصػ ػػيص
 211فداف وصدور قرار بإنشػاء عػدد ()4

 إنشاء الكميات الػ ( )4الصادر ليػا قػ اررات بفػرع الجامعػة بػالبحر

كمي ػ ػ ػػات جدي ػ ػ ػػدة لف ػ ػ ػػرع الجامع ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػالبحر

األحمػ ػ ػػر ،وزيػ ػ ػػادة عػ ػ ػػددىا ،واسػ ػ ػػتكماؿ البنيػ ػ ػػة التحتيػ ػ ػػة والقػ ػ ػػدرة

األحمر.

المؤسسػػية واسػػتكماؿ الك ػوادر األكاديميػػة اإلداريػػة لتكػػوف جامعػػة
مستقمة.

التوظيؼ

 اإلنشػاءات الجديػدة بالجامعػػة مػا زاؿ يوجػػد

األمثؿ لمموارد

ال ػ ػػبعض مني ػ ػػا يفتق ػ ػػر لممواص ػ ػػفات الفني ػ ػػة

وتنمية الموارد

ومعايير الجودة.

المالية الذاتية
لمجامعة

 وضػ ػػع آليػ ػػة لضػ ػػماف تصػ ػػميـ وتنفيػ ػػذ اإلنشػ ػػاءات الجديػ ػػدة طبقً ػ ػا
لممواصفات الفنية ومعايير الجودة.
 إجػراء د ارسػػة مسػػحية لمػػدى ضػػماف مطابقػػة المبػػاني واإلنشػػاءات

 وجػ ػػود العديػ ػػد مػ ػػف الوحػ ػػدات ذات الطػ ػػابع
الخاص.

الجامعية لممواصفات الفنية ومعايير الجودة.
 إعداد خطة إلجراء تعػديالت عمػى المبػاني واإلنشػاءات الجامعيػة

 وجػػود تض ػػارب فػػي اختصاص ػػات بع ػػض
الوحدات ذات الطابع الخاص.

لتتوافؽ مع المواصفات الفنية ومعايير الجودة ومتابعة تنفيذىا.
 إعػػداد خطػػة لالس ػػتغالؿ األمثػػؿ لممنشػػآت واألص ػػوؿ الثابتػػة ف ػػي

 انخف ػػاض ج ػػودة الخ ػػدمات الت ػػي تق ػػدميا
بعض الوحدات ذات الطابع الخاص.
 عػػدـ وجػػود نظػػـ لمتابعػػة وتقيػػيـ خػػدماتيا

إقامة مشروعات تدر دخالً لمجامعة ومتابعة تنفيذىا.
 تطوير لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص.
 وض ػػع آلي ػػة لتحدي ػػد اختصاص ػػات ونط ػػاؽ عم ػػؿ ك ػػؿ وح ػػدة م ػػف

وأداء العامميف بيا
 عػػدـ وجػػود خطػػة متكاممػػة لد ارسػػة أسػػباب
ود ارس ػػة أس ػػباب إقب ػػاؿ  /ع ػػزوؼ الط ػػالب

الوحدات ذات الطابع الخاص وتحقيؽ التكامؿ بينيا.
 رفع جودة الخدمات التي تقدميا الوحدات ذات الطابع الخاص.
 إعداد نظاـ لمتابعػة وتقيػيـ الخػدمات التػي تقػدميا الوحػدات ذات

الواف ػ ػػديف م ػ ػػف ال ػ ػػدوؿ العربي ػ ػػة واألفريقي ػ ػػة
لمد ارسػ ػػة بالجامعػ ػػة ،والعمػ ػػؿ عمػ ػػى جػ ػػذبيـ

الطابع الخاص وأداء العامميف بيا.
 استحداث مراكز جديدة لتقديـ خدمات نوعية يقبؿ عمييػا الطػالب
بحا.
وأفراد المجتمع وتدر ر ً

لمدراسة بالجامعة.

 تطػ ػػوير الب ػ ػرامج التدريبيػ ػػة التػ ػػي تقػ ػػدميا الوحػ ػػدات ذات الطػ ػػابع
الخاص ومركز التطوير الوظيفي لمطالب وأفراد المجتمع.
 إعػػداد خطػػة متكاممػػة لجػػذب الطػػالب الوافػػديف مػػف الػػدوؿ العربيػػة
واألفريقيػػة لاللتحػػاؽ بػػالبرامج األكاديميػػة فػػي الجامعػػة بػػالمرحمتيف
الجامعية والدراسات العميا.
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انىضع
انًأيىل

انىضع انشاهٍ

آنيبد سذ انفجىح

تطوير

 زيادة عػدد الييئػات والمؤسسػات والشػركات

 إعػػداد خطػػة لزيػػادة ورفػػع كفػػاءة الك ػوادر الطبيػػة والجيػػاز اإلداري

المستشفيات

الخارجيػػة المتعاقػػدة مػػع لمجامعػػة لالسػػتفادة

الجامعية وما

مف خدمات المستشفيات الجامعية.

تقدمو مف
خدمات متميزة

والخدمات المعاونة بالمستشفيات الجامعية ومتابعة تنفيذىا.
 إعػػداد خطػػة لتػػوفير األعػػداد الكافيػػة مػػف أفػراد التمػريض والعمالػػة

 تع ػ ػ ػ ػػدد الجي ػ ػ ػ ػػات والش ػ ػ ػ ػػركات الخارجي ػ ػ ػ ػػة
المسػ ػ ػ ػػتفيدة مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػدمات المستشػ ػ ػ ػػفيات

والفنييف والكيميائييف والفيزيائييف ومتابعة تنفيذىا.
 زيادة عدد الييئات والمؤسسات والشركات الخارجية المتعاقػدة مػع

الجامعية.
 قمة كفاءة الكػوادر الطبيػة والجيػاز اإلداري

الجامعة لالستفادة مف خدمات المستشفيات الجامعية.
 اس ػ ػػتحداث خ ػ ػػدمات طبي ػ ػػة جدي ػ ػػدة مدفوع ػ ػػة التك ػ ػػاليؼ يحتاجي ػ ػػا

والخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات المعاونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالمستشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفيات
الجامعية.

المجتمع بالمستشفيات الجامعية.
 إع ػ ػػداد آلي ػ ػػة بالمستش ػ ػػفيات الجامعي ػ ػػة لمدعاي ػ ػػة واإلع ػ ػػالف ع ػ ػػف
الخػػدمات المجانيػػة التػػي تقػػدميا وجمػػع التبرعػػات الالزمػػة لتػػوفير

 نقػ ػػص أف ػ ػراد التم ػ ػريض والعمالػ ػػة والفنيػ ػػيف

المستمزمات الطبية ليا.

والكيميائييف والفيزيائييف.
 قمة الكوادر المدربة عمى تشػغيؿ نظػاـ ابػف

 زيػػادة الك ػوادر المدربػػة عمػػى تشػػغيؿ وصػػيانة وتطػػوير نظػػاـ ابػػف

سينا لميكنػة التعامػؿ بػيف أقسػاـ المستشػفى

س ػػينا لميكن ػػة التعام ػػؿ ب ػػيف أقس ػػاـ المستش ػػفى واألقس ػػاـ الخدمي ػػة

واألقسػ ػ ػ ػػاـ الخدميػ ػ ػ ػػة (األشػ ػ ػ ػػعة والمعمػ ػ ػ ػػؿ

(األشعة والمعمؿ والصيدلية).

والصيدلية).

 تطػػوير خطػػة الصػػيانة واإلحػػالؿ والتجديػػد لممعػػدات والتجيي ػزات
واألثاث والمستمزمات بالمستشػفيات الجامعيػة وآليػة تػوفير المػوارد
المالية الالزمة.
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 6-2-2صياغة زؤية اجلامعة وزضالتَا وحتديد قينَا احلاننة :
في ضوء نتائج التحميؿ البيئي تـ صياغة رؤية الجامعة ورسالتيا ،وتحديد قيميا الحاكمة ،وقد تـ

عرض رؤية الجامعة ورسالتيا وقيميا الحاكمة واعتمادىا بمجمس الجامعة بجمستو رقـ ( )860بتاريخ
8108/8/87ـ واعتمادىا وذلؾ كما يمي:

السؤية:

" التميز في التعميـ العالي لممساىمة في التنمية المستدامة بصعيد مصر" .

محددات الرؤية المقترحة:

 التميز :أف تصبح جامعة جنوب الوادي واحدة مف الجامعات الحكومية  -التي تطبؽ معايير التميز
في التعميـ والبحث العممي وتطوير مصادر المعرفة عمى المستوى الدولي.

 تحقيؽ الجودة العالية والتجديد وتحفيز التعمـ وفؽ المعايير العالمية.

 اإلسياـ في بناء التنمية المستدامة بصعيد مصر انطالقا مف رؤية الدولة .8121

السضالة:

"إعداد الخريجيف لممارسة مينية وبحثية منافسة إقميميا وعالمياً مف خالؿ قدرة مؤسسية وفاعمية

تعميمية جاذبة وداعمة تمكف الطالب مف اكتساب ميارات متطورة ،وباحثيف قادريف عمى تطوير
تخصصاتيـ بتقديـ بحوث تطبيقية ،وتقديـ خدمات مجتمعية متميزة تسيـ في التنمية المستدامة مف خالؿ

بناء شراكات استراتيجية فاعمة وتعزيز اليوية الثقافية والقيـ الوطنية ،والتطوير المستمر لبرامج وكميات

الجامعة واداراتيا وتأىيميا لالعتماد ،ورفع جاىزية وتنافسية الجامعة والتوظيؼ األمثؿ لمموارد ،وتقديـ

برامج تدعـ االبداع التكنولوجي واالبتكار واقتصاد المعرفة ودراسة القضايا التنموية الرئيسة بالمجتمع".

الكيه احلاننة:

يجب أف نخطط لمتعميـ العالي في جامعة جنوب الوادي في ظؿ منظومة مف القيـ الحاكمة؛ قيـ

تتناغـ وتتماشى مع تمؾ القيـ والمبادئ التي يتبناىا ويحترميا العالـ المتقدـ لنكوف عمى نفس المستوى فك ار
وأداء .وىذه القيـ تمثؿ إطار عمؿ  ،Frameworkتعمؿ الجامعة مف خاللو عمى تحقيؽ أولوياتيا

االستراتيجية  ،Strategic Prioritiesوتعد القيـ المشتركة عادات عقمية تؤثر في التعامؿ بيف األفراد

داخؿ الجامعة وخارجيا ،ومف ثـ تعد أساسا لمثقافة التنظيمية لمجامعة .Organizational Culture
وفى سعى جامعة جنوب الوادي لتحقيؽ أىدافيا ،وضعت لنفسيا مجموعة مف القيـ الحاكمة كما بالشكؿ

( )48وىي كما يمي:
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شكؿ ( )48القيـ الحاكمة لمخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي  8109/8108ػ ػ 8182/8188ـ

 الجودة :مف خالؿ تبنى معايير الجودة والحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي لبرامجيا واالعتماد المؤسسي
لكمياتيا.

 العمل الجماعي :بيف جميع أطراؼ العمؿ الجامعي في اتخاذ القرار وتنفيذه ،والتعاوف مع المجتمع المحيط
والعالـ الخارجي بغرض تحقيؽ الجامعة لرؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا االستراتيجية .
 الحوار الفعال وتقدير العالطات اإلنسانية :مف خالؿ دعـ الحوار الفعاؿ ،وتشجيع منسوبييا مف الطالب
وأعضاء ىينة التدريس واإلدارييف عمى االحتراـ المتبادؿ وتقدير العالقات اإلنسانية.

 االبتكار واالنفتاح :بتوفير المناخ الذي يساعد جميع أطراؼ العممية التعميمية عمى االبتكار في العمؿ،

واالنفتاح عمى كؿ األفكار التي مف شأنيا إحداث تطوير في العممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع .واثابة

المبادرات الفردية والجماعية في إطار السعي نحو تحقيؽ مستويات أداء ذات جودة عالية.

 االستدامة والتنوع :تمتزـ الجامعة بالتنوع في كافة التعامالت واألنشطة والخدمات التي تقدميا ،واالستدامة في
البحث عف الموارد المتاحة وحسف استخداميا وتنميتيا.

 النزاىة والشفافية والمحاسبية :إلدراؾ الجامعة أف النزاىة والشفافية والمحاسبية خواص ميمة لثقافتيا
المؤسسي ة ،ليذا تمتزـ بيا في كافة الممارسات وفي طرح القضايا والمشكالت والحموؿ والمحاسبية.
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 7-2-2حتديد الػايات واألٍداف االضرتاتيحية ومؤشسات األداء.
في ضوء الرؤية والرسالة التي وضعتيا الجامعة لنفسيا فإنيا تسعى إلي استثمار ما ىو متاح

أماميا مف الفرص لتعزيز نقاط القوة التي تمتمكيا ،والحد مف تأثير نقاط الضعؼ والتيديدات التي

تواجييا ،وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف األىداؼ لخدمة العممية التعميمية وتنمية البحث العممي وتطويره
بما يعود بالنفع وتنمية البينة وخدمة المجتمع ،ومف ثـ تحددت الغايات واألىداؼ االستراتيجية لمجامعة

ومؤشرات أدائيا في اآلتي:

الػايات االضرتاتيحية

تسعي جامعة جنوب الوادي إلي استثمار ما ىو متاح أماميا مف الفرص لتعزيز نقاط القوة التي

تمتمكيا ،والحد مف تأثير نقاط الضعؼ والتيديدات التي تواجييا ،وذلؾ لتحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا مف خالؿ
مجموعة مف األىداؼ لخدمة العممية التعميمية وتنمية البحث العممي وتطويره بما يعود بالنفع وتنمية البيئة

حتى تتمكف الجامعة مف تحقيؽ غاياتيا االستراتيجية التي تحددت في اآلتي:

 -0إعداد خسجيي اجلامعة ملنازضة مَيية وحبجية ميافطة يف ضوم العنل :تعمؿ الجامعة عمى تقديـ تعميـ عالي
يمبي تطمعات سوؽ العمؿ ويزيد القدرة التنافسية لخريجي الجامعة ،وتأىيؿ الطالب ليكونوا نواة لباحثيف

متميزيف الستكماؿ دراساتيـ العميا.

 -8التطويس املطتنس لكدزة مؤضطية وفاعلية تعلينية جاذبة وداعنة :تعمؿ الجامعة عمى رفع كفاءة القدرة
المؤسسية لمكميات ،ورفع كفاءة الفاعمية التعميمية لبرامج الجامعة بما يحقؽ تطوير الميارات التي يكتسبيا

الطالب ،ورفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والجياز اإلداري وتحسيف أوضاعيـ وتأىيميـ
لتولي المناصب القيادية ،واثراء المجتمع األكاديمي والحياة الجامعية.

 -2التنيص يف تكديه حبوث إبداعية وتطبيكية :تعمؿ الجامعة عمى دعـ الباحثيف عمى إنتاج بحوث عممية
إبداعية وتطبيقية متميزة واستثمارىا في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة ،واالرتقاء بمستوى
المجالت العممية التي تصدرىا الجامعة وكمياتيا لتصبح مجالت دولية محكمة ذات معامالت تأثير

عالية ،وعقد المؤتمرات العممية الدولية الدورية ذات السمعة العالمية ،وبناء جسور التواصؿ مع الجامعات
العالمية لتطوير البحث العممي.

 -4تكديه خدمات دلتنعية تطَه يف التينية املطتدامة  :تعمؿ الجامعة عمى التوسع في خدمات المجتمع
المحمي واالنفتاح عمى المجتمع الخارجي والصناعة ،وبناء شراكات استراتيجية فاعمة مع الجيات

المجتمعية ،وحماية التراث والحرؼ التراثية ،و تأسيس حاضنة لمتراث بالجامعة ،والمساىمة في أنشطة
مجتمعية وبيئية لتعزيز القيـ الوطنية واليوية الثقافية ،ورفع الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع المحيط

بالجامعة.

 -2التطويس املطتنس لربامخ ونليات اجلامعة وإدازاتَا وتأٍيلَا لالعتناد :تعمؿ الجامعة عمى تطوير البرامج
التعميمية التي تمنحيا الجامعة ومواصفات خريجييا استناداً إلى اإلطار القومي لممؤىالت ،والتطوير

المستمر لنظـ إدارة الجودة بكميات الجامعة وبرامجيا وتأىيميا لالعتماد (األكاديمي والبرامجي) وبناء
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الكوادر الخاصة بذلؾ ،واعداد نظاـ إلجراءات إدارة الجودة لمييكؿ اإلداري وفقا لممعايير المرتبطة
بأنشطة الييكؿ اإلداري لمجامعة التي تطبؽ في مؤسسات التعميـ العالي طبقا لممواصفات العالمية

"أيزو"  8102-9110وتأىيؿ الجامعة لمحصوؿ عمى االعتماد المؤسسي.

 -6زفع جاٍصية وتيافطية اجلامعة واضتكالل فسعيَا :تعمؿ الجامعة عمى تطوير ترتيب الجامعة في
التصنيفات العالمية لمجامعات  ،وتأىيؿ فرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر ليكونا جامعتيف

مستقمتيف.

 -7التوظيف األمجل للنوازد وتينية املوازد املالية الراتية للحامعة :تعمؿ عمى ضماف مطابقة اإلنشاءات الجديدة
لممواصفات الفنية ومعايير الجودة ،واالستغالؿ األمثؿ لممنشآت واألصوؿ الثابتة في إقامة مشروعات تدر

دخالً لمجامعة ،وتطوير وتسويؽ الخدمات التي تقدميا الوحدات ذات الطابع الخاص ،واستحداث وتطوير
برامج موجية لمطالب والمجتمع مدفوعة التكاليؼ ،وجذب المزيد مف الطالب الوافديف مف الدوؿ العربية

واألفريقية.

 -8تطويس املطتشفيات اجلامعية وما تكدمُ مً خدمات متنيصة :تعمؿ الجامعة عمى رفع كفاءة الكوادر الطبية
والجياز اإلداري والخدمات المعاونة بالمستشفيات الجامعية ،وتوفير األعداد الكافية مف أفراد التمريض

والعمالة والفنييف والكيميائييف والفيزيائييف ،واستحداث مصادر تمويؿ لتوفير كافة المستمزمات الطبية

بالمستشفيات الجامعية ،والتوسع في الميكنة اإللكترونية لممستشفيات الجامعية ،والصيانة واإلحالؿ
والتجديد المستمريف لممعدات والتجييزات واألثاث والمستمزمات بالمستشفيات الجامعية ،والعمؿ عمى تقديـ

الخدمات التخصصية التي ال تقدـ إال مف خالؿ مستشفيات الجامعة.

 -9دعه األىشطة الطالبية املتيوعة واملشازنة الطالبية الفاعلة :تعمؿ الجامعة عمى تنمية وتعزيز قدرات
الطالب عمى ممارسة األنشطة الطالبية في إطار أخالقي وصحي ،واستحداث أنشطة طالبية جديدة

تمبي االىتمامات المتنوعة والمتعددة لطالب الجامعة ،وانشاء برلماف طالبي وتفعيمو.

 -11تصبح اجلامعة ميازة لتعصيص االبداع التهيولوجي واالبتهاز واقتصاد املعسفة باجملتنع :تعمؿ الجامعة عمى
االضطالع بمسئوليتيا المجتمعية في تعزيز الوعي الثقافي والتراثي والتكنولوجي واالبتكار ودعـ اقتصاد
المعرفة بمجتمعيا المحيط عبر تبنييا لحزمة مف البرامج التي تيدؼ إلى :إنشاء مركز لمنشر والترجمة

بالجامعة ،وإعداد برامج لغرس ثقافة االبتكار والمعرفة بالمجتمع.

 -00تصبح اجلامعة بيت خربة لدزاضات التينية املطتدامة :تعمؿ الجامعة عمى إنشاء مركز لبحوث ودراسات
التنمية المستدامة بالجامعة وتفعيمو ،تقوـ عميو مجموعات بحثية متخصصة لدراسة القضايا التنموية
الرئيسة التي تواجو مجتمع الجامعة ومنيا إعداد بحوث البيئة والموارد الطبيعية (المياه والطاقة والثروة

المعدنية) ،و بحوث ودراسات مثمث التنمية الذىبي ،وبحوث األراضي وتحديث الزراعة ،وبحوث التخطيط

والتنمية العمرانية المستدامة ،وبحوث النانو تكنولوجي وتطبيقاتو.
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األٍداف االضرتاتيحية

تـ ترجمة الغايات االستراتيجية إلي أىداؼ استراتيجية ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)02
جدوؿ ( )02بياف بالغايات االستراتيجية لمخطة واألىداؼ االستراتيجية لكؿ منيا

م

الغايات االستراتيجية

م
1-1
2-1

إعداد خريجي الجامعة
1

2

3

4

لممارسة مينية وبحثية

منافسة في سوؽ العمؿ.

التطوير المستمر لقدرة

مؤسسية وفاعمية تعميمية
جاذبة وداعمة.

التميز في تقديـ بحوث
إبداعية وتطبيقية.

تقديـ خدمات مجتمعية
تسيـ في التنمية
المستدامة.

3-1

األىداف االستراتيجية
تحػػديث الم ػوائح الد ارسػػية لمب ػرامج التعميميػػة الحاليػػة بكميػػات الجامعػػة طبقػػا لمتطمبػػات

سوؽ العمؿ المستقبمية محميا ودوليا

تطوير أساليب التعميـ الجامعي والتقييـ وفؽ توجو الدولة في النظاـ الجديد لمتعميـ.
اسػػتحداث ب ػرامج أكاديميػػة جديػػدة بالمرحمػػة الجامعيػػة األولػػى والد ارسػػات العميػػا يقبػػؿ

عمييا سوؽ العمؿ.

4-1

استحداث برامج أكاديمية مميزة جديدة باالشتراؾ مع جامعات عالمية مرموقة.

5-1

تطوير فرص التدريب الميداني والممارسة المينية لمطالب قبؿ التخرج

6-1
7-1

ربط خريجي الجامعة بمؤسسات التوظيؼ محمياً واقميمياً ودولياً.

تأىيؿ الطالب ليكونوا نواة لباحثيف متميزيف الستكماؿ دراساتيـ العميا

1-2

تحديث نظـ القبوؿ بكميات الجامعة

2-2

رفع كفاءة القدرة المؤسسية إلدارات الجامعة وكمياتيا

3-2

رف ػػع كف ػػاءة الفاعمي ػػة التعميمي ػػة لبػ ػرامج الجامع ػػة بم ػػا يحق ػػؽ تط ػػوير المي ػػارات الت ػػي

يكتسبيا الطالب.

4-2

رفع الكفاءة المينية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والجياز اإلداري.

5-2

تحسيف أوضاع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والجياز اإلداري.

6-2

تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف لتولي المناصب القيادية.

7-2

تنمية التعاوف وقيـ النزاىة والشفافية لدى أفراد المجتمع الجامعي.

8-2

إثراء المجتمع األكاديمي والحياة الجامعية.

1-3

تطوير المعامؿ البحثية.

2-3
3-3

دعـ إنتاج بحػوث عمميػة إبداعيػة وتطبيقيػة واسػتثمارىا فػي تحقيػؽ اسػتراتيجية الدولػة

لمتنمية المستدامة.

االرتقػػاء بمسػػتوى المجػػالت العمميػػة لتصػػبح مجػػالت دوليػػة محكمػػة ذات معػػامالت

تأثير عالية.

4-3

بناء جسور التواصؿ مع الجامعات العالمية لتطوير البحث العممي

1-4

بناء نظاـ فاعؿ لتقديـ الخدمات المجتمعية.

2-4

المساىمة في تعزيز القيـ الوطنية واليوية الثقافية لدى المجتمع المحيط.

3-4

رفع الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع.

4-4

حماية وصيانة التراث والحرؼ التراثية.

5-4

تأسيس حاضنة لمتراث بالجامعة.

6-4

تنمية وعي المجتمع بأىمية الممكية الفكرية وحمايتيا.

7-4
8-4

إعػداد نظػاـ متكامػؿ وفعػاؿ لجمػع معمومػات عػف سػوؽ العمػؿ وتوظيػؼ خريجػي
الجامعة محميا ودوليا

بناء شراكات استراتيجية فاعمة مع الصناعة والييئات الحكومية والمجتمع المدني.
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م

الغايات االستراتيجية

م
1-5
2-5

5

التطوير المستمر لبرامج

الجامعة وكمياتيا واداراتيا
وتأىيميا لالعتماد.

3-5
4-5
5-5

6

رفع جاىزية وتنافسية

الجامعة واستقالؿ فرعييا.
التوظيؼ األمثؿ لمموارد

7

وتنمية الموارد المالية
الذاتية لمجامعة.

8

الجامعية وما تقدمو مف
خدمات متميزة.

دعـ األنشطة الطالبية
9

المتنوعة والمشاركة
الطالبية الفاعمة.

تصبح الجامعة منارة

11

لتعزيز االبداع التكنولوجي
واالبتكار واقتصاد المعرفة
بالمجتمع.

11

المستدامة.

المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة والخارجيػ ػػة لب ػ ػرامج وكميػ ػػات الجامعػ ػػة وتأىيميػ ػػا لالعتمػ ػػاد وبنػ ػػاء

الكوادر الخاصة بذلؾ.

إعػػداد نظػػاـ إلجػراءات نظػػاـ إدارة الجػػودة لمييكػػؿ اإلداري وفقػػا لممعػػايير التػػي تطبػػؽ

في مؤسسات التعميـ العالي طبقا لممواصفات العالمية "أيزو" 8102-9110ـ.

تطػػوير الب ػرامج التعميميػػة التػػي تمنحيػػا الجامعػػة ومواصػػفات خريجييػػا اسػػتناداً إلػػى

اإلطار القومي لممؤىالت.

حصػػوؿ الجامعػػة عمػػى حػػؽ إنشػػاء األكاديميػػة القوميػػة لمتعمػػيـ الفنػػي أو لفػػرع ليػػا،

لتخريج معمميف لمتدريس في مؤسسات التعميـ الفني والميني.

6-5
7-5

تأىيؿ الجامعة لمحصوؿ عمى االعتماد المؤسسي.

1-6

تطوير ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية لمجامعات.

2-6

تأىيؿ فرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر ليكونا جامعتيف مستقمتيف.

1-7

ضماف مطابقة اإلنشاءات الجديدة لممواصفات الفنية ومعايير الجودة.

2-7
3-7

استثمار المنشآت واألصوؿ الثابتة في إقامة مشروعات تدر دخالً لمجامعة.

تطوير لوائح المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتسويؽ الخدمات التي تقدميا.

4-7

استحداث وتطوير برامج موجية لمطالب والمجتمع مدفوعة التكاليؼ.

5-7

جذب المزيد مف الطالب الوافديف مف الدوؿ العربية واألفريقية.
تػػوفير األعػػداد الكافيػػة مػػف أف ػراد التم ػريض واألطبػػاء والعمالػػة والفنيػػيف والكيميػػائييف

والفيزيائييف.

2-8

رفع كفاءة الكوادر الطبية واإلدارية والخدمات المعاونة بالمستشفيات الجامعية.

3-8

استحداث مصادر تمويؿ لتوفير كافة المستمزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

4-8

التوسع في الميكنة اإللكترونية لممستشفيات الجامعية.

5-8

تطوير كفاءة المعدات والتجييزات والمستمزمات بالمستشفيات الجامعية.

6-8

استحداث وحدات لمخدمات الطبية التخصصية وتطويرىا.

1-9

تنميػػة وتعزيػػز قػػدرات الطػػالب عمػػى ممارسػػة األنشػػطة الطالبيػػة فػػي إطػػار أخالقػػي

وصحي.

2-9

إنشاء مقر لمبرلماف الطالبي.

3-9

إنشاء مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب.

1-11

إنشاء مركز لمنشر والترجمة بالجامعة.

2-11

تقديـ برامج لغرس ثقافة االبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمع.

3-11

إنشاء مركز لإلبداع التكنولوجي.

4-11

إنشاء حاضنة لريادة األعماؿ االبتكارية.

تصبح الجامعة بيت خبرة
لدراسات التنمية

التطوير المستمر لنظـ إدارة الجودة بكميات الجامعة وبرامجيا.

إنشاء مركز بالجامعة لمنح رخصة مزاولة المينة لخريجي التعميـ الفني والميني.

1-8
تطوير المستشفيات

األىداف االستراتيجية

1-11

إنشاء مركز بحوث ودراسات التنمية المستدامة وتفعيمو لدراسة القضايا التنموية

الرئيسة بالمجتمع
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 8-2-2تهامل اجلامعة مع اجلَات األخسى يف حتكيل اخلطط االضرتاتيحية.
( أ ) تهامل اخلطة االضرتاتيحية للحامعة مع اضرتاتيحية الدولة للتينية املطتدامة 2030و:

حرصت الجامعة عند وضعت خطتيا االستراتيجية الجديدة عمى التكامؿ مع استراتيجية الدولة لمتنمية

المستدامة  ،8121ويمكف توضيح ىذا التكامؿ في الجدوؿ (.)06

جدوؿ ( )06تكامؿ غايات وأىداؼ الخطة االستراتيجية الجديدة لمجامعة مع أبعاد /محاور/أىداؼ/برامج استراتيجية الدولة
لمتنمية المستدامة .8121
الغايات/األىداف االستراتيجية بالخطة االستراتيجية

الجديدة لمجامعة  2119/2118ــــ 2123/2122م

أبعاد /محاور/أىداف/برامج استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 2131م.

الغاي ػػة( :)0إع ػػداد خريج ػػي الجامع ػػة لممارس ػػة ميني ػػة البعد االجتماعي :محور التعميـ والتدريب:
وبحثية منافسة في سوؽ العمؿ:

 تحديث الموائح الدراسية لمبرامج التعميمية الحالية
بكميات الجامعة طبقا لمتطمبات سوؽ العمؿ

المستقبمية محميا ودوليا

 تطوير أساليب التعميـ الجامعي والتقييـ وفؽ
توجو الدولة في النظاـ الجديد لمتعميـ.

 تحسيف جودة النظاـ التعميمي بما يتوافؽ مع النظـ العالمية:







تطوير البنية التنظيمية لمو ازرة ومؤسسات التعميـ العالي بما يحقؽ



التوصؿ إلى الصيغ التكنولوجية واإلليكترونية األكثر فعالية في

المرونة واالستجابة وجودة التعميـ.

عرض المعرفة المستيدفة والبحث العممي وتداوليا بيف الطالب

 تطوير فرص التدريب الميداني والممارسة
 ربط خريجي الجامعة بمؤسسات التوظيؼ محمياً
واقميمياً ودولياً.

 تأىيؿ الطالب ليكونوا نواة لباحثيف متميزيف
الستكماؿ دراساتيـ العميا.

دعـ وتطوير قدرات ىيئة التدريس والقيادات.
التقويـ مع االبتكار والتنوع في ذلؾ..

مع جامعات عالمية مرموقة.
المينية لمطالب قبؿ التخرج

تمكػيف المتعمـ مف متطمبػات وميػارات القػػرف الحادي والعش ػريػف.



سوؽ العمؿ.

 استحداث برامج أكاديمية مميزة جديدة باالشتراؾ

تفعيؿ قواعد االعتماد والجودة المسػػاي ػرة لممعػاييػػر العػالمي ػػة.

طوير البرامج األكاديمية واالرتقاء بأساليب التعميـ والتعمـ وأنماط

 استحداث برامج أكاديمية جديدة بالمرحمة

الجامعية األولى والدراسات العميا يقبؿ عمييا

تمكيف المتعمـ مف متطمبات وميارات القرف الحادي والعشريف

والمعمميف ومف يرغب مف أبناء المجتمع.



ربط الخريجيف بمؤسسات التوظيؼ داخؿ سوؽ العمؿ محمياً واقميمياً
ودولياً.

 إتاحة التعميـ لمجميع دوف تمييز:



زيادة فرص اإلتاحة بمؤسسات التعميـ العالي.

تطوير سياسات ونظـ القبوؿ بالمؤسسات التعميمية.

 تحسيف تنافسية نظـ ومخرجات التعميـ:


تفعيؿ العالقة الديناميكية بيف مخرجات التعميـ ومتطمبات سوؽ

العمؿ.

البعد االقتصادي :محور التنمية االقتصادية:
 توفير فرص عمؿ الئؽ ومنتج

الغايػػة( :)8التطػػوير المسػػتمر لقػػدرة مؤسسػػية وفاعميػػة البعد االجتماعي :محور التعميـ والتدريب:

تعميمية جاذبة وداعمة:

 تحديث نظـ القبوؿ بكميات الجامعة

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لكميات الجامعة.

 إتاحة التعميـ لمجميع دوف تمييز

 بناء كوادر تدريسية متميزة مؤسسات التعميـ العالي
 تحديث نظـ القبوؿ بمؤسسات التعميـ العالي.

 رفع كفاءة الفاعمية التعميمية لبرامج الجامعة بما البعد االقتصادي :محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية:
يحقؽ تطوير الميارات التي يكتسبيا الطالب.

 رفع الكفاءة المينية ألعضاء ىيئة التدريس

المتغيرات المحمية
 جياز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع
ّ
والعالمية
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الغايات/األىداف االستراتيجية بالخطة االستراتيجية
الجديدة لمجامعة  2119/2118ــــ 2123/2122م

ومعاونييـ والجياز اإلداري.

 تحسيف أوضاع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ
والجياز اإلداري.

 تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف لتولي

أبعاد /محاور/أىداف/برامج استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 2131م.

 تقديـ خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبؽ األساليب الحديثة

 نظاـ يتسـ بالشفافية ،يتفاعؿ مع المواطف ،ويستجيب لمطالبو،
ويخضع لممساءلة المجتمعية.

المناصب القيادية.

 تنمية قيـ النزاىة والشفافية ومكافحة الفساد لدى
أفراد المجتمع الجامعي.

 إثراء المجتمع األكاديمي والحياة الجامعية.
الغاية( :)2التميز في تقديـ بحوث إبداعية وتطبيقية:
 تطوير المعامؿ البحثية.

 دعـ إنتاج بحوث عممية إبداعية وتطبيقية

البعد االجتماعي :محور التعميـ والتدريب:

 تحسيف الدرجة التنافسية في تقارير التعميـ العالمية.
 تفعيؿ دور مراكز البحوث بمؤسسات التعميـ العالي.

واستثمارىا في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية البعد االقتصادي :محور التنمية االقتصادية:

المستدامة.

 االرتقاء بمستوى المجالت العممية لتصبح

 زيادة التنافسية والتنوع واالعتماد عمى المعرفة.

 العباً في االقتصاد العالمي قاد اًر عمى التكيؼ مع المتغيرات العالمية.

مجالت دولية محكمة ذات معامالت تأثير البعد االقتصادي :محور المعرفة واالبتكار والبحث العممي:

عالية.

 بناء جسور التواصؿ مع الجامعات العالمية
لتطوير البحث العممي

 تييئة بيئة محفزة لتوطيف وانتاج المعرفة.

 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات.

الغاية :)4( :تقديـ خدمات مجتمعيػة تسػيـ فػي التنميػة البعد االجتماعي :محور العدالة االجتماعية:

المستدامة:

 بناء نظاـ فاعؿ لتقديـ الخدمات المجتمعية.

 المساىمة في تعزيز القيـ الوطنية واليوية الثقافية
لدى المجتمع المحيط.

 رفع الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع.
 حماية وصيانة التراث والحرؼ التراثية.
 تأسيس حاضنة لمتراث بالجامعة.

 تنمية وعي المجتمع بأىمية الممكية الفكرية
وحمايتيا.

 إعداد نظاـ متكامؿ وفعاؿ لجمع معمومات عف

 تعزيز االندماج المجتمعي والحد مف االستقطاب السمبي
 زيادة التوعية وتحسيف النظرة المجتمعية

 إعداد نظاـ متكامؿ وفعاؿ لجمع معمومات عف سوؽ العمؿ المحمي
والدولي.

البعد االجتماعي :محور الثقافة:

 دعـ الصناعات الثقافية كمصدر قوة لالقتصاد.
 حماية وتعزيز التراث بكافة أنواعو.

البعد االقتصادي :محور المعرفة واالبتكار والبحث العممي:
 تنمية الوعي بأىمية الممكية الفكرية وحمايتيا.

سوؽ العمؿ وتوظيؼ خريجي الجامعة محميا

ودوليا

 بناء شراكات استراتيجية فاعمة مع الصناعة
والييئات الحكومية والمجتمع المدني.
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الغايػة( :)2التطػػوير المسػػتمر لبػرامج الجامعػػة وكمياتيػػا البعد االجتماعي :محور التعميـ والتدريب:
واداراتيا وتأىيميا لالعتماد:

 التطوير المستمر لنظـ إدارة الجودة بكميات
الجامعة وبرامجيا.

 المراجعة الداخمية والخارجية لبرامج وكميات
الجامعة وتأىيميا لالعتماد وبناء الكوادر الخاصة

بذلؾ.

 إعداد نظاـ إلجراءات نظاـ إدارة الجودة لمييكؿ

 تحسف الجودة مؤسسات التعميـ العالي.

 تطوير المناىج استناداً إلى اإلطار القومي لممؤىالت

 التوسع في إنشاء مؤسسات لمتعميـ العالي بالمشاركة مع القطاع األىمي
والخاص.

 إنشاء أكاديمية التعميـ الفني الخاص بتخريج معمميف مؤىميف لتدريس
التعميـ الفني والميني) كميات متخصصة(

 تحسيف الجودة مؤسسات التعميـ العالي.

اإلداري وفقا لممعايير التي تطبؽ في مؤسسات

 تحسيف تنافسية نظـ ومخرجات التعميـ.

"أيزو" 8102-9110ـ.

 تفعيؿ العالقة الديناميكية بيف مخرجات التعميـ ومتطمبات سوؽ العمؿ.

التعميـ

العالي

طبقا

لممواصفات

العالمية

 تطوير البرامج التعميمية التي تمنحيا الجامعة

 تحسيف الدرجة التنافسية في تقارير التعميـ العالمية.

ومواصفات خريجييا استناداً إلى اإلطار القومي

لممؤىالت.

 حصوؿ الجامعة عمى حؽ إنشاء األكاديمية
القومية لمتعميـ الفني أو لفرع ليا ،لتخريج

معمميف لمتدريس في مؤسسات التعميـ الفني

والميني.

 إنشاء مركز بالجامعة لمنح رخصة مزاولة المينة
لخريجي التعميـ الفني والميني.

 تأىيؿ

الجامعة

المؤسسي.

لمحصوؿ

عمى

االعتماد

الغايػػة( :)6رفػػع جاىزيػػة وتنافسػػية الجامعػػة واس ػػتقالؿ البعد االجتماعي :محور التعميـ والتدريب:
فرعييا:

 تطوير ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية
لمجامعات.

 تأىيؿ فرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر
ليكونا جامعتيف مستقمتيف.

 تحسيف تنافسية نظـ ومخرجات التعميـ.

البعد االقتصادي :محور التنمية االقتصادية:

 زيادة التنافسية والتنوع واالعتماد عمى المعرفة.
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الغاي ػػة( :)7التوظي ػػؼ األمث ػػؿ لممػ ػوارد وتنمي ػػة المػ ػوارد

المالية الذاتية لمجامعة:

 ضماف مطابقة اإلنشاءات الجديدة لممواصفات
الفنية ومعايير الجودة.

أبعاد /محاور/أىداف/برامج استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 2131م.

البعد االقتصادي  :محور التنمية االقتصادية
 تحقيؽ نمو احتوائي ومستداـ.

 توفير فرص عمؿ الئؽ ومنتج.

 استثمار المنشآت واألصوؿ الثابتة في إقامة
مشروعات تدر دخالً لمجامعة.

 تطوير وتسويؽ الخدمات التي تقدميا الوحدات
ذات الطابع الخاص.

 استحداث وتطوير برامج موجية لمطالب
والمجتمع مدفوعة التكاليؼ.

 جذب المزيد مف الطالب الوافديف مف الدوؿ
العربية واألفريقية.

الغايػػة( :)8تط ػػوير المستش ػػفيات الجامعيػػة وم ػػا تقدم ػػو البعد االجتماعي :محور الصحة:

مف خدمات متميزة:

 النيوض بصحة المواطنيف في إطار مف العدالة واإلنصاؼ.

 زيادة ورفع كفاءة الكوادر الطبية واإلدارية

 تحقيؽ التغطية الصحية الشاممة لجميع المصرييف مع ضماف جودة

 توفير األعداد الكافية مف أفراد التمريض والعمالة

 حوكمة قطاع الصحة.

والخدمات المعاونة بالمستشفيات الجامعية.
والفنييف والكيميائييف والفيزيائييف.

 استحداث

مصادر

تمويؿ

لتوفير

المستمزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

الخدمات المقدمة.

كافة

 التوسع في الميكنة اإللكترونية لممستشفيات
الجامعية.

 تطوير كفاءة المعدات والتجييزات والمستمزمات
بالمستشفيات الجامعية.

 استحداث وحدات لمخدمات الطبية التخصصية
وتطويرىا.

الغاية( :)9دعـ األنشطة الطالبية المتنوعة والمشػاركة البعد االجتماعي :محور التعميـ والتدريب
الطالبية الفاعمة:

 تنمية وتعزيز قدرات الطالب عمى ممارسة
األنشطة الطالبية في إطار أخالقي وصحي.

 تطوير المناىج استنادًا إلى اإلطار القومي لممؤىالت.

 ربط الخريجيف fمؤسسات التوظيؼ داخؿ سوؽ العمؿ محمياً واقميمياً
ودولياً.

 استحداث أنشطة طالبية جديدة تمبي االىتمامات البعد االقتصادي :محور المعرفة واالبتكار والبحث العممي:
المتنوعة لطالب الجامعة.

 إنشاء مقر لمبرلماف الطالبي.

 تبني برنامج شامؿ لغرس ثقافة االبتكار والمعرفة في المجتمع.

 إنشاء مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب.
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الغايػ ػػة( :)01تصػ ػػبح الجامعػ ػػة منػ ػػارة لتعزيػ ػػز االبػ ػػداع البعد االقتصادي :محور المعرفة واالبتكار والبحث العممي:

التكنولوجي واالبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمع:
 إنشاء مركز لمنشر والترجمة بالجامعة.

 تييئة بيئة محفزة لتوطيف وانتاج المعرفة.

 تفعيؿ وتطوير نظاـ وطني متكامؿ لالبتكار.

 تقديـ برامج لغرس ثقافة االبتكار واقتصاد

 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات.

 إنشاء مركز لإلبداع التكنولوجي.

 بناء مجتمع رقمي لدعـ وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات.

المعرفة بالمجتمع.

 إنشاء حاضنة لريادة األعماؿ االبتكارية.

البعد االقتصادي :محور التنمية االقتصادية:
 تطوير الحوسبة السحابية.

 تطوير صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 تصميـ وتصنيع االلكترونيات.
 تنمية الريادة واألعماؿ.

الغاي ػ ػػة( :)00تص ػ ػػبح الجامع ػ ػػة بي ػ ػػت خبػ ػ ػرة لد ارس ػ ػػات البعد البيئي :محور البيئة:

التنمية المستدامة:

 إنشاء مركز بحوث ودراسات التنمية المستدامة
وتفعيمو لدراسة القضايا التنموية الرئيسة:



بح ػ ػػوث البيئ ػ ػػة والمػ ػ ػوارد الطبيعي ػ ػػة (المي ػ ػػاه



بحوث ودراسات المثمث التنمية الذىبي.

والطاقة والثروة المعدنية).



وبحوث األراضي وتحديث الزراعة.

 اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصوؿ الموارد الطبيعية لدعـ االقتصاد
وزيادة التنافسية وخمؽ فرص عمؿ جديدة.

 الحد مف التموث واإلدارة المتكاممة لممخمفات.

 الحفاظ عمى توازف النظـ األيكولوجية والتنوع البيولوجي واإلدارة الرشيدة
والمستدامة ليا.

البعد االقتصادي  :محور التنمية االقتصادية:
 تنمية مشروعات الزراعة المائية



بحػ ػ ػ ػ ػػوث التخطػ ػ ػ ػ ػػيط والتنميػ ػ ػ ػ ػػة العمرانيػ ػ ػ ػ ػػة

 مشروع المثمث الذىبي لمثروة المعدنية في جنوب مصر.



بحوث النانو تكنولوجي وتطبيقاتو.

 إنشاء تجمعات لمصناعات الزراعية.

المستدامة.

 مشروع تنمية أربعة مالييف فداف.
 ترشيد استخداـ المياه.

لمتغيرات المناخية وحماية السواحؿ والمنشآت.
التصدي

ّ
ّ
التعديات عمييا.
 تنمية المياه الجوفية ومواجية
ّ
المغطى.
 تطوير شبكات الرؼ ُ

البعد البيئي :محور التنمية العمرانية:

 زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجـ وتوزيع
السكاف.

 االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية.

 تعظيـ استغالؿ الموقع االستراتيجي لمصر إقميمياً ودولياً.

البعد االقتصادي :محور الطاقة:
 ضماف أمف الطاقة.

 زيادة مساىمة قطاع الطاقة في الناتج المحمي.

البعد االقتصادي :محور المعرفة واالبتكار والبحث العممي:
 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات.
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الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

(ب) تهامل اخلطة االضرتاتيحية للحامعة مع اضرتاتيحية احلهومة لتطويس التعليه العالي يف مصس :2030-2015

كما حرصت الجامعة عند وضعت خطتيا االستراتيجية الجديدة عمى التكامؿ مع استراتيجية

الحكومة لتطوير التعميـ العالي في مصر  ،8121-8102ويمكف توضيح ىذا التكامؿ في الجدوؿ (.)07

جدوؿ ( )07تكامؿ غايات وأىداؼ الخطة االستراتيجية الجديدة لمجامعة مع مسارات /أىداؼ /مشروعات /مبادرات
استراتيجية الحكومة لتطوير التعميـ العالي في مصر 8121-8102ـ

الغايات/األىداف االستراتيجية بالخطة االستراتيجية الجديدة

مسارات /أىداف /مشروعات /مبادرات استراتيجية الحكومة لتطوير

لمجامعة  2119/2118ــــ 2123/2122م

التعميم العالي في مصر 2131م

الغاي ػػة( :)0إع ػػداد خريج ػػي الجامع ػػة لممارس ػػة ميني ػػة وبحثي ػػة مسار االتاحة:

 إنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدـ سوؽ العمؿ.

منافسة في سوؽ العمؿ:

 تحديث الموائح الدراسية لمبرامج التعميمية الحالية بكميات مسار التعميـ العالي التقني التطبيقي:
الجامعة طبقا لمتطمبات سوؽ العمؿ المستقبمية محميا
ودوليا

 تطوير أساليب التعميـ الجامعي والتقييـ وفؽ توجو الدولة

 تطوير البرامج والمقررات بما يتفؽ ومتطمبات سوؽ العمؿ.

مسار الحوكمة واإلدارة المؤسسية:

 تطوير نظـ ولوائح التعميـ العالي.

في النظاـ الجديد لمتعميـ.

 مركز لبحوث ودراسات التعميـ العالي.

األولى والدراسات العميا يقبؿ عمييا سوؽ العمؿ.

 االرتقاء بأساليب التعميـ والتعمـ وأنماط التقويـ مع االبتكار

 استحداث برامج أكاديمية جديدة بالمرحمة الجامعية مسار الجودة واالعتماد:
 استحداث برامج أكاديمية مميزة جديدة باالشتراؾ مع

والتنوع في ذلؾ.

جامعات عالمية مرموقة.

 إتاحة التخصصات وفقا الحتياجات سوؽ العمؿ.

لمطالب قبؿ التخرج

 تحسيف نظاـ االتصاالت والمعمومات في مجاؿ إدارة التعميـ

 تطوير فرص التدريب الميداني والممارسة المينية مسار تكنولوجيا المعمومات والتعميـ:
 ربط خريجي الجامعة بمؤسسات التوظيؼ محمياً واقميمياً
ودولياً.

 تأىيؿ الطالب ليكونوا نواة لباحثيف متميزيف الستكماؿ

وعمميات التعميـ والتعمـ.

مسار الطالب:

 تعزيز الروابط بيف الخريجيف وجيات التوظؼ المختمفة.

دراساتيـ العميا.

الغايػػة( :)8التطػػوير المسػػتمر لقػػدرة مؤسسػػية وفاعميػػة تعميميػػة مسار اإلتاحة:
جاذبة وداعمة:

 تحديث نظـ القبوؿ بكميات الجامعة

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لكميات الجامعة.

 زيادة فرص اإلتاحة بمؤسسات التعميـ العالي.

مسار القبوؿ:

 تطوير سياسات و نظـ القبوؿ بالمؤسسات التعميمية.

 رفع كفاءة الفاعمية التعميمية لبرامج الجامعة بما يحقؽ

 سياسات ديناميكية لمقبوؿ تتوافؽ مع قدرات الطالب.

 رفع الكفاءة المينية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ

 دعـ وتطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات.

 تحسيف أوضاع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ

 مراكز وبرامج تنمية قدرات وميارات لمقيادات الجامعية.

 تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف لتولي المناصب

 تشجيع تبادؿ أعضاء ىيئة التدريس مع الجامعات األجنبية.

 تنمية قيـ النزاىة والشفافية ومكافحة الفساد لدى أفراد

 تنمية ميارات الموارد البشرية لإلدارييف والقيادات اإلدارية.

تطوير الميارات التي يكتسبيا الطالب.

مسار أعضاء ىيئة التدريس والقيادات األكاديمية:

والجياز اإلداري.
والجياز اإلداري.

القيادية.

المجتمع الجامعي.

 تكويف وبناء كوادر تدريسية متميزة.
مسار التدويؿ:

مسار اإلداريوف والقيادات اإلدارية:
مسار الحوكمة واإلدارة المؤسسية:
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التعميم العالي في مصر 2131م

 إثراء المجتمع األكاديمي والحياة الجامعية.

 التميز في القيادة والشفافية والتعاوف.

مسار تكنولوجيا المعمومات:

 تحسيف نظـ االتصاالت والمعمومات في مجاؿ إدارة التعميـ
وعمميات التعميـ والتعمـ والبحث العممي.

الغاية( :)2التميز في تقديـ بحوث إبداعية وتطبيقية:
 تطوير المعامؿ البحثية.

مسار البحث العممي واالبتكار:

 رفع الطاقة االنتاجية البحثية بمستوى الجودة.
 حفز البحث العممي التطبيقي والنشر الدولي.

 دعـ إنتاج بحوث عممية إبداعية وتطبيقية واستثمارىا

 التوسع في دعـ صناديؽ البحوث التطبيقية.

في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة.

 االرتقاء بمستوى المجالت العممية لتصبح مجالت دولية مسار التدويؿ:

 التوسع في برامج الشراكة مع الجامعات األجنبية المتميزة.

محكمة ذات معامالت تأثير عالية.

 بناء جسور التواصؿ مع الجامعات العالمية لتطوير
البحث العممي

الغاي ػ ػػة :)4( :تق ػ ػػديـ خ ػ ػػدمات مجتمعي ػ ػػة تس ػ ػػيـ ف ػ ػػي التنمي ػ ػػة مسار البحث العممي واالبتكار:

 الحد مف التعدي عمى حقوؽ الممكية الفكري.

المستدامة:

 برامج شراكة فاعمة بيف الصناعة والتعميـ العالي.

 بناء نظاـ فاعؿ لتقديـ الخدمات المجتمعية.

 المساىمة في تعزيز القيـ الوطنية واليوية الثقافية لدى مسار الطالب:
المجتمع المحيط.

 رفع الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع.
 حماية وصيانة التراث والحرؼ التراثية.

 تعزيز الروابط بيف الخريجيف وجيات التوظؼ المختمفة.

مسار تكنولوجيا المعمومات:

 تحسيف نظـ االتصاالت والمعمومات في مجاؿ إدارة التعميـ
وعمميات التعميـ والتعمـ والبحث العممي.

 تأسيس حاضنة لمتراث بالجامعة.

 تنمية وعي المجتمع بأىمية الممكية الفكرية وحمايتيا.

 إعداد نظاـ متكامؿ وفعاؿ لجمع معمومات عف سوؽ
العمؿ وتوظيؼ خريجي الجامعة محميا ودوليا

 بناء شراكات استراتيجية فاعمة مع الصناعة والييئات
الحكومية والمجتمع المدني.

الغاية( :)2التطوير المستمر لبرامج الجامعة وكمياتيا واداراتيػا مسار الجودة واالعتماد:

 تعزيز استم اررية البرامج أألكاديمية لضماف االعتماد.

وتأىيميا لالعتماد:

 التطوير المستمر لنظـ إدارة الجودة بكميات الجامعة

 تطوير البرامج األكاديمية وفؽ متطمبات سوؽ العمؿ.

 المراجعة الداخمية والخارجية لبرامج وكميات الجامعة

 منظومة دعـ وتطوير تأىيؿ المؤسسات التعميمية لالعتماد.

 إعداد نظاـ إلجراءات نظاـ إدارة الجودة لمييكؿ اإلداري

 تطوير اليياكؿ التنظيمية لمؤسسات التعميـ العالي.

وبرامجيا.

وتأىيميا لالعتماد وبناء الكوادر الخاصة بذلؾ.

 تراخيص ممارسة الميف المختمفة.
مسار الحوكمة واإلدارة المؤسسية:

وفقا لممعايير التي تطبؽ في مؤسسات التعميـ العالي مسار اإلتاحة:

 إنشاء مؤسسات تعميـ عالي جديدة.

طبقا لممواصفات العالمية "أيزو" 8102-9110ـ.

 تطوير البرامج التعميمية التي تمنحيا الجامعة
ومواصفات خريجييا استناداً إلى اإلطار القومي

لممؤىالت.
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 حصوؿ الجامعة عمى حؽ إنشاء األكاديمية القومية
لمتعميـ الفني أو لفرع ليا ،لتخريج معمميف لمتدريس في

مؤسسات التعميـ الفني والميني.

 إنشاء مركز بالجامعة لمنح رخصة مزاولة المينة
لخريجي التعميـ الفني والميني.

 تأىيؿ الجامعة لمحصوؿ عمى االعتماد المؤسسي.
الغاية( :)6رفع جاىزية وتنافسية الجامعة واستقالؿ فرعييا:

مسار البحث العممي واالبتكار:

 تطوير ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية

 حفز البحث العممي التطبيقي والنشر الدولي.

 تأىيؿ فرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر ليكونا

 إعداد متطمبات التصنيؼ اإلقميمي والدولي وابراز الشخصية

لمجامعات.

التدويؿ:

المتفردة لمجامعات المصرية..

جامعتيف مستقمتيف.

الغاي ػػة( :)7التوظي ػػؼ األمث ػػؿ لممػ ػوارد وتنمي ػػة المػ ػوارد المالي ػػة مسار التدويؿ:

 جذب الطالب األجانب لمدراسة بمصر.

الذاتية لمجامعة:

 ضماف مطابقة اإلنشاءات الجديدة لممواصفات الفنية
ومعايير الجودة.

 استثمار المنشآت واألصوؿ الثابتة في إقامة مشروعات
تدر دخالً لمجامعة.

 تطوير وتسويؽ الخدمات التي تقدميا الوحدات ذات
الطابع الخاص.

 استحداث وتطوير برامج موجية لمطالب والمجتمع
مدفوعة التكاليؼ.

 جذب المزيد مف الطالب الوافديف مف الدوؿ العربية
واألفريقية.

الغايػ ػػة( :)8تطػ ػػوير المستشػ ػػفيات الجامعيػ ػػة ومػ ػػا تقدمػ ػػو مػ ػػف مسار المستشفيات الجامعية لخدمة المجتمع:

 تطوير أداء وجودة العمؿ بالمستشفيات الجامعية.

خدمات متميزة:

 تحسيف نظـ إدارة المستشفيات.

 زيادة ورفع كفاءة الكوادر الطبية واإلدارية والخدمات
المعاونة بالمستشفيات الجامعية.

 توفير األعداد الكافية مف أفراد التمريض والعمالة
والفنييف والكيميائييف والفيزيائييف.

 استحداث مصادر تمويؿ لتوفير كافة المستمزمات
الطبية بالمستشفيات الجامعية.

 التوسع في الميكنة اإللكترونية لممستشفيات الجامعية.
 تطوير

كفاءة

المعدات

بالمستشفيات الجامعية.

 استحداث

وتطويرىا.

وحدات

والتجييزات

والمستمزمات

الطبية

التخصصية

لمخدمات
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الغاي ػ ػػة( :)9دع ػ ػػـ األنش ػ ػػطة الطالبي ػ ػػة المتنوع ػ ػػة والمش ػ ػػاركة مسار الطالب:

 تنمية وتعزيز قدرات الطالب عمى ممارسة األنشطة العممية

الطالبية الفاعمة:

والطالبية بالمؤسسات التعميمية في إطار أخالقي وصحي.

 تنمية وتعزيز قدرات الطالب عمى ممارسة األنشطة

 إنشاء برلماف طالبي.

الطالبية في إطار أخالقي وصحي.

 مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة األعماؿ.

 استحداث أنشطة طالبية جديدة تمبي االىتمامات
المتنوعة لطالب الجامعة.

 إنشاء مقر لمبرلماف الطالبي.

 إنشاء مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب.
الغاية( :)01تصبح الجامعة منػارة لتعزيػز االبػداع التكنولػوجي مسار الجودة واالعتماد:
واالبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمع:

 إنشاء مركز لمنشر والترجمة بالجامعة.

 التوجو نحو االقتصاد المعرفي والتكنولوجي.

مسار البحث العممي واالبتكار:

 تقديـ برامج لغرس ثقافة االبتكار واقتصاد المعرفة

 التوسع في إنشاء مكاتب فعالة لنقؿ التكنولوجيا.

 إنشاء مركز لإلبداع التكنولوجي.

 مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة األعماؿ.

بالمجتمع.

مسار الطالب:

 إنشاء حاضنة لريادة األعماؿ االبتكارية.

الغايػ ػػة( :)00تصػ ػػبح الجامعػ ػػة بيػ ػػت خب ػ ػرة لد ارسػ ػػات التنميػ ػػة مسار البحث العممي واالبتكار:
 برامج النانو تكنولوجي .

المستدامة:

 رفع الطاقة االنتاجية البحثية بمستوى الجودة.

 إنشاء مركز بحوث ودراسات التنمية المستدامة وتفعيمو
لدراسة القضايا التنموية الرئيسة:



بحػ ػػوث البيئػ ػػة والم ػ ػوارد الطبيعيػ ػػة (الميػ ػػاه والطاقػ ػػة



بحوث ودراسات المثمث التنمية الذىبي.

 حفز البحث العممي التطبيقي والنشر الدولي.

والثروة المعدنية).





وبحوث األراضي وتحديث الزراعة.

بحوث التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

بحوث النانو تكنولوجي وتطبيقاتو.

 9-2-2وضع اخلطة التيفيرية:
بعد االنتياء مف تحديد الغايات واألىداؼ االستراتيجية ومؤشرات األداء ،تـ وضع الخطة التنفيذية وىي كما يمي:
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كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود

النشاط

األ نشطة والممارسات

وطت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مؤشرات األداء

مسئول التنفيذ

تضميف جميع الموائح الجديدة مقومات رئيسة

(عمى سبيؿ المثاؿ :تكنولوجيا المعمومات –

تحديث الموائح

الدراسية لمبرامج

0-0

0-0-0

التعميمية الحالية

الذكاء الصناعي -االلماـ بثقافات الشعوب

األخرى -ريادة األعماؿ -التفكير النقدي-
الحموؿ غير التقميدية لممشكالت – ميارات

القرف الحادي والعشريف -والميارات العممية

بكميات الجامعة طبقا
العمؿ المستقبمية
8-0-0

0-8-0
تط ػ ػ ػ ػ ػ ػػوير أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب
8-0

التعم ػ ػ ػ ػ ػػيـ الج ػ ػ ػ ػ ػػامعي
والتقيػ ػػيـ وفػ ػػؽ توج ػ ػػو

8-8-0

الدولػ ػ ػػة فػ ػ ػػي النظػ ػ ػػاـ

الجديد لمتعميـ.

والطالب.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

الكميات

 لوائح

محدثة

ومعتمدة.

العميا والبحوث.

وميارات المغة اإلنجميزية).

لمتطمبات سوؽ
محميا ودوليا

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

2-8-0

إعداد نظاـ لدمج المؤلفات األكاديمية في

المناىج لتشجيع الطالب عمى البحث العممي.

إنشاء واعتماد مركز لتطوير التعميـ الجامعي.
تأىيؿ البنية التحتية لدمج التكنولوجيا في التعميـ

الجامعي والتقييـ وفؽ توجو الدولة في النظاـ

الجديد لمتعميـ.

تأىيؿ الكوادر البشرية

لدمج التكنولوجيا في

التعميـ الجامعي والتقييـ وفؽ توجو الدولة في

النظاـ الجديد لمتعميـ.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ
والطالب.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات
العميا والبحوث.

 رئيس الجامعة

 رئيس الجامعة

 رئيس الجامعة

 الزيادة في عدد المؤلفات
األكاديمية التي دمجيا في
المناىج لتسجيع

البحث

العممي.
لتطوير

 مركز

التعميـ

الجامعي.
 بنية

تحتية

التكنولوجيا

مؤىمة
في

لدمج
التعميـ

الجامعي والتقييـ.
 كوادر بشرية مؤىمة لدمج
التكنولوجيا في التعميـ والتعمـ
والتقييـ.
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كود
اليدف

اليدف االستراتيجي
استحداث برامج
أكاديمية جديدة

2-0

0-2-0

األولى والدراسات
العميا يقبؿ عمييا

8-2-0

استحداث برامج

0-4-0

أكاديمية مميزة

جديدة باالشتراؾ مع
جامعات عالمية
مرموقة.

8-4-0

تطوير فرص

2-0

التدريب الميداني

والممارسة المينية

0-2-0

6-0

ودولياً.

إجراء دراسة مسحية لتحديد احتياجات سوؽ

 رئيس الجامعة.

العمؿ مف البرامج المطموبة لدى المؤسسات
والييئات وأصحاب األعماؿ.

إعداد لوائح البرامج الجديدة التي يقبؿ عمييا

سوؽ

العمؿ

بالمرحمة

والدراسات العميا واعتمادىا

الجامعية

والطالب.

األولى

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

العمؿ.

 عدد  4برامج سنويا.

العميا والبحوث.

عقد بروتكوالت مع جامعات عالمية مرموقة

 رئيس الجامعة

إلنشاء برامج مميزة جديدة .

إعداد لوائح البرامج المميزة الجديدة

 تقرير دراسة احتياجات سوؽ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

سنويا.
 عدد  0بروتوكوؿ ً

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

مع

والطالب.

جامعات عالمية مرموقة بالمرحمة الجامعية

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

األولى والدراسات العميا واعتمادىا.

 عدد  0برنامج سنويا.

العميا والبحوث.

 عدد خريجي الجامعة الذيف

فعاليات مشتركة مع أصحاب العمؿ لتوفير

 عمداء الكميات

فرص لمتدريب الميداني والممارسة المينية

تـ

تدريبيـ

بمؤسسات

التوظيؼ داخؿ سوؽ العمؿ
محمياً واقميمي ًا ودولي ًا.

لمطالب قبؿ التخرج.

 وجود قواعد بيانات مميكنة

ربط خريجي الجامعة
محمياً واقميمياً

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئول التنفيذ

عقد بروتوكوالت التعاوف ومذكرات التفاىـ

لمطالب قبؿ التخرج
بمؤسسات التوظيؼ

األ نشطة والممارسات

النشاط

بالمرحمة الجامعية

سوؽ العمؿ.

4-0

كود

وطت التنفيذ بالسنة
/22
23

مؤشرات األداء

0-6-0

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تفعيؿ إدارات ونظـ شئوف الخريجيف بكميات

والطالب.

الجامعة.

وآليات عمؿ واضحة لمتابعة
خريجي كميات الجامعة.
 تحقيؽ

رضا

الخريجيف

واألطراؼ المعنية بمستوى
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كود
اليدف

اليدف االستراتيجي

كود
النشاط

األ نشطة والممارسات

وطت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مؤشرات األداء

مسئول التنفيذ

 %71عف أداء إدارات ونظـ
الخريجيف

شئوف

بكميات

الجامعة.

8-6-0

2-6-0

4-6-0

2-6-0

إصدار قرار بإنشاء مركز لتنمية الكفاءة المينية

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

لمركز لتنمية

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

لخريجي كميات الجامعة.

إعداد واعتماد الئحة داخمية

وتنمية البيئة.

وتنمية البيئة.

الكفاءة المينية لخريجي كميات الجامعة.

تخصيص مقر مستقؿ لمركز تنمية الكفاءة

 أميف عاـ الجامعة.

المينية لخريجي كميات الجامعة وتجييزه.

 قرار
الكفاءة

إنشاء

مركز

المينية

تنمية
لخريجي

كميات الجامعة.
 الئحة معتمدة لمركز تنمية
الكفاءة المينية.
 مقر مجيز لمركز تنمية
الكفاءة المينية.
 ىيكؿ أكاديمي واداري لمركز

استكماؿ الييكؿ األكاديمي واإلداري لمركز

 أميف عاـ الجامعة

لتنمية الكفاءة المينية.

تنمية الكفاءة المينية.
 مدير تنفيذي لمركز تنمية
الكفاءة المينية.
 عدد خريجي الجامعة الذيف

6-6-0

تفعيؿ مركز تنمية الكفاءة المينية لخريجي

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

عقد مؤتمرات طالبية سنوية عمى مستوى

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

وتنمية البيئة.

كميات الجامعة.

تـ رفع الكفاءة المينية ليـ.
 تحقيؽ رضا األطراؼ المعنية
بمستوى  %71عف مستوى
خريجي الجامعة في الجيات
التي يعمموف فييا.

7-0

تأىيؿ الطالب

ليكونوا نواة لباحثيف

0-7-0

والطالب.

التخصص والكمية والجامعة.
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 مؤتمر سنوي في كؿ كمية.
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كود
اليدف

اليدف االستراتيجي
متميزيف الستكماؿ
دراساتيـ العميا

كود

األ نشطة والممارسات

النشاط
8-7-0

2-7-0

وطت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئول التنفيذ

/22
23

عقد الدورات التدريبية وورش العمؿ البحثية

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

بالتعاوف مع أصحاب األعماؿ والجامعات

والطالب.

العالمية المتميزة.

عقد ورش عمؿ وممتقيات لتمكيف الطالب

 عمداء الكميات.

والخريجيف مف الميارات البحثية.

مؤشرات األداء

سنويا.
 عدد  2دورات ً

سنويا.
 عدد  2دورات ً

عقد بروتوكوالت تعاوف بيف كميات الجامعة

4-7-0

المنشأة حديثا ونظيراتيا األقدـ بالجامعات

 عمداء الكميات.

األخرى لتدريب الطالب واستكماؿ دراساتيـ

 عدد  2بروتوكوالت مفعمة
سنويا.

العميا.
كود

اليدؼ
0-8

8-8

اليدؼ االستراتيجي
تحديث نظـ القبوؿ
بكميات الجامعة

رفع كفاءة القدرة

المؤسسية إلدارات
الجامعة وكمياتيا

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات
0-0-8

0-8-8

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

تحديث لوائح نظـ القبوؿ بالكميات بحيث تأخذ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تقديـ الدعـ الفني لكميات الجامعة لتطوير

 مدير مركز ضماف الجودة.

في اعتبارىا قدرات الطالب ورغباتو.

خططيا

االستراتيجية

ومواردىا المالية والمادية.

وىياكميا

والطالب

 مدير مركز التخطيط االستراتيجي

التنظيمية

مؤشرات األداء
 لوائح بنظـ القبوؿ بالكميات.
 خطة استراتيجية معتمدة بكؿ
كمية.
 ىياكؿ تنظيمية متطورة .
 خطة لكؿ كمية لتطوير
مواردىا المالية والمادية.
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الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

مؤشرات األداء

تقديـ الدعـ الفني لكميات الجامعة لتطوير
8-8-8

وتطبيؽ معايير القيادة والحوكمة ،والتقويـ

 مدير مركز ضماف الجودة.

المؤسسي المستمر ،والمصداقية واألخالقيات

المينية.
2-8-8

4-8-8

2-8-8

6-8-8

7-8-8

8-8-8

 زيادة مستوى الرضا الوظيفي
سنويا.
ً
 دراسة معتمدة باحتياجات

دراسة االحتياجات المستقبمية مف اإلدارييف

 أميف عاـ الجامعة.

والخدمات المعاونة بإدارات الجامعة وكمياتيا.

إدارات الجامعة وكمياتيا مف
اإلدارييف

والخدمات

المعاونة.

توفير االحتياجات المستقبمية مف اإلدارييف

 رئيس الجامعة

والخدمات المعاونة بإدارات الجامعة وكمياتيا.

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

دراسة االحتياجات المستقبمية مف أعضاء ىيئة

والبحوث

التدريس ومعاونييـ بكميات الجامعة.

توفير االحتياجات المستقبمية مف أعضاء ىيئة

 رئيس الجامعة

التدريس ومعاونييـ بكميات الجامعة.

دراسة المنشآت المستقبمية المطموبة بالجامعة

 رئيس الجامعة

وكمياتيا.

توفير المنشآت المستقبمية المطموبة بالجامعة

 رئيس الجامعة

وكمياتيا.
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 الزيادة في سد احتياجات
إدارات الجامعة وكمياتيا مف
اإلدارييف والخدمات المعاونة
 دراسة معتمدة

باحتياجات

كميات الجامعة مف أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييـ .
 الزيادة في سد احتياجات
كميات الجامعة مف أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييـ.
 دراسة معتمدة

بالمنشآت

المستقبمية المطموبة بالجامعة
وكمياتيا.
 الزيادة في توفير المنشآت
المطموبة بالجامعة وكمياتيا.
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كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

مؤشرات األداء
 توصيؼ البرامج والمقررات.

2-8

رفع كفاءة الفاعمية
التعميمية لبرامج
الجامعة

 ق اررات

تبني الكميات وتطبيقيا لممعايير األكاديمية
0-2-8

وتبنييا

الستراتيجيات

واستراتيجيات تقويـ الطالب.

تبني

استراتيجية تعميـ وتعمـ.

القومية ،وتطويرىا لتوصيفات البرامج والمقررات
التعميـ

الكميات

 عمداء الكميات.

والتعمـ

 ق اررات تبني الكميات آلية
لتقويـ الطالب.
 تقرير سنوي

مف

مركز

ضماف الجودة عف أداء
الكميات.

0-4-8

رفع الكفاءة المينية
4-8

ألعضاء ىيئة

تقييـ االحتياجات التدريبية المينية ألعضاء

 عمداء الكميات.

ىيئة التدريس ومعاونييـ والجياز اإلداري.

 برنامج تدريبي كؿ سنة.

استحداث حزمة تدريبية متخصصة تحت مظمة

8-4-8

التدريس ومعاونييـ

مركز تنمية القدرات الستيفاء االحتياجات

 مدير مركز تنمية القدرات.

التدريبية المينية ألعضاء ىيئة التدريس

 برامج تدريبية متخصصة
حديثة.

ومعاونييـ والجياز اإلداري .

والجياز اإلداري.

وضع خطة لمتابعة وتقييـ أداء أعضاء ىيئة

2-4-8

التدريس ومعاونييـ في استخداـ التكنولوجيا

 مدير مركز ضماف الجودة

وبنؾ المعرفة واألساليب الحديثة في التعميـ

 خطة متابعة معتمدة.

والتعمـ وتقييـ الطالب.
تحسيف أوضاع
2-8

أعضاء ىيئة

التدريس ومعاونييـ
والجياز اإلداري.

تقييـ رضاء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ
0-2-8

والجياز اإلداري عف الخدمات الصحية

 مدير المستشفى الجامعي.

واالجتماعية المقدمة ليـ ،واتحاذ ق اررات

تحسينية بشأنيا.

011

 زيادة رضا أعضاء ىيئة
التدريس
الخدمات.

والعامميف

عف
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كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات
8-2-8

2-2-8

0-6-8

/08
09

تدبير موارد مالية لتحسيف دخؿ أعضاء ىيئة

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ
 رئيس الجامعة

التدريس ومعاونييـ والجياز اإلداري.

وضع آلية فاعمة لجذب المتميزيف مف أعضاء

 رئيس الجامعة

ىيئة التدريس ومعاونييـ واإلدارييف وتحفيزىـ
واالحتفاظ بيـ.

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى الترقي

 عمداء الكميات.

والحصوؿ عمى األستاذية.

مؤشرات األداء
 زيادة رضا أعضاء ىيئة
التدريس

والعامميف

عف

الدخؿ.
 تقرير سنوي.

 زيادة

األساتذة

عدد

سنويا.
العامميف بالجامعة ً

دراسة االحتياجات التدريبية القيادية لمكوادر

8-6-8
تأىيؿ أعضاء ىيئة
6-8

االستراتيجي

وميارات

وتكنولوجيا المعمومات.

التدريس واإلدارييف

المغة

اإلنجميزية

 قوائـ

التدريبية القيادية.
 نسبة الزيادة السنوية في

لتولي المناصب
القيادية

اإلدارية واألكاديمية بالجامعة ومنيا الفكر

 مدير مركز ضماف الجودة

باالحتياجات

2-6-8

عدد القيادات األكاديمية

استحداث حزمة تدريبية متخصصة الستيفاء

 رئيس الجامعة.

االحتياجات التدريبية القيادية لمكوادر اإلدارية

واألكاديمية بالجامعة.

التي تـ تدريبيا بشكؿ جيد.
 مدى رضا أعضاء ىيئة
التدريس

والعامميف

عف

أداء القيادات.

4-6-8

بناء صؼ ثاني مف القيادات لتولي المناصب

 رئيس الجامعة.

اإلدارية العميا بالجامعة.

010

 الزيادة في عدد الصؼ
الثاني

مف

القيادات

بقطاعات العمؿ الجامعي
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كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

تنمي ػ ػػة ق ػ ػػيـ الن ازى ػ ػػة
7-2

والشػ ػ ػػفافية ومكافحػ ػ ػػة

الفس ػ ػػاد ل ػ ػػدى أفػ ػ ػراد

مؤشرات األداء
 تقارير

0-7-8

تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 منسؽ الجامعة لمكافحة الفساد

تنفيذ

في

االستراتيجية

الوطنية

لمكافحة الفساد.

المجتمع الجامعي.

0-8-8

استكماؿ البنية التحتية لممنشآت التعميمية.
وضع

8-8-8

8-8

سنوية

االنجاز

بمعدالت

خطة

الستيفاء

منشآت

 رئيس الجامعة

 تقرير سنوي بالتطور في
استكماؿ

التحتية

البنية

لممنشآت التعميمية.

الجامعة

لممواصفات الفنية ومعايير االعتماد ،وخاصة

 مدير مركز ضماف الجودة.

متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة والصيانة

 خطة استيفاء معتمدة.

الدورية ليا.

إثراء المجتمع

 التطور في استكماؿ البنية

األكاديمي والحياة

التحتية

استكماؿ البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات،

الجامعية

2-8-8

وخاصة وصالت اإلنترنت وزيادة سرعة

 رئيس الجامعة

االنترنت الالسمكي "الواي فاي" في كميات

الجامعة واداراتيا والمدف الجامعية.

لتكنولوجيا

المعمومات.


تركيب  011نقطة نت
سنويا
ً

 مضاعفة

سرعة

النت

الالسمكي .% 011

4-8-8

توفير وتدريب الكوادر الالزمة لتشغيؿ وصيانة

 رئيس الجامعة

المنظومة الرقمية بالجامعة.

012

 زيادة عدد الكوادر المدربة
سنويا.
ً
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كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

مؤشرات األداء

تطوير قواعد البيانات واستيفائيا والتوسع في
2-8-8

تغطية نظـ المعمومات اإلدارية ونظاـ الفاروؽ
لكافة أنشطة الجامعة التعميمية

والمجتمعية.
6-8-8

7-8-8

 رئيس الجامعة

والبحثية

توفير قاعات تكنولوجية بكميات الجامعة تقدـ

 رئيس الجامعة

خدمات االطالع والطباعة والكتابة لمطالب

والباحثيف مف داخؿ الجامعة وخارجيا.
تدعيـ

استخداـ

والمتجددة)

بالجامعة.

الطاقة

وزيادة

النظيفة

المساحات

(الجديدة

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

الخضراء

المجتمع وتنمية البيئة.

 قواعد بيانات متعددة فعالة
ومحدثة.

 قاعة تكنولوجية بكؿ كمية
بالجامعة.
 تقرير سنوي بالزيادة في
االعتماد

عمى

الطاقة

النظيفة

وزيادة

الرقعة

الخضراء.
 تقرير سنوي بالزيادة في

8-8-8

مستوى رضا المستفيديف

تحسيف إمكانات األلعاب الرياضية والمسارح

 رئيس الجامعة

والمعارض الفنية بالجامعة.

عف

إمكانيات

الرياضية

األلعاب
والمسارح

والمعارض

الفنية

بالجامعة.

تحسيف الخدمات المقدمة لممجتمع األكاديمي

9-8-8

بالمدف

الجامعية

والمطاعـ

والكافتيريا

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

والتصوير ،وتكنولوجيا المعمومات واالنتقاالت

المجتمع وتنمية البيئة.

الداخمية والرحالت العممية والترفييية والمنح

الطالبية.

013

 تقرير سنوي بالزيادة في
مستوى رضا المستفيديف
عف تمؾ الخدمات.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

 تقرير

تطوير المكتبة المركزية بالجامعة لتصبح رائدة

01-8-8

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

في خدمة الباحثيف والطالب واتاحة خدمات

والبحوث.

المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية وبنؾ

المعرفة المصري ألبناء جنوب الصعيد.

00-8-8

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

مؤشرات األداء
الباحثيف

والطالب بجنوب الصعيد
مف خدمات المكتبة الرقمية
وقواعد البيانات العالمية
وبنؾ المعرفة المصري.

تشجيع المبادرات الطالبية إلثراء المجتمع

 رئيس الجامعة.

األكاديمي.

 تقرير سنوي بالمبادرات
الطالبية إلثراء المجتمع
األكاديمي.
 مدى

08-8-8

سنوي

المستفيديف مف

بعدد

دعـ األنشطة الترفييية والرعاية الصحية،

 رئيس الجامعة .

واالجتماعية لممجتمع األكاديمي.

المعنية

رضا

األطراؼ

عف األنشطة

الترفييية

والرعاية.

الصحية،

واالجتماعية

لممجتمع األكاديمي.

كود

اليدؼ

0-2

اليدؼ االستراتيجي

تطوير المعامؿ
البحثية.

كود النشاط
0-0-2

8-0-2

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ
 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

دراسة احتياجات المعامؿ البحثية بالجامعة.

العميا والبحوث.

تدبير الموارد المالية لتطوير المعامؿ البحثية

 رئيس الجامعة

بالجامعة.

014

مؤشرات األداء
قوائـ

باحتياجات

المعامؿ

البحثية بالجامعة.
الزيادة في عدد المعامؿ البحثية
التي تـ تطويرىا.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

األنشطة والممارسات

كود النشاط

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

تطوير الخطط البحثية لمجامعة والكميات
0-8-2

واألقساـ العممية لكي تعكس إسياـ الجامعة في

دعـ إنتاج بحوث
عممية إبداعية

8-2

وتطبيقية واستثمارىا
في تحقيؽ

استراتيجية الدولة

2-8-2

لمتنمية المستدامة
4-8-2

2-8-2

مسئوؿ التنفيذ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات
العميا والبحوث.

تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة

 8121وفي معالجة القضايا البحثية القومية.

8-8-2

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

تنمية قدرات الباحثيف وتشجيعيـ عمى إنتاج

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

بحوث عممية إبداعية تطبيقية متسقة مع

العميا والبحوث.

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة.

زيادة البحوث التطبيقية التي تعدىا الجامعة

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

بالتعاوف مع الشركات ومؤسسات وجيات

العميا والبحوث.

المجتمع وتدر ربحاً.

عقد وتفعيؿ المزيد مف االتفاقات الدولية

 رئيس الجامعة.

ومشاريع الشراكة والتقدـ لممشروعات البحثية

محمياً ودولياً.

التوسع في عقد المؤتمرات العممية الدولية ذات

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

السمعة العالمية بمختمؼ تخصصات الجامعة

العميا والبحوث.

وكمياتيا.

015

مؤشرات األداء

خطة بحثية معتمدة لمجامعة
والكميات.

سنويا.
عدد  02بحث ً

سنويا.
عدد  2أبحاث ً

اتفاقية

دولية

سنويا.
ً

عدد  8مشروع بحثي مموؿ
خارجيا.
ً

عدد  8مؤتمر سنوًيا.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مؤشرات األداء

مسئوؿ التنفيذ

 الزيادة في عدد األبحاث
المنشورة سنويا لمجامعة في
مجالت مفيرسة في web
.of science
 الزيادة في عدد األبحاث
المنشورة سنويا لمجامعة في
مفيرسة

مجالت

في

.Scopus

6-8-2

 الزيادة

دعـ وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

عمى زيادة النشر الدولي في المجالت العممية

العميا والبحوث.

ذات معامؿ تأثير مرتفع.

في

عدد

االستشيادات Citations
السنوية لمجامعة.
في

 الزيادة

متوسط

االستشيادات لكؿ باحث
سنويا.
في

 الزيادة

متوسط

االستشيادات لكؿ عضو
ىيئة تدريس.
 الزيادة في نسبة طالب
المرحمة الجامعية األولى
المشاركيف في األبحاث
العممية المنشورة.

7-8-2

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

دعـ وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ

العميا والبحوث.

عمى زيادة براءات االختراع.

016

الزيادة
االختراع
ودوليا.

في

عدد

Patents

براءات
محميا

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي
االرتقاء بمستوى

المجالت العممية
2-2

كود النشاط
0-2-2

لتصبح مجالت

دولية محكمة ذات
معامالت تأثير

8-2-2

عالية.

بناء جسور التواصؿ
4-2

مع الجامعات

العالمية لتطوير

0-4-2

البحث العممي

كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

تطوير مستوى المجالت العممية التي تصدرىا
الجامعة والكميات مف حيث عددىا ومعامؿ

لتأثيرىا.

التوسع في إصدار المجالت الدولية المحكمة

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

بالجامعة.

العميا والبحوث.

0-4

بناء نظاـ فاعؿ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

التعاوف والمشروعات البحثية مع دوؿ العالـ

العميا والبحوث.

المجتمعية.

8-0-4

مجالت محكمة في جميع
التخصصات.

عامة ودوؿ أفريقيا واالتحاد األوربي خاصة.

السنوية

في

بروتوكوالت

عدد
التعاوف

والمشروعات البحثية مع دوؿ
العالـ

عامة

ودوؿ

أفريقيا

واالتحاد األوربي خاصة.

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

لدعـ دور الجامعة المجتمعي في تحقيؽ

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة
المجتمع وتنمية البيئة.

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 8121

ومتابعة تفعيميا.

لتقديـ الخدمات

الجامعة.

الزيادة

تطوير أواصر التبادؿ العممي وبروتوكوالت

األنشطة والممارسات

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

معامؿ تأثير لعدد مف مجالت

العميا والبحوث.

إعداد خطة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
0-0-4

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

مؤشرات األداء

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

إعداد وتطبيؽ أدوات مقننة لرصد احتياجات

المجتمع وتنمية البيئة

المجتمع الفعمية مف الجامعة.

 مركز ضماف الجودة.

017

مؤشرات األداء

خطة معتمدة وتقرير سنوي عف
متابعة تنفيذىا.

تقرير سنوي عف احتياجات
المجتمع الفعمية مف الجامعة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

األنشطة والممارسات

2-0-4

مكينة الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع.

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

المجتمع وتنمية البيئة.

8-4

تعزيز القيـ الوطنية

واليوية الثقافية لدى
المجتمع المحيط.

2-4

4-4

والتراثي لدى
المجتمع

حماية وصيانة

8-8-4

المجتمع وتنمية البيئة.

ودعوة أفراد المجتمع المحيط بالجامعة لممشاركة

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

ومعاونييـ في مختمؼ تخصصات الجامعة

المجتمع وتنمية البيئة.

عمى المشاركة في تعزيز القيـ الوطنية واليوية

الثقافية لدى أفراد المجتمع المحيط بالجامعة.

0-2-4

0-4-4

التراث والحرؼ
التراثية.

العمؿ التي تعزز القيـ الوطنية واليوية الثقافية

إعداد خطة لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس

2-8-4
رفع الوعي الثقافي

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

في تنظيميا وتنفيذىا.

المساىمة في

8-4-4

مسئوؿ التنفيذ
 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

إعداد خطة سنوية بالندوات التثقيفية وورش

0-8-4

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

تفعيؿ مشاركة الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

ومعاونييـ في تعزيز القيـ الوطنية واليوية

المجتمع وتنمية البيئة.

الثقافية لدى أفراد المجتمع األكاديمي.

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

تنفيذ قوافؿ لرفع الوعي الثقافي والتراثي لدى

وتنمية البيئة.

المجتمع.

إجراء بحوث عممية لحصر التراث والحرؼ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

عقد ندوات جماىيرية عف حماية وصيانة التراث

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

العميا والبحوث.

التراثية في المجتمع المحيط بالجامعة.

وتنمية البيئة.

والحرؼ التراثية.

018

مؤشرات األداء
نظاـ الكتروني محدث دوريا
بالخدمات التي تقدميا الجامعة
لممجتمع.
خطة سنوية معتمدة.
تقرير

سنوي

بزيادة

نسبة

مشاركة المجتمع المحيط في
الندوات التثقيفية وورش العمؿ.
خطة وتقرير سنوي بزيادة نسبة
مشاركة أعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييـ في تقديـ الندوات
التثقيفية وورش العمؿ.
تقرير سنوي بالزيادة في نسبة
مشاركة ىذه الفئات.

عدد ( )4قوافؿ سنوياً.

سنويا.
عدد  2أبحاث ً
ندوة جماىيرية سنويا.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط
2-4-4
0-2-4
8-2-4
2-2-4

2-4

تأسيس حاضنة

لمتراث بالجامعة.

4-2-4

2-2-4

6-2-4

6-4

تنمية وعي المجتمع
بأىمية الممكية

الفكرية وحمايتيا

0-6-4

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

تنظيـ قوافؿ متخصصة لحماية وصيانة التراث

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

استصػ ػ ػ ػػدار ق ػ ػ ػ ػرار إلنشػ ػ ػ ػػاء حاضػ ػ ػ ػػنة لمتػ ػ ػ ػ ػراث

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

إعػػداد واعتمػػاد الئحػػة داخميػػة لحضػػانة الت ػراث

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

وتنمية البيئة.

والحرؼ التراثية.

وتنمية البيئة.

بالجامعة.

وتنمية البيئة.

بالجامعة.

تخصيص مقر مسػتقؿ وتجييػزه لحاضػنة التػراث

 أميف عاـ الجامعة.

بالجامعة.

اسػ ػ ػ ػػتكماؿ الييكػ ػ ػ ػػؿ اإلداري لحاضػ ػ ػ ػػنة الت ػ ػ ػ ػراث

 أميف عاـ الجامعة.

بالجامعة.

تػ ػػدريب الك ػ ػوادر المؤىمػ ػػة لمعمػ ػػؿ فػ ػػي حاضػ ػػنة

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

تفعيؿ دور حاضػنة التػراث بالجامعػة فػي تحقيػؽ

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

عقد ورش عمؿ وندوات وقوافؿ ثقافية لمتوعية

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

وتنمية البيئة.

التراث بالجامعة.

وتنمية البيئة.

أىدافيا.

وتنمية البيئة.

بأىمية الممكية الفكرية وحمايتيا.

019

مؤشرات األداء
عدد قافة سنويا.
قرار بإنشاء حاضنة لمتراث
بالجامعة.
الئحة داخمية معتمدة لحضانة
التراث بالجامعة.
مقر مستقؿ وتجييزه لحضانة
التراث بالجامعة.
ىيكؿ إداري مكتمؿ.
عقد

عدد

متخصصة

()4

دورات

لتنمية

ميارات

العمؿ في حاضنة التراث
بالجامعة.
تنفيذ عدد ( )8مبادرة لحماية
التراث

وصيانتو

وتسويؽ

مواقعو.
تنفيذ
سنوياً.

عدد

()01

فعاليات

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

إعداد نظاـ متكامؿ

كود النشاط

0-7-4

وفعاؿ لجمع

7-4

معمومات عف سوؽ
العمؿ وتوظيؼ

8-7-4

خريجي الجامعة
محميا ودوليا

2-7-4

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

إعداد أدوات مقننة لجمع معمومات عف سوؽ

المجتمع وتنمية البيئة

العمؿ وتوظيؼ خريجي الجامعة محميا ودوليا.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

إعداد نظاـ فعاؿ لمكينة المعمومات عف سوؽ

المجتمع وتنمية البيئة

العمؿ ،وتوظيؼ خريجي الجامعة محميا ودوليا.
إنشاء مراكز متخصصة لتسويؽ خريجي

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

الجامعة في الييئات والشركات والمصانع محميا

المجتمع وتنمية البيئة.

ودوليا.

8-4

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

واالستفادة منيا في التعاوف لمتدريب الميداني

المجتمع وتنمية البيئة.

والصيفي لمطالب والخريجيف وتنمية قدراتيـ

التنافسية.

بناء شراكات

مسئوؿ التنفيذ
 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

وضع خطط لتفعيؿ الشراكة مع الصناعة

0-8-4

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

استراتيجية فاعمة مع
الصناعة والييئات

الحكومية والمجتمع

8-8-4

المدني.

2-8-4

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

زيادة عدد االتفاقات الثنائية ومشروعات الشراكة

المجتمع وتنمية البيئة.

مع الجيات والييئات الحكومية ومتابعة تنفيذىا.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

زيادة عدد الشراكات الفاعمة بيف الجامعة

المجتمع وتنمية البيئة.

وىيئات المجتمع المدني

001

مؤشرات األداء
أدوات مقننة لجمع معمومات عف
سوؽ العمؿ وتوظيؼ الخريجيف.

نظاـ نظاـ متكامؿ وفعاؿ
لجمع معمومات عف سوؽ
العمؿ المحمي والدولي.
الزيادة في عدد الخريجيف التي
تـ تسويقيـ وتوفير فرص عمؿ
ليـ.

تقرير

سنوي

الخريجيف

بزيادة

عدد

الحاصميف

عمى

فرصة عمؿ.
تقرير

بالزيادة

عدد االتفاقيات
ومشروعات

في
الثنائية

الشراكة

الجيات والييئات الحكومية.

سنويا.
عدد  8شراكة ً

مع

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

كود

اليدؼ

0-2

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

التطوير المستمر

0-0-2

لنظـ إدارة الجودة
بكميات الجامعة
وبرامجيا

8-0-2

المراجعة الداخمية
والخارجية لبرامج

8-2

وكميات الجامعة

0-8-2

وتأىيميا لالعتماد
وبناء الكوادر

الخاصة بذلؾ.

8-8-2

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/08
09

توفير الدعـ الفني لبرامج الجامعة وكمياتيا

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

 مدير مركز ضماف الجودة.

واداراتيا لمتأكد مف استيفائيا لمعايير االعتماد.

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ

 عمداء الكميات.

والجياز اإلداري لممساىمة الفاعمة في أنشطة

الجودة بالجامعة والكميات.

بناء قاعدة واسعة مف المراجعيف الداخمييف

 مدير مركز ضماف الجودة.

والخارجييف بالجامعة.

إعداد آلية واعتمادىا لتشجيع أعضاء ىيئة

 مدير مركز ضماف الجودة.

التدريس ومعاونييـ عمى المشاركة في إجراء

المراجعة الداخمية لبرامج وكميات الجامعة.

مؤشرات األداء
عدد  2كمية أو برنامج معتمد
سنويا.
ً
تقرير سنوي بالزيادة في نسبة
المشاركة.

سنويا.
عدد  8مراجع ً

آلية معتمدة.

إعداد نظاـ

إلجراءات نظاـ إدارة
2-2

الجودة لمييكؿ
اإلداري طبقا

لممواصفات العالمية
"أيزو" -9110

0-2-2

إعداد نظاـ إلجراءات نظاـ إدارة الجودة لمييكؿ

اإلداري

طبقا

"أيزو" .8102-9110

لممواصفات

 مدير مركز ضماف الجودة.

العالمية

8102

000

إعداد نظاـ إلجراءات نظاـ
إدارة الجودة لمييكؿ اإلداري.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط
0-4-2

تطوير البرامج

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

تقييـ البرامج التعميمية التي تمنحيا الجامعة

قائمة بالجدارات الجديدة التي

ومواصفات خريجييا استناداً إلى اإلطار القومي



مدير مركز ضماف الجودة.

لممؤىالت.

4-2

قائمة

التعميمية

بالبرامج

المحدثة استناداً إلى اإلطار

تمنحيا الجامعة

استناداً إلى اإلطار

ال تحققيا البرامج التعميمية
بالجامعة.

التعميمية التي

ومواصفات خريجييا

مؤشرات األداء

8-4-2

القومي لممؤىالت.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تحديث البرامج التعميمية التي تمنحيا الجامعة

والطالب.

ومواصفات خريجييا استناداً إلى اإلطار القومي

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات

لممؤىالت.

العميا والبحوث.

القومي لممؤىالت.
دراسات

لمعدالت

منشورة

توظيؼ خريجي الجامعة.
تحقيؽ نسبة %71

مف

مستوى رضا أصحاب العمؿ
عف مستوى خريجي الجامعة.
بروتوكوالت

عقد بروتوكوؿ تعاوف مع و ازرتي التربية والتعميـ،

حصوؿ الجامعة

0-2-2

عمى حؽ إنشاء

2-2

لمتدريس في

والتعمـ العالي إلنشاء أكاديمية (كميات متخصصة)

 رئيس الجامعة.

لمتعميـ الفني والميني بالجامعة أو فرع ليا-

بالجامعة

فرع

أو

ليا-

بالمشاركة مع القطاعيف األىمي
والخاص.
الئحة داخمية معتمدة ألكاديمية

لمتعميـ الفني أو لفرع
ليا ،لتخريج معمميف

أكاديمية لمتعميـ الفني والميني

بالمشاركة مع القطاعيف األىمي والخاص.

األكاديمية القومية

تعاوف

إلنشاء

8-2-2

مؤسسات التعميـ

إعداد واعتماد الموائح الداخمية ألكاديمية التعميـ الفني

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

بالجامعة لتأىيؿ معممي التعميـ الفني والميني

والطالب.

بالمشاركة مع القطاعيف األىمي والخاص.

التعميـ الفني بالجامعة لتأىيؿ
معممي التعميـ الفني والميني
بالمشاركة مع القطاعيف األىمي
والخاص.

الفني والميني.

2-2-2

استصدار قرار إلنشاء أكاديمية التعميـ الفني
 رئيس الجامعة.

بالجامعة لتأىيؿ معممي التعميـ الفني والميني
بالمشاركة مع القطاعيف األىمي والخاص.

002

قرار بإنشاء

أكاديمية التعميـ

الفني بالجامعة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

4-2-2

2-2-2

6-2-2

7-2-2

8-2-2
إنشاء مركز

6-2

بالجامعة لمنح

0-6-2

رخصة مزاولة المينة
لخريجي التعميـ
الفني والميني.

8-6-2

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

إنشاء مبني مستقؿ ألكاديمية التعميـ الفني
بالجامعة لتأىيؿ معممي التعميـ الفني والميني

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

 رئيس الجامعة.

بالمشاركة مع القطاعيف األىمي والخاص.

مؤشرات األداء
مبنى مستقؿ ألكاديمية التعميـ
الفني بالجامعة.
تقرير باستيفاء تجييزات مبني

تجييز مبني أكاديمية التعميـ الفني بالجامعة

 أميف عاـ الجامعة.

بكافة مستمزمات العممية التعميمية والتدريبية.

أكاديمية التعميـ الفني بالجامعة
بكافة

مستمزمات

العممية

التعميمية والتدريبية.

 مدير مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة

تدريب الكوادر المؤىمة لمتدريس في أكاديمية

التدريس والقيادات.

التعميـ الفني بالجامعة.

استيفاء أعداد الكوادر المؤىمة
والمدربة لمتدريس في أكاديمية
التعميـ الفني بالجامعة.
 ىياكؿ

استكماؿ اليياكؿ األكاديمية واإلدارية ألكاديمية

 أميف عاـ الجامعة.

التعميـ الفني بالجامعة.

مكتممة

أكاديمية

وادارية

ألكاديمية

التعميـ

الفني بالجامعة
 مدير تنفيذي لألكاديمية.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تفعيؿ الدراسة في أكاديمية التعميـ الفني

والطالب.

بالجامعة.

حصوؿ الجامعة عمى الموافقات/الق اررات بإنشاء

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

مرك اًز لمنح رخصة مزاولة المينة لخريجي

وتنمية البيئة.

التعميـ الفني والميني.

إعداد واعتماد الموائح الداخمية لمركز منح

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

رخصة مزاولة المينة لخريجي التعميـ الفني

وتنمية البيئة.

والميني.

003

انتظاـ الدراسة في أكاديمية
التعميـ الفني بالجامعة.
موافقة  /قرار بإنشاء مركز
لمنح رخصة مزاولة المينة
لخريجي التعميـ الفني والميني.
الئحة معتمدة لمركز منح
رخصة مزاولة المينة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط
2-6-2

4-6-2

2-6-2

7-2

كود

اليدؼ

تأىيؿ الجامعة
لمحصوؿ عمى

االعتماد المؤسسي

اليدؼ االستراتيجي

0-7-2

كود النشاط

تطوير ترتيب
0-6

الجامعة في

التصنيفات العالمية
لمجامعات

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

تخصيص وتجييز مقر لمركز منح رخصة

مزاولة المينة لخريجي التعميـ الفني والميني.

وتنمية البيئة.

 أميف عاـ الجامعة.

رخصة مزاولة المينة لخريجي التعميـ الفني

والميني.

مزاولة المينة.
لمركز منح رخصة مزاولة
المينة.
مدير

تنفيذي

لمركز

منح

رخصة مزاولة المينة.

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

تفعيؿ مركز منح رخصة مزاولة المينة لخريجي

التعميـ الفني والميني.
الجامعة

المؤسسي.

لمحصوؿ

عمى

وتنمية البيئة.

االعتماد

األنشطة والممارسات

 رئيس الجامعة

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

الستيفاء المعايير العالمية بشكؿ مستمر في

 رئيس الجامعة.

جيات التقييـ المختمفة لضماف التحسيف

المستمر في ترتيب الجامعة بيف الجامعات.

004

منح رخصة مزاولة المينة لعدد
( )21مف خريجي التعميـ الفني
والميني سنويا.
التطور في تأىيؿ الجامعة
لمحصوؿ

عمى

االعتماد

المؤسسي.

مسئوؿ التنفيذ

تشكيؿ فريؽ مف مختمؼ كميات الجامعة
0-0-6

مقر مجيز لمركز منح رخصة
ىيكؿ أكاديمي واداري مكتمؿ

استكماؿ الييكؿ األكاديمي واإلداري لمركز منح

تأىيؿ

مسئوؿ التنفيذ
 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

مؤشرات األداء

مؤشرات األداء
تقرير سنوي بأداء الفريؽ في
استيفاء
العالمية.

الجامعة

لمعايير

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط
8-0-6

تأىيؿ فرعي الجامعة
8-6

0-8-6

باألقصر والبحر
األحمر ليكونا

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

مؤشرات األداء

إعداد خطة واضحة لمتابعة الممارسات التي تسمح
 مدير مركز ضماف الجودة.

بتميز الجامعة وحصوليا عمى تصنيفات متقدمة بيف

خطة معتمدة وفعالة.

ودوليا.
محميا
ً
الجامعات ً

استكماؿ البنية التحتية والقدرة المؤسسية واستكماؿ

الكوادر األكاديمية اإلدارية بفرع الجامعة باألقصر



نائب رئيس فرع الجامعة باألقصر.

ليكوف جامعة مستقمة.

استقالؿ الفرع إلى جامعة
األقصر.

إنشاء الكميات الػ ( )4الصادر ليا ق اررات بفرع

جامعتيف مستقمتيف

8-8-6

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

الجامعة بالبحر األحمر ،وزيادة عددىا ،واستكماؿ

 نائب رئيس الجامعة بالبحر األحمر.

البنية التحتية والقدرة المؤسسية واستكماؿ الكوادر

سنويا.
كمية ً

األكاديمية اإلدارية ليكوف جامعة مستقمة.

كود

اليدؼ

0-0-7
ضماف مطابقة

0-7

اإلنشاءات الجديدة
لممواصفات الفنية

8-0-7

ومعايير الجودة

2-0-7

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/08
09

وضع آلية لضماف تصميـ وتنفيذ اإلنشاءات الجديدة

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ
 مدير مركز ضماف الجودة.

طبقا لممواصفات الفنية ومعايير الجودة.

مؤشرات األداء
التطور في مطابقة اإلنشاءات
لمواصفات الجودة.

إجراء دراسة مسحية لمدى ضماف مطابقة المباني
واإلنشاءات الجامعية

 مركز ضماف الجودة

لممواصفات الفنية ومعايير

تقرير لمدراسة.

الجودة.
إعداد

خطة

إلجراء

تعديالت

عمى

المباني
 مدير اإلدارة اليندسية.

واإلنشاءات الجامعية لتتوافؽ مع المواصفات الفنية
ومعايير الجودة ومتابعة تنفيذىا.

005

خطة معتمدة وفعالة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

استثمار المنشآت

8-7

واألصوؿ الثابتة في

إقامة مشروعات تدر

0-8-7

دخالً لمجامعة.

0-2-7

تطوير لوائح

2-7

8-2-7

المراكز والوحدات

ذات الطابع الخاص
وتسويؽ الخدمات
التي تقدميا.

2-2-7

4-2-7

4-7

استحداث وتطوير
برامج موجية

لمطالب والمجتمع

0-4-7

األنشطة والممارسات
إعداد

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

خطة لالستغالؿ األمثؿ لممنشآت

/09
21

/21
20

/20
22

/22
23

مسئوؿ التنفيذ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

واألصوؿ الثابتة في إقامة مشروعات تدر دخالً

المجتمع وتنمية البيئة.

لمجامعة ومتابعة تنفيذىا.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

تطوير لوائح المراكز والوحدات ذات الطابع

المجتمع وتنمية البيئة.

الخاص.

وضع آلية لتحديد اختصاصات ونطاؽ عمؿ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

كؿ وحدة مف المراكز والوحدات ذات الطابع

المجتمع وتنمية البيئة.

الخاص وتحقيؽ التكامؿ بينيا.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

رفع جودة الخدمات التي تقدميا المراكز

المجتمع وتنمية البيئة.

والوحدات ذات الطابع الخاص.

إعداد نظاـ لمتابعة وتقييـ الخدمات التي تقدميا

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

المراكز والوحدات ذات الطابع وأداء العامميف

المجتمع وتنمية البيئة.

بيا.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

استحداث مراكز/وحدات جديدة لتقديـ خدمات

المجتمع وتنمية البيئة

نوعية يقبؿ عمييا الطالب وأفراد المجتمع وتدر

 عمداء الكميات.

بحا.
رً

006

مؤشرات األداء

الزيادة في إقامة المشروعات
دخال لمجامعة.
التي تدر ً
جميع لوائح الوحدات ذات
الطابع

الخاص

مطورة

ومعتمدة.
دليؿ لموحدات ذات الطابع
الخاص.

مدى رضا األطراؼ المعنية
بالخدمات.

سنويا.
تقرير متابعة الوحدات ً

عدد المراكز /الوحدات الجديدة
التي تقدـ خدمات نوعية.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

مدفوعة التكاليؼ
8-4-7

جذب المزيد مف

2-7

الطالب الوافديف مف
الدوؿ العربية

كود

اليدؼ

0-2-7

0-8

واألطباء والعمالة

والفنييف والكيميائييف

0-0-8

رفع كفاءة الكوادر

8-8

والخدمات المعاونة
بالمستشفيات
الجامعية

ذات الطابع الخاص لمطالب وأفراد المجتمع.

المجتمع وتنمية البيئة.

الوافديف مف الدوؿ العربية واألفريقية لاللتحاؽ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

بالبرامج األكاديمية في الجامعة بالمرحمتيف

كود النشاط

والفيزيائييف.

الطبية واإلدارية

تطوير البرامج التدريبية التي تقدميا الوحدات

0-8-8

األنشطة والممارسات

مسئوؿ التنفيذ
 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة

المجتمع وتنمية البيئة.

الجامعية والدراسات العميا.

توفير األعداد الكافية
مف أفراد التمريض

/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

إعداد خطة متكاممة لجذب ورعاية الطالب

واألفريقية

اليدؼ االستراتيجي

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/22
23

وقت التنفيذ بالسنة
19/18

إعداد خطة لتوفير األعداد الكافية مف أفراد

التمريض واألطباء والعمالة والفنييف والكيميائييف

21/19

21/21

22/21

23/22

مسئوؿ التنفيذ

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

والفيزيائييف ومتابعة تنفيذىا.

إعداد خطة لرفع كفاءة الكوادر الطبية واإلدارية

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

والخدمات المعاونة بالمستشفيات الجامعية ومتابعة

تنفيذىا.

007

مؤشرات األداء
جميع البرامج التدريبية التي
تقدميا المراكز والوحدات ذات
الطابع الخاص مطورة.

زيادة نسبة الطالب الوافديف
سنويا.
ً

مؤشرات األداء

خطة معتمدة وفعالة.

خطة معتمدة وفعالة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

0-2-8
استحداث مصادر

2-8

تمويؿ لتوفير كافة

المستمزمات الطبية

8-2-8

بالمستشفيات
الجامعية

2-2-8

التوسع في الميكنة
4-8

اإللكترونية

لممستشفيات

0-4-8

تطوير كفاءة

2-8

بالمستشفيات

19/18

زيادة عدد الييئات والمؤسسات والشركات

الخارجية المتعاقدة مع لمجامعة لالستفادة مف

21/19

21/21

22/21

23/22

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

خدمات المستشفيات الجامعية.

استحداث خدمات طبية جديدة مدفوعة التكاليؼ

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

يحتاجيا المجتمع بالمستشفيات الجامعية.

إعداد آلية بالمستشفيات الجامعية لمدعاية عف

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

الخدمات المجانية التي تقدميا وجمع التبرعات

الالزمة لتوفير المستمزمات الطبية ليا.

التطور في زيادة العدد.

بياف بالخدمات الجديدة.

دليؿ

لممستشفيات

الجامعية

وخدماتيا.

وتطوير نظاـ ابف سينا لميكنة التعامؿ بيف

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

أقساـ المستشفى واألقساـ الخدمية األشعة

الزيادة في أعداد الكوادر
المدربة.

والمعمؿ والصيدلية.
0-2-8

والمستمزمات

األنشطة والممارسات

مسئوؿ التنفيذ

زيادة الكوادر المدربة عمى تشغيؿ وصيانة

الجامعية

المعدات والتجييزات

وقت التنفيذ بالسنة

مؤشرات األداء

8-2-8

الجامعية.

2-2-8

إعداد

خطة

لصيانة

المعدات

واألجيزة

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

بالمستشفيات الجامعية ،وتوفير الموارد المالية
الالزمة ليا.
إعداد

خطة

إلحالؿ

وتجديد

المعدات

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

والتجييزات بالمستشفيات الجامعية توفير الموارد

المالية الالزمة ليا.
إعداد

خطة

لتوفير

المستمزمات

الطبية

 مدير عاـ المستشفيات الجامعية.

بالمستشفيات الجامعية توفير الموارد المالية
الالزمة ليا.

008

خطة سنوية ومفعمة.

خطة سنوية ومفعمة.

خطة سنوية ومفعمة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

استحداث وحدات
6-8

جديدة لمخدمات

الطبية التخصصية

0-6-8

وتطويرىا.

كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

تنمية قدرات الطالب
0-9

عمى ممارسة

األنشطة الطالبية
في إطار أخالقي

8-0-9

وصحي

2-0-9

8-9

إنشاء برلماف طالبي

األنشطة والممارسات

0-8-9

19/18

21/19

21/21

22/21

الزيادة

التخصصية :جراحة األطفاؿ -جراحة اليد –

 عميد كمية الطب.

عالج األلـ.

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

عقد ورش عمؿ لتنمية قدرات الطالب عمى

دراسة االىتمامات المتنوعة لطالب الجامعة في

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

ممارسة األنشطة الطالبية.

والطالب.

تصميـ أنشطة طالبية جديدة مبنية عمى

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

االىتمامات المتنوعة لطالب الجامعة ودعميا

والطالب.

وتفعيميا.

وتجييز

مقر

/22
23

والطالب.

وصحي.

برلماف

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ
 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

ممارسة األنشطة الطالبية في إطار أخالقي

بالجامعة.

في

الجديدة

عدد

الوحدات

لمخدمات

الطبية

التخصصية وتطويرىا :جراحة
األطفاؿ-جراحة اليد– عالج
األلـ.

األنشطة والممارسات

تخصيص

مسئوؿ التنفيذ

23/22

إنشاء وتطوير وحدات جديدة لمخدمات الطبية

كود النشاط

0-0-9

وقت التنفيذ بالسنة

مؤشرات األداء

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

طالبي

والطالب.

009

مؤشرات األداء

ورشة عمؿ أسبوعية بكؿ كمية.

دراسة معتمدة.

عدد ( )8نشاط جديد سنوية
بكؿ كمية.
مقر مجيز لمبرلماف الطالبي
بالجامعة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط
8-8-9
2-8-9
0-2-9
8-2-9

2-9

إنشاء مركز تنمية
وتطوير إبداعات
الشباب.

2-2-9
4-2-9

2-2-9

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

إعداد خطة معتمدة ألنشطة البرلماف الطالبي

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ
والطالب.

بالجامعة واعالنيا.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تفعيؿ البرلماف الطالبي بالجامعة.

والطالب.

إعداد واعتماد الالئحة الداخمية لمركز تنمية

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

استصدار قرار بإنشاء مركز تنمية وتطوير

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

والطالب.

وتطوير إبداعات الشباب.

والطالب.

إبداعات الشباب.

تخصيص مقر لمركز تنمية وتطوير إبداعات

 أميف عاـ الجامعة

الشباب وتجييزه.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تدريب الكوادر المؤىمة لمعمؿ بمركز تنمية

والطالب.

وتطوير إبداعات الشباب.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تفعيؿ مركز تنمية وتطوير إبداعات الشباب.

والطالب.

021

مؤشرات األداء
خطة معتمدة ومعمنة بأنشطة
البرلماف الطالبي بالجامعة.
دورتيف برلمانيتيف سنويا.
 الئحة داخمية لممركز.
 قرار بإنشاء المركز.
 مقر مجيز لممركز.
 الزيادة في عدد الكوادر
المؤىمة

والمدربة

لمعمؿ

بالمركز
 الزيادة في عدد الطالب
الذيف تـ تنمية وتطوير
ابداعاتيـ

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط
0-0-01

8-0-01

2-0-01
0-01

إنشاء مركز لمنشر

والترجمة بالجامعة.
4-0-01

2-0-01

6-0-01

8-01

تقديـ برامج لغرس
ثقافة االبتكار

0-8-01

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

استص ػػدار قػ ػرار إلنش ػػاء مرك ػػز لمنش ػػر والترجم ػػة

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

إعػ ػػداد الئحػ ػػة داخميػ ػػة مركػ ػػز النشػ ػػر والترجمػ ػػة

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

بالجامعة.

والبحوث.

بالجامعة واعتمادىا.

تخصػػيص مقػػر مسػػتقؿ لمركػػز النشػػر والترجمػػة

 أميف عاـ الجامعة.

بالجامعة وتجييزه.

استكماؿ الييكؿ اإلداري لمركز النشر والترجمة

 أميف عاـ الجامعة.

بالجامعة.

تدريب الكوادر المؤىمػة لمعمػؿ فػي مركػز النشػر

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

تفعيػػؿ دور مركػػز النشػػر والترجمػػة بالجامعػػة فػػي

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

إع ػػداد قائم ػػة باالحتياج ػػات التدريبي ػػة ف ػػي ثقاف ػػة

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

والترجمة بالجامعة.

والبحوث.

تحقيؽ أىدافو.

والبحوث.

االبتكار واقتصاد المعرفة لدى المجتمع المحيط.

020

مؤشرات األداء
 قرار بإنشاء مركز لمنشر
والترجمة بالجامعة.
 الئحة داخمية معتمدة لمركز
لمنشر والترجمة بالجامعة.
 تخصيص

مقر

مستقؿ

وتجييزه

لمركز

لمنشر

والترجمة بالجامعة.

 ىيكؿ إداري مكتمؿ لمركز
لمنشر والترجمة بالجامعة.
 عقد ( )4دورات متخصصة
لتنمية

ميارات

العمؿ

بالمركز.
 نشر وترجمة ( )2أعماؿ
مميزة سنويا.
 قائمة باالحتياجات التدريبية
في ثقافة االبتكار والمعرفة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي
واقتصاد المعرفة
بالمجتمع.

كود النشاط
8-8-01
2-8-01

4-8-01
0-2-01
8-2-01

2-01

إنشاء مركز لإلبداع

2-2-01

التكنولوجي.

4-2-01

4-01

إنشاء حاضنة لريادة

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

إعػ ػػداد حقائػ ػػب تدريبيػ ػػة لغػ ػػرس ثقافػ ػػة االبتكػ ػػار

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

عقػ ػ ػػد ب ػ ػ ػرامج تدريبيػ ػ ػػة لغػ ػ ػػرس ثقافػ ػ ػػة االبتكػ ػ ػػار

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

قيػ ػػاس أثػ ػػر الب ػ ػرامج التدريبيػ ػػة فػ ػػي غػ ػػرس ثقافػ ػػة

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

إعػػداد واعتمػػاد الالئحػػة الداخميػػة لمركػػز اإلبػػداع

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

استص ػ ػ ػ ػػدار قػ ػ ػ ػ ػرار بإنش ػ ػ ػ ػػاء مرك ػ ػ ػ ػػز اإلب ػ ػ ػ ػػداع

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

والبحوث.

واقتصاد المعرفة بالمجتمع.

والبحوث.

واقتصاد المعرفة بالمجتمع.

والبحوث.

االبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمع.

والطالب.

التكنولوجي.

والطالب.

التكنولوجي.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تخصيص مقر لمركز اإلبداع التكنولوجي.

والطالب.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تػػدريب الك ػوادر المؤىمػػة لمعمػػؿ بمركػػز اإلبػػداع

التكنولوجي.

2-2-01

تفعيؿ مركز اإلبداع التكنولوجي.

0-4-01

إعػػداد واعتمػػاد الالئحػػة الداخميػػة لحضػػانة ريػػادة

والطالب.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ
والطالب.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

022

مؤشرات األداء
 عدد ( )2حقائب تدريبية
سنوياً.
 تدريب ( )021متدرب سنويا
ثقافة

االبتكار

والمعرفة

بالمجتمع.
 وجود نتائج ألثر البرامج
التدريبية في غرس ثقافة
االبتكار والمعرفة بالمجتمع.
 الئحة داخمية لممركز.

 قرار بإنشاء المركز.
 مقر مجيز لممركز.
 الزيادة في عدد الكوادر
المؤىمة

والمدربة

لمعمؿ

بالمركز
 الزيادة في عدد الطالب
الذيف تـ تنمية ابداعاتيـ
التكنولوجية.
 الئحة
لحضانة

داخمية

معتمدة

ريادة

األعماؿ

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

األعماؿ االبتكارية.

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

األعماؿ االبتكارية.
8-4-01
2-4-01

4-4-01

2-4-01

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

والطالب.

استصػػدار ق ػرار بإنشػػاء حضػػانة ريػػادة األعمػػاؿ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تخصػ ػ ػ ػػيص مقػ ػ ػ ػػر لحضػ ػ ػ ػػانة ريػ ػ ػ ػػادة األعمػ ػ ػ ػػاؿ

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تػػدريب الك ػوادر المؤىمػػة لمعمػػؿ بحضػػانة ريػػادة

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

والطالب.

االبتكارية.

والطالب.

االبتكارية.

والطالب.

األعماؿ االبتكارية.

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ

تفعيؿ حضانة ريادة األعماؿ االبتكارية.

والطالب.

023

مؤشرات األداء
االبتكارية.
 قرار بإنشاء حضانة ريادة
األعماؿ االبتكارية
 مقر مجيز لحضانة ريادة
األعماؿ االبتكارية.
 الزيادة في عدد الكوادر
المؤىمة

والمدربة

بحضانة

ريادة

لمعمؿ
األعماؿ

االبتكارية.
 الزيادة في عدد األعماؿ
الريادية المبتكرة مف طالب
الجامعة.

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

0-0-00

8-0-00

إنشاء مركز بحوث

2-0-00

ودراسات التنمية

0-00

المستدامة وتفعيمو
لدراسة القضايا

4-0-00

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

استصػػدار قػرار إلنشػػاء مركػػز بحػػوث ود ارسػػات

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

 رئيس الجامعة.

التنمية المستدامة بالجامعة.

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

إعػػػداد الئح ػػة داخمي ػػة لمرك ػػز بح ػػوث ود ارس ػػات

والبحوث.

التنمية المستدامة بالجامعة واعتمادىا.

تخصػػيص مقػػر مسػػتقؿ وتجيي ػزه لمركػػز بحػػوث

 أميف عاـ الجامعة.

ودراسات التنمية المستدامة بالجامعة.

استكماؿ الييكؿ اإلداري لمركز بحوث ودراسات

 أميف عاـ الجامعة.

التنمية المستدامة بالجامعة.

التنموية الرئيسة

مؤشرات األداء
قرار بإنشاء مركز
التنمية

ودراسات

بحوث
المستدامة

بالجامعة.
الئحة معتمدة لمركز
التنمية

ودراسات

بحوث
المستدامة

بالجامعة.
مقر مستقؿ ومجيز لمركز
ودراسات

بحوث

التنمية

المستدامة بالجامعة.
ىيكؿ إداري مكتمؿ لمركز
ودراسات

بحوث

التنمية

المستدامة بالجامعة.
فريؽ مؤىؿ ومدرب لمعمؿ في

بالمجتمع

2-0-00

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

اختيار وتػدريب الفريػؽ المؤىػؿ لمعمػؿ فػي مركػز

والبحوث.

بحوث ودراسات التنمية المستدامة بالجامعة.

مركز بحوث ودراسات التنمية
المستدامة بالجامعة.
مدير تنفيذي لمركز بحوث
ودراسات

التنمية

المستدامة

بالجامعة.

6-0-00

تشػكيؿ فريػؽ بحثػي متخصػػص فػي د ارسػة البيئػػة

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والمػ ػ ػ ػوارد الطبيعي ػ ػ ػػة (المي ػ ػ ػػاه والطاق ػ ػ ػػة والث ػ ػ ػػروة

والبحوث.

المعدنية) ،وتفعيمو.
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إعداد عدد ( )2بحوث سنويا
في

دراسة

البيئة

والموارد

الطبيعية (المياه والطاقة والثروة
المعدنية).
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كود

اليدؼ

اليدؼ االستراتيجي

كود النشاط

7-0-00

8-0-00

9-0-00

01-0-00

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/08
09

تش ػ ػػكيؿ فري ػ ػػؽ بحث ػ ػػي متخص ػ ػػص ف ػ ػػي بح ػ ػػوث

/09
21

/21
20

/20
22

مسئوؿ التنفيذ

/22
23

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا
والبحوث.

ودراسات مثمث التنمية الذىبي ،وتفعيمو.



تش ػ ػػكيؿ فري ػ ػػؽ بحث ػ ػػي متخص ػ ػػص ف ػ ػػي بح ػ ػػوث

نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

األراضي وتحديث الزراعة ،وتفعيمو.

تش ػ ػػكيؿ فري ػ ػػؽ بحث ػ ػػي متخص ػ ػػص ف ػ ػػي بح ػ ػػوث

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

ودراسات التخطيط والتنمية العمرانيػة المسػتدامة،

والبحوث.

وتفعيمو.

 نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا

تش ػ ػػكيؿ فري ػ ػػؽ بحث ػ ػػي متخص ػ ػػص ف ػ ػػي بح ػ ػػوث

والبحوث.

النانو تكنولوجي وتطبيقاتو ،وتفعيمو.

025

مؤشرات األداء
إعداد عدد ( )2بحوث /
دراسات سنويا لمثمث التنمية
الذىبي.
إعداد عدد ( )2بحوث سنويا
في األراضي وتحديث الزراعة.
إعداد عدد ( )2بحوث سنويا
في بحوث ودراسات التخطيط
والتنمية العمرانية المستدامة.

إعداد عدد ( )2بحوث سنويا
في النانو تكنولوجي وتطبيقاتو.
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 1-3تحديد العقبات والمخاطر المحتممة.
 2-3كيفية مواجية العقبات والمخاطر المحتممة.
 3-3تحديد آليات متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.
 4-3طرق تقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية.
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تـ تحديد العقبات والمخاطر المحتممة لمخطة االستراتيجية فيما يمي :

 )0قمة الموارد المالية وعدـ كفايتيا لتنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية لمجامعة.

 )8الروتيف والترىؿ اإلداري الذي قد يعوؽ تنفيذ األنشطة في األوقات المحددة وبمستوى األداء
المطموب.

 )2عدـ توافر الكوادر البشرية المدربة لتنفيذ األنشطة والممارسات المتضمنة في الخطة التنفيذية.
 )4مقاومة التغيير مف قبؿ أعداد غير قميمة مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ واإلدارييف بالجامعة.

 )2صعوبة تحديد مؤشرات قياس دقيقة لتقييـ تحقؽ األنشطة والممارسات المتضمنة في الخطة التنفيذية.

 )6وجود بعض مواد في القوانيف تحد مف محاوالت التطوير التي تنشدىا الجامعة مف خالؿ خطتيا
االستراتيجية مثؿ المواد التي تنظـ اإلجازات والسفر واستثمار الموارد ،واالنفتاح عمى المجتمع.

 )7قمة دافعية بعض الكوادر األكاديمية واإلدارية لمحصوؿ عمى التدريب المناسب لتنمية مياراتيـ
الشخصية والقيادية الالزمة لتولي المناصب القيادية بالجامعة.

يمكف مواجية العقبات والمخاطر المحتممة لمخطة االستراتيجية مف خالؿ اتباع اإلجراءات التالية:

 التغمب عمى قمة الموارد المالية :سيتـ اتباع ما يمي:

 oاالستغالؿ األمثؿ لمموارد وتسويؽ الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع المحمى
والخارجي والشراكة مع الصناعة.

 oتحويؿ االحتياجات السنوية في الخطة االستراتيجية إلى مبالغ مالية ،ومطالبة و ازرة
التخطيط وو ازرة المالية بيا بوقت كاؼ.

 ا لتغمب عمى الروتيف والترىؿ اإلداري :مف خالؿ تفعيؿ القيـ الحاكمة لمخطة االستراتيجية لتشجيع
العمؿ الجماعي وتقدير العالقات اإلنسانية ،وتحقيؽ العدالة والشفافية والمساءلة والمحاسبية.

 التغمب عمى عدـ توافر الكوادر البشرية المدربة لتنفيذ بعض األنشطة والممارسات المتضمنة في
الخطة  :وذلؾ مف خالؿ تحويؿ النقص في الكوادر البشرية بالخطة االستراتيجية إلى وظائؼ/
درجات مالية ،ويتـ مطالبة الجياز المركز لمتنظيـ واإلدارة بيا بوقت كاؼ ،والمتابعة المستمرة
لتنفيذ األنشطة والممارسات بيدؼ الكشؼ المبكر عف أية صعوبات في التنفيذ ،وعقد ورش العمؿ

الالزمة لتنمية ميارات الفرؽ ودعميا بأحد الكوادر المدربة لتقديـ الالزـ ليـ في تنفيذ األنشطة

والممارسات.

 التغمب عمى صعوبة تحديد مؤشرات قياس دقيقة لتقييـ تحقؽ األنشطة والممارسات :وذلؾ مف
خالؿ قياـ مركز التخطيط االستراتيجي بدعوة ذوي الخبرة في تنفيذ وتقييـ األنشطة النوعية التي
029
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بيا صعوبة في تحديد مؤشرات القياس ليا لعقد ورش العمؿ مع فرؽ تنفيذ وتقييـ األنشطة

والممارسات  ،والتوصؿ لمؤشرات القياس الدقيقة لكؿ منيا.

 التغمب عمى مقاومة التغيير مف خالؿ :نشر الوعي بثقافة الجودة  ،ووضع نظاـ موثؽ ومعمف
لتقييـ األداء واتخاذ إجراءات تصحيحية لمممارسات الخاطئة ،واتباع أساليب متنوعة لمتحفيز
المادي والمعنوي المستمريف ،وتوسيع دائرتو ،لزيادة عدد المشاركيف في التطوير الذي تنشده

الجامعة.

 التغمب عمى بعض مواد القوانيف التي تعوؽ التطوير :مف خالؿ توفير بيئة جاذبة لمعمؿ تشجع
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ واإلدارييف عمى استخداـ أساليب إبداعية في إنجاز العمؿ بأعمى

درجات األداء دوف التقيد بالمكاف والزماف.

 التغمب عمى نقص دافعية بعض الكوادر األكاديمية واإلدارية  :مف خالؿ عقد برامج تدريبية
متخصصة لتنمية الميارات القيادية في مقر الجامعة وبتكاليؼ أقؿ  ،وتشجيع الكوادر األكاديمية
واإلدارية في مختمؼ الفئات العمرية لاللتحاؽ بيا ،بقصد إعداد صفوؼ مختمفة مف القيادات

القادرة عمى تطوير العمؿ الجامعي في المستقبؿ.

يقوـ مركز التخطيط االستراتيجي بالتنسيؽ مع قيادات الجامعة والسادة عمداء الكميات وأميف عاـ
الجامعة واألمناء المساعديف ومديري اإلدارات المركزية ومديري المراكز والوحدات بالجامعة لتشكيؿ فرؽ
لمتابعة تنفيذ األنشطة والممارسات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية المتضمنة في الخطة التنفيذية،
والتنسيؽ مع مسئولي الموازنة بالجامعة لمناقشة المخصصات المالية التي يمكف تحديدىا لألنشطة
والممارسات المتضمنة في الخطة وترتيب أولويات تنفيذىا ،وذلؾ كما يمي:

 التأكيد عمى قياـ قطاعات الجامعة وكمياتيا بتحديث خططيا االستراتيجية في ضوء الخطة
االستراتيجية لمجامعة  ، 8182/8188 – 8109/8108ومتابعة مراجعتيا واعتمادىا ،وتنسيؽ
توفير المخصصات المالية ليا.

دارتيا لتشكيؿ الفرؽ التنفيذية لألنشطة والممارسات
 التنسيؽ مع قطاعات الجامعة وكمياتيا وا ا

المتضمنة في الخطة ،ك ُؿ فيما يخصو ،وبما يسمح بتوسيع دائرة المشاركة مف المتخصصيف
ذوي الخبرة في تنفيذ النشاط والممارسة بأعمى درجات األداء.

 تشكيؿ لجاف مف أعضاء مركز التخطيط االستراتيجي والمتعاونيف معو لمتابعة الخطة التنفيذية ،
واستخداـ آليات في مراقبة تنفيذىا.
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يتـ تشكيؿ لجنة مف الجامعة لتقييـ تنفيذ الخطة ،وذلؾ مف حيث المسئوؿ عف التنفيذ ،وتوقيت التنفيذ ،
ودقة األداء  ،ومف حيث مدى توافر المتغيرات الالزمة لمتنفيذ  ،ومف حيث مدى تعاوف الجيات المعنية
في تنفيذ النشاط والممارسة الواحدة ،ومف حيث تدبير سبؿ مواجية المخاطر في حاؿ حدوثيا .ويكوف

مياـ المجنة ما يمي :

 مراقبة قياـ القطاعات والكميات واإلدارات المركزية والمراكز والوحدات في تنفيذ األنشطة
والممارسات المخصصة ليا ،ومراقبة كفاءة أداء األفراد المشاركيف في فرؽ تنفيذ جميع األنشطة

مف حيث دقة التنفيذ والتنفيذ في الوقت المحدد.

 مراجعة توافؽ الخطة التنفيذية مع أولويات الجامعة.
 تقديـ تقرير فني سنوي عف اإلنجازات التي تحققت في األنشطة حسب الفترة المحددة ليا،
والمشكالت التي واجيت التنفيذ ،والحموؿ التي قامت بيا الجامعة لمتغمب عمى ىذه المشكالت.

 تقديـ تقرير مالي سنوي متزامف مع التقرير الفني يصؼ المصروفات التي تـ إنفاقيا عمى كؿ
نشاط  ،ومقارنتيا بالموازنة المخصصة لو ،ووصؼ مدى التبايف بينيما  ،وبياف أسباب التبايف في
حاؿ وجوده .وتضميف الموازنة لمعاـ التالي بقيمة المبالغ المطموبة لتنفيذ البنود المتضمنة في

الخطة االستراتيجية لمجامعة.
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–
الكميات

–
البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

أوال كميات مقر الجامعة بقنا :
التربيػة بقنا

 .0الميسانس في اآلداب والتربية شعبة التعميـ
األساسي ( الحمقة األولى) تخصص المغة
العربية والدراسات اإلسالمية.

 .0الدبموـ العاـ في التربية نظاـ العاـ الواحد (نظاـ
التفرغ الكامؿ)
 .8الدبموـ العاـ في التربية نظاـ العاميف (نظاـ غير

 .8الميسانس في اآلداب والتربية شعبة التعميـ

المتفرغيف)

األساسي ( الحمقة األولى) تخصص المغة

 .2الدبموـ المينية في التربية تخصص تكنولوجيا تعميـ

اإلنجميزية.

 .4الدبموـ المينية في التربية تخصص إدارة مدرسية

 .2الميسانس في اآلداب والتربية شعبة التعميـ

 .2الدبموـ المينية في التربية تخصص تربية خاصة

األساسي ( الحمقة األولى) تخصص

 .6الدبموـ المينية في التربية تخصص إرشاد نفسي

الدراسات االجتماعية.

 .7الدبموـ المينية في التربية تخصص حضانة رياض

 .4الميسانس في اآلداب والتربية شعبة
الجغرافيا

أطفاؿ
 .8الدبموـ المينية في التربية تخصص التخطيط التربوي

 .2الميسانس في اآلداب والتربية شعبة التاريخ
 .6الميسانس في اآلداب والتربية شعبة الفمسفة
واالجتماع.

واقتصاديات التعميـ
 .9الدبموـ الخاص في التربية تخصص المناىج وطرؽ
التدريس

 .7الميسانس في اآلداب والتربية شعبة المغة
اإلنجميزية.

 .01الدبموـ الخاص في التربية تخصص الصحة النفسية
 .00الدبموـ الخاص في التربية تخصص أصوؿ التربية

 .8الميسانس في اآلداب والتربية شعبة المغة
العربية والدراسات اإلسالمية.

 .08الدبموـ الخاص في التربية تخصص عمـ النفس
التربوي

 .9الميسانس في اآلداب والتربية شعبة المغة
الفرنسية.

 .02الدبموـ الخاص في التربية تخصص التربية المقارنة
واإلدارة التعميمية

 .01البكالوريوس في الطفولة والتربية.

 .04الدبموـ الخاص في التربية تخصص التربية الخاصة

 .00البكالوريوس في العموـ والتربية شعبة

 .02الماجستير في التربية تخصص المناىج وطرؽ
التدريس

الرياضيات.

شعبة الماجستير في التربية تخصص الصحة النفسية
 .08البكالوريوس في العموـ والتربية .06
 .07الماجستير في التربية تخصص أصوؿ التربية

الفيزياء
 .02البكالوريوس في العموـ والتربية شعبة
الكيمياء.

 .08الماجستير في التربية تخصص عمـ النفس التربوي
 .09الماجستير في التربية تخصص التربية المقارنة

 .04البكالوريوس في العموـ و التربية شعبة
العموـ البيولوجية والجيولوجية.

واإلدارة التعميمية
 .81دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص المناىج وطرؽ

 .02البكالوريوس في العموـ والتربية شعبة

التدريس

التعميـ األساسي (الحمقة األولى) تخصص

 .80دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص الصحة النفسية

الرياضيات.

 .88دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص أصوؿ التربية

 .06البكالوريوس في العموـ والتربية شعبة
التعميـ األساسي(الحمقة األولى) تخصص
العموـ.
 .07بكالوريوس

 .82دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص عمـ النفس
التربوي
 .84دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص التربية المقارنة

معممي

العموـ

بالمغة

واإلدارة التعميمية

034
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

اإلنجميزية لمتعميـ األساسي الحمقة األولى.
 .08بكالوريوس معممي الرياضيات بالمغة
االنجميزية لمتعميـ األساسي الحمقة األولى.
 .09بكالوريوس برنامج معممي الرياضيات
بالمغة االنجميزية.
 .81بكالوريوس برنامج معممي الكيمياء
بالمغة االنجميزية.
 .80بكالوريوس برنامج معممي الفيزياء
بالمغة اإلنجميزية.
 .88بكالوريوس

برنامج

معممي

العموـ

البيولوجية والجيولوجية بالمغة االنجميزية.

العموـ بقنا

 .0البكالوريوس في العموـ شعبة النبات.

 .0دبموـ الدراسات العميا تخصص الرياضيات واإلحصاء

 .8البكالوريوس في العموـ شعبة الجيوفيزياء

 .8دبموـ الدراسات العميا تخصص اإلحصاء وعموـ

 .2البكالوريوس في العموـ شعبة الجيولوجيا
 .4البكالوريوس في العموـ شعبة الجيولوجيا
والكيمياء
 .2البكالوريوس في العموـ شعبة الرياضيات
 .6البكالوريوس في العموـ شعبة الفيزياء

الحاسب
 .2دبموـ الدراسات العميا تخصص الرياضيات وعموـ
الحاسب
 .4دبموـ الدراسات العميا تخصص الرياضيات وبحوث
العمميات

 .7البكالوريوس في العموـ شعبة الكيمياء

 .2دبموـ الدراسات العميا تخصص فيزياء الجوامد

 .8البكالوريوس في العموـ شعبة الكيمياء

 .6دبموـ الدراسات العميا تخصص الفيزياء اإلشعاعية

والحشرات
 .9البكالوريوس في العموـ شعبة الكيمياء
والميكروبيولوجيا
 .01البكالوريوس في العموـ شعبة الكيمياء
والنبات
 .00البكالوريوس في العموـ شعبة الكيمياء
وعمـ الحيواف
 .08البكالوريوس في العموـ شعبة عمـ
الحشرات
 .02البكالوريوس في العموـ شعبة عمـ
الحيواف
 .04البكالوريوس في العموـ شعبة عموـ
الحاسب

 .7دبموـ الدراسات العميا تخصص الفيزياء النووية
 .8دبموـ الدراسات العميا تخصص فيزياء البالزما
 .9دبموـ الدراسات العميا تخصص فيزياء الفمزات والسبائؾ
 .01دبموـ الدراسات العميا تخصص فيزياء الطاقة
المتجددة
 .00دبموـ الدراسات العميا تخصص الفيزياء الحيوية
 .08دبموـ الدراسات العميا تخصص الفيزياء التطبيقية
 .02دبموـ الدراسات العميا تخصص الكيمياء التحميمية
 .04دبموـ الدراسات العميا تخصص الكيمياء التطبيقية
 .02دبموـ الدراسات العميا تخصص الجيولوجيا التطبيقية
 .06دبموـ الدراسات العميا تخصص جيولوجيا المياه
 .07دبموـ الدراسات العميا تخصص الجيوفيزياء
 .08دبموـ الدراسات العميا تخصص التقنية البيولوجية
 .09دبموـ الدراسات العميا تخصص بيولوجيا األسماؾ
واالستزراع السمكي
 .81دبموـ الدراسات العميا تخصص الحشرات التطبيقية
 .80دبموـ الدراسات العميا تخصص تصنيؼ النباتات
الزىرية والفمو ار المصرية
 .88دبموـ الدراسات العميا تخصص الميكروبيولوجيا
التطبيقية

035

22

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

البرامج األكاديمية

الكميات

(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

 .82دبموـ الدراسات العميا تخصص فسيولوجيا النبات
التطبيقي
 .84دبموـ الدراسات العميا تخصص بيولوجيا المياه
العذبة
 .82دبموـ الدراسات العميا تخصص عموـ البيئة
 .86دبموـ الدراسات العميا تخصص الدبموـ التكميمي
لممعمميف
 .87دبموـ الدراسات العميا تخصص دبموـ الطاقة
الشمسية .
 .88درجة الماجستير في العموـ تخصص عمـ الحيواف
 .89درجة الماجستير في العموـ تخصص الرياضيات
 .21درجة الماجستير في العموـ تخصص الجيولوجيا
 .20درجة الماجستير في العموـ تخصص الكيمياء
 .28درجة الماجستير في العموـ تخصص الفيزياء
 .22درجة الماجستير في العموـ تخصص النبات
 .24دكتوراه الفمسفة في العموـ تخصص عمـ الحيواف
 .22دكتوراه الفمسفة في العموـ تخصص الرياضيات
 .26دكتوراه الفمسفة في العموـ تخصص الجيولوجيا
 .27دكتوراه الفمسفة في العموـ تخصص الكيمياء
 .28دكتوراه الفمسفة في العموـ تخصص الفيزياء
 .29دكتوراه الفمسفة في العموـ تخصص النبات

اآلداب بقنا

 .0الميسانس في اآلداب قسـ المغة العربية

 .0الماجستير في اآلداب قسـ المغة العربية وآدابيا

وآدابيا

 .8الماجستير في اآلداب قسـ الدراسات اإلسالمية

 .8الميسانس في اآلداب قسـ

الدراسات

اإلسالمية
 .2الميسانس في اآلداب قسـ المغات الشرقية
وآدابيا شعبة المغة الفارسية وآدابيا
 .4الميسانس في اآلداب قسـ المغات الشرقية
وآدابيا شعبة المغة العبرية وآدابيا
 .2الميسانس في اآلداب قسـ المغة اإلنجميزية
وآدابيا
 .6الميسانس في اآلداب قسـ المغة الفرنسية
وآدابيا

 .2الماجستير في اآلداب قسـ المغات الشرقية وآدابيا
شعبة المغة الفارسية وآدابيا
 .4الماجستير في اآلداب قسـ

المغات الشرقية وآدابيا

شعبة المغة العبرية وآدابيا
 .2الماجستير في اآلداب قسـ المغة اإلنجميزية وآدابيا
 .6الماجستير في اآلداب قسـ المغة الفرنسية وآدابيا
 .7الماجستير في اآلداب قسـ التاريخ
 .8الماجستير في اآلداب قسـ الفمسفة
 .9الماجستير في اآلداب قسـ عمـ النفس
 .01الماجستير في اآلداب قسـ االجتماع

 .7الميسانس في اآلداب قسـ التاريخ

 .00الماجستير في اآلداب قسـ المكتبات والمعمومات

 .8الميسانس في اآلداب قسـ الفمسفة

 .08الماجستير في اآلداب قسـ الجغرافيا ونظـ

 .9الميسانس في اآلداب قسـ عمـ النفس
 .01الميسانس في اآلداب قسـ االجتماع
 .00الميسانس في اآلداب قسـ المكتبات
والمعمومات
 .08الميسانس في اآلداب قسـ الجغرافيا

المعمومات الجغرافية شعبة المساحة والخرائط
 .02الماجستير في اآلداب قسـ الجغرافيا ونظـ
المعمومات الجغرافية شعبة نظـ المعمومات الجغرافية
 .04الماجستير في اآلداب قسـ الجغرافيا ونظـ
المعمومات الجغرافية شعبة عامة
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الكميات

البرامج األكاديمية
(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

ونظـ المعمومات الجغرافية شعبة المساحة

 .02دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ المغة العربية وآدابيا

والخرائط

 .06دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ الدراسات اإلسالمية

 .02الميسانس في اآلداب قسـ الجغرافيا
ونظـ المعمومات الجغرافية شعبة نظـ
المعمومات الجغرافية
 .04الميسانس في اآلداب قسـ الجغرافيا
ونظـ المعمومات الجغرافية شعبة عامة

 .07دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ المغات الشرقية
وآدابيا شعبة المغة الفارسية وآدابيا
 .08دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ

المغات الشرقية

وآدابيا شعبة المغة العبرية وآدابيا
 .09دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ المغة اإلنجميزية
وآدابيا
 .81دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ المغة الفرنسية
وآدابيا
 .80دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ التاريخ
 .88دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ الفمسفة
 .82دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ عمـ النفس
 .84دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ االجتماع
 .82دكتوراه

الفمسفة

في

اآلداب

قسـ

المكتبات

والمعمومات
 .86دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ الجغرافيا ونظـ
المعمومات الجغرافية شعبة المساحة والخرائط
 .87دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ الجغرافيا ونظـ
المعمومات الجغرافية شعبة نظـ المعمومات الجغرافية
 .88دكتوراه الفمسفة في اآلداب قسـ الجغرافيا ونظـ
المعمومات الجغرافية شعبة عامة

الطػب
البيطري بقنا

 .0البكالوريوس في العموـ الطبية البيطرية

 .0دبموـ العموـ الطبية البيطرية

تخصص التوليد و

التناسميات
 .8دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص صحة عامة
بيطرية
 .2دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص الجراحة العامة
 .4دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص

الم ارقبة

الغذائية
 .2دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص التشخيص
المعممي و اإلكمينيكي
 .6دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص رعاية وأمراض
األسماؾ
 .7دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص التمقيح
اإلصطناعي ونقؿ و حفظ األجنة
 .8دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص طب و جراحة
المجترات
 .9دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص طب وجراحة
الخيوؿ
 .01دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص طب و
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

جراحة الحيوانات الصغيرة
 .00دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص السموـ
البيطرية
 .08دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص حيوانات
المزرعة
 .02دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص األدوية و
المستحضرات الطبية
 .04دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص طب المناطؽ
الحارة
 .02دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص أمراض
الدواجف
 .06دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص تموث البيئة
 .07دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص حيوانات
التجارب
 .08دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص الحيوانات و
الطيور البرية
 .09دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص ميكروبيولوجيا
الحيواف
 .81دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص اإلرشاد
البيطري
 .80دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص المخمفات
الحيوانية
 .88دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص الحيوانات
حديثي الوالدة
 .82دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص الباثولوجيا
اإلكمينيكية
 .84دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص التشريح
المرضي والباثولوجيا
 .82دبموـ العموـ الطبية البيطرية تخصص الكيمياء
الحيوي
 .86الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
التشريح واألجنة
 .87الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
اليستولوجيا
 .88الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الفسيولوجيا
 .89الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية
 .21الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
سموكيات الحيواف ورعايتو
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

 .20الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
أغذية الحيواف والدواجف وسوء التغذية
 .28الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الباثولوجيا والباثولوجيا اإلكمينيكية
 .22الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الميكروبيولوجيا والمناعة
 .24الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الطفيميات
 .22الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الفارماكولوجيا (األقربازيف)
 .26الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الرقابة الصحية عمي األلباف ومنتجاتيا
 .27الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الرقابة الصحية عمي المحوـ ومنتجاتيا والمخمفات
الحيوانية
 .28الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
األمراض الباطنة
 .29الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
األمراض المعدية
 .41الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الطب الشرعي والسموـ
 .40الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الوالدة و أمراضيا والتمقيح اإلصطناعي
 .48الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الجراحة البيطرية
 .42الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
أمراض الطيور واألرانب
 .44الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
صحة الحيواف والبيئة
 .42الماجستير في العموـ الطبية البيطرية تخصص
األمراض المشتركة
 .46دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
التشريح واألجنة
 .47دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
اليستولوجيا
 .48دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الفسيولوجيا
 .49دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية
 .21دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

سموكيات الحيواف ورعايتو
 .20دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
أغذية الحيواف والدواجف وسوء التغذية
 .28دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الباثولوجيا والباثولوجيا اإلكمينيكية
 .22دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الميكروبيولوجيا والمناعة
 .24دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الطفيميات
 .22دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الفارماكولوجيا (األقربازيف)
 .26دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الرقابة الصحية عمي األلباف ومنتجاتيا
 .27دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الرقابة الصحية عمي المحوـ ومنتجاتيا والمخمفات
الحيوانية
 .28دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
األمراض الباطنة
 .29دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
األمراض المعدية
 .61دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الطب الشرعي والسموـ
 .60دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الوالدة و أمراضيا والتمقيح اإلصطناعي
 .68دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
الجراحة البيطرية
 .62دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
أمراض الطيور واألرانب
 .64دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
صحة الحيواف والبيئة
 .62دكتوراه الفمسفة في العموـ الطبية البيطرية تخصص
األمراض المشتركة.

الز ارعػػة بقنا

 .0البكالوريوس في العموـ الزراعية  -شعبة
اإلنتاج الزراعي العاـ

 .0الماجستير البحثي في العموـ الزراعية قسـ المحاصيؿ
 .8الماجستير البحثي في العموـ الزراعية قسـ النبات
الزراعي (أمراض النبات)
 .2الماجستير البحثي في العموـ الزراعية قسـ اإلنتاج
الحيواني والدواجف (دواجف)
 .4الماجستير البحثي في العموـ الزراعية قسـ وقاية
النبات (حشرات – مكافحة آفات)
 .2دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية قسـ المحاصيؿ
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الكميات

البرامج األكاديمية
(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)
 .6دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية قسـ النبات الزراعي
(أمراض النبات)
 .7دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية قسـ اإلنتاج
الحيواني والدواجف (دواجف)
 .8دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية قسـ وقاية النبات
(حشرات – مكافحة آفات).

التربية النوعية
بقنا

 .0البكالوريوس في التربية النوعية شعبة
التربية الفنية
 .8البكالوريوس في التربية النوعية شعبة
التربية الموسيقية
 .2البكالوريوس في التربية النوعية شعبة
تكنولوجيا التعميـ التربوي
 .4البكالوريوس في التربية النوعية شعبة
االقتصاد المنزلي التربوي

 .0الماجستير في التربية النوعية تخصص التربية الفنية
في مجاؿ (تصػوير ،تصػػميمات زخرفيػة ،نحػػت،
خػزؼ ،أشػػغاؿ فنيػة  ،أشػغاؿ خشػػب  ،أشغاؿ معادف،
طباعة المنسوجات ،نسيجات يدوية)
 .8الماجستير في التربية النوعية تخصص التربية
الموسيقية في مجاؿ ( نظري ػػات وت ػػأليؼ ،بي ػػانو،
ص ػػولفيج وايق ػػاع حرك ػػى وارتج ػػاؿ ،اآلت اوركسترالية،
موسيقي عربية).
 .2الماجستير في التربية النوعية

تخصص تكنولوجيا

التعميـ
 .4الماجستير في التربية النوعية

تخصص االقتصاد

المنزليفي مجاؿ(التغذيػػة وعمػػوـ األطعمػػة  ،المالبػػس
والنسػػيج  ،إدارة المنػػزؿ و اقتصػػاديات األسرة(
 .2الماجستير في التربية النوعية تخصص المناىج وطرؽ
تدريس (االقتصػاد المنػزلي ،التربيػة الفنيػة ،التربيػة
الموسػيقية) مف قسـ العموـ التربوية والنفسية.
 .6دكتوراه الفمسفة في التربية النوعية تخصص التربية
الفنية في مجاؿ (تصػوير ،تصػػميمات زخرفيػة ،نحػػت،
خػزؼ ،أشػػغاؿ فنيػة  ،أشػغاؿ خشػػب  ،أشغاؿ معادف،
طباعة المنسوجات  ،نسجيات يدوية)
 .7دكتوراه الفمسفة في التربية النوعية تخصص التربية
الموسيقية في مجاؿ ( نظري ػػات و ت ػػأليؼ ،بي ػػانو،
ص ػػولفيج وايق ػػاع وارتج ػػاؿ ،اآلت اوركسترالية ،موسيقي
عربية).
 .8دكتوراه الفمسفة في التربية النوعية

تخصص

تكنولوجيا التعميـ
 .9دكتوراه الفمسفة في التربية النوعية تخصص االقتصاد
المنزلي في مجاؿ(التغذيػػة و عمػػوـ األطعمػػة ،
المالبػػس والنسػػيج  ،إدارة المنػػزؿ واقتصػػاديات األسرة
(
 .01دكتوراه الفمسفة في التربية النوعية تخصص المناىج
وطرؽ تدريس (االقتصػاد المنػزلي ،التربيػة الفنيػة،
التربيػة الموسػيقية) مف قسـ العموـ التربوية والنفسية.
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الكميات
التجػارة بقنا

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)
 .0البكالوريوس في التجارة شعبة اقتصاد

 .0دبموـ الدراسات العميا في المحاسبة والمراجعة.

 .8البكالوريوس في التجارة شعبة ادارة

 .8دبموـ الدراسات العميا في الدراسات المصرفية.

االعماؿ

المجموع
9

 .2الماجستير في المحاسبة.

 .2البكالوريوس في التجارة شعبة المحاسبة

 .4البكالوريوس في التجارة بالمغة اإلنجميزية

 .4الماجستير في إدارة األعماؿ.
 .2دكتوراه الفمسفة في المحاسبة.

شعبة المحاسبة

التربية
الرياضية بقنا

 .0البكالوريوس

في

التربية

الرياضية

تخصص تدريس التربية الرياضية.
 .8البكالوريوس

في

التربية

الرياضية

تخصص التدريب الرياضي.
 .2البكالوريوس

في

التربية

 .0الدبموـ العامة في التربية الرياضية شعبة إصابات
رياضية

06

 .8الدبموـ العامة في التربية الرياضية شعبة رياضة
مدرسية

الرياضية

تخصص اإلدارة الرياضية.

 .2الدبموـ العامة في التربية الرياضية شعبة تدريب
رياضي
 .4الماجستير في التربية الرياضية قسـ المناىج وتدريس
التربية الرياضية
 .2الماجستير في التربية الرياضية قسـ التدريب الرياضي
وعموـ الحركة
 .6الماجستير في التربية الرياضية قسـ عموـ الصحة
الرياضية
 .7الماجستير في التربية الرياضية قسـ اإلدارة الرياضية
والترويح
 .8الماجستير في التربية الرياضية قسـ العموـ التربوية
والنفسية الرياضية
 .9دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية قسـ المناىج
وتدريس التربية الرياضية
 .01دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية قسـ التدريب
الرياضي وعموـ الحركة
 .00دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية قسـ عموـ
الصحة الرياضية
 .08دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية قسـ اإلدارة
الرياضية والترويح
 .02دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية قسـ العموـ
التربوية والنفسية الرياضية

الحقػػوؽ بقنا

 .0الميسانس فى الحقوؽ

اآلث ػػار بقنا

 .0الميسانس في اآلثار قسـ اآلثار المصرية

 .0دبموـ اآلثار المصرية

 .8الميسانس في اآلثار قسـ اآلثار االسالمية

 .8دبموـ اآلثار اإلسالمية

 .2الميسانس في اآلثار قسـ ترميـ اآلثار

 .2الماجستير في اآلثار المصرية

 .0الدبموـ في القانوف العاـ
 .8الدبموـ في القانوف الخاص

2

 .2الدبموـ في حقوؽ اإلنساف
 .4درجة معادلة الماجستير في القانوف

 .4الماجستير في اآلثار اإلسالمية
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

 .2الماجستير في ترميـ اآلثار
 .6دكتوراه الفمسفة في اآلثار المصرية
 .7دكتوراه الفمسفة في اآلثار اإلسالمية
 .8دكتوراه الفمسفة في ترميـ اآلثار

الط ػ ػػب بقنا

 .0البكالوريوس في الطب والجراحة

 .0ماجستير التخدير والعناية المركزة الجراحية وعالج
األلـ
 .8ماجستير األمراض الصدرية والتدرف.
 .2ماجستير الفسيولوجيا الطبية
 .4ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية وطب الذكورة
 .2ماجستير األمراض العصبية والنفسية
 .6ماجستير األمراض الباطنة
 .7ماجستير طب المناطؽ الحارة والجياز اليضمي
 .8ماجستير جراحة المخ واألعصاب
 .9ماجستير الطفيميات الطبية
 .01ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزـ والتأىيؿ
 .00ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة
 .08ماجستير أمراض التخاطب
 .02ماجستير الطب السمعي واالتزاف
 .04ماجستير السموـ اإلكمينيكية
 .02ماجستير الجراحة العامة
 .06ماجستير جراحة المسالؾ البولية والتناسمية
 .07ماجستير أمراض النساء والتوليد
 .08ماجستير جراحة العظاـ
 .09ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 .81ماجستير طب األطفاؿ
 .80ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية والكيميائية
 .88ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية
 .82ماجستير طب األسرة
 .84ماجستير عالج األوراـ
 .82ماجستير الطب النووي
 .86ماجستير الفارماكولوجيا الطبية
 .87ماجستير اليستولوجيا
 .88ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع
 .89ماجستير طب وجراحة العيوف
 .21ماجستير الباثولوجيا
 .20ماجستير التشريح اآلدمي وعمـ األجنة
 .28ماجستير األشعة التشخيصية
 .22دكتوراه التخدير والعناية المركزة الجراحية وعالج
األلـ
 .24دكتوراه األمراض الصدرية والتدرف
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

 .22دكتوراه الفسيولوجيا الطبية
 .26دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية وطب الذكورة
 .27دكتوراه الطب النفسي
 .28دكتوراه األمراض العصبية والنفسية
 .29دكتوراه األمراض الباطنة
 .41دكتوراه طب المناطؽ الحارة والجياز اليضمي
 .40دكتوراه جراحة المخ واألعصاب
 .48دكتوراه الطفيميات الطبية
 .42دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيزـ والتأىيؿ
 .44دكتوراه األنؼ واألذف والحنجرة
 .42دكتوراه أمراض التخاطب
 .46دكتوراه الطب السمعي واالتزاف
 .47دكتوراه جراحة التجميؿ
 .48دكتوراه السموـ اإلكمينيكية
 .49دكتوراه الطب الشرعي والسموـ اإلكمينيكية
 .21دكتوراه جراحة األوعية الدموية
 .20دكتوراه الجراحة العامة
 .28دكتوراه جراحة المسالؾ البولية والتناسمية
 .22دكتوراه أمراض النساء والتوليد
 .24دكتوراه جراحة العظاـ
 .22دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 .26دكتوراه جراحة القمب والصدر
 .27دكتوراه طب األطفاؿ
 .28دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية والكيميائية
 .29دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية
 .61دكتوراه طب األسرة

 .60دكتوراه عالج األوراـ
 .68دكتوراه الطب النووي

 .62دكتوراه الفارماكولوجيا الطبية
 .64دكتوراه اليستولوجيا
 .62دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع
 .66دكتوراه طب وجراحة العيوف
 .67دكتوراه الباثولوجيا
 .68دكتوراه التشريح اآلدمي وعمـ األجنة
 .69دكتوراه األشعة التشخيصية.

التمريض بقنا

----------------

 .0البكالوريوس في عموـ التمريض
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الكميات
اليندسػػة بقنا

البرامج األكاديمية
(الميسانس و البكالوريوس)
 .0البكالوريوس في اليندسة المدنية
 .8البكالوريوس في اليندسة الكيربائية شعبة
القوى واآلالت الكيربائية
 .2البكالوريوس في اليندسة الميكانيكية شعبة
ىندسة القوى والطاقة الميكانيكية

(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)
 .0درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
المدنية (ىندسة اإلنشاءات المتقدمة)
 .8درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
المدنية (ىندسة المياه والمنشآت المائية)
 .2درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
المدنية (ىندسة األشغاؿ العامة)
 .4درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
المدنية (ىندسة المساحة األرضية والتصورية)
 .2درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
الكيربائية (ىندسة الجيد العالي)
 .6درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
الكيربائية (ىندسة القوي الكيربية)
 .7درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
الكيربائية (ىندسة اآلالت الكيربية)
 .8درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
الكيربائية (ىندسة التحكـ)
 .9درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص اليندسة
الكيربائية (ىندسة االتصاالت واإللكترونيات)
 .01درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الكيربائية (ىندسة الحاسب اآللي)
 .00درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الميكانيكية (ىندسة تصميـ خطوط األنابيب
والتوربينات)
 .08درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة الطاقة الجديدة والمتجددة)
 .02درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة التصميـ الميكانيكي)
 .04درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص
(تكنولوجيا المواد واإلنتاج)
 .02درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة السيارات والج اررات)
 .06درجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة تصميـ معدات الحفر)
 .07دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة المدنية (ىندسة اإلنشاءات المتقدمة)
 .08دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة المدنية (ىندسة المياه والمنشآت المائية)
 .09دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة المدنية (ىندسة األشغاؿ العامة)
 .81دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص

045

المجموع
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

اليندسة المدنية (ىندسة المساحة االرضية والتصورية)
 .80دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الكيربائية (ىندسة الجيد العالي)
 .88دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الكيربائية (ىندسة القوي الكيربية)
 .82دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الكيربائية (ىندسة اآلالت الكيربية)
 .84دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الكيربائية (ىندسة التحكـ)
 .82دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الكيربائية (ىندسة االتصاالت واإللكترونيات)
 .86دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الكيربائية (ىندسة الحاسب االلي)
 .87دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
اليندسة الميكانيكية (ىندسة تصميـ خطوط األنابيب
والتوربينات)
 .88دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة الطاقة الجديدة والمتجددة)
 .89دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة التصميـ الميكانيكي)
 .21دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
(تكنولوجيا المواد واإلنتاج)
 .20دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة السيارات والج اررات)
 .28دكتوراه الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص
(ىندسة تصميـ معدات الحفر)
 .0البكالوريوس

في

اإلعالـ

4

وتكنولوجيا

االتصاؿ قسـ الصحافة

اإلعالـ
وتكنولوجيا
االتصاؿ

 .8البكالوريوس

في

اإلعالـ

وتكنولوجيا

االتصاؿ قسـ اإلذاعة والتميفزيوف
 .2البكالوريوس

في

اإلعالـ

--------------

وتكنولوجيا

االتصاؿ قسـ العالقات العامة واالعالف
 .4البكالوريوس

في

اإلعالـ

وتكنولوجيا

االتصاؿ قسـ االعالـ اإللكتروني

طب الفـ
واألسناف
العالج
الطبيعي

 .0البكالوريوس فى الطب وجراحة الفـ
واألسناف
 .0البكالوريوس في العالج الطبيعي
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الكميات
الصيدلة

البرامج األكاديمية
(الميسانس و البكالوريوس)
 .0البكالوريوس في الصيدلة
 .8البكالوريوس

في

العموـ

المعيد الفني
المعيد الفني

 .0دبموـ المعيد الفني الصحي

الصحي

--------------

الصيدلية

( صيدلة إكمينيكية)
 .0دبموـ فنى تمريض عاـ

لمتمريض

(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

المجموع
8

---------------------------

0

ثانيا :كميات فرع الجامعة باألقصر
الفنوف الجميمة
باألقصر

 .0البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
الديكور شعبة العمارة الداخمية
 .8البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
الديكور شعبة الفنوف التعبيرية
 .2البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
التصوير شعبة التصوير
 .4البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
التصوير شعبة فف الجداريات
 .2البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
الجرافيؾ شعبة التصميـ المطبوع
 .6البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
الجرافيؾ شعبة الرسوـ المتحركة وفنوف
الكتاب
 .7البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
النحت شعبة النحت الفراغي والميداني
 .8البكالوريوس في الفنوف الجميمة قسـ
النحت شعبة الميدالية والنحت البارز

 .0دبموـ الدراسات العميا في الفنوف الجميمة تخصص
التصوير -التصوير الزيتي
 .8دبموـ الدراسات العميا في الفنوف الجميمة تخصص
التصوير -التصوير الجداري (زجاج مموف– موزاييؾ)
 .2دبموـ الدراسات العميا في الفنوف الجميمة تخصص
الجرافيؾ -الصميمات المطبوعة
 .4دبموـ الدراسات العميا في الفنوف الجميمة تخصص
فنوف الرسوـ المتحركة
 .2دبموـ الدراسات العميا في الفنوف الجميمة تخصص
فنوف الكتاب والمطبوعات
 .6دبموـ الدراسات العميا في الفنوف الجميمة تخصص
النحت الفراغي والميداني
 .7دبموـ الدراسات العميا في الفنوف الجميمة تخصص
النحت البارز
 .8الماجستير في الفنوف الجميمة تخصص التصوير-
التصوير الزيتي
 .9الماجستير في الفنوف الجميمة تخصص التصوير-
التصوير الجداري (زجاج مموف– موزاييؾ)
 .01الماجستير في الفنوف الجميمة تخصص الجرافيؾ-
التصميمات المطبوعة
 .00الماجستير في الفنوف الجميمة تخصص فنوف الرسوـ
المتحركة
 .08الماجستير في الفنوف الجميمة تخصص فنوف الكتاب
والمطبوعات
 .02الماجستير في الفنوف الجميمة تخصص النحت
الفراغي والميداني
 .04الماجستير في الفنوف الجميمة تخصص النحت
البارز
 .02دكتوراه الفمسفة في الفنوف الجميمة تخصص
التصوير -التصوير الزيتي
 .06دكتوراه الفمسفة في الفنوف الجميمة تخصص
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

المجموع

التصوير -التصوير الجداري (زجاج مموف– موزاييؾ)
 .07دكتوراه الفمسفة في الفنوف الجميمة تخصص
الجرافيؾ -الصميمات المطبوعة
 .08دكتوراه الفمسفة في الفنوف الجميمة تخصص فنوف
الرسوـ المتحركة
 .09دكتوراه الفمسفة في الفنوف الجميمة تخصص فنوف
الكتاب والمطبوعات
 .81دكتوراه الفمسفة في الفنوف الجميمة تخصص النحت
الفراغي والميداني
 .80دكتوراه الفمسفة في الفنوف الجميمة تخصص النحت
البارز.

السياحة
والفنادؽ
باألقصر

 .0البكالوريوس

في

السياحة

والفنادؽ

تخصص الدراسات السياحية
 .8البكالوريوس

في

السياحة

 .0ماجستير الدراسات السياحية
 .8ماجستير الدراسات الفندقية

والفنادؽ

تخصص الدراسات الفندقية

8

 .2ماجستير اإلرشاد السياحي
 .4دكتوراه الدراسات السياحية
 .2دكتوراه الدراسات الفندقية
 .6دكتوراه اإلرشاد السياحي

الحاسبات
والمعمومات

4

 .0البكالوريوس في الحاسبات والمعمومات
تخصص عموـ الحاسب
 .8البكالوريوس في الحاسبات والمعمومات
تخصص نظـ المعمومات

--------------

 .2البكالوريوس في الحاسبات والمعمومات
تخصص تكنولوجيا المعمومات
 .4البكالوريوس في الحاسبات والمعمومات
تخصص الوسائط المتعددة

األلسف
باألقصر

6

 .0ليسانس األلسف في المغة االنجميزية
 .8ليسانس األلسف في المغة الفرنسية
 .2ليسانس األلسف في المغة األلمانية
 .4ليسانس األلسف في المغة االيطالية
 .2ليسانس األلسف في المغة الصينية

--------------

 .6ليسانس األلسف في المغة الروسية
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الكميات
اآلثار

باألقصر

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)
 .0الميسانس في اآلثار قسـ اآلثار المصرية

 .0دبموـ اآلثار المصرية

 .8الميسانس في اآلثار قسـ اآلثار االسالمية

 .8دبموـ اآلثار اإلسالمية

 .2الميسانس في اآلثار قسـ ترميـ اآلثار

 .2دبموـ في ترميـ اآلثار

المجموع
08

 .4الماجستير في اآلثار المصرية
 .2الماجستير في اآلثار اإلسالمية
 .6الماجستير في ترميـ اآلثار
 .7دكتوراه الفمسفة في اآلثار المصرية
 .8دكتوراه الفمسفة في اآلثار اإلسالمية
 .9دكتوراه الفمسفة في ترميـ اآلثار

ثالثا :كميات فرع الجامعة بالبحر األحمر:
التربيػ ػػة
بالغردقػ ػ ػ ػػة

 .0الدبموـ العاـ في التربية نظاـ العاـ الواحد (نظاـ التفرغ

 .0البكالوريوس في الطفولة والتربية
 .8البكالوريوس في العموـ والتربية شعبة
التعميـ األساسي(الحمقة األولى) تخصص
الرياضيات

الكامؿ)
 .8الدبموـ العاـ في التربية نظاـ العاميف (نظاـ غير
المتفرغيف)

 .2البكالوريوس في اآلداب والتربية شعبة

 .2الدبموـ المينية في التربية تخصص تكنولوجيا تعميـ

التعميـ األساسي(الحمقة األولى) تخصص

 .4الدبموـ المينية في التربية تخصص إدارة مدرسية

العموـ

 .2الدبموـ المينية في التربية تخصص تربية خاصة

 .4الميسانس في اآلداب والتربية شعبة التعميـ
األساسي(الحمقة األولى) تخصص المغة
اإلنجميزية

 .6الدبموـ المينية في التربية تخصص حضانة رياض
أطفاؿ
 .7الدبموـ المينية في التربية تخصص تخطيط وتطوير

 .2الميسانس في اآلداب والتربية شعبة التعميـ
األساسي(الحمقة األولى) تخصص المغة
العربية والدراسات اإلسالمية

مناىج
 .8الدبموـ الخاص في التربية تخصص المناىج وطرؽ
التدريس

 .6الميسانس في اآلداب والتربية شعبة التعميـ

 .9الدبموـ الخاص في التربية تخصص الصحة النفسية

تخصص

 .01الدبموـ الخاص في التربية تخصص أصوؿ التربية

األساسي(الحمقة

األولى)

الدراسات االجتماعية
 .7الميسانس في اآلداب والتربية شعبة المغة
اإلنجميزية
 .8الميسانس في اآلداب والتربية شعبة المغة
العربية والدراسات اإلسالمية
 .9الميسانس في اآلداب والتربية شعبة المغة
الفرنسية
 .01الميسانس في اآلداب والتربية شعبة
التاريخ

 .00الدبموـ الخاص في التربية تخصص عمـ النفس
التربوي
 .08الدبموـ الخاص في التربية تخصص التربية المقارنة
واإلدارة التعميمية
 .02الدبموـ الخاص في التربية تخصص التربية الخاصة
 .04الماجستير في التربية تخصص المناىج وطرؽ
التدريس
 .02الماجستير في التربية تخصص الصحة النفسية
 .06الماجستير في التربية تخصص أصوؿ التربية
 .07الماجستير في التربية تخصص عمـ النفس التربوي
 .08الماجستير في التربية تخصص التربية المقارنة
واإلدارة التعميمية
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الكميات

البرامج األكاديمية
(دبموـ – ماجستير – دكتوراه)

(الميسانس و البكالوريوس)

 .09دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص المناىج وطرؽ
التدريس
 .81دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص الصحة النفسية
 .80دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص أصوؿ التربية
 .88دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص عمـ النفس
التربوي
 .82دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص التربية المقارنة
واإلدارة التعميمية.
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ـ

االدارح  /الكليخ التبثع لهب

تبريخ اإلنشبء

المركز /الىحذح

.0

القرية األولمبية

المركزية

8117/6/82ـ

.8

مركز المياقة البدنية والصحية

المركزية

0990/00/89ـ

.2

مركز الخدمة العامة لدور الضيافة (الفندؽ)

المركزية

8118/01/87ـ

.4

مركز خدمة السيارات ووسائؿ النقؿ

المركزية

0992/8/86ـ

.2

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات

المركزية

8102/2/82ـ

.6

مركز التطوير الوظيفي

المركزية

8108/6/82ـ

.7

مركز ذوي اإلحتياجات الخاصة

المركزية

8102/8/87ـ

.8

مركز الخدمة العامة لمحسابات اإللكترونية

المركزية

8102/4/87ـ

.9

مركز تنمية الحرؼ التقميدية والصناعات المحمية

المركزية

8102/2/21ـ

 .01مركز الخدمة العامة ألبحاث المغات

المركزية

8102/2/82ـ

 .00وحدة الطبع والنسخ والتجميد

المركزية

8102/4/87ـ

 .08مركز التجارب والبحوث الزراعية

المركزية

8118/8/82ـ

 .02مركز المعمومات وشبكة اإلتصاالت

المركزية

8107/8/80ـ

 .04وحدة ورشة اإلنتاج

المركزية

8117/00/86ـ

 .02مركز الفنوف

المركزية

8102/4/87ـ

المركزية

8102/0/09ـ

 .07مركز الخدمة العامة والتنمية المجتمعية

المركزية

8102/6/89ـ

 .08مركز الخدمات البيئية اإلنتاجية

المركزية

8102/4/7ـ

 .09مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المركزية

8102/2/21ـ

 .81مركز النشر العممي والعالقات الدولية

المركزية

8107/2/82ـ

 .80مركز األنشطة التربوية واالستثمار الرياضي

المركزية

8107/6/88ـ

 .88مركز التعمـ اإللكتروني

المركزية

8107/6/88ـ

المركزية

8108/08/20ـ

 .84مركز ريادة األعماؿ لإلستشارات والتدريب

المركزية

8102/0/09ـ

 .82مركز تنمية الميارات البشرية والتحميؿ اإلحصائي

المركزية

8102/00/82ـ

 .86مركز صيانة األجيزة العممية والمكتبية

المركزية

8102/08/88ـ

 .87مركز التخطيط االستراتيجي ودراسات المستقبؿ

المركزية

8104/01/87ـ

والمشروعات الصغيرة والمتناىية الصغر

 .06مركز التميز البحثي لتقنية النانو وتطبيقاتيا
CERNA

 .82مركز الخدمة العامة لممؤتمرات وتسويؽ البحوث
العممية
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ـ

االدارح  /الكليخ التبثع لهب

تبريخ اإلنشبء

المركز /الىحذح

 .88مركز تقويـ الطالب واالمتحانات

المركزية

8119/08/88ـ

 .89مركز خدمة المشروعات التنموية

المركزية

8104/9/84ـ

المركزية

8104/01/87ـ

المركزية

8119/08/88ـ

المستشفى الجامعي

8102/4/87ـ

المستشفى الجامعي

8102/4/87ـ

 .24مركز التأىيؿ والدعـ االكاديمي

اآلداب

8102/01/88ـ

 .22مركز الخدمات العامة لمدراسات والبحوث

اآلداب

 .26وحدة الخدمة العامة التدقيؽ المغوي

اآلداب

8104/2/80ـ

 .27مركز التراث الثقافي غير المادي

اآلداب

8118/7/89ـ

 .28مركز قياس اإلشعاع البيئي

العموـ

8100/2/21ـ

 .29المعمؿ المركزي والبيئي

العموـ

8107/8/80ـ

 .41وحدة التدريب

العموـ

8106/7/21ـ

العموـ

8106/8/82ـ

اآلثار

8104/01/87ـ

 .42الوحدة اإلنتاجية

التربية النوعية

8102/2/21ـ

 .44وحدة تفعيؿ روابط الخريجيف

التربية النوعية

8104/6/82ـ

 .42وحدة تطوير نظـ تقويـ الطالب واالمتحانات

التربية النوعية

8104/8/82ـ

التربية الرياضية

8100/08/86ـ

التربية

8118/00/21ـ

التمريض

8104/2/80ـ

اليندسة

8118/6/21ـ

اليندسة

8104/2/80ـ

 .21مركز عالج المشكالت االجتماعية والتعميمية
لطالب جامعة جنوب الوادي
 .20مركز متكامؿ لتطوير نظـ تقويـ الطالب
واالمتحانات

 .28وحدة حساب تحسيف الخدمة والعالج االقتصادي
 .22حساب تحسيف الخدمة والعالج االقتصادي
بالمستشفى الجامعي

اإلسالمية

 .40مركز االستشارات الجيوفيزيقية والجيولوجية والبحث
عمى المياه الجوفية -قسـ الجيولوجيا

 .48مركز المغات القديمة والحديثة

 .46مركز الخدمة العامة لتنمية الميارات واالستشارات
العممية والتأىيؿ الرياضي
 .47مركز التنمية النفسية والتربوية المينية
 .48مركز التعميـ والتدريب التمريضي المستمر
 .49مركز الخدمة العامة لمدراسات واالستشارات
اليندسية
 .21وحدة خدمة االستشارات اليندسية المدنية
والمعمارية
055
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ـ

االدارح  /الكليخ التبثع لهب

تبريخ اإلنشبء

المركز /الىحذح

 .20مركز التحكيـ

الحقوؽ

8102/7/89ـ

 .28مركز التدريب والدراسات التجارية

التجارة

8108/08/20ـ

 .22وحدة الدراسة بالمغة االنجميزية

التجارة

8107/8/80ـ

 .24مركز التعميـ الطبي المستمر

الطب البشري

8102/8/82ـ

الطب البيطري

8102/4/87ـ

الطب البيطري

8104/01/87ـ

طب الفـ واألسناف

8106/9/86ـ

 .28وحدة النباتات الطبية والعطرية

الصيدلة

8107/2/82ـ

 .29وحدة التحاليؿ الدقيقة

الصيدلة

8108/7/82ـ

العالج الطبيعي

8107/9/02ـ

 .60مركز الخدمة العامة لإلعالـ

اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

8102/6/89ـ

 .68مركز التدريب والتأىيؿ اإلعالمي.

اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

8104/01/87ـ

 .62مركز بحوث الرأي العاـ

اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

8102/4/87ـ

 .64مركز دراسات وبحوث المرأة واإلعالـ

اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

8102/4/87ـ
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األىداف

اإلستراتيجية

المخرجات

الموطف من التنفيذ

األنشطة

تم

جاري

مالحظات

لم يتم

الغاية االستراتيجية ( )1تعزيز أطر القيادة والحوكمة وتطوير الجياز اإلداري
برامج تدريب لمقيادات بنظم وخطط

√

التطوير.

مشاركة فاعمة لمقيادات األكاديمية

√

واإلدارية في جميع برامج التطوير.

توج ػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػ ػرامج تدريبي ػ ػ ػ ػ ػػة

( )1استحداث برامج

طيادات جامعية طادرة

لتدريب القيادات

عمي التطوير

األكاديمية واإلدارية

المستمر لمتعميم

المحتممة .

والبحث العممي.

لتنميػ ػ ػ ػػة ميػ ػ ػ ػػارات القيػ ػ ػ ػػادة

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ تنفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذىا ،وتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

تنفيذ

برامج

تدريبية

تػ ػ ػ ػ ػػدريب عػ ػ ػ ػ ػػدد  09مػ ػ ػ ػ ػػف

لمقيادات

األكاديمية واإلدارية مبنية عمي

اإلداري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف بالجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

ول ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب أي

√

مػ ػ ػ ػػف األسػ ػ ػ ػػاتذة العػ ػ ػ ػػامميف

احتياجات المتدربين.

والقيػ ػ ػ ػ ػ ػػادات األكاديميػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

وب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج تدريبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
اعتمادى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الطب

دراسة الوضع الحالي لمعايير اختيار
القيادات الجامعية وآليات تقييم

√

األداء .
ورش

( )2تطوير معايير

اختيار وآليات لتقييم
أداء القيادات
األكاديمية واإلدارية

عمل

لمتوعية

بالمعايير

المحمية والدولية الختيار القيادات
طيادات جامعية طادرة

الجامعية وآليات تقييم األداء.

عمي تحقيق رؤية

لجنة عمي مستوي عالي لوضع

الجامعة.

√

√

مقترح لممعايير وآليات تقييم األداء
المعايير

المقترحة

لمحوار

بين

√

مختمف األطراف المعنية.
اعتماد معايير اختيار القيادات من
كافة المجالس الحاكمة والجيات

√

نشاط مستمر التنفيذ

الرسمية.

دراسة الييكل التنظيمي الحالي

( )3تطوير الييكل
التنظيمي لمجامعة

√

لمجامعة.

التنظيمي لمجامعة

تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ وتطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوير

ىيكل تنظيمي يدعم
اإلدارة الفاعمة

توج ػ ػ ػ ػ ػػد د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة لمييك ػ ػ ػ ػ ػػؿ

وتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد 07

إضافة الوحدات التي تدعم أداء جيد
لمجامعة.

وحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة منيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا :إدارة

√

تطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوير وتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويـ األداء
لضػ ػ ػ ػ ػ ػػماف الجػ ػ ػ ػ ػ ػػودة وادارة
االنتػ ػ ػ ػ ػ ػػدابات واإلجػ ػ ػ ػ ػ ػػازات

واإلعارات
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األىداف

المخرجات

اإلستراتيجية

الموطف من التنفيذ

األنشطة

تم

جاري

لم يتم

مالحظات
معتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

اعتماد الييكل التنظيمي من الجيات

صاحبة الصالحية

رئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس الجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاز
المرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزي لمتنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ

√

واإلدارة رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ 092
لسنة 8118ـ

دراسة

مجالس حاكمة
( )4استكمال مجالس
األطسام والكميات

وتطوير نظم اتخاذ
القرار.

الوضع

الحالي

لمجالس

األطسام والكميات والوحدات ذات

لدييا صالحيات

√

الطابع الخاص.

تستند لمقانون

وتعمل وفق منظومة

لألداء المتميز

العمل عمي استكمال ىذه المجالس .

√

تطوير آليات عمل ىذه المجالس .

√

بناء منظومة لدعم ط اررات ىذه

لمجامعة

√

المجالس الحاكمة.

الغاية االستراتيجية( )2تحسين مشاركة وأوضاع ىيئة التدريس
جػ ػ ػ ػػاري إعػ ػ ػ ػػداد وتحػ ػ ػ ػػديث

عمــــل طواعــــد بيانــــات بالتخصصــــات

قواع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بيان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

لتحقيـــق االســـتخدام األمثـــل لمطاطـــات

√

البشرية.
أعضاء ىيئة
( )1تفعيل مشاركة
أعضاء ىيئة التدريس
في الحياة األكاديمية

تدريس عمي مستوي
أكاديمي عالمي،
يشاركون بشكل
فعال في تطور

الحياة األكاديمية.

أعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ىيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس مػ ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ
مشروع MIS

عمــل دورات تدريبيــة فــي كفــاءة إدارة

√

الموارد األكاديمية.

يوجػ ػ ػ ػ ػ ػػد مركػ ػ ػ ػ ػ ػػز إلعػ ػ ػ ػ ػ ػػداد

إنشاء مراكز بالكميات إلنتاج الوسـائل
التعميمية والكتب الجامعية.

الكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامعي

√

بالمطبعة المركزية

تدريب أعضاء ىيئة التـدريس إلنتـاج

√

وتطوير الوسائل التعميمية.
تحقيـــــق النســـــبة المتعـــــارف عمييـــــا
ألعضـــاء ىيئـــة التـــدريس إلـــي عـــدد

√

الطالب .
( )2استحداث برامج
لمرعاية الصحية

واالجتماعية ألعضاء

نظام متكامل لمرعاية

إعــادة ىيكمــة نظــام وأىــداف صــندوق

الصحية

الرعايـــــــة الطبيـــــــة ألعضـــــــاء ىيئـــــــة

التـدريس بمـا يتوافــق مـع االحتياجــات

واالجتماعية

ىيئة التدريس

ألعضاء

( )3تفعيل دور نادي

أنشطة

أعضاء ىيئة التدريس

متميزة تسيم في

وأسرىم.

وتقديم خدمات مميزة

ىيئة

التدريس وأسرىم.

اجتماعية

دور أفضل ألعضاء
ىيئة التدريس.

( )4تييئة المناخ

أعضاء

ىيئة

لالبتكار والتفوق

تدريس

حاصمين

واإلبداع في كافة

عمي جوائز إطميمية

√

الفعمية ونمو اإلعداد.
تطـــوير أنشـــطة نـــادي أعضـــاء ىيئـــة

√

التدريس ثقافيا واجتماعيا .

تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

توفير مصادر متعـددة لتمويـل أنشـطة

النادي

√

أدبيا .
ماديا و ً
جوائز تشجيعية ً
إنشــاء صــندوق لتــوفير الــدعم المــالي

√

ع ػ ػ ػ ػ ػػاـ بتق ػ ػ ػ ػ ػػديـ مس ػ ػ ػ ػ ػػاعدة
مالية لمنادي

لتنفيذ االختراعات
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األىداف

المخرجات

اإلستراتيجية
صورىم

وعالمية متميزة.

األنشطة

الموطف من التنفيذ
تم

إنشــــــاء طواعــــــد بيانــــــات لممبــــــدعين

جاري

لم يتم

مالحظات

√

لكترونيا .
ونشرىا إ
ً
وضــــع نظــــام لممســــاعدة فــــي النشــــر
الـــــدولي والتقـــــدم لبـــــراءات االختـــــراع

√

والجوائز العالمية.
الغاية االستراتيجية ( )3التميز في التعميم والتعمم
( )1مراجعة

خريجــــــون طــــــادرون

مراجعـــــة البـــــرامج األكاديميـــــة التـــــي

البرامج

عمـــي المنافســـة فـــي

تقدميا الجامعة.

األكاديمية التي

ســــــــــوق العمل.

دراسة احتياجات سوق العمل .

تقدميا الجامعة

√
√
ت ػ ػ ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػ ػ ػػتحداث بع ػ ػ ػ ػ ػػض

استحداث برامج بينية تمبي احتياجات

واستحداث برامج

البػ ػ ػ ػ ػرامج المميػ ػ ػ ػ ػزة بكمي ػ ػ ػ ػػة

سوق العمل

بينية تمبي

التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

√

احتياجات سوق

الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدلة والتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة .و

دبموم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات جديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة

العمل

بالدراسات العميا.

( )2توظيف طرق

طرق تـدريس حديثـة

مراجعـــة طـــرق التـــدريس المســـتخدمة

تدريس إبداعية

تــــــــــــــدعم طــــــــــــــدرات

حاليا
ً

مــا تقدمــو الجامعــات

الجامعـــــة لشـــــئون التعمـــــيم والطـــــالب

الخـــــريجين وتواكـــــب
الريادية العالمية.

√

تشكيل لجنة عميا برئاسة نائب رئيس
√

وأســـاتذة مـــن كميـــة التربيـــة والكميـــات

األخرى ..

إطـــرار معـــايير لرفـــع كفـــاءة القاعـــات
الدراسية وطرق التدريس المستخدمة
( )3تطوير القاعات

طاعــــــــــات دراســــــــــية

دراســــــة الوضــــــع الحــــــالي لمقاعــــــات

الدراسية واستحداث

تنــــاظر مثيمتيــــا فــــي

الدراسية.

الجامعــــات العالميـــــة

دراســـة لمممارســـات العالميـــة المثمـــي

طاعات تدريس ذكية

تميز الخريجين .

رفع كفاءة القاعات الدراسية .

( )4تطوير المختبرات

خـــــريج متميـــــز لـــــو

دراســـــة الوضـــــع الحـــــالي لمختبـــــرات

سوق العمل

والتنافسية في سوق

دراســـة لمممارســـات العالميـــة المثمـــي

الرياديــة وتســيم فــي

ت ػ ػ ػػـ ف ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػاالت فرديػ ػ ػ ػػة

√

ببعض الكميات.

يػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ كػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

√

بعض الكميات.

√

لمجامعات الريادية .

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تزوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض
القاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات بالس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبورات

√

الذكية.

بما يال ئم احتياجات

طدراتــــــــــو المينيــــــــــة

العمل

الطالب

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ طبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

√

الكميات.

لمختبـــــرات الطـــــالب فـــــي الجامعـــــات

√

الريادية العالمية.

الغاية االستراتيجية ( )4تطوير البحث العممي وبرامج الدراسات العميا
( )1بناء جسور

ب ـرامج بحثيــة عمميــة

تبنــــــي خطــــــة اســــــتراتيجية طموحــــــة

التواصل مع الجامعات

طـادرة عمـي المنافســة

لمدراسات العميا.

الريادية العالمية

لتطوير برامج البحث

العالمية .

استمرار تحويل الدراسات العميا بنظـام

الساعات المعتمدة.
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√
√

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
األىداف

المخرجات

اإلستراتيجية
العممي

األنشطة

الموطف من التنفيذ
تم

تطـوير بـرامج الدراسـات العميـا وتنميــة

جاري

لم يتم

مالحظات

√

روح االبتكار
تنمية التفكير العممي وتطوير مكتبات

الدراسات العميا والمراجع العممية .

√
يػ ػ ػ ػػتـ فعميػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي بعػ ػ ػ ػػض

تطــــــوير شــــــراكات جامعــــــات دوليــــــة
وخاصـة فـي مجــال البعثـات واإلشـراف

الكميات.

√

المشترك .

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ بشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمر

تطــوير المعامــل المركزيــة التــي تخــدم
عدة تخصصات.

تط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوير المعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

√

المركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزي بكميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العموـ.

دور ريــادي لمجامعــة

تحديــد احتياجــات المجتمــع األكــاديمي

( )2اإلسيام في بناء
بحوث ذات صبغة

واالبتكار

المجالت العالمية المحكمة.

( )3دعم مجاالت

مجاالت بحـث عممـي

اســــتكمال اعتمـــــاد بــــرامج الدراســـــات

البحث العممي التي

تمبــــــــــي طموحــــــــــات

العميا .

تمبي احتياجات

المجتمــــع وتطمعاتـــــو

االطتصاد المصري

وتــــــــــدعم اطتصــــــــــاد

تحديـــد احتياجـــات ططاعـــات المجتمـــع

مجتمع المعرفة وانتاج
عالمية

فـــي النشـــر العـــالمي

لمجامعـــة لزيـــادة النشـــر العممـــي فـــي

√

التســجيل االلكترونــي لمدراســات العميــا
لتوســـيع طاعـــدة المســـتفيدين وخاصـــة

√

الوافدين
توطيـــع اتفاطيـــات مـــع ســـفارات الـــدول
األجنبيــة لتعريــف مواطنييــا بــالبرامج

المميــــزة لــــدي الجامعــــة خاصــــة فــــي

√

التــــاريخ والفنــــون واتداب والترجمــــة

واتثار.

خطــــــة لالســــــتفادة مــــــن المبعــــــوثين
العائـــدين لنقـــل التكنولوجيـــا الحديثــــة

√

إلي الجامعة.

الوطن

مـــــــــن البحـــــــــث العممـــــــــي وترجمـــــــــة

√
توجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد خطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بحثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمجامعة.

√

االحتياجات الي مجاالت.

الغاية االستراتيجية( )5تعزيز المسئولية المجتمعية لمجامعة
( )1بناء جسور

شـــراكات اســـتراتيجية

دراســة الوضــع الحــالي لموحــدات ذات

التواصل مع المجتمع

مـــــــــــــع ططاعـــــــــــــات

الطـــابع الخـــاص الخدميـــة واإلنتاجيـــة

إطميم جنوب الصعيد

بالجامعة.

المجتمــــــــع لتنميــــــــة

والمراكـــز البحثيـــة والمعامـــل المركزيـــة

√

عقــد ورش عمــل مــع كافــة القطاعــات
المســـــــــــتفيدة بالمنطقـــــــــــة لدراســـــــــــة

متطمبـــــاتيم العمميـــــة والبحثيـــــة مـــــن

الجامعة.
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الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
األىداف

المخرجات

اإلستراتيجية

األنشطة

الموطف من التنفيذ
تم

جاري

لم يتم

مالحظات

تطـــــوير أداء الوحـــــدات ذات الطـــــابع
الخـــاص والمراكـــز البحثيـــة بمـــا يكفـــل
طياميا بتمبية احتياجـات المجتمـع فـي

√

المجــــــــاالت الصــــــــناعية والزراعيــــــــة

والصحية.
توطيع برتوكوالت تعاون واتفاطيات مع

الشركات ومؤسسات اإلعمال الوطنيـة

√

لتقـــديم الـــدعم العممـــي لتنميـــة إطمـــيم

جنوب الصعيد.

جػ ػ ػػاري مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ قسػ ػ ػػـ

اســـــتحداث طواعـــــد بيانـــــات لمثـــــروات
المتنوعة بالمنطقة واعـداد مشـروعات
وعرضيا عمي المستفيدين.

( )2تحسين الخدمات

زيـــــــــــــادة الرضـــــــــــــا

تقــديم محاضـرات ونــدوات عــن الطاطــة

المجتمع المختمفة

الجامعـــــــــــــة فــــــــــــــي

إعـــداد خـــرائط لممنطقـــة بيـــدف زيـــادة

( )3بناء شراكات

مجتمع مثقف صحي

تنفيذ بـرامج لمحـو األميـة عـن طريـق

خال من اإلمراض

فصول لذلك تعمل بالعطمة الصيفية

المقدمة لفئات

المجتمعـــي عـــن دور
المجتمع

الجيولوجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

√

العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ لممثم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث
الذىبي.

√

النظيفة واستخداماتيا .

ىن ػ ػ ػػاؾ زي ػ ػ ػػادة بك ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػػاـ

√

رطعة المساحات الخضراء بيا .

زيــادة مشــاركة الطــالب فــي األنشــطة

في عدد الخرائط.

√

المجتمعية بمختمف أنواعيا .

يػ ػ ػ ػػتـ ارسػ ػ ػ ػػاؿ نسػ ػ ػ ػػخ مػ ػ ػ ػػف

تزويـــــــــــد المحافظـــــــــــات والييئـــــــــــات

نتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائج وتوصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات

والمؤسســـــــــات بنتـــــــــائج الدراســـــــــات
المت ـوافرة لــدي الجامعــة عــن القضــايا

الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤتمرات العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

√

لمجيات المختمفة.

المجتمعيـــــــة المختمفـــــــة (الزراعـــــــة ،

الصناعة .الخ).
مجتمعية تعزز دور

الجامعة في المجتمع

√
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ القوافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

اســــتحداث بــــرامج تطوعيــــة لمطــــالب
وأعضـــــاء ىيئـــــة التـــــدريس لمخدمـــــة
العامـــة فـــي مجـــال الصـــحة والتوعيـــة

المتنوعػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػ ػػي تقػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ

√

بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لممجتمع.

وتقديم الخدمات

حمالت لمتوعية ونشر كتيبات مجانية
عن الوطاية من األمراض المتوطنة.

تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ

√

القوافؿ.

فــــتم المالعــــب الرياضــــية والمســــارح
والمعــــــــــارض الفنيــــــــــة لتســــــــــتوعب

√

المستفيدين من خارج الجامعة.

تنفيــذ بـرامج مشــتركة مــع المحافظــات
ذات أجنــدة محــددة لتنفيــذ الفاعميــات

√

الرياضـــــية والثقافيـــــة والفنيـــــة طـــــوال
العام.
المشــــاركة مــــع المحافظــــات ب رســــال
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ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ بإرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ وفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
األىداف
اإلستراتيجية

األنشطة

المخرجات

الموطف من التنفيذ
تم

جاري

لم يتم

مالحظات
لمجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

وفــــود مــــن الجامعــــة فــــي احتفاالتيــــا

مختمؼ المحافظات.

السنوية.
تنفيــــذ طوافــــل طبيــــة وأخــــري بيطريــــة

تجــــوب طــــري المحافظــــات والمنــــاطق

√

النائية .
تخصــــــيص طوافــــــل طبيــــــة وثقافيــــــة

لمناطق حاليب وشالتين.

√

الغاية االستراتيجية ( ) 6اثراء الحياة الجامعية وتطوير أداء المجتمع االكاديمي
( )1استحداث برامج

أنشــطة طالبيــة تمبــي

تبنــي أنشــطة طالبيــة مدروســة بشــكل

نوعية لألنشطة

احتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــات

جيد وموجية لمطالب .

الطالبية .

الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

تطوير برامج متكاممة لمحوار الطالبـي

مـــــــــن الميــــــــــــــــارات

تنميــــــة ميــــــارات التفكيــــــر واإلبــــــداع

وتكســـــــــــــــبيم مزيـــــد
وتزيـــد مـــن مســـتوي
الرضا لدييم.

√
√

اليادف .

والعمـــل التعـــاوني لـــدي الطـــالب مـــن

√

خالل تنفيذ أنشطة متكاممة .

تطـــوير شـــراكات طالبيـــة بـــين كميـــات

√

الجامعة.

المشــــــاركة الفاعمــــــة فــــــي األنشــــــطة
الطالبيـــــــــة القوميـــــــــة والمعســـــــــكرات

√

الموجية لمطالب .
( )2دعم وتشجيع
المبادرات الطالبية

طــــــالب لــــــدييم روح

دراســـــة الوضـــــع الحـــــالي لممبـــــادرات

واالبتكار

تشـــجيع وحـــدات الجامعـــة عمـــي دعـــم

المبــــــــــادرة والتطـوير

√

الطالبية

المبادرات الطالبية

ي ػ ػ ػػتـ م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ مركػ ػ ػ ػػز

√

االبتكار.

زيادة مشاركة أعضاء ىيئـة التـدريس
ومعـــــاونييم فـــــي تطـــــوير المبـــــادرات

√

الطالبية.
اســــتحداث جــــوائز تشــــجيعية ألفضــــل

√

المبادرات الطالبية .
الطالب وأعضاء ىيئة

دور أفضـــل لمطــــالب
وأعضــــــــــاء ىيئــــــــــة

تطـــــــوير أنشـــــــطة طالبيـــــــة مقدمـــــــة

( )3تفعيل مشاركة

التدريس في األنشطة

التــــــــــــدريس فــــــــــــي

من أعضاء ىيئة التدريس .

المقدمة لممجتمع
األكاديمي.

تنمـــــــــــية المجتمــــــــع

األكاديمي

لممجتمـع األكـاديمي بتشـجيع واشـراف

√

زيادة مشاركة أعضاء ىيئـة التـدريس
فــــــي األنشــــــطة المقدمــــــة لممجتمــــــع

√

األكاديمي.

دراســة احتياجــات المجتمــع األكــاديمي
وتصـــــــــميم أنشـــــــــطة تمبـــــــــي ىـــــــــذه

√

االحتياجات وفق المعايير العالمية.
الغاية االستراتيجية ( )7تطوير فروع الجامعة في االطصر والبحر االحمر
( )1زيادة عدد

إتاحـــة فـــرص تعمـــيم

دراســـة احتياجـــات محافظـــات األطصـــر
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√

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
األىداف
اإلستراتيجية

األنشطة

المخرجات

الكميات في محافظات

عــــالي متكافئــــة فــــي

والبحــر األحمــر مــن الكميــات والمعاىــد

األطصر والبحر األحمر

المنـــاطق المحرومـــة

العميا .

في ضوء زيادة فرص

ب طميم جنوب الصعيد

العمــل مــع وزارة التعمــيم العــالي عمــي

االلتحاق بالتعميم

الموطف من التنفيذ
تم

جاري

لم يتم

مالحظات

√

إنشـــاء كميـــات جديـــدة فـــي محافظـــات

العالي ،وتمبية

األطصر والبحر األحمر .

احتياجات المجتمع

التعاون مع محافظات األطصر والبحـر

ت ػ ػ ػ ػ ػػـ تخص ػ ػ ػ ػ ػػيص قطع ػ ػ ػ ػ ػػة

√

أرض مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحتيا

األحمــر والجيــات ذات العالطــة لتــوفير

( )211فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداف باسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

األراضــي الالزمــة لبنــاء كميــات جديــدة

جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة البحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

.

األحمػ ػ ػ ػػر ،وجػ ػ ػ ػػاري بن ػ ػ ػ ػػاء

س ػ ػ ػ ػ ػوار ليػ ػ ػ ػ ػػا ،ولػ ػ ػ ػ ػػـ يػ ػ ػ ػ ػػتـ

تخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيص أرض
مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقمة لفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع
الجامعة باألقصر.

تـوفير درجـات وظيفيـة لفـروع األطصــر

√

عمى مجمس الوزراء

والبحر األحمر .

اعتمــاد فــروع األطصــر والبحــر األحمــر

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ اعتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع

√

األقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر والييك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

والييكل التنظيمي ليا.
( )2تطوير القدرة
المؤسسية لفروع

األطصر والبحر األحمر

جػ ػ ػ ػ ػػاري عػ ػ ػ ػ ػػرض األمػ ػ ػ ػ ػػر

التنظيمػ ػ ػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػ ػ ػػو ولعػ ػ ػ ػ ػ ػػدد

فروع لمجامعة طادرة

( )2كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري

لجامعات مستقمة

اعتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع البح ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

عمي التحول

لكميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
األحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر والييكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

التنظيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ()2
كميات تابعة لو

تـــــــوفير الموازنـــــــة الالزمـــــــة لمـــــــدعم

√

المؤسسي لفروع الجامعة.
دراســــة احتياجــــات الكميــــات الحاليــــة

√

بمحافظات األطصر والبحر األحمر .
يػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ كػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ مػ ػ ػ ػ ػ ػػف

دراســـة اإلعــــداد المســــتقبمية لمطــــالب
واحتياجـــــــات ســـــــوق العمـــــــل بيـــــــذه

( )3تحسين البنية
التحتية لكميات

الجامعة في األطصر
والبحر األحمر

كميات مكتممة طادرة
عمي استيعـــــــاب

واستضافة كميات
ناشئة لحين توفير

√

المحافظات .
العمــل مــع المحافظــات والجيــات ذات
العالطــة لتــوفير أراضــي لبنــاء منش ـ ت

جديدة.

√

خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
احتياجات الكميات.

ت ػ ػ ػ ػ ػػـ تخص ػ ػ ػ ػ ػػيص قطع ػ ػ ػ ػ ػػة
أرض فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مدينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

طيبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة
مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحتيا 01111

ـ 8لبنػ ػ ػ ػ ػػاء مبنػ ػ ػ ػ ػػى لكميػ ػ ػ ػ ػػة

مباني ليا

الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياحة والفنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؽ.

وت ػ ػ ػ ػػـ تخص ػ ػ ػ ػػيص قطع ػ ػ ػ ػػة
8

مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحتيا 4821ـ

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف متبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع بقري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
زرنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيخ مركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز إسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا
الس ػ ػ ػ ػ ػػتغالليا ف ػ ػ ػ ػ ػػي بن ػ ػ ػ ػ ػػاء
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الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م
األىداف
اإلستراتيجية

المخرجات

الموطف من التنفيذ

األنشطة

تم

جاري

لم يتم

مالحظات
أي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػأة تعميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
جدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،وت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

تخص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيص قطع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
أرض لكميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

بف ػ ػ ػ ػػرع الجامع ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػالبحر
األحمػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،وتػ ػ ػ ػ ػ ػػـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

الرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومات اليندسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية
ليا ،وجاىز لمطرح.

تـــــوفير الموازنـــــة الالزمـــــة لتحســـــين

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ إدراج مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروع

√

تجييػ ػ ػ ػ ػػز فػ ػ ػ ػ ػػرع الجامعػ ػ ػ ػ ػػة

وتطـــوير البنيـــة التحتيـــة مـــن مرافـــق

باألقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بمبمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ

وانشاءات.

مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الخط ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتثمارية لمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي
8109/8108ـ

لمص ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ من ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

تجيي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع
األقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،وتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ إدراج

مش ػ ػ ػ ػ ػػروع تجيي ػ ػ ػ ػ ػػز فػ ػ ػ ػ ػ ػػرع

الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالبحر
األحمػ ػ ػ ػػر بمبمػ ػ ػ ػػغ مسػ ػ ػ ػػتقؿ

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتثمارية لمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي
8109/8108ـ

لمص ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ من ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
تجييز كميات الفرع.

الغاية االستراتيجية( )8تحسين ادارة الجودة وتطوير القدرة المؤسسية
( )1تعزيز وتطوير

مركــــــــــــــز جــــــــــــــودة

مراجعة الوضـع الحـالي لمركـز ضـمان

نظام إدارة الجودة

بالجامعــــــــــة عمــــــــــي

الجودة

واالعتماد في الجامعة

مســــتوي عــــالي مــــن

تحــــــديث وانشــــــاء طواعــــــد البيانــــــات

حصــــــــــول كميــــــــــات

تطـــوير بـــرامج تدريبيـــة لمعـــاممين فـــي

االعتماد.

تفعيــــــل االجتماعــــــات الدوريــــــة مــــــع

الكفاءة .
الجامعـــــــــــة عمـــــــــــي

√
√

نشاط مستمر

√

نشاط مستمر

اإل لكترونية.

نظم إدارة الجودة.

نشاط مستمر

√

وحدات الجودة بالكميات وتقديم الـدعم
الفني ليا .

عقـــــد ورش عمـــــل ألعضـــــاء ىيئــــــة

√

التـــــــدريس عـــــــن كيفيـــــــة اســـــــتيفاء

متطمبات االعتماد.

عقــد النــدوات وورش العمــل بمختمــف

كميات الجامعة لزيادة الوعي بضـرورة
االعتماد.
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نشاط مستمر
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األىداف
اإلستراتيجية

المخرجات

الموطف من التنفيذ

األنشطة
مؤتمرات لرفع درجة ثقة المجتمع فـي

تم

جاري

مالحظات

لم يتم

√

نتائج ومخرجـات الجامعـة عـن طريـق
المؤتمرات.
مــــــــــــوارد بشــــــــــــرية

تعزيـــز ورفـــع فاعميـــة الوحـــدات التـــي

أكاديميـــــــة واداريـــــــة

تــدعم البنـــاء المؤسســـي مثـــل (وحـــدة

عالية الكفاءة

√

األزمـات والكـوارث –وحـدة الصــيانة –
وحــــــدة التــــــدريب –مركــــــز التطــــــوير

الوظيفي).

تنفيـــذ دورات تدريبيـــة لتنميـــة طـــدرات

نشاط مستمر

√

العــــــاممين طبقــــــا لمخطــــــة التدريبيــــــة

لمجياز اإلداري .

ميكنـــــة االســـــتبيانات الطالبيـــــة عـــــن

√

الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تطبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ

طريــــق البوابــــة اإل لكترونيــــة وموطــــع

االسػ ػ ػ ػ ػ ػػتبياف اإللكترونػ ػ ػ ػ ػ ػػي

الجامعة.

( )2دعم القدرة

ت ػ ػ ػ ػػـ م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿ موق ػ ػ ػ ػػع

لتقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التعميميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،باسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

المؤسسية لمجامعة

مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ وكممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
مػ ػ ػ ػ ػ ػػرور لكػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ طالػ ػ ػ ػ ػ ػػب،

وتطبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتبانات
اإللكترونيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعض

الكمي ػ ػ ػ ػ ػػات فيمػ ػ ػ ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػ ػ ػ ػرتبط

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالجودة مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العموـ

دعــم القــدرة الماديــة والماليــة لكميــات

√

الجامعــــــة عــــــن طريــــــق مســــــاعدتيا

لمحصول عمي مشروعات تطوير .

وضــع خطــة ســنوية لتحــديث المعامــل

√

والــورش بالكميــات وتزويــدىا بــاألجيزة
والمعدات الحديثة.
منســــــوبي الجامعــــــة

تفعيــل المعــايير األكاديميــة المرجعيــة

وطياس األداء

تطـــــوير وتحـــــديث البـــــرامج الجديـــــدة

لــدييم ثقافــة الجــودة

√

لمبرامج الدراسية بكميات الجامعة

√

بنظام الساعات المعتمدة بالكميات .
( )3استحداث برامج

لترسيخ ثقافة الجودة
وطياس األداء

توطيــع بروتوكـوالت تعــاون بحثيــة مــع

√

مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروعات االحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

بعـــض المؤسســـات الوطنيـــة والدوليـــة

األوربي

لزيادة موارد البحث العممي .

تطـوير آليـات العمـل بقطـاع الدراسـات
العميـــا عـــن طريـــق بعـــض اإلجـــراءات
مثـــــــل ( :التســـــــجيل اإل لكترونـــــــي –
مخاطبـــــة ســـــفارات الـــــدول األجنبيـــــة
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√
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يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ لمماجسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتير

ببرامج الدراسات العميا المتاحة).

والدكتوراه.

الغاية االستراتيجية( )9تنمية الموارد المالية الذاتية لمجامعة
( )1تطـــــــــوير لـــــــــوائم

 زيـــــــــــادة طـــــــــــدرة

إجراء دراسـة لموضـع الـراىن لموحـدات

وأداء الوحــــــــــــدات ذات

الجامعــــــــة فــــــــي

ذات الطــــــــابع الخــــــــاص (الخدميــــــــة

الطابع الخاص

اعتمادىــــا عمـــــي
مواردىــــا الماليــــة
الذاتية

يوج ػ ػ ػ ػػد ع ػ ػ ػ ػػدد  68وح ػ ػ ػ ػػدة

√

ذات طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاص
المفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ منيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا 26

واإلنتاجية).

والغير مفعؿ 28

دورات تدريبيــة لمعــاممين فــي القطــاع

√

المـــالي عــــن األســـس الحديثــــة إلدارة
األموال .
إعــــــــداد طواعــــــــد بيانــــــــات لألجيــــــــزة

يوج ػ ػ ػ ػ ػػد بي ػ ػ ػ ػ ػػاف ب ػ ػ ػ ػ ػػاألجيزة

√

والمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات والمنش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػآت

والمعــدات التــي يمكــن اســتثمارىا فــي

التػ ػ ػ ػػي يمكػ ػ ػ ػػف اس ػ ػ ػ ػػتثمارىا

تحقيق عوائد مجزية لمجامعة .

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ عوائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ماليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
وما ازل ػ ػ ػ ػػت ىن ػ ػ ػ ػػاؾ حاج ػ ػ ػ ػػة
إلع ػ ػ ػ ػػداد قواع ػ ػ ػ ػػد بيان ػ ػ ػ ػػات

تفصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمية ألنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطتيا
وكيفية استثمارىا

اســتحداث مراكــز متخصصــة لصــيانة

√

األجيزة العممية.
اســــــتحداث بــــــرامج ودورات تدريبيــــــة

تػ ػ ػ ػػـ مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ مركػ ػ ػ ػػز

√

التطوير الوظيفي.

ومنتجات تحقق عوائد .
( )2استحداث منتجات
نوعية مدفوعة
التكاليف تمبي

مــــوارد ذاتيــــة كافيــــة

تنميــة طــدرات أعضــاء ىيئــة التــدريس

الجامعة ورسالتيا

تطوير بحثية.

لتحقيـــــــــــق رؤيـــــــــــة

احتياجات المجتمع

√

لتـــــأىيميم لمحصـــــول عمـــــي مشـــــاريع
عمـــل خطـــة اســـتثمارية لمشـــراكة مـــع

√

القطـــاع الخـــاص فـــي مجـــاالت تـــدوير
المخمفات والتعدين والطاطة الجديدة .
اســـــتحداث بـــــرامج تعميميـــــة جديـــــدة

√

بمصروفات دراسية .

إنشــــــاء طواعــــــد بيانــــــات إلكترونيــــــة

√

وورطيــــــة لمخــــــدمات التــــــي تقــــــدميا
الوحــدات ذات الطــابع الخــاص بكافــة

انواعيا .
( )3االستثمار األمثل

زيــادة طـــدرة الجامعـــة

دراسة الوضع الحالي لمزارع الجامعة

إلمكانات الجامعة

عمـــــــــى االســـــــــتثمار

واألصول الثابتة التي يمكن أن

وأصوليا الثابتة

ألصوليا

تحقق عوائد.

√

يوجػ ػ ػ ػػد بالجامعػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػزارع
يػ ػ ػػتـ إدارتيػ ػ ػػا مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ

مركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز التج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارب

والبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوث الزراعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
وبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
األص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الثابت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

ويػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ إدارتيػ ػ ػ ػ ػ ػػا بحيػ ػ ػ ػ ػ ػػث
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تحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ عوائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
لمجامعة.

تبنــي رؤي اســتثمارية ليــذه االصــول

√

في ضوء الموائم والقوانين.
( )4اســــتقطاب المزيــــد
من الطالب الوافدين

زيــادة نســب الطــالب

عقــــــــد بروتوكــــــــوالت تعــــــــاون مــــــــع

بالجامعـــــة بمختمـــــف

الطالب .

الوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين

كمياتيا

√

الجامعـــات العربيـــة لجـــذب مزيـــد مـــن
عمــل ب ـرامج زيــارات لمطــالب الوافــدين

√

لمعــــالم مصــــر الصــــناعية والثقافيــــة

والتاريخية .

دعـــوة ســـفراء الـــدول العربيـــة أو مـــن

√

يمـــــــثميم لممشـــــــاركة فـــــــي فعاليـــــــات

ومؤتمرات الجامعة

الغاية االستراتيجية ( ) 11تطوير االداء بالمستشفيات الجامعية لجامعة جنوب الوادي
( )1بناء مستشفيات
لمطوارئ وأخرى

خــدمات طبيــة طارئــة
ومتخصصة متميزة

دراســــــــــــة االحتياجــــــــــــات الحاليــــــــــــة

فػ ػ ػػي حاجػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى كػ ػ ػ ػوادر

√

طبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريض

لممستشفيات الجامعية

واداري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ()21

متخصصة

ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدلي

()21

مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريض

( )221مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض
فني ػ ػ ػ ػػيف أش ػ ػ ػ ػػعة وتس ػ ػ ػ ػػجيؿ
طب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

( )81إداري

( )21صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيانة

عامة

تبنـــى خطـــة طموحـــة الســـتكمال بنـــاء

ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ خط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

√

السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكماؿ مستش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفى

وتجييــز مستشــفيات لمطـوارئ وصــحة

صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحة الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأة

المرأة والطفل

ومستشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفى الطفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
وتفعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ جمعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
أصدقاء المستشفى

تزويــــد ىــــذه المستشــــفيات بــــاألجيزة

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ إنش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء وح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات

√

خاص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وتط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوير

الطبية الالزمة وتطوير عمميا

الوحػ ػ ػ ػػدات القائمػ ػ ػ ػػة مثػ ػ ػ ػػؿ

وح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة األطف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
المبتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف وع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالج
الفيروسات الكبدية

( )2تطوير الخدمات

توفير الخدمات

الطبية لتمبية

الطبية المتخصصة

الجامعية

احتياجات المجتمع

التي تمبى احتياجات

تطـــــوير الخـــــدمات الطبيـــــة المقدمـــــة

المجتمع

دراســـة الوضـــع الحـــالي لممستشـــفيات

√
√

لممواطنين

زيادة طدرة وكفاءة المستشفيات

√

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيداؼ زي ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة

قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة وكفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءة
المستش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفيات
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الجامعي ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ
الوحدات الخاصة

استحداث أنماط متنوعة من الخـدمات

√

الطبية
( )3التعاون مع

أطباء واستشاريون

تطوير لـوائم العمـل فـي المستشـفيات

األطباء المتخصصين

لدييم خبرات عالمية

من الجامعات األخرى

يقدمون خدمات

زيـــادة الموازنـــة الموجيـــة الســـتقطاب

المستوى

دعــم اتفاطيــات التعــاون المشــترك مــع

وخاصة األوربية

طبية عالية

√

الجامعية

√

أطباء واستشاريين متخصصين

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ التواص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

√

العدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف األقس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

جامعــات محميــة وعالميــة تعمــل عمــى

الطبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المتخصصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

زيــــــــادة عــــــــدد األســــــــاتذة الزائــــــــرين

عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوى

لمستشفيات جامعة جنوب الوادي
( )4رفع كفاءة

اســــــتحداث بــــــرامج تــــــدريب عاليــــــة

التمريض والعاممين

توفير الدعم لمتبادل العممـي والزيـارات

األطباء وىيئة

بالمستشفيات الجامعية

المحمي والعالمي

√

المستوى لألطباء

أطباء متميزون

ترع ػ ػ ػ ػ ػػى الكميػ ػ ػ ػ ػ ػػة العديػ ػ ػ ػ ػ ػػد

√

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤتمرات

المتبادلة مع مستشفيات عالمية

الطبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المتخصصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

وىيئة تمريض

وورش العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ لتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ
الخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات وزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة

عالية المستوى

تعمل بالمستشفيات
الجامعية

(5ا) الميكنــــــــــــــــــــــــــــــة

مستودع بيانات

اإللكترونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رطمي Data

وحــــــــــــــــــدة جــــــــــــــــــودة

يعمل بكفاءة عالية

المستشــــــفيات لوضــــــع

لضبط جودة

لممستشـــــفيات وانشـــــاء

آليات التنفيذ

House Ware

القدرات

ب ـرامج تــدريب عاليــة المســتوى لييئــة

√

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الوفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الطبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

التمريض

اليولندي

استحداث جوائز لمتميز

√

اســتحداث إدارة الجــودة بالمستشــفيات

√

الجامعية لجنوب الوادي
تدريب الموارد البشرية

√

تطوير نماذج العمل واليات التنفيذ

√

ت ػ ػ ػػـ ت ػ ػ ػػدريب العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف
األطبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء والزاؿ ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ

حاجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

الخدمات الطبية
المقدمة لممواطنين

تػ ػ ػ ػ ػ ػػـ عقػ ػ ػ ػ ػ ػػد ورش عمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

التدريب

بنــاء مســـتودع بيانــات رطمـــي لخدمـــة

عممية الجودة وضبط األداء.

√

تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ إطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؽ برنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامج
ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػينا لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإلدارة

اإللكتروني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لممستشفى
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(*)

مصطمحات :الوزف

-

النقاط المرجحة

(**)

 -النقاط

(***)

المرجحة الموزونة

(****)

 -القيمة أو الترتيب Rate

أوالً :عوامل البيئة الداخلية ( نقاط القوة ) جلامعة جنوب الوادي:
ـ

العوامؿ اإلستراتيجية ( القوة)

()0

تمتمؾ الجامعة مساحة كبيرة كافية لتمبية كافة متطمباتيا المستقبمية ،حيث
تقع الجامعة عمى مساحة  0111فداف يساعد مما يساعدىا عمى التوسع

التأثير االحتماؿ
91

1.9

الوزف Weight
80

1.106

والتطور المستقبمي،
()8

شمولية كميات الجامعة لقطاعات التخصصات العممية ،والصحية،
واإلنسانية واالجتماعية األمر الذي يمكنيا مف المشاركة الفاعمة في

تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة
()2

مصر .8121

اعتماد كمية الزراعة كأوؿ كمية معتمدة بالجامعة ،واعتماد برنامج قسـ
عمـ النفس بكمية اآلداب بقنا كأوؿ برنامج معتمد بالجامعة.

()4

توافر خدمة المكتبة الرقمية وقواعد البيانات البحثية في مختمؼ
التخصصات بالجامعة.

()2

91

1.8

78

1.104

91

1.8

78

1.104

72

1.9

67.2

1.102

توافر منشآت جامعية ورياضية وصحية وزراعية لخدمة العممية
التعميمية بالجامعة ،وقرب اكتماؿ بنيتيا التحتية ،مما يتيح ليا التوجو
لالستثمار في تنمية الموارد البشرية والمالية والتطوير المستمر وتأىيؿ

81

1.8

64

1.102

برامجيا وكمياتيا لالعتماد ورفع مستوى خريجييا لمواكبة متطمبات سوؽ
العمؿ محميا واقميميا ودوليا.
()6

تنوع الخدمات الطبية والصحية التي تقدميا المستشفيات الجامعية
بالجامعة بيف خدمات أساسية :األشعة ،والرمد ،والجراحة العامة،

واألطفاؿ ،والعظاـ ،واألوعية الدموية ،والمسالؾ البولية ،والنساء والتوليد،
واألنؼ واألذف  ،والروماتيزـ ،والتأىيؿ والعالج الطبيعي ،والباطنة
العامة ،والجياز اليضمي ،والصدرية ،والعصبية والنفسية ،واألمراض

81

1.8

64

1.102

الجمدية والتناسمية والذكورة ،والعناية المركزة ،والتحاليؿ الطبية ،وفني
أسناف ،والخدمات التخصصية الدقيقة :االخصاب المساعد ،وحراجة
األطفاؿ ،وجراحة الوجو والفكيف ،وجراحات المناظير ،وجراحات السمنة
المفرطة ،وجراحات اليد ،وجراحة العمود الفقري ،وعالج األلـ ،ومناظير

*

الوزف  Weightىو حاصؿ ضرب التأثير في االحتماؿ  .ثـ قسمة ناتج كؿ عبارة عمى مجموع العبارات ثـ ضربو في 1.2

**

النقاط المرجحة ىي ناتج ضرب القيمة أو الترتيب في الوزف .Rate

***
****

النقاط المرجحة الموزونة ىي ناتج قسمة النقطة المرجحة لكؿ عنصر عمى إجمالي النقاط المرجحة ،ثـ ضرب الناتج في القيمة أو الترتيب .Rate
تحديد ترتيب كؿ عامؿ مف العوامؿ االستراتيجية سواء كانت :قوة/ضعؼ/فرص/تيديدات كال عمى حدة وذلؾ بترتيبيا بدرجة مف  2إلى  ،0ويتـ ىذا الترتيب باالعتماد عمى

االستجابة الحالية لممنظمة تجاه ىذا العامؿ ففي القوة والفرص تكوف ( )2في حاؿ قدرة الجامعة عمى االستفادة مف ىذا العامؿ مف  )4( ، "%011-91في حاؿ قدرة الجامعة عمى

االستفادة مف ىذا العامؿ مف  ، "%91-72وفي الضعؼ والتيديدات تكوف ( )8في حاؿ قدرة الجامعة عمى التغمب عمى نقطة الضعؼ بنسبة  )0( ،%011-%91في حاؿ قدرة

الجامعة عمى التغمب عمى نقطة الضعؼ بنسبة .%91-%72
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العوامؿ اإلستراتيجية ( القوة)

ـ

التأثير االحتماؿ

الوزف Weight

الجياز اليضميف والقنوات الم اررية  ،ووحدة التحاليؿ الدقيقة بكمية
الصيدلة.
()7

لدى الجامعة أنشطة طالبية ومسابقات متنوعة المجاالت وخبرة متميزة
في تنظيميا عمى مستوى الجامعات المصرية والعربية ومقر لألنشطة

91

1.7

62

1.108

الطالبية (المجمس العربي لألنشطة الطالبية).
()8

توافر البنية التحتية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المناسبة
لتطوير العمؿ الجامعي،

()9

71

1.8

26

1.100

اىتماـ قيادات الجامعة بالمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع والحفاظ
عمى العادات والتقاليد اإليجابية والقضاء عمى السمبية منيا مثؿ عقد

81

1.7

26

1.100

المصالحات الثأرية.
( )01وجود فرعيف لمجامعة بيما العديد مف التجييزات التي يمكف البناء عمييا

لتأىمييما ليكونا جامعتيف مستقمتيف مستقبال األوؿ باألقصر لو نائب
لرئيس الجامعة وبو عدد ( )6كميات وادارة مركزية ،والثاني بالبحر

71

1.8

26

1.100

األحمر تـ تخصيص  211فداف لو وصدور قرار بإنشاء عدد ()4
كميات جديدة بو إلى جانب كمية التربية بالغردقة.
( )00وجود نظـ إلكترونية لرصد درجات الطالب واعالف النتائج واصدار
الشيادات

( )08وجود مطبعة مركزية بالجامعة ذات امكانات متميزة لتقديـ خدمات النشر
( )02توافر عدد كبير مف البرامج التعميمية بكميات الجامعة التي تمبي
احتياجات المجتمع
( )04توافر نظـ المعمومات اإلدارية MIS

71

1.8

26

1.100

72

1.7

28.2

1.101

72

1.7

28.2

1.101

62

1.8

28

1.101

( )02وجود نسبة كبيرة مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ في سف الشباب ،
ووجود نخبة منيـ في بعض التخصصات المعرفية والتطبيقية والعممية

71

1.7

49

1.101

والقادريف عمى دعـ قدرة الجامعة عمى التميز والمنافسة.
( )06وجود نظـ دراسات عميا تمنح درجات عممية متنوعة ضمف قواعد وآليات

71

1.7

49

1.101

( )07وجود مركز لمتخطيط االستراتيجي بالجامعة ولو وحدات بالكميات

71

1.7

49

1.101

( )08تطبيؽ نظاـ البصمة اإللكترونية لمكادر اإلداري

61

1.8

48

1.119

62

1.7

42.2

1.119

موثقة

()09

وجود معايير الختيار القيادات،

( )81تعدد الجيات والشركات الخارجية المتعاقدة مع المستشفى الجامعي ،حتى
وصمت إلى  80جية وشركة مثؿ وحدة عالج أعضاء ىيئة التدريس،
وصندوؽ العامميف ،والتأميف الصحي ،وبعض المصانع وشركات البتروؿ
075
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1.6

42

1.119
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العوامؿ اإلستراتيجية ( القوة)

ـ

التأثير االحتماؿ

الوزف Weight

والجياز المركزي لممحاسبات

( )80وجود مكتبات بكميات الجامعة يتـ تزويدىا سنوياً بالكتب والمراجع العممية

71

1.6

48

1.118

61

1.7

48

1.118

( )82يتوافر بالجامعة باحثيف لدييـ استعداد لمنشر الدولي،

61

1.7

48

1.118

( )84تقدـ الجامعة جوائز سنوية لمنشر العممي،

61

1.7

48

1.118

71

1.6

48

1.118

71

1.6

48

1.118

( )88حصوؿ الجامعة عمى تصنيؼ دولي متقدـ

( )82تقدـ الجامعة قوافؿ طبية وتوعوية وتثقيفية وفنية ورياضية لخدمة
المجتمع المحيط
( )86إدخاؿ نظاـ ابف سينا لمكينة التعامؿ بيف أقساـ المستشفى واألقساـ
الخدمية األشعة والمعمؿ والصيدلية

( )87التطور في أعداد مباني ووحدات مستشفيات قنا الجامعية خالؿ الفترة ما
مف  8119إلى 8108ـ مثؿ مبنى الطوارئ بالحرـ الجامعي جاري
افتتاحو ،مبنى صحة المرأة جاري تنفيذ إنشاءه ومتوقع افتتاحو بداية عاـ
8181ـ  ،مبنى األوراـ والجراحات تـ الموافقة عمى طرحو واألعماؿ

81

1.2

41

1.118

االنشائية الخاصة بو ،مبنى األطفاؿ تـ طرحو وقريبا سيتـ بدء التنفيذ ،
افتتاح المحاكي الخاص بعالج األوراـ وتـ بدء التشغيؿ ،جاري بدء

تشغيؿ  82حضانة و 01أسرة عناية أطفاؿ
( )88توافر عدد كبير مف المدرجات والقاعات والمعامؿ والصاالت الرياضية
الالزمة لمعممية التعميمية بالجامعة
( )89وجود قناة واذاعة خاصة بالجامعة،

72

1.2

27.2

1.117

71

1.2

22

1.117

( )21وجود مراكز مجيزة جيدا لمتدريب وتنمية قدرات الطالب وأفراد المجتمع
عمى استخداـ الحاسب اآللي والمغات والتطوير الوظيفي والمشروعات

61

1.2

21

1.116

الصغيرة والتنمية البشرية والتأىيؿ لسوؽ العمؿ.
( )20وجود معامؿ ومراكز استشارية ومزارع بكميات الجامعة تقدـ خدمات
متميزة لمجامعة والمجتمع المحيط بيا
( )28المشاركة الفاعمة مف أعضاء ىيئة التدريس وقيادات الجامعة في مختمؼ
األنشطة المجتمعية
( )22وجود مركز لضماف الجودة بالجامعة ووحدات لضماف الجودة بمعظـ
الكميات

( )24التوسع في تقديـ الخدمات المجانية بالمستشفيات الجامعية لممواطنيف
مقارنة بالحاالت المدفوعة بأجر.
( )22توافر البنية التحتية الالزمة لممارسة األنشطة الطالبية.

076

61

1.2

21

1.116

21

1.6

21

1.116

81

1.7

26

1.100

61

1.4

84

1.112

61

1.7

48

1.118
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العوامؿ اإلستراتيجية ( القوة)

ـ

( )26وجود نظاـ لرعاية الطالب المغتربيف وتوفير اإلقامة ليـ بالمدف الجامعية
وتقديـ الدعـ المناسب ليـ
( )27وجود باحثيف لدييـ نشر دولي متميز،
( )28وجود توجو وممارسات فعمية لتقدـ كميات الجامعة وبرامجيا لالعتماد مف
الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد

التأثير االحتماؿ

الوزف Weight

61

1.7

48

1.118

61

1.7

48

1.118

71

1.6

48

1.118

( )29زيادة عدد وفود الدوؿ األجنبية (ىولندا -إيطاليا -بمجيكا) وزيادة األساتذة

الزائريف مف مختمؼ الجامعات المصرية (المنصورة -اإلسكندرية-

طنطا -معيد ناصر لمقمب) لمستشفيات قنا الجامعية في معظـ

71

1.6

48

1.118

التخصصات لعقد ورش العمؿ ،وادخاؿ العديد مف العمميات النادرة في
تخصصات (جراحة القمب والصدر ،والجراحة العامة ،وطب األطفاؿ)
( )41وجود نظاـ لمرعاية الصحية واالجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس

ومعاونييـ ممثال في نادي ووحدة عالج واستراحات أعضاء ىيئة

62

1.6

29

1.118

التدريس ومعاونييـ
( )40لمجامعة أساليب وأدوات فاعمة يمكف البناء عمييا في جذب المزيد مف
الطالب الوافديف ورعايتيـ.
( )48توفر التجييزات واألدوات والوسائؿ التعميمية الحديثة في المدرجات
والقاعات والمعامؿ والصاالت الرياضية بالجامعة
( )42تشارؾ الجامعة في تطوير البيئة المحيطة عمميا واجتماعيا وثقافيا
وجماليا

( )44وجود لجنة لمكافحة الفساد بالجامعة

22

1.7

28.2

1.118

61

1.6

26

1.117

61

1.6

26

1.117

61

1.6

26

1.117

( )42تزايد اىتماـ الجامعة بالبحث العممي واألنشطة العممية وتمويؿ مشروعات
بحثية تطبيقية إبداعية تسيـ في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية

21

1.7

22

1.117

المستدامة .8121
( )46وجود مشروعات بحثية ممولة مف الجيات الدولية المانحة

21

1.7

22

1.117

22

1.6

22

1.116

( )48لمجامعة ىيكؿ إداري وتنظيمي واضح ومتكامؿ ومحدد االختصاصات.

61

1.2

21

1.116

( )49وجود قيادات حكيمة وواعية بالجامعة تعطي فرصاً لمشباب

61

1.2

21

1.116

61

1.2

21

1.116

71

1.4

88

1.112

( )47توسع الجامعة في عقد المؤتمرات المحمية والدولية في مختمؼ
التخصصات.

( )21وجود شراكة استراتيجية فاعمة بيف الجامعة والمحافظات وجيات وىيئات
المجتمع.
( )20حصوؿ بعض برامج وكميات الجامعة عمى مشروعات لمتطوير المستمر
والتأىيؿ لالعتماد.
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العوامؿ اإلستراتيجية ( القوة)

ـ

التأثير االحتماؿ

الوزف Weight

( )28رسائؿ الماجستير والدكتوراه والبحوث العممية التي تجرييا الجامعة تقدـ
حموالً مبدعة لتحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة  8121في

21

1.2

82

1.112

صعيد مصر.

( )22تمتمؾ الجامعة كوادر مف الجياز اإلداري متميزيف إداريا وفى
تخصصات مختمفة.
( )24وجود أعضاء ىيئة تدريس متميزيف في تقديـ الدعـ النفسي واإلرشاد
األكاديمي لمطالب.
( )22تعقد الجامعة اتفاقيات وبروتوكوالت تعاوف مع العديد مف الجامعات
والييئات األخرى محميا ودولياً.

21

1.4

81

1.114

21

1.6

08

1.114

21

1.6

21

1.116

( )26وجود العديد مف المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي يمكف البناء
عمييا لدعـ المسئولية المجتمعية لمجامعة ودعـ دورىا في تحقيؽ

61

1.2

21

1.116

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة مصر .8121
( )27وجود مجالت عممية دولية بالجامعة.

61

1.6

26

1.117

( )28وجود مركز لتنمية قدرات القيادات بالجامعة.

61

1.2

21

1.116

( )29وجود مركز لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.

61

1.2

21

1.116

61

1.6

26

1.117

( )61وجود مجموعة مف المدربيف المعتمديف محمياً ودولياً مف أعضاء ىيئة
التدريس.

مجموع القوة

1.511 2556

ثاني ًا :عوامل البيئة الداخلية (نقاط الضعف) جلامعة جنوب الوادي:
ـ
)0

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

عدـ تحديث الموائح الدراسية بالمرحمة الجامعية وعدـ توافقيا مع

التطورات العالمية في مجاالت العمـ والمعرفة وتكنولوجيا المعمومات
ومتطمبات سوؽ العمؿ الحالية والمستقبمية واالقتصار في تحديثيا عمى

91

1.9

80

1.116

االستناد عمى لوائح الكميات المناظرة بالجامعات المصرية وعدـ مقارنتيا
بنظيراتيا في الدوؿ المتقدمة.
)8

ضعؼ تحميؿ التغذية الراجعة لمقررات الدراسات العميا وعدـ وجود

خطط الستحداث برامج جديدة تساىـ في تحقيؽ استراتيجية الدولة

91

1.9

80

1.116

لمتنمية المستدامة .8121
)2

عدـ اشتماؿ الخطة البحثية لمجامعة عمى توجيات استراتيجية الدولة
لمتنمية المستدامة  8121وعدـ متابعة تنفيذىا  ،ووجود قصور في
آلية تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتقديـ بحوث إبداعية تطبيقية تسيـ

في تحقيقيا في صعيد مصر.

078

91

1.9

80

1.116
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ـ
)4

التأثير

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)
ال توجد خطة معتمدة ومعمنة ومفعمة بالجامعة لقطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة لتحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة  8121وعدـ

91

االحتماؿ
1.9

الوزف Weight
80

1.116

متابعة تنفيذىا.
)2

وجود عدد كبير مف الوحدات ذات الطابع الخاص غير مفعمة ،ووجود
تضارب في اختصاصات بعضيا ،وانخفاض جودة

الخدمات التي

تقدميا ،و عدـ وجود نظـ لمتابعة وتقييـ خدماتيا وأداء العامميف بيا.
)6

ضعؼ جاىزية معظـ كميات الجامعة وبرامجيا لحصوؿ عمى االعتماد
األكاديمي والبرامجي.

)7

91

1.9

80

1.116

91

1.9

80

1.116

النقص في اإلنشاءات والتجييزات المواكبة لتطور الخدمات الصحية
التخصصية ،والالزمة لمواكبة األعداد المتزايدة مف أبناء اإلقميـ التي

تحتاج تمؾ الخدمات ،وتقص غرؼ عمميات والوحدات مستقمة اإلقامة
الالزمة لتقديـ خدمة متميزة ،والنقص الشديد في أفراد التمريض وقمة
خبراتيـ ،والنقص الحاد في عدد الفنييف لتشغيؿ المعامؿ الطبية وأقساـ

91

1.9

80

1.116

األشعة ،ونقص في أعداد وخبرات الكيميائييف والفيزيائييف لتشغيؿ
المعجؿ والمحاكي  ،والنقص في العمالة ،وقمة خبرات الجياز اإلداري

في كافة التخصصات والدرجات ،ونقص في أعداد الموظفيف في
التسجيؿ الطبي.
)8

وجود حاجة لفرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر

لمكوادر

األكاديمية واإلدارية ودعـ البنية التحتية والقدرة المؤسسية ليكونا

جامعتيف مستقمتيف مستقبال.
)9

91

1.8

78

1.112

اإلنشاءات الجديدة بالجامعة ما زاؿ البعض منيا يفتقر لممواصفات
الفنية ومعايير الجودة الالزمة لمقاعات التدريسية والمعامؿ الطالبية
والبحثية والمدف الجامعية ومداخؿ ومخارج المباني

والطالب ذوي

91

1.8

78

1.112

االحتياجات الخاصة.
)01

قمة أعداد الكوادر المؤىمة لتولي المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية

)00

عدـ وجود قاعدة بيانات إلكترونية بعدد المستفيديف مف خدمات الجامعة

بالجامعة.

في قطاعاتيا المختمفة.
)08

نقص الكوادر الطبية عالية الكفاءة بالمستشفيات الجامعية في كافة
التخصصات.

)02

وجود قصور في نشر ثقافة الجودة والتوعية بمعايير االعتماد لدى
القيادات وأعضاء ىيئة التدريس والجياز اإلداري والطالب

)04

عدـ وجود نظـ مفعمة لتقييـ أداء القيادات األكاديمية واإلدارية
079

91

1.8

78

1.112

82

1.8

68

1.112

82

1.8

68

1.112

81

1.8

64

1.112

72

1.8

61

1.114
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ـ

التأثير

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)

االحتماؿ

الوزف Weight

بالجامعة.
)02

وجود قصور في الجياز اإلداري والخدمات المعاونة مف حيث قمة
عددىـ وعدـ مناسبة مؤىالتيـ وتوزيعيـ غير المتوازف وعدـ التزاميـ
بالتوصيؼ الوظيفي ،وقمة

خبراتيـ وضعؼ مستوى المغة األجنبية

والحاسب اآللي وميارات كتابة الخطابات والتقارير وقمة مرونتيـ

82

1.7

29.2

1.114

وحماسيـ لمعمؿ والعمؿ بروح الفريؽ ،وعدـ وعييـ بالموائح والق اررات
المنظمة لمعمؿ.
)06

قمة عدد القيادات اإلدارية الوسطى في الكميات واإلدارات المركزية
بالجامعة.

)07

قمة عدد البرامج التدريبية المتخصصة لمكوادر الطبية والتمريض

بالمستشفيات الجامعية عمى استخداـ األساليب الحديثة في التشخيص

81

91

1.7

1.9

26

80

1.114

1.116

والعالج وكيفية التعامؿ مع المرضى.
)08

عدـ التزاـ معظـ األقساـ األكاديمية في كميات الجامعة بمواصفات
الخريج ونواتج التعمـ في البرامج التي تقدميا ،وعدـ التزاـ أعضاء ىيئة
التدريس ومعاونييـ بتوصيؼ لممقررات الدراسية،

لمطالب عبر موقع الجامعة.
)09

وندرة إعالنيا

عدـ وجود قاعدة بيانات إلكترونية لرصد وتوثيؽ وقياس مستوى الرضا
عف الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع.

)81

82

91

1.9

1.8

76.2

78

1.112

1.112

وجود قصور في عدد وجودة وآلية متابعة الخدمات المقدمة مف الجامعة
لمطالب بالمدف الجامعية والمطاعـ والكافتيريا والتصوير والرعاية

االجتماعية واالنتقاالت الداخمية والرحالت العممية والترفييية والمنح

82

1.8

68

1.112

الطالبية ،عدـ كفايتيا الستيعاب الزيادة الطبيعية في أعداد الطالب
مف عاـ آلخر.
)80

قمة اىتماـ الكميات بالتعمـ الذاتي واستخداـ األساليب التكنولوجية في
التعميـ والتعمـ.

)88

82

1.8

68

1.112

عجز المقررات الدراسية الحالية عمى تنمية وقياس الميارات العممية

والذىنية وميارات تطبيؽ المعرفة وميارات التفكير اإلبداعي والناقد،
وحب االستطالع ،وحؿ المشكالت ،وميارات التواصؿ مع العالـ

82

1.8

68

1.112

الخارجي ،وميارات القرف الحادي والعشريف لدى طالب الجامعة.
)82

وجود قصور في أداء مكتبات الكميات مف حيث الطاقة االستيعابية،
وحداثة األساليب المستخدمة في الفيرسة والتصنيؼ واالستعارة
واإلحاطة الجارية ،وعدد وميارات المتخصصيف بيا،

وعدد الكتب

والمراجع والدوريات وأجيزة الحاسب اآللي المتصمة باإلنترنت وماكينات
التصوير وعدـ إجراء الصيانة الدورية ليا.
081

82

1.8

68

1.112
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ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)

)84

اختزاؿ أىداؼ البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة

)82

عدـ وجود خطة واضحة وممولة لدعـ تنافسية وتميز الجامعة

في الحصوؿ عمى الترقية دوف ارتباطيا الوثيؽ بتحقيؽ رسالة الجامعة.

وحصوليا عمى تصنيفات متقدمة بيف الجامعات محميا ودوليا،

التأثير

االحتماؿ

82

1.8

82

1.8

الوزف Weight
68

68

1.112

1.112

واقتصارىا عمى مبادرات فردية مف البعض.
)86

عدـ وجود خطة واضحة الكتشاؼ االنتحاؿ العممي لرسائؿ الماجستير
والدكتوراه ،وقصور توعية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والباحثيف

بخطورتو.
)87

قصور الئحة العالقات الثقافية بالجامعة لمواكبة متطمبات تحقيؽ
استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة .8121

)88

عدـ وجود أدوات مقننة لمتعرؼ عمى احتياجات المجتمع الفعمية مف
الجامعة.

)89

82

1.8

68

1.112

82

1.8

68

1.112

82

1.8

68

1.112

عدـ مواكبة البرامج التدريبية بمركز تنمية القدرات لمتطورات السريعة في
الميارات الشخصية والقيادية الالزمة لتولي الوظائؼ األكاديمية

81

1.8

64

1.112

)21

ضعؼ شراكة الجامعة مع الصناعة.

81

1.8

64

1.112

)20

عدـ وجود مبنى مستقؿ ومتكامؿ وتجييزات كافية بالمكتبة المركزية

81

1.8

64

1.112

واإلدارية.

بالجامعة.
)28

قمة وعدـ تنوع البرامج التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ عمى
الميارات التكنولوجية والتدريس الجامعي والبحث العممي وخدمة

المجتمع وتنمية البيئة وميارات المغة اإلنجميزية وميارات القرف الحادي

81

1.8

64

1.112

والعشريف ،وغرس ثقافة الجودة وعدـ بنائيا عمى االحتياجات التدريبية
الفعمية ليـ وعدـ قياس أثرىا.
)22

ال توجد آليات واضحة لضماف شمولية وموضوعية تقييـ أداء أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييـ ومشاركتيـ في تحقيؽ رسالة الجامعة .

)24

عدـ وجود خطة متكاممة لجذب ورعاية ودراسة أسباب إقباؿ  /عزوؼ

)22

وجود قصور في تسويؽ الجامعة لمبرامج األكاديمية في المرحمتيف

الطالب الوافديف مف الدوؿ العربية واألفريقية لمدراسة بالجامعة.

الجامعية والدراسات العميا في جميع المكاتب الثقافية لمدوؿ العربية

81

1.8

64

1.112

81

1.8

64

1.112

81

1.8

64

1.112

والدوؿ األجنبية الصديقة.
)26

ال توجد بيانات دقيقة ألعداد ونسب المشاركيف وغير المشاركيف في
األنشطة الطالبية وال توجد دراسات ألسباب المشاركة أو وعدـ

المشاركة في األنشطة الطالبية.

080

81

1.8

64

1.112
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ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)

)27

عدـ وجود آلية لممراجعة الدورية لمدى توافؽ مواصفات الخريج مع

)28

عدـ كفاية الدورات التدريبية وورش العمؿ التي تعقد الجامعة لمطالب

المواصفات القياسية المعترؼ بيا محميا ودوليا.

بغرض تنمية مياراتيـ التكنولوجية والقيادية والحياتية وتحمؿ المسئولية
وتقبؿ روح المنافسة والمشاركة المجتمعية واتقانيـ لمغات األجنبية

التأثير

االحتماؿ

81

1.8

81

1.8

الوزف Weight
64

64

1.112

1.112

وتأىيميـ لسوؽ العمؿ.
)29

عدـ تفعيؿ استراتيجيتي التعميـ والتعمـ وتقويـ الطالب ببرامج وكميات

)41

انخفاض نسبة النشر الدولي وبراءات االختراع ألعضاء ىيئة التدريس

الجامعة وعدـ تقييـ مدى مواكبتيا لممعايير الدولية.

ومعاونييـ مقارنة بجامعات أخرى مناظرة ،وقمة مخصصات الدعـ

81

81

1.8

1.8

64

64

1.112

1.112

المالي ليما.
)40

عدـ وجود آليات معتمدة ومعمنة لتوعية أعضاء ىيئة التدريس

ومعاونييـ والطالب والجياز اإلداري بحقوؽ الممكية الفكرية ومتابعة

81

1.8

64

1.112

تطبيقيا.
)48

قصور تواصؿ الجامعة مع الشركات والمصانع والييئات والمؤسسات
والجمعيات والنقابات والخريجيف لالستفادة مف خبراتيـ ودعميـ ودراسة

81

1.8

64

1.112

مشكالتيـ واحتياجاتيـ والعمؿ عمى حميا.
)42

عدـ وجود خطة معتمدة ومعمنة بالجامعة لتفعيؿ العمؿ التطوعي في

)44

عدـ وجود نظاـ االلكتروني إلدارة إعماؿ الجودة بالجامعة والكميات.

81

)42

ضعؼ تفعيؿ وحدة إدارة األزمات ومواجية الكوارث بالجامعة والكميات.

81

1.8

)46

ضعؼ التواصؿ بيف مركز الجودة بالجامعة ومثيالتو في الجامعات

81

1.8

خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخؿ الجامعة وخارجيا.

األخرى محميا ودوليا.
)47

81

1.8

64

1.112

1.8

64

1.112

64

1.112

64

1.112

قمة عدد البرامج التدريبية وورش العمؿ التي تعقدىا الجامعة لرفع كفاءة
الجياز اإلداري والخدمات المعاونة وعدـ بنائيا عمى االحتياجات
التدريبية ليـ ،وعدـ وجود قاعدة بيانات إليكترونية بالبرامج التدريبية

82

1.7

29.2

1.114

التي حصؿ عمييا كؿ فرد منيـ.
)48

وجود قصور في التعاوف بيف إدارات الجامعة ولجنة مكافحة الفساد في

)49

عدـ وجود آلية موضوعية وفاعمة ودورية ومعمنة لمتابعة وتقييـ أداء

تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمخطة الوطنية لمكافحة الفساد.
الجياز اإلداري والخدمات المعاونة بالجامعة.

)21

عدـ استخداـ معظـ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لمتكنولوجيا وبنؾ
المعرفة واألساليب الحديثة في التعميـ والتعمـ وتقييـ الطالب
082

82

1.7

29.2

1.114

81

1.7

26

1.114

81

1.7

26

1.114
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)20

عدـ كفاية تدريب طالب بالسنوات النيائية في مؤسسات وىيئات الدولة

)28

قمة الكوادر المدربة عمى تشغيؿ نظاـ ابف سينا.

)22

عدـ وجود نظاـ دقيؽ لمتابعة التزاـ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ

المختمفة.

بمواعيد المحاضرات والدروس العممية والساعات المكتبية.
)24

قمة بناء فرص وشراكات استراتيجية فاعمة لمتبادؿ العممي بيف أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييـ في الجامعات المصرية والدولية.

)22

عزوؼ معظـ أعضاء ىيئة التدريس عف المشاركة في أنشطة الجامعة

)26

قصور في األنشطة الطالبية مف حيث آليات اإلعالف عنيا وتخصص

لخدمة المجتمع.

المشرفيف عمييا وعدد المشاركيف فييا وبرامج التوعية بأىميتيا وعدد

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

81

1.7

26

1.114

81

1.7

26

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

ونوعية األدوات والمعدات واألماكف المخصصة لممارستيا.
)27

قمة المبادرات التي تقوـ بيا الجامعة لرعاية الطالب ذوي االحتياجات
الخاصة ودمجيـ مع أقرانيـ العادييف.

)28

عدـ وجود لجاف مركزية معتمدة ومعمنة لرصد شكاوى الطالب

وتظمماتيـ مف نتائج

االمتحانات ومتابعة حميا ،واالقتصار عمى

72

72

1.7

1.7

28.2

28.2

1.114

1.114

النواحي الشكمية فقط في التعامؿ معيا.
)29

عدـ كفاية المحاضرات العامة والندوات لتنمية قيـ الوالء واالنتماء
لموطف لدى طالب الجامعة.

)61
)60

وجود نقص شديد في البحوث التطبيقية التي تعدىا الجامعة بالتعاوف
مع مؤسسات وجيات المجتمع وتدر ربحاً.

وجود قصور في تسويؽ البحوث والمجالت العممية التي تصدرىا

الجامعة.
)68

قمة أعداد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف المستفيديف مف

)62

وجود قصور في تمثيؿ الجامعة بتخصصاتيا المختمفة في مؤسسات

قواعد المعمومات المتاحة في بنؾ المعرفة المصري.
المجتمع المحيط بيا.

)64

قصور وسائؿ الدعاية واإلعالف والتسويؽ لخدمات الجامعة وأنشطتيا
ألفراد المجتمع داخؿ الجامعة وخارجيا.

)62

وجود قصور في أعماؿ الصيانة الدورية لمباني الجامعة ومنشآتيا
وقاعاتيا الدراسية ومعامميا وتجييزاتيا وأدواتيا.

083

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114
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)66

قمة التواصؿ بيف مركز ضماف جودة التعميـ والتأىيؿ لالعتماد بالجامعة

ووحدات الجودة بالكميات وقمة الدعـ الفني المقدـ ليا في مجاؿ التطوير

التأثير
72

االحتماؿ
1.7

الوزف Weight
28.2

1.114

المستمر والتأىيؿ لالعتماد.
)67

عدـ تفعيؿ مدونة السموؾ الوظيفي في ضبط العالقات واجراءات سير
العمؿ داخؿ الجامعة.

)68

افتقار معايير اختيار القيادات الجامعية لألدوات المقننة لقياس الميارات
الشخصية والقيادية.

)69

72

1.7

28.2

1.114

71

1.7

49

1.112

وجود قصور في تنمية الفكر االستراتيجي وقمة االىتماـ بالمشاركة في
أعماؿ الجودة ووضع الخطط اإلستراتيجية لدى قيادات الجامعة

71

1.7

49

1.112

وأعضاء ىيئة التدريس وأفراد الجياز اإلداري والخدمات المعاونة.
)71

قمة استخداـ أنظمة المراقبة في متابعة أداء أفراد الجياز اإلداري
والخدمات المعاونة.

)70

عدـ تطوير وتفعيؿ أدوات قياس الرضا الوظيفي ألفراد الجياز اإلداري

)78

عدـ وجود قاعدة بيانات إلكترونية بالموائح والق اررات المنظمة لمعمؿ

والخدمات المعاونة.

ومحاضر االجتماعات في كميات وادارات الجامعة.
)72

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

عدـ قياس الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ في
الخدمات المقدمة ليـ في االستراحات الجامعية ،وصندوؽ عالج ونادي

71

1.7

49

1.112

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ.
)74

عدـ وجود آلية واضحة لالستفادة بخبرات أعضاء ىيئة التدريس

)72

ضعؼ دور نادي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وتدني مستوى

العائديف مف الخارج.

الخدمات المقدمة ليـ مف صندوؽ عالج أعضاء ىيئة التدريس

71

71

1.7

1.7

49

49

1.112

1.112

ومعاونييـ والمستشفيات الجامعية
)76

عدـ وجود نظـ لمتابعة أداء وميارات خريجي الجامعة وعدـ وجود
برامج تدريبية  /تعميـ مستمر مصممة ومفعمة تضمف نموىـ الميني

وزيادة انتشارىـ في سوؽ العمؿ.
)77

عدـ وجود مراكز محددة بالجامعة لتسويؽ الخريجيف في الييئات
والشركات والمصانع محميا ودوليا.

)78

عدـ وجود آلية معتمدة لقياس آراء الطالب واالستفادة مف النتائج في
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وزيادة الرضا الطالبي.

)79

ضعؼ محاوالت اعتماد برامج الدراسات العميا مف الييئة القومية

لضماف جودة التعميـ واالعتماد بكميات الجامعة.

084

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112
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)81

عدـ األخذ بنظاـ الساعات المعتمدة في الموائح الدراسية لمعظـ كميات

)80

عدـ وجود آليات محددة الستفادة الجامعة مف خريجييا عمى مدار

الجامعة.

السنوات السابقة.
)88

قمة عدد المشروعات البحثية الممولة مف الجامعة وقمة حجـ الدعـ
المالي ليا.

)82

عدـ وجود آليات معتمدة ومعمنة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العممي

)84

عدـ تفعيؿ التبادؿ العممي بيف األساتذة في كميات الجامعة والكميات

)82

عدـ وجود خطة معتمدة ومعمنة بالجامعة لتوعية أف ار د المجتمع

ضماف االلتزاـ والعمؿ بو.

المناظرة ليا في الجامعات األخرى.

الجامعي بالوظائؼ األساسية لمختمؼ جيات وىيئات ومؤسسات

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

المجتمع المحيط بالجامعة.
)86

عدـ وجود خطط استراتيجية واضحة لقطاعات وادارات الجامعة.

)87

عدـ وجود عدد كبير مف الحاصميف عمى درجة األستاذية مف أعضاء
ىيئة التدريس العامميف لتولى المناصب القيادية.

)88

81

1.6

48

1.112

62

1.7

42.2

1.112

عدـ وجود آلية معتمدة ومعمنة ومفعمة لعقد اجتماعات دورية بيف

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وأصحاب األعماؿ ممف ىـ في ذات
التخصص والمجاؿ

لتمكيف الطالب مف المتطمبات المتغيرة لسوؽ

62

1.7

42.2

1.112

العمؿ.
)89

ندرة البرامج التدريبية التي تعقد لمطالب بالشراكة بيف مؤسسات المجتمع
والجامعة.

)91

قصور استخداـ معظـ القيادات األكاديمية واإلدارية لتكنولوجيا
المعمومات في اإلدارة الجامعية.

)90

62

1.7

42.2

1.112

71

1.6

48

1.112

قمة عدد أجيزة الحاسب اآللي  ،وعدـ كفاية وصالت االنترنت
ومحدودية االنترنت الالسمكي "الواي فاي" في معظـ كميات وادارات

71

1.6

48

1.112

الجامعة والمدف الجامعية.
)98

عدـ تغطية نظـ المعمومات اإلدارية ونظاـ الفاروؽ لكافة أنشطة

)92

وجود قصور في تنوع األنشطة الطالبية في النواحي االجتماعية

الجامعة التعميمية والبحثية والخدمية.

والثقافية والمحافظة عمى البيئة وترشيد استخداـ المياه والطاقة.
)94

وجود قصور في تنسيؽ توقيتات تنفيذ األنشطة بحيث ال تتعارض مع
سير العممية التعميمية.
085

61

1.6

26

1.112

72

1.7

28.2

1.114

72

1.7

28.2

1.114
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)92

عدـ تفعيؿ االستفادة مف مبادرات وجيود الطالب بالمرحمتيف الجامعية

)96

قمة الشراكات والمشروعات البحثية الممولة مف الجيات المجتمعية

والدراسات العميا في تحقيؽ رسالة الجامعة.
والدولية وعدـ تنوع تخصصاتيا.

)97

الحاجة إلى زيادة المساحات الخضراء بالجامعة.

)98

نقص المستمزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية في ضوء الطمب
المتزايد عمى خدمات المستشفى مف المجتمع المحيط.

)99

عدـ مالئمة بيئة العمؿ ببعض إدارات الجامعة مع متطمبات العمؿ مف
حيث المساحة والتجييزات ،والتيوية.

 )011ضعؼ ميارات المغة األجنبية وتكنولوجيا المعمومات لدى معظـ
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ.
 )010قمة عدد البرامج التدريبية وورش العمؿ والندوات التي تنظميا الجامعة
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 )018ضعؼ إقباؿ برامج وكميات الجامعة عمى المشاركة في مشروعات
التطوير المستمر والتأىيؿ لالعتماد.
 )012ضعؼ االستغالؿ األمثؿ لممنشآت الجامعية في دعـ قدرة الجامعة عمى
تحقيؽ وظائفيا األساسية التعميمية والبحثية والخدمية.

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

71

1.7

49

1.112

61

1.7

48

1.112

61

1.7

48

1.112

71

1.6

48

1.112

71

1.6

48

1.112

62

1.6

29

1.112

 )014وجود أماكف بالجامعة ال تصميا خدمات الصرؼ الصحي و مياه
الشرب إال لفترات محدودة ،وعدـ وجود متخصصيف في التقنيات

اإلضاءة والديكور والصوتيات في قاعات الدراسة.

 )012ضعؼ أنظمة التحفيز واإلثابة والمحاسبية والمساءلة ألعضاء ىيئة
التدريس فيما يخص استم اررية النشر العممي والترقي.
 )016نقص االعتمادات المالية لرعاية اإلبداع واالبتكار في الجامعة.
 )017ندرة بروتوكوالت التعاوف بيف الجامعة والو ازرات المعنية بالتخصصات
األكاديمية.
 )018قمة البرامج التدريبية لتنمية ميارات الكتابة العممية واجراءات النشر
الدولي لدى الباحثيف مف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس.
 )019قمة إقباؿ شباب الباحثيف عمى الفرص التدريبية مف خالؿ المنح
والمشروعات الممولة مف الخارج.

 )001عدـ وجود آلية وخطط واضحة ومعمنة لتوقيع البرتوكوالت ومذكرات
التفاىـ والتعاوف بيف الجامعة والجيات الخارجية.
 )000قمة االتفاقات وعقود الشراكة بيف الجامعة ودوؿ العالـ عامة ودوؿ
أفريقيا واالتحاد األوربي خاصة وعدـ متابعتيا وتفعيميا.
086

62

1.6

29

1.112

62

1.6

29

1.112

62

1.6

29

1.112

62

1.6

29

1.112

62

1.6

29

1.112

62

1.6

29

1.112

62

1.6

29

1.112

62

1.6

29

1.112
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 )008قمة الدعـ المالي والفني لمكميات التي لـ تحصؿ عمى دعـ مف
مشروعات التطوير.

 )002عدـ وجود آلية واضحة لتدوير أفراد الجياز اإلداري والخدمات المعاونة
بيف اإلدارات ذات الصمة بطبيعة العمؿ.
 )004قمة تفعيؿ مبدأ الثواب والعقاب والحافز المادي والمعنوي ألفراد الجياز
اإلداري والخدمات المعاونة بالجامعة.
 )002حاجة نظاـ التوقيع اإللكتروني ألفراد الجياز اإلداري والخدمات
المعاونة" البصمة" لمتطوير.

 )006عدـ وجود آلية واضحة لتبادؿ الخبرات بيف عناصر الخبرة والشباب في
الجياز اإلداري.

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

62

1.6

29

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

 )007قمة عدد القيادات و أفراد الجياز اإلداري الميتميف بتحقيؽ االستفادة
القصوى مف البنية التكنولوجية ووحدات تكنولوجيا المعمومات في تطوير

61

1.6

26

1.112

العمؿ الجامعي.
 )008وجود قصور في أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ مف حيث قمة عددىـ
في بعض التخصصات ،كما في كميات الطب ،والصيدلة ،والعالج
الطبيعي ،والتمريض ،وطب الفـ واألسناف ،والحاسبات والمعمومات،

61

1.6

26

1.112

واأللسف ،واإلعالـ ،والتجارة والحقوؽ.
 )009قمة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ المؤىميف لمتدريس والتعامؿ مع
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

61

1.6

26

1.112

 )081سوء معاممة بعض أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لمطالب ،واساءة
استغالليـ لمسمطة المخولة ليـ في التصحيح واإلشراؼ عمييـ ،وفي

61

1.6

26

1.112

استخداـ بعضيـ ألساليب لمضغط عمى الطالب لشراء الكتب الجامعية.
 )080عدـ التزاـ بعض أعضاء ىيئة التدريس بضوابط إعداد الكتاب
الجامعي.
 )088ال توجد بالجامعة آليات فاعمة لجذب المتميزيف مف أعضاء ىيئة
التدريس ومعاونييـ وتحفيزىـ واالحتفاظ بيـ.

 )082توقؼ عدد كبير مف أعضاء ىيئة التدريس عف اإلنتاج العممي بعد
الحصوؿ عمى الدكتوراه.
 )084عدـ وجود درجات كافية لتعييف العدد المطموب لسد االحتياجات مف
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ في بعض التخصصات.
 )082قمة األعداد المبتعثة مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ في بعثات
خارجية واشراؼ مشترؾ ومياـ عممية وبرامج تدريبية وقصورىا عمى

تخصصات محددة.
087

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112
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ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)

 )086عدـ وجود معايير معتمدة ومعمنة لنظـ اإلشراؼ والتسجيؿ والمناقشة
لطالب الماجستير والدكتوراه.

 )087ارتفاع كثافة طالب الدراسات العميا في بعض الكميات النظرية.
 )088المركزية في اختيار منسقي األنشطة الطالبية وعدـ ترؾ مساحة
لمكميات لالختيار.
 )089نقص اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتحقيؽ الجودة في معظـ
كميات الجامعة.
 )021عدـ وجود آلية تتيح تفرغ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والقيادات
أثناء االلتحاؽ بالبرامج التدريبية.

 )020قمة األخذ بمقترحات وآراء

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ

في

تطوير العمؿ الجامعي.
 )028عدـ تفعيؿ روابط الخريجيف في كميات الجامعة.

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

61

1.6

26

1.112

22

1.6

22

1.118

21

1.6

21

1.118

21

1.6

21

1.118

مجموع الضعؼ

1.211 7122

ثالجاً :عوامل البيئة اخلارجية (نقاط الفرص) جلامعة جنوب الوادي:
التأثير االحتماؿ

ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (الفرص)

0

توجو الدولة نحو اعتماد مؤسسات وبرامج التعميـ العالي مما يتيح

8

ثقة العديد مف الييئات الخارجية في الجامعة مما يتيح فرصاً جيدة

2

توجو الدولة نحو التعميـ التقني مما يتيح فرصاً الستحداث برامج وكميات

4

التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة في المجتمع تتيح فرصا

2

ظيور الجامعة بالسنوات األخيرة في التصنيفات العالمية المتميزة

6

إمكانية التواصؿ مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمؿ لخريجي

الفرصة العتماد برامج وكميات جديدة بالجامعة.

لمتعاوف العممي والبحثي وعقد االتفاقيات الدولية ومشاريع الشراكة.

جديدة بالجامعة.

لمجامعة الستحداث برامج وخدمات مجتمعية جديدة.

الجامعة.
7

وجود المثمث الذىبي لمتنمية بنطاؽ الجامعة مما يشجع أعضاء ىيئة
التدريس والباحثيف لمقياـ باألبحاث والدراسات الالزمة لتنميتو.

8
9

تعدد الجيات المانحة لممشروعات البحثية محمياً ودولياً.

اىتماـ و ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وو ازرة التعميـ العالي

والبحث العممي بتطوير الجياز اإلداري.

088

الوزف Weight

91

1.9

80

1.122

82

1.8

68

1.187

91

1.9

80

1.122

91

1.9

80

1.122

91

1.8

78

1.189

91

1.8

78

1.189

91

1.8

78

1.189

82

1.8

68

1.187

82

1.8

68

1.187
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ـ

التأثير االحتماؿ

العوامؿ اإلستراتيجية (الفرص)

 01وجود برامج أكاديمية متخصصة يقبؿ عمييا سوؽ العمؿ ويمكف
لمجامعة التوسع في تقديميا.
 00وجود بعض مؤسسات المجتمع المدني التي يمكنيا مشاركة الجامعة في
تدريب الطالب والخريجيف لتأىيميـ لسوؽ العمؿ.

الوزف Weight

81

1.7

26

1.182

91

1.8

78

1.189

 08قمة وجود دراسات ميدانية إلمكانيات وطبيعة الموقع الجغرافي
لمحافظات جنوب الصعيد

يتيح لمجامعة فرصا إلجراء البحوث

والدراسات التطبيقية واإلبداعية التي تحقؽ استراتيجية الدولة لمتنمية

82

1.8

68

1.187

المستدامة . 8121
 02إمكانية االستفادة مف الكوادر البشرية المدربة والمؤىمة بالجامعة لفتح
مكاتب استشارية وتدريبية لتمبية متطمبات منظمات المجتمع المختمفة.
 04قابمية المجتمع الستثمار طافات الجامعة في استحداث برامج تعميمية
ومراكز بحثية وخدمية جديدة.
 02تنامي الطمب عمى الخدمات المجتمعية المقدمة مف الجامعة.
 06الجامعة في موقع جغرافي يتميز بظيير صحراوي ممتد وبمحيط
يتمتعاف بإمكانيات التعمير واالستثمار.
 07زيادة الطمب عمى التعميـ الجامعي في مرحمتي البكالوريوس /الميسانس
والدراسات العميا لكافة التخصصات.
 08حاجة مجتمع األعماؿ في محيط الجامعة إلى أبحاث لتطوير الشركات
والمصانع والمؤسسات العاممة بالسوؽ.
 09إمكانية استفادة الجامعة مف أنشطة المنظمات العالمية مثؿ :اليونسكو ،
اليونيسيؼ  ،البنؾ الدولي في تطوير التعميـ الجامعي واالرتقاء بمنظومة

81

1.8

64

1.186

81

1.7

26

1.182

81

1.7

26

1.182

81

1.7

26

1.182

72

1.7

28.2

1.180

71

1.7

49

1.181

71

1.7

49

1.181

البحث العممي والخدمات المجتمعية.
1.211 0840.2

مجموع الفرص

089
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رابعاً :عوامل البيئة اخلارجية (نقاط التهديدات) جلامعة جنوب الوادي:
م
0

العوامؿ اإلستراتيجية (التيديدات)

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

توجو الدولة لتطور طبيعة الدراسة ودمج التكنولوجيا في التعميـ ما قبؿ
الجامعي مما يتطمب ضرورة مواكبة الموارد البشرية والمادية بالجامعة

الستيعاب ىذا التطور بما يحقؽ توجو الدولة لمسايرة التطورات العالمية

92

1.9

82.2

1.182

في التعميـ.
8

حصوؿ العديد مف الكميات والبرامج األكاديمية المناظرة في الجامعات
المصرية عمى االعتماد مف الييئة القومية لضماف جودة التعميـ.

2

92

1.9

82.2

1.182

القصور الممحوظ في رصد مؤسسات المجتمع لمؤشرات واحصائيات
ومتطمبات سوؽ العمؿ مف خريجي الجامعة واألبحاث العممية والخدمات

91

1.9

80

1.184

المجتمعية.
4

زيادة معدالت البطالة بيف خريجي البرامج األكاديمية ،مع وجود نية
إللغاء التكميؼ لخريجي بعض الكميات الطبية بالجامعة.

2

ارتفاع مستوى الميارات التكنولوجية والعممية المتخصصة التي يحتاجيا
سوؽ العمؿ مقارنة بمستوى خريجي الجامعة.

6

توسع الجامعات الخاصة والدولية في استحداث وتقديـ برامج أكاديمية

7

التنافسية مع البرامج المناظرة في الجامعات الحكومية والخاصة

دقيقة ُيقبؿ عمييا سوؽ العمؿ وال تقدميا الجامعة.
والمعاىد في مصر.

8

تزايد الضغوط المادية لجوانب الحياة عمى أعضاء ىيئة التدريس
واإلدارييف مما يقمؿ مف جيودىـ في عممية التطوير المستمر والتأىيؿ

91

1.9

80

1.184

91

1.9

80

1.184

91

1.9

80

1.184

91

1.8

78

1.180

82

1.8

68

1.181

لالعتماد.
9

ممارسات واسعة لجامعات أخرى ساىمت في جذب الطالب الوافديف
إلييا مف الدوؿ العربية واألفريقية في السنوات األخيرة مقارنة بالجامعة.

01

تنوع القضايا البحثية القومية لتحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة
 8121مقارنة بإمكانات الجامعة البحثية.

00

سياسة القبوؿ بالجامعات تفرض قبوؿ أعداد كبيرة مف الطالب تفوؽ
الطاقة االستيعابية لمجامعة.

08

وجود كيانات خدمية منافسة تقدـ مرتبات مجزية تستقطب المتميزيف مف
أعضاء الجياز اإلداري.

02

قمة عدد البعثات والمنح المتاحة ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ
وتعقد إجراءات الحصوؿ عمييا.

04

ضعؼ ميزانيات البحث العممي بالجامعات المصرية.

091

82

1.8

68

1.181

82

1.8

68

1.181

81

1.8

64

1.109

81

1.8

64

1.109

81

1.8

64

1.109

71

1.7

49

1.102
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م

العوامؿ اإلستراتيجية (التيديدات)

02

عزوؼ أصحاب األعماؿ عف تدعيـ البحوث العممية التطبيقية

06

نمطية سياسات القبوؿ الحالية في مؤسسات التعميـ العالي.

07

وجود توجيات إلنشاء المزيد مف الجامعات الخاصة في تخصصات

المتخصصة.

مماثمة في مصر عامة وفي نطاؽ الجامعة بوجو خاص.

التأثير

االحتماؿ

الوزف Weight

82

1.8

68

1.181

82

1.8

68

1.181

81

1.8

64

1.109

81

1.8

64

1.109

1.7

26

1.107

28.2

1.106
1.106

08

زيادة انتشار وارتفاع الطمب عمى أنماط التعمـ الجامعي الجديدة وارتفاع

09

التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجاالت البحث العممي والصناعة.

81

81

ضعؼ دعـ مشروعات تطوير التعميـ العالي والتأىيؿ لالعتماد

72

1.7

80

استقطاب الجامعات الخاصة والعربية لمنخبة المتميزة مف أعضاء ىيئة

72

1.7

28.2

71

1.7

49

1.102

71

1.7

49

1.102

61

1.6

26

1.100

61

1.6

26

1.100

82

1.9

76.2

1.182

1683.5

1.511

مستوى خريجييا وتنوع فرص عمميـ مقارنة بأنماط التعمـ التقميدية.

التدريس بالجامعة.
88

اتجاه العالـ نحو أنماط التعمـ غير التقميدية (كالتعمـ اإللكتروني
والتعميـ عف بعد).

82

التغير السريع في تفضيالت المجتمع لبعض التخصصات األكاديمية
في مؤسسات التعميـ العالي وفؽ احتياجات سوؽ العمؿ.

84

تباطؤ معدؿ النمو االقتصادي وارتفاع األسعار وانخفاض الميزانيات
والدعـ الحكومي ،مما يعيؽ خطط تطوير األداء.

82

عدـ الثقة الكافية مف المجتمع في بعض نظـ التعميـ بالجامعة كالتعميـ
المفتوح واالنتساب الموجو والتأىيؿ التربوي.

86

ارتفاع نسبة األمية في محافظات نطاؽ الجامعة.
مجموع التيديدات

مصفوفة تقييم العوامل الداخلية
أوالً :القوة:
الوزف Weight

ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (القوة)

0

تمتمؾ الجامعة مساحة كبيرة كافية لتمبية كافة متطمباتيا المستقبمية،
حيث تقع الجامعة عمى مساحة  0111فداف مما يساعدىا عمى التوسع
والتطور المستقبمي.

8

80

1.168

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

2

1.200

شمولية كميات الجامعة لقطاعات التخصصات العممية ،والصحية،
واإلنسانية واالجتماعية األمر الذي يمكنيا مف المشاركة الفاعمة في
تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة مصر .8121
090

78

1.122

2

1.876
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الوزف Weight

ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (القوة)

2

اعتماد كمية الزراعة كأوؿ كمية معتمدة بالجامعة ،واعتماد برنامج قسـ
عمـ النفس بكمية اآلداب بقنا كأوؿ برنامج معتمد بالجامعة.

4

توافر خدمة المكتبة الرقمية وقواعد البيانات البحثية في مختمؼ
التخصصات بالجامعة.

2

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

78

1.122

2

1.876

67.2

1.128

2

1.829

توافر منشآت جامعية ورياضية وصحية وزراعية لخدمة العممية

التعميمية بالجامعة ،وقرب اكتماؿ بنيتيا التحتية ،مما يتيح ليا التوجو

لالستثمار في تنمية الموارد البشرية والمالية والتطوير المستمر وتأىيؿ

64

1.149

4

1.097

برامجيا وكمياتيا لالعتماد ورفع مستوى خريجييا لمواكبة متطمبات سوؽ
6

ودوليا.
قميميا
ً
العمؿ محميا وا ً
تنوع الخدمات الطبية والصحية التي تقدميا المستشفيات الجامعية
بالجامعة بيف خدمات أساسية :األشعة ،والرمد ،والجراحة العامة،

واألطفاؿ ،والعظاـ ،واألوعية الدموية ،والمسالؾ البولية ،والنساء
والتوليد ،واألنؼ واألذف  ،والروماتيزـ ،والتأىيؿ والعالج الطبيعي،
والباطنة العامة ،والجياز اليضمي ،والصدرية ،والعصبية والنفسية،
واألمراض التناسمية والذكورة ،والعناية المركزة ،والتحاليؿ الطبية ،وفني

64

1.12

4

1.097

أسناف .والخدمات التخصصية الدقيقة :اإلخصاب المساعد ،وحراجة
األطفاؿ ،وجراحة الوجو والفكيف ،وجراحات المناظير ،وجراحات السمنة
المفرطة ،وجراحات اليد ،وجراحة العمود الفقري ،وعالج األلـ ،ومناظير
الجياز اليضميف والقنوات الم اررية  ،ووحدة التحاليؿ الدقيقة بكمية

الصيدلة.
7

لدى الجامعة أنشطة طالبية ومسابقات متنوعة المجاالت وخبرة متميزة
في تنظيميا عمى مستوى الجامعات المصرية والعربية ومقر لألنشطة

62

1.148

4

1.094

الطالبية (المجمس العربي لألنشطة الطالبية).
8

توافر البنية التحتية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
المناسبة لتطوير العمؿ الجامعي.

9

26

1.142

4

1.078

اىتماـ قيادات الجامعة بالمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع والحفاظ
عمى العادات والتقاليد اإليجابية والقضاء عمى السمبية منيا مثؿ عقد

26

1.142

4

1.078

المصالحات الثأرية..
 01وجود فرعيف لمجامعة بيما العديد مف التجييزات التي يمكف البناء عمييا
لتأىمييما ليكونا جامعتيف مستقمتيف مستقبال األوؿ باألقصر لو نائب

لرئيس الجامعة وبو عدد ( )6كميات وادارة مركزية ،والثاني بالبحر
األحمر تـ تخصيص  211فداف لو وصدور قرار بإنشاء عدد ()4
كميات جديدة بو إلى جانب كمية التربية بالغردقة.
092

26

1.142

4

1.078
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ـ

الوزف Weight

العوامؿ اإلستراتيجية (القوة)

التقييـ

Rate

النقاط

المرجحة

مجموع القوة

620.2

1.21

8.886

مجموع الضعؼ

782

1.21

1.717

0

8.94

إجمالي العوامؿ الداخمية

ثانياً :الضعف:
الوزف Weight

ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)

0

عدـ تحديث الموائح الدراسية بالمرحمة الجامعية وعدـ توافقيا مع التطورات
العالمية في مجاالت العمـ والمعرفة ومتطمبات سوؽ العمؿ الحالية
والمستقبمية واالقتصار في تحديثيا عمى االستناد عمى لوائح الكميات

80

1.128

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

8

1.012

المناظرة بالجامعات المصرية وعدـ مقارنتيا بنظيراتيا في الدوؿ المتقدمة.
ضعؼ تحميؿ التغذية الراجعة لمقررات الدراسات العميا وعدـ وجود خطط
الستحداث برامج

جديدة تساىـ في تحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية

80

1.128

8

1.012

المستدامة .8121
2

عدـ اشتماؿ الخطة البحثية لمجامعة عمى توجيات استراتيجية الدولة
لمتنمية المستدامة  8121وعدـ متابعة تنفيذىا  ،ووجود قصور في آلية
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتقديـ بحوث إبداعية تطبيقية تسيـ في

80

1.128

8

1.012

تحقيقيا في صعيد مصر.
4

ال توجد خطة معتمدة ومعمنة ومفعمة بالجامعة لقطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة لتحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة  8121وعدـ

80

1.128

8

1.012

متابعة تنفيذىا.
2

وجود عدد كبير مف الوحدات ذات الطابع الخاص غير مفعمة ،ووجود
تضارب في اختصاصات بعضيا ،وانخفاض جودة

الخدمات التي

تقدميا ،و عدـ وجود نظـ لمتابعة وتقييـ خدماتيا وأداء العامميف بيا.
6

ضعؼ جاىزية معظـ كميات الجامعة وبرامجيا لحصوؿ عمى االعتماد
األكاديمي والبرامجي.

7

80

1.128

0

1.128

80

1.128

0

1.128

النقص في اإلنشاءات والتجييزات المواكبة لتطور الخدمات الصحية
التخصصية ،والالزمة لمواكبة األعداد المتزايدة مف أبناء اإلقميـ التي
تحتاج تمؾ الخدمات ،وتقص غرؼ عمميات والوحدات مستقمة االقامة
الالزمة لتقديـ خدمة متميزة ،والنقص الشديد في أفراد التمريض وقمة

خبراتيـ ،والنقص الحاد في عدد الفنييف لتشغيؿ المعامؿ الطبية وأقساـ
األشعة ،ونقص في أعداد وخبرات الكيميائييف والفيزيائييف لتشغيؿ المعجؿ
والمحاكي  ،والنقص في العمالة ،وقمة خبرات الجياز اإلداري في كافة
093

80

1.128

0

1.128
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ـ

الوزف Weight

العوامؿ اإلستراتيجية (الضعؼ)

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

التخصصات والدرجات ،ونقص في أعداد الموظفيف في التسجيؿ الطبي.

8

وجود حاجة لفرعي الجامعة باألقصر والبحر األحمر لمكوادر األكاديمية
واإلدارية ودعـ البنية التحتية والقدرة المؤسسية ليكونا جامعتيف مستقمتيف

78

0

1.146

1.146

مستقبال.
9

اإلنشاءات الجديدة بالجامعة ما زاؿ البعض منيا يفتقر لممواصفات الفنية
ومعايير الجودة الالزمة لمقاعات التدريسية والمعامؿ الطالبية والبحثية
والمدف الجامعية ومداخؿ ومخارج المباني

الخاصة.

والطالب ذوي االحتياجات

 01قمة أعداد الكوادر المؤىمة لتولي المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية
بالجامعة.
مجموع الضعؼ

78

1.146

78

1.146

782

1.21

0

0

1.146

1.146
1.717

مصفوفة تقييم العوامل اخلارجية
أوالً :الفرص:
ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (الفرص)

0

توجو الدولة نحو اعتماد مؤسسات وبرامج التعميـ العالي مما يتيح

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

80

1.126

2

1.888

68

1.147

2

1.826

80

1.126

4

1.882

80

1.126

2

1.888

78

1.121

4

1.811

78

1.121

4

1.811

78

1.121

4

1.811

الوزف Weight

الفرصة العتماد برامج وكميات جديدة بالجامعة.
8

ثقة العديد مف الييئات الخارجية في الجامعة مما يتيح فرصاً جيدة

2

توجو الدولة نحو التعميـ التقني مما يتيح فرصاً الستحداث برامج

4

التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة في المجتمع تتيح فرصا

2

ظيور الجامعة بالسنوات األخيرة في التصنيفات العالمية المتميزة.

6

إمكانية التواصؿ مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمؿ لخريجي

7

وجود المثمث الذىبي لمتنمية بنطاؽ الجامعة مما يشجع أعضاء ىيئة

لمتعاوف العممي والبحثي وعقد االتفاقيات الدولية ومشاريع الشراكة.

وكميات جديدة بالجامعة.

لمجامعة الستحداث برامج وخدمات مجتمعية جديدة

الجامعة.

التدريس والباحثيف لمقياـ باألبحاث والدراسات الالزمة لتنميتو.
094
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ـ

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

68

1.147

4

1.089

68

1.147

4

1.089

26

1.129

4

1.026

مجموع الفرص

709

1.21

8.061

مجموع التيديدات

770

1.21

1.817

0

8.967

الوزف Weight

العوامؿ اإلستراتيجية (الفرص)

8

تعدد الجيات المانحة لممشروعات البحثية محمياً ودولياً.

9

اىتماـ و ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي بتطوير الجياز اإلداري.

 01وجود برامج أكاديمية متخصصة يقبؿ عمييا سوؽ العمؿ ويمكف
لمجامعة التوسع في تقديميا.

إجمالي العوامؿ الخارجية

ثانياً :التهديدات:
ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (التيديدات)

0

توجو الدولة لتطور طبيعة الدراسة ودمج التكنولوجيا في التعميـ ما قبؿ

الوزف Weight

الجامعي مما يتطمب ضرورة مواكبة الموارد البشرية والمادية بالجامعة 1.122 82.2
الستيعاب ىذا التطور بما يحقؽ توجو الدولة لمسايرة التطورات العالمية

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

8

1.000

في التعميـ.
8

حصوؿ العديد مف الكميات والبرامج األكاديمية المناظرة في الجامعات
المصرية عمى االعتماد مف الييئة القومية لضماف جودة التعميـ.

2

القصور الممحوظ في رصد مؤسسات المجتمع والييئات لمؤشرات

واحصائيات ومتطمبات سوؽ العمؿ مف خريجي الجامعة واألبحاث

1.122 82.2

80

1.122

8

8

1.000

1.012

العممية والخدمات المجتمعية.
4

زيادة معدالت البطالة بيف خريجي البرامج األكاديمية التي تمنحيا

80

1.122

0

1.122

ارتفاع مستوى الميارات التكنولوجية والعممية المتخصصة التي يحتاجيا

80

1.122

0

1.122

الجامعة.
2

سوؽ العمؿ مقارنة بمستوى خريجي الجامعة.
6

الرواتب العالية التي تدفعيا الجامعات الخاصة والدولية يعمؿ عمى
تفريغ الجامعة مف الكوادر المميزة مف أعضاء ىيئة التدريس ،وتوسع

80

1.122

8

1.012

التنافسية مع البرامج المناظرة في الجامعات الحكومية والخاصة

78

1.147

8

1.192

تمؾ الجامعات في استحداث وتقديـ برامج أكاديمية دقيقة ُيقبؿ عمييا
سوؽ العمؿ وال تقدميا الجامعة.
7

والمعاىد في مصر.
095
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ـ

العوامؿ اإلستراتيجية (التيديدات)

8

تزايد الضغوط المادية لجوانب الحياة عمى أعضاء ىيئة التدريس
واإلدارييف مما يقمؿ مف جيودىـ في عممية التطوير المستمر والتأىيؿ

الوزف Weight
68

1.144

التقييـ

النقاط

Rate

المرجحة

0

1.144

لالعتماد.
ممارسات واسعة لجامعات أخرى ساىمت في جذب الطالب الوافديف

68

1.144

8

1.188

9

 01تنوع القضايا البحثية القومية لتحقيؽ استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة

68

1.144

0

1.144

مجموع التيديدات

770

1.21

إلييا مف الدوؿ العربية واألفريقية في السنوات األخيرة مقارنة بالجامعة.
 8121مقارنة بإمكانات الجامعة البحثية.

096

1.817
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TOWS
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مصفوفة  TOWSلتحديد القضايا الحرجة اتنية لجامعة جنوب الوادي
(أ) استراتيجيات التوسع والنمو

العوامل االستراتيجية (القوة) ق
 -1تمتمك الجامعة مساحة كبيرة كافية لتمبية كافة متطمباتيا المسـتقبمية ،حيـث تقـع الجامعـة عمـى مسـاحة  1111فـدان ممـا
يساعدىا عمى التوسع والتطور المستقبمي،
 -2شــمولية كميــات الجامعــة لقطاعــات التخصصــات العمميــة  ،والصـــحية ،واإلنســانية واالجتماعيــة األمــر الــذي يمكنيــا مـــن
المشاركة الفاعمة في تحقيق استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة مصر .2131
 -3اعتماد كمية الزراعة كأول كمية معتمدة بالجامعة ،واعتماد برنامج طسم عمم النفس بكمية اتداب بقنـا كـأول برنـامج معتمـد
بالجامعة.
 -4توافر خدمة المكتبة الرطمية وطواعد البيانات البحثية في مختمف التخصصات بالجامعة.
 -5توافر منش ت جامعية ورياضية وصحية لخدمـة العمميـة التعميميـة بالجامعـة ،وطـرب اكتمـال بنيتيـا التحتيـة ،ممـا يتـيم ليـا
العوامل االستراتيجية الداخمية

التوجــو لالســتثمار فــي تنميــة الم ـوارد البشــرية والتطــوير المســتمر وتأىيــل برامجيــا وكمياتيــا لالعتمــاد ورفــع مســتوى خريجييــا
لمواكبة متطمبات سوق العمل محميا واطميميا ودوليا
 -6تنوع الخدمات الطبيـة والصـحية التـي تقـدميا المستشـفيات الجامعيـة وتتمثـل فـي :األشـعة التميفزيونيـة ،واألطفـال ،والرمـد،

العوامل االستراتيجية الخارجية

والعظــام واألوعيــة الدمويــة ،والباطنــة وجراحــة التجم يــل ،والجراحــة العامــة والجمديــة والحميــات والجيــاز اليضــمي ،والصــدرية
والعصــبية والنفســية ،والقمــب والصــدر ،والمــخ واألعصــاب ،والمســالك البوليــة والنســاء والتوليــد والرومــاتيزم والتأىيــل ،والصــحة
العامة ،واألمراض التناسمية والذكورة ،والعناية المركزة ،والتحاليل الطبية ،وفني أسنان.
 -7لــدى الجامعــة أنشــطة طالبيــة ومســابقات متنوعــة المجــاالت وخبــرة متميــزة فــي تنظيميــا عمــى مســتوى الجامعــات المصــرية
والعربية ومقر لألنشطة الطالبية (المجمس العربي لألنشطة الطالبية).
 -8توافر البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المناسبة لتطوير العمل الجامعي،
 -9اىتمام طيادات الجامعة بالمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمـع والحفـاظ عمـى العـادات والتقاليـد اإليجابيـة والقضـاء عمـى
السمبية منيا مثل عقد المصالحات الثأرية.
 -11وجــود فــرع لمجامعــة باألطصــر لــو نائــب لــرئيس الجامعــة وبــو عــدد ( )6كميــات وادارة مركزيــة  ،وتخصــيص  511فــدان
وصدور طرار ب نشاء عدد ( ) 4كميات جديدة إلى جانب كمية التربية لفرع الجامعة بالبحر األحمر مما يؤىميما ليكونـا جـامعتين
مستقمتين مستقبال
استراتيجيات التوسع والنمو (ق ف) (استخدام مجاالت القوة واالستفادة من الفرص الخارجية)

 -1توجــو الدولــة نحــو اعتمــاد مؤسســات وب ـرامج التعمــيم
العــالي ممــا يتــيم الفرصــة العتمــاد بــرامج وكميــات جديــدة
بالجامعة

 -1التوجــو الحثيــث نحــو اســتكمال اعتمــاد بــاطي كميــات وبـرامج الجامعــة واالســتفادة مــن التوجــو الحــالي لمدولــة نحــو اعتمــاد

 -2ثقــة العديــد مــن الييئــات الخارجيــة فــي الجامعــة ممــا

مؤسسات وبرامج التعميم العالي.

يتيم فرصاً جيدة لمتعاون العممي والبحثي وعقـد االتفاطيـات
الدولية ومشاريع الشراكة.

 -3توجـــو الدولـــة نحـــو التعمـــيم التقنـــي ممـــا يتـــيم فرصـــاً
الستحداث برامج وكميات جديدة بالجامعة.

 -4التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة في المجتمع
العوامل االستراتيجية (الفرص) ف

تتــيم فرصــا لمجامعــة الســتحداث بـرامج وخــدمات مجتمعيــة
جديدة
 -5ظيــــور الجامعــــة بالســــنوات األخيــــرة فــــي التصــــنيفات
العالمية المتميزة
 -6إمكانيــة التواصــل مــع القطــاع الخــاص لتــوفير فــرص
عمل لخريجي الجامعة.
 -7وجـــود المثمـــث الـــذىبي لمتنميـــة بنطـــاق الجامعـــة ممـــا
يشــجع أعضــاء ىيئــة التــدريس والبــاحثين لمقيــام باألبحــاث
والدراسات الالزمة لتنميتو
 -8تعـــدد الجيـــات المانحـــة لممشـــروعات البحثيـــة محميـــاً

ودولياً

 -9اىتمــــام وزارة التخطــــيط والمتابعــــة واإلصــــالح اإلداري
ووزارة التعمــــيم العــــالي والبحــــث العممــــي بتطــــوير الجيــــاز
اإلداري.

 -11وجود بـرامج أكاديميـة متخصصـة يقبـل عمييـا سـوق

 -2اســـتكمال البنيـــة التحتيـــة لممنشـــ ت التعميميـــة والمقـــر الـــرئيس لمجامعـــة وفروعيـــا وخاصـــة البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا
المعمومات.
 -3دراسة الكميات والبرامج غيـر المتـوفرة بـالمقر الـرئيس لمجامعـة أو التـي ستصـبم غيـر متـوفرة بعـد انفصـال فرعـي األطصـر
والبحر األحمر وتوفيرىا لمحفاظ عمى شمولية تخصصات كميات الجامعة.
 -4عقد االتفاطيـات ومشـروعات الشـراكة مـع الجيـات والييئـات الحكوميـة والمجتمعيـة كـالمجمس القـومي لممـرأة لتعزيـز دور
الجامعة في خدمة المجتمع.
 -5توسيع نطاق خدمات المستشفيات الجامعية بعقد االتفاطيات الثنائية لتقديم المستشفى الجامعي لخـدمات الرعايـة الصـحة
والطبية لمييئات والمؤسسات المحيطة بالجامعة.
 -6تــوفير معامــل بحثيــة تكنولوجيــة بكميــات الجامعــة تقــدم خــدمات اإلطــالع والطباعــة والكتابــة لمطــالب والبــاحثين مــن داخــل
وخارج الجامعة.
 -7تطـوير المكتبــة المركزيــة بالجامعــة لتصــبم رائــدة فــي نطــاق جنـوب الصــعيد فــي خدمــة البــاحثين والطــالب واتاحــة خــدمات
المكتبة الرطمية وطواعد البيانات العالمية بيا.
 -8وضع وتفعيل خطط لمصيانة الدورية واإلحالل والتجديد لممنش ت والمعدات واألثاثات الجامعية.
 -9عقد وتفعيل االتفاطيات الثنائية ومشروعات الشراكة مع الييئات والجيات المحيطـة بالجامعـة التـي تسـمم باالسـتفادة مـن
إمكانات وخبرة الجامعة في تنظيم المسابقات وفعاليات األنشطة الطالبية بأنواعيا ب طامة مثل ىذه الفعاليات بالجامعة.

-11

تطوير وميكنة نظم العمل اإلداري بالجامعة لتتواكب مع مواصفة الجـودة اإلداريـة  ISO 9001وتعظـيم االسـتفادة مـن

البنية التحتية والتطورات التكنولوجية في تطوير آليات العمل الجامعي.

العمل ويمكن لمجامعة التوسع في تقديميا.

211

الخطخ االستراتيجيخ لجبمعخ جنىة الىادي  8182/8188 - 8102/8102م

يصفىفخ  TOWSنزحذيذ انقضبيب انحشجخ اآلَيخ نجبيعخ جُىة انىادي
(ة) اسزشاريجيبد انزطىيش وانزحسيٍ
العوامل االستراتيجية (الضعف)
 -1عدم تحديث الموائم الدراسية بالمرحمة الجامعية وعدم توافقيا مع التطورات العالمية فـي مجـاالت العمـم والمعرفـة ومتطمبـات سـوق
العمــل الحاليــة والمســتقبمية واالطتصــار فــي تحــديثيا عمــى االســتناد عمــى لـوائم الكميــات المنــاظرة بالجامعــات المصــرية وعــدم مقارنتيــا
بنظيراتيا في الدول المتقدمة
 -2ضعف تحميل التغذية الراجعة لمقـررات الدراسـات العميـا وعـدم وجـود خطـط السـتحداث بـرامج جديـدة تسـاىم فـي تحقيـق اسـتراتيجية
الدولة لمتنمية المستدامة 2131
 -3عدم اشتمال الخطة البحثيـة لمجامعـة عمـى توجيـات اسـتراتيجية الدولـة لمتنميـة المسـتدامة  2131وعـدم متابعـة تنفيـذىا ،ووجـود
طصور في آلية تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتقديم بحوث إبداعية تطبيقية تسيم في تحقيقيا في صعيد مصر.
العوامل االستراتيجية الداخمية
العوامل االستراتيجية الخارجية

 -4ال توجد خطة مع تمدة ومعمنة ومفعمة بالجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيـق اسـتراتيجية الدولـة لمتنميـة المسـتدامة
 2131وعدم متابعة تنفيذىا
 -5وجــود عــدد كبيــر مــن الوحــدات ذات الطــابع الخــاص غيــر مفعمــة ،ووجــود تضــارب فــي اختصاصــات بعضــيا ،وانخفــاض جـــودة
الخدمات التي تقدميا ،وعدم وجود نظم لمتابعة وتقييم خدماتيا وأداء العاممين بيا
 -6ضعف جاىزية معظم كميات الجامعة وبرامجيا لحصول عمى االعتماد األكاديمي والبرامجي
 -7النقص الشديد في أفراد التمريض وطمة خبراتيم ،والنقص الحاد في عدد الفنيـين لتشـغيل المعامـل الطبيـة وأطسـام األشـعة ،ونقـص
فــي أ عــداد وخبـرات الكيميــائيين والفيزيــائيين لتشــغيل المعجــل والمحــاكي ،والــنقص فــي العمالــة ،وطمــة خبـرات الجيــاز اإلداري فــي كافــة
التخصصات والدرجات ،ونقص في أعداد الموظفين في التسجيل الطبي
 -8وجود حاجة لفرعي الجامعـة باألطصـر والبحـر األحمـر لمكـوادر األكاديميـة واإلداريـة ودعـم البنيـة التحتيـة والقـدرة المؤسسـية ليكونـا
جامعتين مستقمتين مستقبال
 -9اإلنشاءات الجديدة بالجامعة ما زال البعض منيا يفتقـر لممواصـفات الفنيـة ومعـايير الجـودة الالزمـة لمقاعـات التدريسـية والمعامـل
الطالبية والبحثية والمدن الجامعية ومداخل ومخارج المباني والطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
 -11طمة أعداد الكوادر المؤىمة لتولي المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية بالجامعة

 -1توجــو الدولــة نحــو اعتمــاد مؤسســات وبــرامج التعمــيم

استراتيجيات التطوير والتحسين (ض ف) (االستفادة من الفرص في التغمب عمى مجاالت الضعف)

العــالي ممــا يتــيم الفرصــة العتمــاد بــرامج وكميــات جديــدة

( )1تحــديث المـوائم الدراســية بكميــات الجامعــة وبرامجيــا الحاليــة لتواكــب نظيراتيــا بالــدول المتقدمــة وتفــي بمتطمبــات ســوق العمــل مــن

بالجامعة

ا لميارات التكنولوجية والعممية المتطورة وبمعايير االعتماد البرامجي وباليياكل األكاديمية القومية.

 -2ثقــة العديــد مــن الييئــات الخارجيــة فــي الجامعــة ممــا

( )2استحداث كميات وبرامج نوعية جديدة بالمرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا يقبل عمييا سوق العمل والوافدين وتراعي معـايير

يتيم فرصاً جيدة لمتعاون العممي والبحثي وعقـد االتفاطيـات

االعتماد وخاصة في مجال التعمم التقني.

الدولية ومشاريع الشراكة.

 -3توجـــو الدولـــة نحـــو التعمـــيم التقنـــي ممـــا يتـــيم فرصـــاً
الستحداث برامج وكميات جديدة بالجامعة.

( )3دعم جاىزيـة وتقـدم كميـات الجامعـة وبرامجيـا لمحصـول عمـى االعتمـاد األكـاديمي والبرامجـي وتشـجيع المسـاىمة الفاعمـة ألعضـاء
ىيئة التدريس ومعاونييم في تمك األنشطة وبناء طاعدة واسعة من المراجعين الداخميين والخارجيين بالجامعة.
( )4التحقق من اسـتيفاء المنشـ ت الجامعيـة ا لحاليـة والجديـدة لممواصـفات الفنيـة ومعـايير الجـودة وخاصـة متطمبـات ذوي االحتياجـات

 -4التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة في المجتمع

الخاصة.

تتــيم فرصــا لمجامعــة الســتحداث ب ـرامج وخــدمات مجتمعيــة

( )5تطـوير الخطــط البحثيـة لمجامعــة والكميــات واألطسـام العمميــة لكــي تعكـس مســاىمة الجامعـة فــي تحقيــق اسـتراتيجية الدولــة لمتنميــة

العوامل االستراتيجية (الفرص) ف

جديدة

المستدامة  2131وفي معالجة القضايا البحثية القومية كدرا سات مثمث التنمية وتضمينيا آليات لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمـى

 -5ظيــــور الجامعــــة بالســــنوات األخيــــرة فــــي التصــــنيفات

تقديم بحوث إبداعية تطبيقية ،وعمى التعاون العممي والبحثي وعقـد االتفاطيـات الدوليـة ومشـاريع الشـراكة والتقـدم لممشـروعات البحثيـة

العالمية المتميزة
 -6إمكانيــة التواصــل مــع القطــاع الخــاص لتــوفير فــرص

محمياً ودولياً.

( )6االستفادة من التغيرات التكنولوجية والثقافية المتسارعة السـتحداث بـرامج وخـدمات مجتمعيـة متميـزة تسـيم فـي تحقيـق اسـتراتيجية

عمل لخريجي الجامعة.

الدولة لمتنمية المستدامة .2131

 -7وجـــود المثمـــث الـــذىبي لمتنميـــة بنطـــاق الجامعـــة ممـــا

( )7االستفادة من التقدم التكنولوجي في تعظيم دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ومراطبة وتقييم أدائيا بما يحقق بمـا يحقـق

يشــجع أعضــاء ىيئــة التــدريس والبــاحثين لمقيــام باألبحــاث

رفع جودة الخدمات التي تقدميا.

والدراسات الالزمة لتنميتو

( )8تأىيل الكوادر اإلدارية واألكاديمية بالجامعـة لتـولي المناصـب اإلداريـة العميـا وبنـاء صـف ثـاني مـن القيـادات بالجامعـة بمـا يحقـق

 -8تعـــدد الجيـــات المانحـــة لممشـــروعات البحثيـــة محميـــاً

االستفادة من اىتمام وزارتي التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري والتعميم العالي والبحث العممي بتطوير الجياز اإلداري.

ودولياً

( )9دعــم اســتكمال البنيــة التحت يــة والقــدرة المؤسســية واســتكمال الك ـوادر األكاديميــة اإلداريــة بفرعــي الجامعــة باألطصــر والبحــر األحمــر

 -9اىتمــــام وزارة التخطــــيط والمتابعــــة واإلصــــالح اإلداري

ليكونا جامعتين مستقمتين.

ووزارة التعمــــيم العــــالي والبحــــث العممــــي بتطــــوير الجيــــاز

( )11رفع كفاية وكفاءة المـوارد الماديـة والبشـرية بالمستشـفيات الجامعيـة بمـا يكفـل رفـع مسـتويات األداء بيـا وتطـوير الخـدمات التـي

اإلداري.

تقدميا ومتابعة الصيانة الدورية ليا.

 -11وجود بـرامج أكاديميـة متخصصـة يقبـل عمييـا سـوق

( )11وضــع وتفعيــل خطــط وبروتوكــوالت تعــاون لمتــدريب الميــداني والصــيفي لمطــالب والخــريجين والســعي لتــوفير فــرص عمــل أكبــر

العمل ويمكن لمجامعة التوسع في تقديميا.

لمخريجين وربطيم بسوق العمل وتنمية طدراتيم التنافسية.
( )12وضع وتفعيل خطة ومتابعة الممارسات التي تسمم بتطوير ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المتميزة.
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–
اإلشساف العاو

ا.د عباس محمد محمد منصور
رئيس الجامعة

أ.د محمود خضاري معمو

أ.د محمد أبو الفضل بدران

أ.د يوسف أحمد محمد غرباوى

أ.د صالم محمد عبد المعطي

نائب رئيس الجامعة لمدراسات

نائب رئيس الجامعة لمتعميم

نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة

نائب رئيس الجامعة لفرع

أ.د عميد كمية التربية

أ.د عميد كمية العموم

أ.د عميد كمية اتداب

أ.د عميد كمية الطب البيطري

أ.د عميد كمية التربية النوعية

أ.د عميد كمية التجارة

أ.د عميد كمية الزراعة

أ.د عميد كمية األثار بقنا

أ.د عميد كمية الحقوق

أ.د عميد كمية التربية الرياضية

أ.د عميد كمية الطب

أ.د عميد كمية التمريض

أ.د عميد كمية اليندسة

أ.د عميد كمية التربية بالغردطة

أ.د عميد كمية الفنون الجميمة

أ.د عميد كمية طب الفم واألسنان

أ.د عميد كمية السياحة والفنادق

أ.د عميد كمية االعالم

أ.د عميد كمية الصيدلة

أ.د عميد كمية العالج الطبيعي

أ.د عميد كمية الحسابات والمعمومات

أ.د عميد كمية األلسن

أ.د عميد كمية األثار باألطصر

العميا والبحوث

وخدمة المجتمع

والطالب

األطصر

زئيظ فسيل العنل

ا.د حسين محمد أحمد عبد الباسط
مدير مركز التخطيط االستراتيجي ودراسات المستقبل

ا.د حســـين محمــــد أحمــــد عبد الباسـط

فسيل صياغة اخلطة

ا.م.د محمــــــــــد ســـــــيد محمـــــــــــــد الســـــــــــيد

د .طــــــــارق محمــــــــد أبو الفضـــــــــــــــــــــل إبراىـــــــــيم

مدير مركز التخطيط االستراتيجي

نائب مدير مركز التخطيط االستراتيجي

مدير وحدة التفكير االستراتيجي

ا.م.د عمــــــــاد عمــــــي أحمــــــــــد عامـــــــــــــــــــر

د .محمـــــــــــود محمــد حســــــــــــــين أحمــــــــــــــد

أ.م.د عمـــــــــــرو عبد القــــــــــادر محمـــــــــــــــــــــــــــــود

أ.م .د محمد إسماعيل أحمـــــــد عبد الكــــــــريم

د .حمـــــــــــــــــــــــــدان سعــــــــــد نجــــــــــــــــــــــــــــار

د .طرشــــــــــــــــــــــــي سعــــــــــــــــدي أحمــــــــــــــد سعـــــــــيد

عضو مركز التخطيط االستراتيجي

مدير وحدة بحوث ودراسات المثمث الذىبي

عضو مركز التخطيط االستراتيجي
عضوا

فسيل التحليل البيئي

مدير وحدة اإلدارة اإلستراتيجية

عضو مركز التخطيط االستراتيجي

ا.د حســــــين محمــــــــــد أحمـــــــد عبد الباســـــط

ا.م.د محمــــــــــد ســـــــيد محمـــــــــــــد الســـــــــــيد

أ.م.د عمــــــــــــرو عبد القـــــــــــــــــــــــادر محمــــــــــــــــــود

د .محمــــــــــــود محمــد حســــــــــــين أحمـــــــــــــــــد

أ.م .د محمد إسماعيل أحمــــــــد عبد الكـــــريم

د .طــــــــارق محمــــــــد أبو الفضـــــــــــــــــــــل إبراىـــــــــيم

د .ىنـــــــــاء اسماعيل صبـــرة صالــــــــــــــــــــــــــــم

د .فاطمـــــــــــــة محمـــــــد عبد الـــــــرازق الفقي

د .طرشــــــــي سعـــــــــــــــدي أحم ــــــــــــــــــــــــــــــد سعـــــــــــيد

أ.م.د مايكـــــــــــل مجـــدي زكي إبراىيــــــــــــــــــــــــم

ا.م.د خالـــــ ـــد بن الوليد عبد الفتــــــــــــــــــــــــــاح

د .أحمــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــعـيد أحمــــــــــــــــــــــــد عمي

م.م محمــــــــــــد حمــــــــدي إبراىـــيم عمــــــــــــــــي

م.م وفــــــــــاء محمــــــــــــــد محمـــــــــــد فــــــــــــوده

م.م محمــــــــــــد رمضــــــــــــــــان عبد اهلل محمـــــــــــــــــــد

أ.د ليـمة يوســـــــــــــــف حميــــد يوســــــــــــــــــــــــــف

أ.م.د .رأفــــــت شيبت الحمــــد بييج خمف اهلل

م.م رندا عــــدلـــــــــــــــــي محمــــــــــــــد عايــــــــــــــــــــــــــــــــــد

د .مصطفـى محمـود محمـــــــــد محمـــــــــــــــــــــــــد

د .محمــــــــد حســــــين عمـــــــى حمــــــــــــــــــــــدان

م .أميمــــــــــة عبد الناصــــــــــر محمد مصطــــــــــــــــفى

د .عبد الموجود محمـــــد محمـــــــــــــــــــود محمد

م .فاطمـة ربيــــع أحمــــــــــــد حمــــــــــــــــــــــــــــدان

م .سيـــــــــــام عمي مبــــــــــارك محم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

د .محمـــــــــــــــــد خضـــــــــــــــــــــــري محمد عرابى

د .ىشــــــــــام أسامة عبد الراضـى منـــــــــــــوفى

م.م أحمـــــــــد رفاعــــــــــي حســـــــــــين حســـــــــــــــــــــــــــن

د .محمـــــــد محمــــود محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد عمـــي

د .مـــرفت محمـــــــد حســــــــــــــــــن مصطــــــــــفى

م.م زينـــب بـــــــــــالل محمـــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــد

د .محمـــــــــد السيد كامـــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــــــــــد

أ.م.د كريمـــــــة رمضان أبو زيد سميمــــــــــــــان

م.م .ســــــــــــــــموى إبراىــــــــــــــــــــــــــــــيم ســــــــــباق عمي

د .عمـــــــى حســـــــــــن عبــــادي حســــــــــــــــــــــــــن

د .فاطمة الزىــــــــراء محمد فــــــــــوزى يحى

د .رفــــــعت عمـــوي حافــــــــــــــــــــــظ عــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

د .محمـــــــود محمــــد عبدالحميد احمد عوض

د .عبدالرؤوف محمـــد محمـــــــــد اسمـــــاعيل

د .أحمـــ ـد عبد الفتـــــــــــــــاح حســـــــــــــــــــين أبو حديد

د .أحمــــــــــــــد سعـــــــــــــد أحمـــــــــــد حســـــــانين

أ .شـــــــــــــــوطي محمـــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــــين

أ .مجـــــــــــــدي عبد الراضي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

أ .أحمــــــــــد حمــــــــــدي يوســـــــــــــــف موســــــــى
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فسيل املساجعة اللػوية للدطة االضرتاتيحية جلامعة جيوب الوادي

أ.د ليمة يوسف حميد يوسف (كمية األلسن)

د .فاطمة الزىراء محمد فوزي (كمية اتداب)

أ  .محفوظ حارس سالم محمد ( كمية التربية)

الفسيل االضتشازي

أ.د عبد المتين موسى عبد المطيف
رئيس الجامعة السابق
أ.د حفني إسماعيل محمد

أ.د  /سيد احمد محمد طو

نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعميم والطالب

نائب رئيس الجامعة السابق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

فسيل مساجعة وحتهيه اخلطة اإلضرتاتيحية

أ.د أحمد عكاوي عبد العزيز

أ.د إبراىيم سعد محمود شحاتو

مستشار عمادة التطوير والجودة بجامعة الممك سعود

مستشار مدير جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل لمتطوير
(جامعة الدمام سابقا) بالمممكة العربية السعودية

بالمممكة العربية السعودية

للتواصل
بجامعة جنوب الوادي
www.svu.edu.eg
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