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سعى الكلية بب

ديم ال ي وتق

ا وخارجي حلي

المي وذل  الع

ة وة الحقيقي

وفير د من ت

ال لدراسية ب

  . الهادف

ار الحرص تب

احد فيمل و

ا نا ومجتمعن
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ندســــة ببنه

  مة
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د ان الب لك آ

رامج ال ط الب

ن المجتمعي
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هد آفريق عم

 على جامعتن
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 محمد امح

 آليـــة الهن
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ل دة من قب
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ارات للقط ش
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ل العم من قب

ونحن إذ نثمن

ل والذي سي

وأخص بمل

إلعداد هذه
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ت ثمرة طيب

ع القطاعج  مي

ود ءة والمحم

 الخطة االست

ديم االستش تق

ؤتمرات والم

لعمل الجاد لل

عليمية وخدم
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تور عم
ى أشرف األ

شرفني أن 

والتي جاءت
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في الععزيمة
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ت وورشات
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مهم لتطوير

ن من خالله
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ا   مثيال مته
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 بالكلية
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 ضوء المناف
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 ومواصلة 

وبالتحديد يم

حددة تشارآية

رة مستمرة

ل أساسي وم

جامعة يمكن

يط االستراتي

ة رائدة على
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مرجع مهني

مد

3 |  

– ٢٠١٦(ا

تيجي با
بمرحلة الدأ

ي ضوج وف

مواصلة النم

.  

ة التحديات
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  جية
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  جية
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ال

يد الكلية ومدي

وآيل الكلية

آيل الكلية لشئ

وآيل الكلية

رئيس قسم

 خارج الكلية

دسة الميكانيكي

رئيس قسم ا

س قسم العلو
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مقرر معيار الت

مدير إ
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ط اتحادرئيس 
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ستراتيج
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ي واإلدار لفن

حت االشراف

ه وق. وتأهيل

عمي

وآ

ة تدريس من

يس قسم الهند

رئيس

ع

مق

ة القابضة لميا

ر

يق اإلداري للخ

اــة ببنهــس

طة االس
ات األآاديمي

ل الف والتأهي

تحستراتيجية

ه الفريق و

عضو هيئة

رئي

رئيس الشرآة
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ة الهندســكلي

يذ الخط
عة من القياد

وايير الكفاءة

  . ببنها

لخطة االستيل

وتوجي العام
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لواحد ندا

 د سليمان

 ى البطش

 د متولي
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 ح البيطار
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 لذآي
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 عفيفي

ر مجاهد
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جد

ة لكــراتيجي

د وتنفي
تقاء مجموع

اة   ا لمع طبق

ة الهندسة ب

التنفيذي قير

ا م االشراف

لى التشكيل 

 للخطة االست

  االسم

ح محمد عبد ا

ف محمد أحمد

شام محمد على

رق عبد الحميد

مد السيد على

الجنإبراهيم . 

حمد عبد الفتاح

محمود فتحي

معتز صالح ال

ود السيد عابد

عمر محمد س

ر أبو الفتوح 

صطفى محمود م

مصطفى زآى

ة االسترــخط

ق اعدا
 اختيار وانتق

ة ة المعاون

راتيجية بكلية

فرالتشكيل م

تولى مهامي

م عل٢٠١٦

فريق اإلداري
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عارف. د.أ 
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محم. د.أ 

.د.أ 
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م. د.م.أ 
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محمو. د.أ  

. د  

سمير.أ  

مص. أ  

م  

الخ

فريق
لقد تم

والهيئ
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قد تمو

والذي

/     /
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م
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٤
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٩
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١٢
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 الصفحة رقمم 

 ة

ة

  مة

ة االستراتيجي

 ميكانيكية 

 ميكانيكية

 ية األساسية

ة الكهربية

  الميكانيكية

دسية األساسية

كانيكية

 األساسية

 يكانيكية

 ة

 حدة المالية

 لعميد

المقدم      

  الصفة

تنفيذي للخطة

م الهندسة الم

م الهندسة الم

لعلوم الهندسي

د بقسم الهندسة

بقسم الهندسة 

سم العلوم الهند

م الهندسة الميك

علوم الهندسية

 الهندسة المي

ر إدارة الكلية

ي ومدير الوح

مكتب الفني للع

 حدة الجودة

  جية

– ٢٠٢٢(

س الفريق الت

مدرس بقسم

مدرس بقسم

درس بقسم ال

مدرس مساعد

مدرس مساعد

رس مساعد بقس

 معيد بقسم

معيد بقسم الع

معيد بقسم

مدير

المدير اإلداري

مدير الم

وح

خطة االستراتيج
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رئيس

مد

م

 مدر

يق التنفيذي للخ

اــة ببنهــس

الفري): ٢(دول

ة الهندســكلي

 :ستراتيجية

  

  حسن

 طه ذ نون

 عبد الغفار

 مد نور

حجازي

 صالح ة

حمد مسعود

براهيم

 الجندي

 ميد عامر

 ح عفيفي

 السيد

 متولي

 بد العزيز

جد

ة لكــراتيجي

ي للخطة االس

االسم

رفعت محمد/ د

لسيد محمود ط

طارق عادل عب

أسامة محمد/ د

أمل صبري ح/ 

محمد شحاتة/ 

سماء محمود مح

إبمحمد على / م

حورية سامي 

يحيى عبد الحم

الفتوحسمير أبو 

حازم أمين / أ

بكر محمود م/ أ

سهير أمين عب 

ة االسترــخط

التنفيذيفريق

 

د 

ا/ د 

/د 

 

/م   

/م 

أس/ م   

 م 

/م   

ي/ م  

س/ أ  

  

أ  

/أ   

الخ

الف -٢

م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

  

  

  

 

  

  

  

 



 

 
 الصفحة رقمم 

  مة

  الميكانيكية

 دنيةسة الم

  الميكانيكية

 رج الكلية

 سة المدنية

 سة المدنية

 ميكانيكية

  الميكانيكية

  الميكانيكية

 كهربيةة ال

 لكهربية

 لكهربية

المقدم      

  الصفة

قسم الهندسة

 بقسم الهندس

قسم الهندسة

جامعة من خار

بقسم الهندس 

 بقسم الهندس

م الهندسة الم

  الصفة

قسم الهندسة

قسم الهندسة

بقسم الهندسة 

سم الهندسة ال

سم الهندسة ال

  ستراتيجية

– ٢٠٢٢(

بق ستاذ متفرغ

أستاذ متفرغ

ستاذ متفرغ بق

الجعضو من 

ساعدأستاذ م

أستاذ مساعد

مدرس بقسم

  عة والتدقيق

بق ستاذ متفرغ
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  نبذة تاريخية عن كلية الهندسة ببنها:   1-1

رلتكنوروجي لببن  لوم ةلقر اقسددبلب للقرد ريبإنشدد القرهد  ل 23/4/1988 في 334اقمللقروزقايصدد القرارقال

،لوأج زلقرارقالأنلتكونلقر اقسبللفيلقر ن سبلوقرتكنوروجي لخهسلسنوقتلرلحصوللعلىلداجبلقربك روايوس

تصددد البارقالمزلوزيرلقرتدليمللقرتيمتصدددلبلأولعلىلمرقطبلابا لرلن  للقرتحلتح دللقرة حبلقر قخليبلرلهد  ل

بتشدددكيبلر نبلروخدددالخربلقر اقسدددبلرلصددد و ل 347اقمللقروزقاي صددد القرارقا 26/4/1988 في قرد ري

رلهن جلعزلبك روايوسلقر ن سددبل،لوأنلتتهيبلب رر باللقردلهيقر اقسدديبلب رهد  لمالمرقع ةللأيليابلقرهوددتوحل

هتقلقره  لل،لوخددددهللقرل نبلقرد ي لمزلعه قاللفيوفا لألخرلقرترواقتلقردلهيبللقرتكنوروجي قرتخصددددصددددي

  . مصرلفي تلقرهصريبلوخبرقالقرصن عبلوأس تتةلقر  مد

/19/11 فيا يسلقر ه وايبلب فتت حلقرهد  ل/وت ضددددبلقروددددي  8/10/1988ب أتلقر اقسددددبلب رهد  ليولل

وطتىلق مللقرة حبلقر قخليبلرلوي لقألست ذل 1988وتملإع قدلقرخرطلقر اقسيبلخةللقر ترةلمزلإبريبل 1988

إلطدد رت دد لإرىلقره لسلقألعلىلرل دد مددد تلرهددد درددبل دددددد دد دةل 1990سددددددبتهبرللفيوزيرلقرتدليمل/قردد وتوا

تهنح  لولي تلقر ن سدددبلب ر  مد تلقرهصدددريبللقرتييهنح  لقرهد  لبشددد  دقتلقربك روايوسللقرتيقربك روايوسل

ستد نللقر وربلخةللهتللقره ةلبخبرقتلقرهتخصصيزللفي قرههلكبلقرهتح ةللفيقرتخصص تلقرهن ظرة،لوق لق

 .ب إلخ فبلإرىلقرخبرقالقرهصرييزلقربرير نيوقره لسللقرد ريمزلخةللبرن مجلتد ونلبيزلوزقاةلقرتدليمل

توصددددددي تلر نبلقرهد ديتلب ره لسل 8/1/1994وق لأعته لقره لسلقألعلىلرل  مد تلب لوددددددت لبت اي ل

يهنح  لقرهد  للقرتي سددبلوقرتكنوروجي لوذركلبهد دربلداجبلبك روايوسلقر ن 30/12/1993ب لوددت  لبت اي ل

قرتخصددددصدددد تللفيتهنح  لقر  مد تلقرهصددددريبللقرتيرلتكنوروجي لببن  لب اجبلبك روايوسلقر ن سددددبللقرد ري

  .قرهن ظرة

رلتكنوروجي لقرىلج مدبلبن  للقرد ريوقرهتضهزلخملقرهد  ل 2006رونبل 83اقمللقر ه وايوق لص القرارقال

رلتكنوروجي لداجبلبك روايوسلقر ن سبللقرد ري  لبن العلىلالبلم لسلقرهد  لعلىلأنليهنحلم لسلج مدبلبن

قره جوددتيرلدبلوللقر اقسدد تلقردلي لوداجبللووترك. قر قخليبقرة حبللفيقرتخصددصدد تلقرهبينبللفيوقرتكنوروجي ل

 .قرة حبلقر قخليبلفيقرتخصص تلقرهبينبللفي
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بتد يبلبدضلأطك للقرة حبل 2011رودددنبل 16 اقمقرهودددلحبلوق لصددد القرقالا يسلقره لسلقألعلىلرلاوقتل

( " 13)بهوددهىلقربن للقرث نيبليوددتب لقربن لقرث رثلعشددرلقره دةللفيقرتن يتيبلرا نونلتن يملقر  مد تلوقرهتضددهزل

 .2011م اسل 16 فيونشرلب ر ري ةلقررسهيبل" رلتكنوروجي لببن  لبهوهىلوليبلقر ن سبلببن  للقرد ريقرهد  ل

  :للكلية العامةاألهداف    1-2

 :اآلتي فيمثل األهداف العامة للكلية تت

 .تخريجلم ن سيزلعلىلمدرفبلب ألس ريبلقر ن سيبلقرح يثب -

 .إع قدلقركوقدالقرا داةلعلىلإي  دلطلوللرلهش وبلقر ن سيبلوقتخ ذلقرارقاقت -

 .سوقلقردهبلفيإع قدلم ن سيزلق دايزلعلىلقرهن فوبل -

 .متك مبلوتربوي تدليهيتنهيبلقرايملقألخةقيبلوقرتربويبلرلخري يزلبخلقلمن خل -

 .قرةزللرلار ع تلقرصن عيبلوقرخ ميبلوخ مبلقره تهالقر ن سيقإلس  للفيلقرترويرلوقر عمل -

 .قرهتروالقيبتك ايتوفيرلداقس تلعلي لتتوملبهبجلقردلوللقر ن سيبلب رت ريبلوقرتربيقلرتنهيبلقر كرل -

 .قره  يتلقرح يثبلوغيرلقرتالي يبلفيدواقتلتدليملوت ايبلموتهرلت   لإرىلترويرلأدقالقره ن سيزلتوفيرل -

 .قستخ قللإمك ني تلقركليبلبه ليخ للقره تهالقرهحيطلويوفرلفرصبلرت ايبلقررةب -

قربيئبلقرهحيربلوتا يمللفيقردهبلوهروبلرلبحوثلوداقسدد تلقر  وحلرحبلقرهشدد وبلقرهرتبربلب رصددن عبلوقإلنت جل -

 .قيستش اقتلقر ن سيبلرلهنشآتلورهشروع تلقربنيبلقألس سيبلبك فبلأنوقع  

  :القيادات االكاديمية بكلية الهندسة ببنها   1-3

 الوظيفة االسم م

 عميد الكلية  سامح محمد عبد الواحد ندا /د.أ 1

 التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  سليمان أحمد محمد عارف /د.أ 2

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا البطشعلي هشام محمد  /د.أ 3

 عطية المتولى الحميد عبد طارقأ.د/  4
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون 

 البيئة

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية قائم بعمل  أحمد عبد الفتاح البيطار /د.م.أ 5

 رئيس قسم الهندسة الكهربية أحمد سيد سليم شوقى أشرف/د.أ 6
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 رئيس قسم الهندسة المدنية  رباح محمد موسى مصطفى/د.أ 7

 األساسية الهندسية رئيس قسم العلوم قائم بعمل  معتز صالح الذكى/د.م.أ 8

 (: القيادات األكاديمية بكلية الهندسة ببنها1-1جدول )

  :الهندسة ببنهاوالتنظيمي بداخل كلية  الهيكل اإلداري   1-4

هيكةلتن يهي لر  ليدته لمزلقروددددددلربلقرهختصددددددبلبد لأختلاقيلقر   زلقرهروبيلرلتن يملتضددددددالوبلوط ةل

يبلترتيبلقيفرقدلخددددددهزلهيكبلقولإا التتد ونلفي لقر  ودلرتحايقلل،وقإلدقاة وقرتن يملهولعب اةلعزلعهل

وتوزعلقره  للوقروقجب تلل،ويتملتح ي لقألس ريبلوقره  للقرتيلتحاقلهتللقيه ق ل،قأله ق لقرهرسومبلرلوط ة

 .ب ر يكبلقرتن يهيلرلوط ةعلىلوظ  فلفيل كبلتن يملهرميليدر ل

ويوخحلقر يكبلقرنش القرتيلته اس لقروط ةلوقرتبديبلويرقعىلتاويملقروط ةلقرىلأقو للوقدقاقتلبه ليتن سبل

ويكونلعلىلقهبلقر يكبلقرتن يهيلرلكليبلعهي لقركليبلقرتيلياوللل،قرهنوالب  مالنشدددددد القروط ةلوط ملقردهبل

بهب  دددددرةلتن يتلقرقاقتلم لسلقركليبلوقره لسلقألعلىلرل  مد تلوتصدددددريفلأموالقركليبلويد ون لفيلتن يتل

بدبلمب  رةلهتللقره  للقرو دةلووةالقركليبلوقرو دةلاؤس القألقو للقردلهيبلوأميزلقركليبلوبدضلقإلدقاقتلقرت 

 .روي دت 
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  :ةــة والوصفيــات األساسيــالبيان   1-5

  اإلمكانيات المتاحة للكلية: 1-5-1

تتهيبلوليبلقر ن سبلببن  لب رهوقالقر غرقفيلقرهتهيبلطيثلتاالفيلوسطلم ينبلبن  لع صهبلمح ف بلقراليوبيب،ل

وملعزلمح ف بلقرا هرةلويوج ل 45بهوقد  لقيسترقتي يلعلىلقرخريربلطيثلتبد لطوقريلوتتهيبلم ينبلبن  ل

ب  لمحربلقر اقتلبن  لقرتيلتربطلجهيالمح ف  تلوج لبحريلبهح ف بلقرا هرة،لوه لتحتويلأيضدددددد لعلىل

ليهيلبكبلهوقصةتلوقرتيلتدهبلريةلون  اقلوبلذركليتيحلركليبلقر ن سبلببن  لفيلخ مبلمحير  لقإلقمرقوبلرل

 .س وربلويور

ن ع تلطيثلتد لم ينبلبن  لمروبلل ومزلقرههيبقتلقألخرحلركليبلقر ن سدددددددبلببن  لقرب  لمزلمرقوبلقرصدددددد

مح ف بل)قرصددن ع تلقيركترونيبلفيلمصددرلوه لتاالم ينبلبن  لب راربلمزلقرهنرابلقرصددن عيبلبه ينبلقويوددن ل

يب م ينت( قرهنوف يب)يلاوخلوقليوبلوقرهصددددددد نالوقرواللقرهختل بلفيلوةلمزل هتلل(مح ف بلقراليوب وبل ،ل

تتيحلرلكليبلعهةتللقرخي اقتلأثن القرت ايبلقرصددددددي يلوه  قره  خددددددلبلبيزلقرد ي لمزلوقمبلتتيحلرلر ربقرد

ويارب ملأوثرللتدليهيبلررةب  لمه ليؤهل ملرلحي ةلقردهليبلويثابلم  اقت ملقرتربيايبلوقردهليبلون وقتلاطةت

 .مزلقروققالقردهلي

وتنقسممم الكلية الى لأرفلمترلمربالفاطلثةثونل(2م 30000)تاالقركليبلعلىلمودد طبلموددرحبلقجه ريبلتبل ل

لثالث مباني: 

ويوج لب لقرهك تبلقإلدقايبلوتشددددهبلمكتبلقروددددي لماوددددملقرىلخهسلاوقبقل (:القديم)المبني الرئيسممممي  -1

وجهيالقألقو للوقروط قتللقألقو للقردلهيبعهي لقركليبلوقرو دةلقرووةالوقرو دةلاؤس ال/قألست ذلقر وتوا

وقروالللوقر اوسلقإلدقايبلقرهختل ب،لب إلخدددددد فبلقرىلقرهكتببلقردلهيبلوجبالمزلق ع تلقرهح خددددددرقت

 .وقرهد مبلوص يتلقررسم

ماوددددددملقرىلثةثلاوقبقلوهولقمت قدلرلهبنىلقرا يملطيثليتملقرربطلبين ه لعزلاريقلع دل :المبني الجديد -2

وقرواللوقرهد مبلوصددددد يتللوقر اوسلويوج لب لجبالمزلق ع تلقرهح خدددددرقتلووبريلمشددددد ل( 2)

 .قررسم

تدريب -3 يبلقر ن سدددددددبلماوددددددملعلىلأابالاوقبق،لوب لقسددددددتكه للوهو :مبنى ال ا ع تل أط ثلمب نلول ر

 .وقرهد مبلوص يتلقررسملوقر اوسلرهح خرقتق
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 : قاعات المحاضرات والدروس -

تتهيبلقركليبلب طتوق   لعلىلو 2م( 3847)تبل لقجه ريلمودد طبلقرا ع تلقرهخصددصددبلرلهح خددرقتلوقر اوسلطوقريل

وه لتتهيبل( ميكروفونلوأن هبلصددددوتيبل–دقت ل ددددولت  عليل)ق ع تلرلهح خددددرقتلم  بةلبوسدددد  بلقردرةلقرح يثبل

 .قراصوحلرلرةبقرودبلقرهو طبلولب ودةلقرت ويبلوقيخ اةلوه لقن  لمن سببلمزلطيث

 : في الجدول التالي تفصيل بقاعات المحاضرات والدروس في الكلية

السعة  القاعة م
السعة  القاعة م المبنى مالحظات  (طالب)

 المبنى مالحظات  (طالب)

 مح خرة 160 1م اجلأ 1

قرهبنىل

 قر  ي 

24 
ط رةل

505 
 سكشز 45

المبنى 

 القديم

 25 مح خرةل 160 2م اجلأ 2
ط رةل

451 
 سكشز 45

 26 مح خرة 75  3م اجلأ 3
ط رةل

452 
 سكشز 45

 27 مح خرة 50 4م اجلأ 4
ط رةل

453 
 سكشز 45

 28 مح خرة 60 5م اجلأ 5
ط رةل

454 
 سكشز 45

 29 مح خرة 60 6م اجلأ 6
ط رةل

455 
 سكشز 45

 30 مح خرة 60 7م اجلأ 7
ط رةل

456 
 سكشز 45

 31 مح خرة 60 8م اجلأ 8
ط رةل

457 
 سكشز 45

 مح خرة 140 1م اجلب 9

مبنى 

 التدريب

32 
ط رةل

458 
 سكشز 45

 33 مح خرة 140 2م اجلب 10
ط رةل

459 
 سكشز 45

 34 مح خرة 140 3م اجلب 11
ط رةل

460 
 سكشز 45

 35 مح خرة 140 4م اجلب 12
ط رةل

461 
 سكشز 45

13 
م اجل

503 
 مح خرة 90

المبنى 

 القديم

36 
ط رةل

462 
 سكشز 45

14 
ط رةل

501 
 37 مح خرة 160

ط رةل

463 
 سكشز 45

15 
ط رةل

401 
 38 مح خرة 160

ط رةل

351 
 سكشز 45

16 
ط رةل

402 
 39 مح خرة 90

ط رةل

352 
 سكشز 45
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17 
ط رةل

357 
 40 مح خرة 140

ط رةل

353 
 سكشز 45

18 
ط رةل

358 
 41 مح خرة 140

ط رةل

354 
 سكشز 45

19 
ط رةل

303 
 42 مح خرة 100

ط رةل

355 
 سكشز 45

20 
ط رةل

408 
 43 مح خرة 100

ط رةل

356 
 سكشز 45

21 
ط رةل

409 
  ص ربلاسم  ط رةل 44 مح خرة 100

22 
ط رةل

502 
  ص ربلاسم  ط رةل 45 سكشز 45

23 
ط رةل

504 
  ص ربلاسم  ط رةل 46 سكشز 45

 تفصيل بالقاعات المخصصة للمحاضرات والتمارين(: 1-2جدول )

 :التخصصية الورش والمعامل -

تدتبرلوليبلقر ن سدددددددبلببن  لمزلقركلي تلقررق  ةلفيلم  للقرتدليملقرتكنوروجيلفيلمصددددددرلوون  لتدته لعلىلقرتربيقل

ببن  لإمك ني تلجي ةلمزلطيثلقرهد مبلوقروالللقردهليلفيلجهيالقرتربيا تلوقرهوقدلقر اقسدديب،لوتهتلكلوليبلقر ن سددب

 : وقرتيلتخ للب واه لمد ملقرهاراقتلقر اقسيبلفيلجهيالقألقو للوقرتخصص تلويهكزلطصرهملب ر  وللقرت ري

 (2م)المساحة  السعة الطالبية القسم الورشة /اسم المعمل  م

 وا بلقروهكرة 1

 الهندسة الميكانيكية

(20-25) 119 

 104.2 (25-20) قرهد دنلوا بلسب وب 2

 331.35 (25-20) يبقوا بلقر ر 3

 162.3 (25-20) وا بلقرخرقاب 4

 143.74 (25-20) وا بلقرن  اةلوقرنه ذجلوقر ه ن ت 5

 162 (25-20) وا بلقرها  طلوقرت ليج 6

 271.95 (25-20) وا بلقرلح للوقرح قدة 7

 119 (25-20)لوا بلقربرقدةلوقرترويب ت 8

 51.98 (25-20)لمدهبلقرر قبلقرشهويب 9

 147 (25-20)لمدهبلقآليتلقرحرقايب 10

 295.1 (25-20)لمدهبلخوقصلوما ومبلقرهوقد 11

 217 (25-20)لقآلريمدهبلقراي س تلقر قيابلوقرتحكمل 12

 196 (25-20)لوقرتبري لوقرتكييفلقإليض حمدهبلوس  بل 13

 376.3 (25-20)لمدهبلآيتلقيطترقق 14
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 245.7 (25-20)لقروي اقتمدهبل 15

 147 (25-20)لمدهبلقر لبقتلوفحصلقربيئب 16

 397.5 (25-20)لقرهوق اللميك نيك لمدهب 17

 49.5 (25-20)لني تمدهبلقرهيك ترو 18

 49.5 (25-20)لمدهبلقرنهتجبلوقرهح و ة 19

 146.6 (25-20)لتصنيالبهو ع ةلقرح سبلقآلريمدهبلقر 20

لمدهبلما ومبلقرهوقدلوقرخرس نبلقرهولحب 21

 ةدنيالهندسة الم

(20-25) 128 

 84 (25-20)لمدهبلقرهو طب 22

 82.55 (25-20)لهبلهن سبلقرترببلوقألس س تدم 23

 15.6 (25-20)لمدهبلارق 24

 147.25 (25-20)لمدهبلقرتربيا تلقر ن سيب 25

 123.7 (25-20)لمدهبلقر ن سبلقرصحيب 26

 307.125 لمدهبلقرريلوقر ي اوريك  27

 :تابع جدول الورش والمعامل التخصصية

 (2م)المساحة  السعة الطالبية القسم الورشة /اسم المعمل  م

 سيوكومدهبل 27

 ةكهربيالهندسة ال

(20-25) 63.36 

 59.5 (25-20) مدهبلمب دئلإركتروني تلقراوح 28

 58.65 (25-20) قآليتلفيمدهبلقرتحكمل 29

 569.22 (100-80) (لمدهبلط سب4ع دل) 30

 97.2 (25-20) مدهبلتربيا تلهن سيب 31

 113.85 (25-20) مدهبلإركتروني تلدقياب 32

 91.35 (25-20) مدهبلدوق رلمنرايب 33

 117.56 (25-20)لمدهبلقتص يت 34

 36.74 (25-20)لمدهبلأج بةلمنبريب 35

 60.35 (25-20)لوقويلو ربيبمدهبلتربيا تلآيتل 36

 58.65 (25-20)لاقديولوتلي بيونمدهبل 37

 48 (25-20)لأج بةلابيبمدهبل 38

 66 (25-20)لسيهنبمدهبل 39

 113.85 (25-20)لمدهبلهن سبلو ربيب 40

 icdl  72مدهبل 41

 icdl  58.08مدهبلقختب اقتل 42
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 58.05 ل1مدهبلدوق رلمتك ملبل 43

 52.5 ل2مدهبلدوق رلمتك ملبل 44

 16 لمدهبلتحهيضلدوق ر 45

 50.49 (25-20)لمدهبلمد ر  تلدقياب 44

 59.81 (25-20)لهبلهوق ي تلوموج تدم 45

ل(لمدهبلقرلغب2ع دل) 43

 العلوم االساسية

(50-60) 146.6 

 296.6 (25-20)لمدهبلقر يبي ا 44

 179.76 (25-20)لمدهبلقركيهي ا 45

 90.47 (25-20)لمدهبلقرتلوث 46

 59.67 (25-20)لميك نيك مدهبل 47

 41.4 (90-80)لمدهبلخوا 48

 (: المعامل والورش التخصصية 1-3جدول )

 (المرحلة الجامعية)وتوزيعهم  أعداد الطالب -

 (:2015-2010)في الجدول التالي سيتم عرض إحصائية بأعداد الطالب في جميع األقسام في الفترة الزمنية 

 القسم الصف

 اعدادي
علوم 

 أساسية
130 398 294 264 598 864 

الفرقة 

 األولى

 191 145 115 162 45 245 ميكانيكا

 175 137 106 142 133 146 كهرباء

 160 122 99 150 74 209 مدني

الفرقة 

 الثانية

 138 122 163 169 155 199 ميكانيكا

 125 94 134 45 184 192 كهرباء

 124 109 154 127 240 338 مدني

الفرقة 

 الثالثة

 113 123 142 115 168 137 ميكانيكا

 90 120 41 137 184 197 كهرباء

 111 132 98 172 273 159 مدني

الفرقة 

 الرابعة

 108 184 178 196 214 265 ميكانيكا

 113 71 151 219 204 307 كهرباء

 117 170 263 343 188 273 مدني

 2429 2127 2008 2271 2460 2797 اجمالي عدد الطالب

 (: إحصائية بأعداد الطالب في كلية الهندسة ببنها 1-4جدول )
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 (:2015-2006)الفترة الزمنية ( اعدادي)في الكلية  ينإحصاء ألعداد الطالب المقبول الشكل التاليفي 

 

 إحصائية بأعداد الطالب المقبولين في الفرقة االعدادي(: 1-2) شكل

 (:2015-2010)في الفترة الزمنية ( الفرقة اعدادي)في الجدول التالي سيتم عرض إحصائية بنتائج الطالب 

 العام الدراسي
 التقدير

 اجمالي
 راسب مقبول جيد جيد جدا امتياز

2010-2011 - 6 18 34 11 69 

2011-2012 9 70 157 44 45 325 

2012-2013 8 35 81 77 19 220 

2013-2014 10 53 115 45 40 263 

2014-2015 14 62 133 156 80 445 

 (2010-2015في الفترة من ) (: إحصائية بنتائج الطالب الفرقة إعدادي1-5جدول )

 (:2015-2010)في الفترة الزمنية ( بكالوريوس)في الجدول التالي سيتم عرض إحصائية بنتائج الطالب 

 القسم العام الدراسي
 التقدير

 اجمالي
 راسب مقبول جيد جيد جدا امتياز

2010-2011 

 243 26 136 74 7 - ميكانيكا

 185 14 39 80 48 4 كهرباء

 252 37 78 123 12 2 مدني
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2011-2012 

 161 23 76 51 11 - ميكانيكا

 208 19 44 103 38 4 كهرباء

 214 31 125 47 6 5 مدني

2012-2013 

 162 9 86 49 17 1 ميكانيكا

 185 14 55 78 35 3 كهرباء

 278 30 151 76 19 2 مدني

2013-2014 

 120 15 57 36 9 3 ميكانيكا

 160 12 45 68 32 3 كهرباء

 216 26 77 81 30 2 مدني

2014-2015 

 145 39 75 29 2 - ميكانيكا

 57 10 24 18 5 - كهرباء

 147 30 78 29 10 - مدني

 (2010-2015(: إحصائية بنتائج الطالب )بكالوريوس( في الفترة من )1-6جدول )

 

 (:مرحلة الدراسات العليا)أعداد الطالب وتوزيعهم  -

 (:2015-2010)في الجدول التالي إحصائية بأعداد الطالب المقيدين بالدراسات العليا في الفترة الزمنية 

 اجمالي دكتوراه  ماجيستير دبلوم القسم العام الدراسي

2010-2011 

 12 - 8 4 ميكانيكا

 15 - 15 - كهرباء

 - - - - مدني

2011-2012 

 23 - 17 6 ميكانيكا

 18 - 18 - كهرباء

 10 - 10 - مدني

2012-2013 

 17 - 11 6 ميكانيكا

 51 - 51 - كهرباء

 24 - 24 - مدني

2013-2014 

 61 4 54 3 ميكانيكا

 111 9 102 - كهرباء

 43 9 34 - مدني

 12 7 5 - علوم اساسية

2014-2015 
 36 3 23 10 ميكانيكا

 125 7 118 - كهرباء
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 41 8 25 7 مدني

 22 9 13 - علوم اساسية

2015-2016 

 59 6 46 7 ميكانيكا

 148 21 127 - كهرباء

 78 19 44 15 مدني

 22 9 13 - علوم اساسية

 (2010-2015بأعداد الطالب المقيدين بالدراسات العليا في الفترة )(: إحصائية 1-7جدول )

 (:2015-2010)في الجدول التالي إحصائية بأعداد الطالب الحاصلين على الدرجة في الفترة 

 اجمالي دكتوراه  ماجيستير دبلوم العام الدراسي

2010-2011 14 7 - 21 

2011-2012 1 11 - 12 

2012-2013 3 17 - 20 

2013-2014 2 14 - 16 

2014-2015 1 16 - 17 

 (2010-2015الحاصلين على الدرجة في الفترة ) بطالب الدراسات العليا(: إحصائية 1-8جدول )

 :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -

وووقدالعلهيبلمتهيبةلعلىلقرصدددددددي لقإلقليهيللذولمؤهةتلعلهيبلوبيرةلتضددددددملوليبلقر ن سددددددبلببن  لا قملأو ديهي

وقرهحليلوه لقن  لط صلبلعلىلقرد ي لمزلقر وق بلقردلهيبلعلىلجهيالقرهوتوي تلب إلخ فبلقرىلقرهش اوبلقر د ربلفيل

 .فيلقرتروالقربيئيلوقره تهديلوقنت ج  لقر د للفيلقره تهالقردلهيقألنشربلقراوميبلوقرهحليبلوقس  م ت  ل

 :2016-2015في الجدول التالي أعداد أعضاء هيئة التدريس طبقا للدرجة العلمية للعام الدراسي 

 الدرجة العلمية
 علوم أساسية مدني كهرباء ميكانيكا

 اجمالي
 الخارج موجود الخارج موجود الخارج موجود الخارج موجود

 1 - 1 - - - - - - أستاذ غير متفرغ

 7 - 1 - 1 1 1 - 3 أستاذ متفرغ

 1 - 1 - - - - - - أستاذ مساعد متفرغ

 9 - 2 - - - 3 1 3 مدرس متفرغ

 8 1 - - 3 - - 1 3 أستاذ

 14 1 1 1 6 2 1 - 2 أستاذ مساعد

 78 3 9 9 11 12 16 9 9 مدرس

 77 1 14 4 15 10 16 8 10 مدرس مساعد

 77 2 16 2 18 5 15 8 11 معيد
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 272 8 45 16 54 30 52 26 41 اجمالي

 2016-2015أعداد أعضاء هيئة التدريس طبقا للدرجة العلمية للعام الدراسي (: 1-9جدول )

 :2016-2015نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب للعام الدراسي في الجدول التالي 

 القسم 
نسبة أعضاء هيئة التدريس 

 للطالب
 نسبة الهيئة المعاونة للطالب

 1/26 1/28  ةالهندسة الميكانيكي

 1/17 1/24 الهندسة الكهربية

 1/16 1/24 الهندسة المدنية

 1/29 1/58 علوم أساسية

 1/20 1/29 المتوسط العام

 2016-2015للطالب للعام الدراسي  والهيئة المعاونة نسبة أعضاء هيئة التدريس(: 1-10جدول )

 

 :موارد إدارية وبشرية -

 :الموظفين طبقا للمجموعات النوعية والكادر االداريتوزيع ب بيان احصائي في الجدول التالي

 الدرجة/الوظيفة
 درجة ثالثة درجة ثانية درجة أولى كبير

درجة 

 رابعة
درجة 

 خامسة
درجة 

 سادسة
 اجمالي

ذك

 ر
أنث

 ى
ذك

 ر
أنث

 ى
ذك

 ر
أنث

 ى
ذك

 ر
أنث

 ى
ذك

 ر
أنث

 ى
ذك

 ر
أنث

 ى
ذك

 ر
أنث

 ى
ذك

 ر
أنث

 ى

التخصص

 ي

أس س

 ي
12 8 13 11 7 8 12 38 - - - - - - 

4
4 

65 

 - - أنثى( 0)ذورل( 0) مؤقل

 الكتابي
أس س

 ي
- 1 11 16 5 3 3 6 1 - - - - - 

2
0 

26 

 - - أنثى( 0)ذورل( 0) مؤقل

 الفني

أس س

 ي
- - 25 7 11 3 10 1 11 10 - - - - 

5
7 

21 

 - 1 أنثى( 0)ذورل( 1) مؤقل

 العمال

أس س

 ي
- - - - 4 - 20 1 5 1 3 1 11 - 

4
3 

3 

 - - أنثى( 0)ذورل( 0) مؤقل

 االجمالي
أس س

 ي
12 9 49 34 27 14 45 46 17 11 3 1 11 - 280 
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 أنثى( 0)ذورل( 1) مؤقل

 2016-2015للعام الدراسي  أعداد الموظفين موزعين طبقا للكادر االداري(: 1-11جدول )

 
 
 
 
 :الطابع الخاص( وحدة ذات)الورش والمعامل واالستشارات وحدة  -

موددددددتهرةلطيثلق مللباجرقالقيختب اقتلقرهيك نيكيبلقروط ةلتدهبلمنتلقنشدددددد القركليبلونشدددددد ا  لفيلزي دةل

رشدددرو تلقرار علقرد للوقرخ صلمثبلقختب اقتلقرح ي لوقرخرسددد نبلوت  يبقتلميك نيكيبلرلهر طزلوقي سددد تل

رألعه للقره نيبلوقي ددرق لعلىلقنشدد اقتلقروزقاةلوقرهصدد رحلقرحكوميبلبهح ف بلقراليوبيبلووتقللتوجوددودد 

 . 1992روقسالفيلتاويملقرهب نيلوقرهنشآتلب راليوبيبلبد لزربقللقيفرقدلب إلخ فبلر واه لق

وق مللواللقروط ةلبتن يتلت  يبقتلروزقاةلقرتدليملقرد ريلوج مدبلبن  لوج  تلأخرحل ددددددهلللعن برلوليبل

يبلقرخ مبلقيجته عيبلببوالسدددددددي لوبن  لوت  يبلق ع تلقجته ع تلب  مدبل ا دةلبحلوقنلوم اج تلول قر

 .قاةلوت  يبلمصيفلاأسلقربرلوبلريمتلقرهك تبلر يوقنلع للقروزقرهنوفيبلومئ 

شآتل وه لتاوللقروط ةلبخ مبلقرد ي لمزلقرهش ايالقراوميبلفيلم ينبلبن  لوقرتيلتشهبلت  ي قتلوتحوين تلمن

 .قست دلبن  لون قلمي قنلقإل  اةلون قلقرهنشيبلوووبريلقرري حلقرتوفيايلوقرد ي لمزلقرهش ايالقر  مبلقألخرح

 :تهدف هذه الوحدة إلى تحقيق األغراض األتية كلها أو بعضهاو

مد ونبلقركليبلفيلقراي للبرسددددددد رت  لسددددددوقالفيلم  للتدليملقررةبلوت ايب ملأولفيلم  للقربحوثلأول-أل

 .قيستش اقت

ش القإلنت جيلأولدوال-بل قرخ م تلإجرقالقربحوثلقردلهيبلقر  دفبلإرىلطبلقرهش وبلقروققديبلقرتيليوقج  لقرن

 .أولموققالقردهبلقرهختل بلفيلقره تها

مد ونبلقرنشددد القإلنت جيلب ألسددد ريبلقردلهيبلقرتيلتؤدحلإرىلترويرلوقبتك الأسددد ريبلج ي ةليترتبلعلي  ل-ج

 .وفرةلقإلنت جلوتد دللوتحوين 

ملوافالو  ات ملقإلسدد  للفيلت ايبلأفرقدلقره تهالعلىلقسددتخ قللقألسدد ريبلقردلهيبلوقر نيبلقرح يثبلوتدليه -د

 . تىلقره  يتلفيقإلنت جيبل

 .قردربيلوقرد رهيل توثيقلقرروقبطلقرثا فيبلوقردلهيبلمالقر  مد تلوقر يئ تلقردلهيبلقألخرحلعلىلقرصدي-هـ
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قرهودددددد ههبلفيلتن يتلمشددددددروع تلقركليبلوتبوي ه لب طتي ج ت  لوقراي للباعه للقرصددددددي نبلقرتيلت خبلفيل-و

 .قختص ص ت  

 .ب ألعه للقإلنت جيبلوقيستش ايبلرلغيرلقراي ل-ز

 

 

 :تكنولوجيا المعلوماتو العلمية المكتبة -

 :األعـداد الفعليــة للكتـب داخـل مكتبـة الكلية وقيمتهـا المـاليــة التالييوضـح الجدول 

 مالحظات (الجنيه) القيمة المالية العدد  البيان م

  758915.17 9307 كتب علمية 1

  1164.9 19 ومستبعدةكتب تالفة  2

    )       (كتب مهداه عام  3

 جهة الشراء   )          ( كتب مشتراه عام  4

    أبحاث ورسائل علمية 5

    مجالت ودوريات علمية 6

 األعـداد الفعليــة للكتـب داخـل مكتبـة الكلية وقيمتهـا المـاليــة(: 1-12جدول )

 : بالكليةوحدة تكنولوجيا المعلومات 

  64وقرخطلمـوصـبلقرىلل2012ع للمي  لب يلل 2تملإدخـ للخطلابطلرشبكـبلقرهدلـوم تلقرىلقركليبلبورعبل

 :ج ـ زلطـ سـبلب ركليبلوتوزيـالقرخرـوالو رت ري
 

 مةط  ت المكـان عـدد الخطـوط

  الستخدام الطالب المكتبة خطوط 6

  والوكـالءمكـاتب العميد  5

  األقسـام العلمية مكـاتب رؤسـاء 4

  مكـاتب للسادة أعضاء هيئة التدريس بكل قسم 20

  معمـل اإلنترنـت 14

  غرف المعيدين ووحدة االستشارات 6

  معامل قسم ميكانيكا وقسم كهرباء 6
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  وحدة ضمان الجودة 3

 بيان بأعداد خطوط االنترنت وجهة التوصيل داخل الكلية(: 1-13جدول )

 

 

 

 :الترفيه واألنشطة الطالبيةوسائل  -

ع دقتلوسلووي تلللب يد لقرصرحلقر  مديلمزلقرصروحلقرتربويبلقرتيلتاوللب والم ملفيلتربيبلقرنشالوإوو 

بوخالقربرقمجلوقألنشربلرلرةب؛لرةست  دةلمزل غبلوقللقرشب بللوليبلقر ن سبلببن  صحيحب،لرتقلقهتهلل

قرر رب،لف ردهليبلقرتدليهيبلريوللم ردللببه لي ي هملووتركلباص لزاعلوتنهيبلجوقنبلوأموالم هبلفيل خصي

لقرر ربلمزلجهيالقرنوقطيلوبثلاوحلقرهوؤوريبل لربن ال خصيب لم ي ة لهيلعهليب تلايزلرل اسلفاطلوإنه 

 .وقيعت قدلب رتقتلوتحهبلقرهوؤوريبقيجته عيبل

 :في الكلية أهداف األنشطة الطالبيةأهم 

 .ر حلقررةبلوقراوميلقروانيلوقروعيتنهيبلقرايملقرروطيبلوقيخةقيبل -

 .قألب قعلعلىتدهبلعلىلتنهيبلقره  اقتلقألس سيبلرلتدلملقرتقتيلوقرهوتهرلوقرا اةل -

 .ميوللقررةبلوقرربطلبيزلقرن ريبلوقرتربيقتنهيبلولتاوي لقر وقنبلقرهدرفيبلبشكبلعهلي -

 .تنهيبلقرا اقتلوإبرقزلقرهيوللوقرتش يالعلىلمه اسبلو فبلقألنشرب -

 .تنهيبلقرروحلقرري خيبلوقرلي قبلقرب نيبلوقرصحيبلوقرحرويبلعزلاريقلمه اسبلقألنشربلقرهختل ب -

قرنشـ المثبلقرتش يالعلىلقرتد مبلعةجلبدضلقرهشكةتلقرن ويبلوقيجته عيبلقرتيلتوقج لقررةبلمزلخـةلل -

 .مالقربمةالوقين م جلوقرت  عبلقيجته عيلقروليم

تنهيبلقينته الوقرويالرلبيئبلقرهحيربلوابر  لب رحي ةلقر اقسيبلمزلخةللقرهش اوبلقر د ربلفيلقرهن فو تل -

 .وقرلا اقتلقرتيلتتدلقلب رت  عبلمالقره تها

ق ب علاغببلقررةبلوإوو ب ملقره  اقتلقرةزمبلرهه اسبلأروقنلقألنشربلقرهختل بللفيستثه الأوق تلقر رقغلق -

 .مه ليؤديلإرىلقرترويحلعزلقرن س

 .رت ايبلعلىلقراي دةلوقرتبديبلوقرر عـبلوطبلقردهبلوقطترقللقآلخريزلوطبلقرن  للأثن القرهن فو تق -

 .مزلقألنشربلوقردهبلعلىلقوتش ف  لوصال  تنهيبلقرهوقهبلوقإلب قع تلمزلخةللمه اسبلقألروقنلقرهختل بل -

 .قرت ايبلعلىلمه اسبلقر يهارقايبلفيلقينتخ ب ت -

 .غرسلقرن ملوقيت  ه تلقرةزمبلرتش يالقرتا ل -
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 .قرت  عبلوقطترقللقآلخريزلفكرقًلومه اسبلأسلوبلعلىتش يالقررةبل -

 .ربلقرثا فيبلقرهت طبتنهيبلقره  اقتلقرهدرفيبلوقرا اقتلقرداليبلر حلقررةبلمزلخةللقألنش -

 .تنهيبلم  اةلقرتخريطلوم  اةلقردهبلفيلفريقلوقط لر حلقررةب -

 .تدهبلعلىلتنهيبلوتاويبلقرروقبطلوقردةق تلقيجته عيبلمزلخةللقرهش اوبلفيلقررطةتلوقألنشربلقرهختل ب -

 إرىلقر   .تنهيلق اةلقيعته دلعلىلقرن سلوقرت ايبلعلىلطوزلقرتصر لوقرولوكلقر  د لنحولقروصولل -

 :في الجدول التالي عرض ألهم األنشطة الطالبية

 األماكن المتاحة أهداف النشاط الفعاليات والممارسات نوع االنشطة م

 أنشطة علمية 1

 .تنظيم ندوات علمية -

 ة.تنظيم مسابقات داخلي -

مسممممممممابقمممات على مسممممممتوى  -

 .الجامعة

مسممممممممابقمممات على مسممممممتوى  -

 امعات.الج

 ة.جديداكتساب خبرات  -

تنميمممة مواهمممب وقمممدرات  -

 .الطالب

ربط الواقع النظري بالطابع  -

 العملي.

 المعامل والورش.

 بعض القاعات.

 قاعة المؤتمرات.

 أنشطة رياضية 2

ية في  - قات داخل تنظيم مسممممممماب

 األلعاب الفردية والجماعية.

المشمممممممماركممة في بطوالت في  -

 الجامعة.

المشممممممماركة في بطوالت على  -

 الجامعات المصرية.مستوى 

توسيع القاعدة للممارسين  -

 .الرياضي للنشاط

تشممممممممجممميمممع المممممممواهمممب   -

 .الرياضية

 غرس الثقة بالنفس. -

تحسممممممين الليمماقممة البممدنيممة  -

 والذهنية

الملعب الثالثي 

 -اليد  -كرة القدم )

 (طائرة

صالة اللياقة 

 البدنية

 القاعات الرياضية

 أنشطة ثقافية  3

قات  - ية في تنظيم مسممممممماب داخل

الشممممممعر واألدب وحفء القرءان 

 والمقال الخ.
المشممماركة في مسمممابقات على  -

مسممتوى جامعة بنها ومسممابقات 

 الجامعات.على مستوى 

 تنظيم ندوات ثقافية. -

تنميممة المواهممب الثقممافيممة  -

 والهوايات األدبية للطالب.

وسمميع القاعدة لالسممتفادة ت -

 .من األنشطة الثقافية

بخصممممائص عريف الطالب ت -

 المجتمع واحتياجات تطوره.

 قاعة المؤتمرات

 بعض القاعات

 أنشطة فنية 4

تنظيم المسمممممممابقات والحفالت  -

 والمعارض الفنية.

االشممممممتراك في المهرجممانممات  -

 السنوية الفنية للمنوعات.

المشممممممماركة في المسمممممممابقات  -

 الفنية على المستوى الجامعي.

تشممممممجيع األنشممممممطة الفنية  -

 للطالب ودعمها.والهوايات 

اكمممتشممممممممماف المممممممواهمممب  -

درات ووضممممممعهممما في والقممم

 المسارات الصحيحة

 بعض القاعات

 رعاية الشباب
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 أنشطة اجتماعية 5

المشمممممماركة المجتمعية الفعالة  -

عن طريق التبرع بالدم والقوافل 

 الطبية والمبادرات الخيرية.

تنظيم مسابقات في الشطرنج   -

 والطالب المثالي الخ.

معسمممممممكرات داخليمممة تنظيم  -

 وخارجية.

تنظيم حفالت مثمممل حفالت  -

 التخرج.

تنميمممة وتقويمممة الروابط  -

لطالب  ين ا ب االجتمممماعيمممة 

وأعضمممممممماء هيئممة التممدريس 

 .والعاملين

عاون واإلخاء  - بث روح الت

والصممممداقة والعمل في فريق 

 .واحد

 المجتمع المحيط

 الحرم الجامعي

 أنشطة األسر 6

 –األنشممممطة الرياضممممية تنظيم  -

 –ة نيالف -اجتماعية  –الثقافية 

  .العلمية

حفالت التعارف لطالب األسرة  -

 الواحدة وبين األسر وبعضها.

خلق جو من المنممافسممممممممة  -

الشممممممممريممفمممة بمميممن الممطممالب 

 .وتشجيع الفكر السليم

عاون واإلخاء  - بث روح الت

 والصداقة بين طالب الكلية.

 الحرم الجامعي

 بعض القاعات

 األنشطة الطالبية داخل الكليةأهم (: 1-14جدول )

  البرامج العلمية التي تمنحها الكلية: 1-5-2

موقوببلقرتا للقردلهيلوقرتكنوروجيلقرهتن ميللهيلقرتيلتهنح  لقركليبلقنلقر   لقرر يودددددديلمزلقربرقمجلقردلهيب

يترلبلقرترويرلقرهودددددتهرلربرقمجلقرتدليملقر ن سددددديلقرةزمبلإلع قدلأجي للمزلقره ن سددددديزلقرتيلتوددددد هملفيل

 .قرترويرلوقر عملقر ن سيلقرهرلوبلرلار ع تلقرصن عيبلوقره نيبلوخ مبلقره تها

  ية:ز في البرامج العلمية الممنوحة من الكلالتمي أوجه

 .برقمجلداقسيبلط يثبلتتوقفقلمالقطتي ج تلسوقلقردهب -

 .يروبلعلىلقر وقنبلقر ن سيبلوقرتربيايبلعلهيمحتوحل -

 .يصابلقرر ربلوتؤهل لرهوقج بلسوقلقردهبلقرهي قنيبرقمجلرلت ايبل -

 .قر ن سبلفيلقألرىقرترويبلعلىلقستخ قللتربيا تلقرح سبل -

 .إثرقالقرر ربلب رلغبلقين ليبيبلقر نيب -

 برقمجلداقسيبلمرنب.لفيطبمبلمزلقرهوقدلقيختي ايبلتحاقلاهوحلقررةبل -

  :األقسام العلمية الموجودة في الكلية

 الكود فرعيةالتخصصات ال الشعب الفرعية القسم م

1 
الهندسة 

 الميكانيكية

 شعبة اإلنتاج والتصميم -أ

 شعبة القوى الميكانيكية -ب 

 شعبة الميكاترونيات -جـ 

 (عامة)هندسة ميكانيكية  -

 ديناميكا حرارية - ميكانيكا الموائع -

 التبريد وتكييف الهواء - احتراق -

 ميكانيكا الجوامد والتحكم -

 الميكانيكي المواد والتصميمهندسة  -

 م
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 هندسة صناعية -اإلنتاج هندسة  -

 ميكاترونيات -

 كهربيةالهندسة ال 2

 .والتحكمشعبة هندسة القوى الكهربية  -أ

 .والحاسبات االتصاالتشعبة هندسة  -ب 

 شعبة الهندسة الطبية. -جـ 

  اتصاالت -( عامةكهربية )هندسة  -

 هندسة طبية - تحكم - قوى - حاسبات –
 ك

 بدون تشعيب دنيةالهندسة الم 3

 ( عامة)هندسة مدنية  -

 - المسمممماحة - مواد البناء -إنشممممائي تحليل  -

تصممممممميم منشمممممممم ت  - والهيمممدروليكممما الري

ميكانيكا تقنية التربة وتصمممممميم  - خرسمممممانية

 تصميم منش ت معدنية - األساسات
 -النقل هندسممممممة الطرق والمرور وتخطيط  -

 الصحيهندسة المياه والصرف 

 د

4 
علوم الهندسة 

 األساسية
 بدون تشعيب

 الميكانيكــا - الرياضيـات -

 الكيميـــاء - الفيزيـــاء -
 س

 األقسام العلمية الموجودة في الكلية(: 1-15جدول )

 

 :تمنحها الكليةالدرجات العلمية التي 

 :تمنح جامعة بنها بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية اآلتية

ل.داجبلبك روايوسلقر ن سب -

ل.قر ن سبلفيدبلوللقر اقس تلقردلي ل -

ل.قر ن سبلفيداجبلم جوتيرلقردلولل -

لقر ن سب.لفيداجبلدوتواقللقر لو بل -

 :درجة البكالوريوس في الهندسة

 :اآلتيةأحد الفروع  الهندسة فيتمنح جامعة بنها بناء على طلب مجلس الكلية درجة بكالوريوس 

ل:إط حلقرشدبلقآلتيبلفيقر ن سبلقرهيك نيكيبل -1

ل. دببلقينت جلوقرتصهيم -

ل . دببلقراوحلقرهيك نيكيب -

ل . دببلقرهيك تروني ت -

ل.س سيبقيثةثل دبلقرويب ألقرتشديبلمزلقر رقبلقرث رثبلطيللتوج ل

ل:إط حلقرشدبلقآلتيبلفيقر ن سبلقرك ربيبل -2

ل. دببلهن سبلقراوحلقرك ربيبلوقرتحكم -

ل.وقرح سب تلقيتص يت دببلهن سبل -
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ل . دببلقر ن سبلقرربيب -

لويب ألقرتشديبلمزلقر رقبلقرث رثبلطيللتوج لقرثةثل دبلقيس سيب.

ل:قر ن سبلقره نيب -3

 .ب ونلتشديب -

 :بلوم الدراسات العليا في الهندسةددرجة 

ت   لقركليبلإرىلقع قدلخريجلق دالعلىلتنهيبلمد اف لوترويرلن و لب رتدليملقرهوتهرلبحيثليكونلق داقًلعلىل

مه اسدددت لقره نيب.لوه ليكونلق داقًلعلىلتح ي لقرهشدددكةتللفيقوتودددب  للقرتيتربيقلقرهد ا لقرهتخصدددصدددبل

مه است للفيقره نيبلوققترقحلقرحلوللر  .لعةوةلعلىلإتا نلقره  اقتلقره نيبلوقستخ قللقروس  بلقرتكنوروجيبل

خددددددوالقرهدلوم تلقرهت طب.لوه لأن ليوظفلقرهوقادلقرهت طبلبك  اةلويتصددددددر للفيقره نيبلويتختلقرارقاقتل

ل ققيبلابا ًلراوقع لقره نب.بنبقهبلومص

 :درجة ماجستير العلوم في الهندسة

ويوتخ للقدوقت للقردلهيت   لقركليبلإرىلإع قدلخريجلمزلبرقمجلقره جوتيرلي ي لأس سي تلومن  ي تلقربحثل

تخصص .لوه لأنلر ي لوعىلب رهش وبلقر  ايبللفيلقرتحليليقرهختل بلويربقلقرهد ا لقرهتخصصبلوقرهن جل

ستخ قم لقروس  بللفيوقررؤحلقرح يثبل م  للتخصص .لعةوةلعلىلقتا ن لقره  اقتلقره نيبلقرهتخصصبلوق

لقرتكنوروجيبلقرهترواة.

 :درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة

ويا العلىللقردلهيربحثلت   لقركليبلإرىلإع قدلخريجلمزلبرقمجلقر وتواقلليتازلأسدددددد سددددددي تلومن  ي تلق

م  للقرتخصددصلوقره  يتلذقتلقردةقب.لوه لقن للفيلقرتحليليم  للتخصددصدد لويربقلقرهن جللفيقإلخدد فبل

لفيي مجلقرهد ا لقرهتخصددصددبلريوددتنبطلويروالوي  رلوعي ًلعهيا ًلب رهشدد وبلقر  ايبلوقرن ري تلقرح يثبل

لم  للقرتخصص.لوه لأن ليح دلقرهشكةتلقره نيبلوي  لطلويلمبتكرةلرحل  لويروالارقلوأدوقتلوأس ريب

ظبلقرهدلوم تلقرهت طب.للفيسددددددي ق تلم نيبلمختل بلويتختلقرارقاقتللفيرهبقوربلقره نبلوياودلفريقلعهبل

طبلبك  اة.ل ت  يبلقره تهالوقرح  ظلعلىلقلفيدواةللويديويوظفلقرهوقادلقره هبلتنه ئبلويتصددددددر لبنبق ربي

لومص ققيبلويحرصلعلىلقرتنهيبلقرتقتيب.

 الكود الدرجات العلمية في الدراسات العليا القسم م
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1 
الهندسة 

 الميكانيكية

 توكيد الجودة –الهندسة الميكانيكية  فيدبلوم الدراسات العليا  -
 تكنولوجيا اللحـام –الهندسة الميكانيكية  فيدبلوم الدراسات العليا  -
 نظم الطاقة -الهندسة الميكانيكية  فيدبلوم الدراسات العليا  -
 التبريد والتكييف –الهندسة الميكانيكية  فيدبلوم الدراسات العليا  -
 الهندسة الميكانيكية فيماجستير العلوم الهندسية  -
 الهندسة الميكانيكية فيالفلسفة في العلوم الهندسية  دكتوراه -

 كمه

2 
الهندسة 

 كهربيةال

النظم  فيالتحكم  –الهندسة الكهربية  فيدبلوم الدراسات العليا  -

 الصناعية
 هندسة االتصاالت –الهندسة الكهربية  فيدبلوم الدراسات العليا  -
 الهندسة الكهربية فيماجستير العلوم الهندسية  -
 الهندسة الكهربية فيالفلسفة في العلوم الهندسية  دكتوراه -

 ركه

 دنيةالهندسة الم 3

 دبلوم الدراسات العليا في الهندسة اإلنشائية -
 دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الصحية والبيئة -
 الهندسة المدنية فيماجستير العلوم الهندسية  -
 الهندسة المدنية فيالعلوم الهندسية  فيدكتوراه الفلسفة  -

 دهم

4 
علوم الهندسة 

 األساسية

 الرياضيات الهندسية   فيماجستير العلوم الهندسية  -
 الفيزياء الهندسية فيماجستير العلوم الهندسية  -
 الميكانيكا الهندسية فيماجستير العلوم الهندسية  -
 الرياضيات الهندسية فيالعلوم الهندسية  فيدكتوراه الفلسفة  -
 الفيزياء الهندسية فيالعلوم الهندسية  فيدكتوراه الفلسفة  -
 الميكانيكا الهندسية فيالعلوم الهندسية  فيدكتوراه الفلسفة  -

 سهع

 بيان بالدرجات العلمية التي تمنحها الكلية في الدراسات العليا(: 1-16جدول )

  :وسائل الاتصال بالكلية 1-5-3

 مالحظات التفاصيل البيان م

  القليوبية  –بنها  –بنها الجديدة  –األهرام  العنوان 1

  www.beng.bu.edu.eg الموقع االلكتروني 2

  info@beng.bu.edu.eg البريد االلكتروني 3

  0133230297 التليفون 4

  0133230297 الفاكس 5

  13512 الرقم البريدي 6

 وسائل االتصال بالكلية(: 1-17جدول )
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  واالقليمي:الوضع التنافسي للكلية على الوضع المحلي  1-6

ال يوجد في نطاق مدينة بنها سوى كلية الهندسة ببنها، رغم انها تتواجد في نفس الجامعة مع كلية هندسة أخرى 

)هندسة شبرا(.  لذا فأنه ال يوجد وضع تنافسي مؤثر مع كلية الهندسة ببنها. اال انه يوجد على المستوى المحلي 

و التي تحتوي على اقسام علمية ال تتواجد في كلية الهندسة ببنها  )القومي( عدد ال بأس منه من كليات الهندسة

)مثل تخصص هندسة البترول و الطيران وأخرى...(. اما على المستوى اإلقليمي فيوجد منافسة من نوع آخر، اال 

اب الدراسة بنظام الفصل الدراسي )مما يختصر سنوات الدراسة الى أربعة سنوات( مما يمثل تهديد الجتذو هو 

 الطالب من الدول العربية و االفريقية.
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  دور الكلية في المساهمة في المشروعات القومية والمحلية: 1-7

العمل بكل جد القتحام المجاالت التي تشكل تحد قومي، وقد قامت الكلية مؤخرا بمجهود كبير القتحام تواصل الكلية 

تحد مجال توليد الطاقة الكهربية بأستخدام الطاقة الشمسية. ويوجد حاليا نتاجا لذلك وحدة توليد طاقه كهربية من 

ستخدام العام. ويوجة معظم األساتذة مجهود الخاليا الشمسية و تصل ذلك بالشبكة المحلية للكهرباء اتاحة لأل

الطالب في العمل بمشاريع التخرج نحو االهتمامات القومية مثل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، و 

العمل علي اختراع روبوتات ذات استخدام صناعي أو طبي، وغير ذلك من االستخدامات الصناعية ذات الطابع 

مناضد و يدي. كما تقوم الكلية بتوجيه تدريبات الطالب في أعمال خدمية لسد حاجة الطالب من االبتكاري الغير تقل

 كراسي وغير ذلك مما تحتاجه الكلية لتوفير مناخ تعليمي جيد للطالب.
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 ثانيلفصل الا       (       2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال

 الإطار الفكري والمنهجي للخطة الاستراتيجية
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 ثانيلفصل الا       (       2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 

  :فلسفة الكلية في مجال الجودة الشاملة   2-1

مجال الجودة الشااااملة فل ااامة تىوت جلى توفي  ألافة ااألشااامة ااألادارية والدالاة والرالية  فيتتبنى الكلية 

ألحو تحىيق أهداف ولسااااالة الكلية طالتموال والتح ااااير الر ااااترل لجودة اليدمة التمليرية الرىدمة للم   

 االهتراتري مع سااااوع المرم الرحلى والمال في التناف اااايتحىق التريز  التيللوصااااول طلى الى الر ااااتواا  

وخدمة الرجترع. وتىوت هذه المل مة جلى مشالألة الدالة والماملير  الملريالبحث  مجالي فيطلسالة الكلية 

ااألادارية ومماايل الجودة  الرماايلمع وضع ألظات لتىواى ااداء احىق  ااداء، فيتحىيق الجودة والتريز  في

 .الشاملة

 :التالياملة بالكلية إلى عدة اعتبارات يمكن إيجازها على النحو وترجع أهمية اتباع مدخل الجودة الش

احتيافا  ومتملبا  سااااااوع المرم مرا اتملا الىيات طالمرلية التمليرية ط ساااااااليا فدادة  فيالتغيل الر ااااااترل  -

تواف  م اااااايلة التمول  التيآليا  فدادة لحم الرشااااااك    اطتكالظم التناف ااااااية والمولرة مع  فيومتمولة 

 .الرجترمي

الجداد  المالريتماظى دول المنصاااااال البشاااااالق الرعهم والىادل جلى االطتكال والطدا  في التمامم مع النظات  -

 .وتحداات 

 .تىدت وألرو الرجترع طت ثيلها جلى ألوجية وملالة وامكاأليا  اليلاجير فيم اهرة الرعس ا  التمليرية  -

تكنولوفيا الرملوما  واالتصاااال  مرا ا ااتلزت ضاالولة اسااتيدات صاايي متمولة في التمليى  فيالتىدت ال االاع  -

 .اللكتلوأليمثم تمبيق ألظى التمليى جر طمد والتمليى 

 .تموع المرلية التمليرية طالكلية مرا اح ر مر ألظلة الرجترع للكلية التيالسلات في حم ألثيل مر الرشك    -

 .تت ى طالواقمية لرىاطلة التوازن طير توقما  ااطلاف الرمنية ومتملبا  التنريةفمم طلامج الكلية التمليرية  -

 .ضلولة البحث جر مصادل تروام ذاتية متمددة لتح ير وتموال المرلية التمليرية والبحثية -

 

والتي تلتزم  االسعععتراتيجيةنحو تحقيق مدخل الجودة الشعععاملة من خال ال  ة  تسععع ىومن ثم فإن الكلية 

  :باآلتي

االلتزات طنشاااااال وتمزاز ثىافة الجودة مع المرم جلى تحىيق التلاطج والتجاألا طير النظى والفلاءا  الرتبمة  -

 .طالكلية

 .التوف  في ادالة الكلية ووحداتلا طلسالة وغااا  الكلية وقيرلا وأهدافلا -

 .تمبيق وألشل الجودة فيالر ئولية الواضحة وفلى دول ألم فلد  -

 .التمليرية والبحثية طرا ايدت الرجترع والبيئة تمميم المرلية -



 

39  

|                                                                                                                                                    

          
 

 الصفحة رقم 

 ثانيلفصل الا       (       2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 .أسلو  تىداى اليدمة التمليرية والبحثية فيتحىيق الر اواة والمدالة والشمافية والرلوألة ال زمة  -

 .تحداد الرجاال  الرحترلة والرركنة لتحىيق التريز والطدا  واالطتكال -

 .التمليرية والبحثية طالكلية االلتزات طالتح ير والتموال الر ترل لجواألا الرنظومة -

 .اتبا  منلجية قائرة جلى الربادلة والتنبع طاالحتيافا  الر تىبلية للرجترع -

 ضوء ااهداف والرماايل الروضوجة. فيالرتاطمة والرلافمة الر ترلة لألداء  -

  :منهجية اعداد الخطة االستراتيجية   2-2

  :مقدمة 2-2-1

طرلاحم متمددة، تبدأ طرلحلة الشلو ، ثى ملحلة النرو، ثى ملحلة النضوج ترل الرعس ا  في دولة حياتلا 

والتي تشكم استىلال أوضا  الرعس ة، وطمد ملحلة النضوج وفي ضوء الرناف ة الحادة طير الرعس ا  

تصااابذ هذه الرعسااا اااا  أمات خيالارا أوللرا التجداد، وطالتالي مواصااالة النرو وااللتىاء، وثاأليلرا الثبا  

 .الوضع الىائى، وطالتالي تبدأ طاالألحدال لضمف قدلتلا جلى الرناف ةجلى 

ح لروافلة التحداا  ومواصااالة النرو وااللتىاء، لكر التجال   والواقع اشااايل الى األ  ليا هناال ح ح ساااحلاا

حد  اد اركر الىول ان أ حد طالت حم. و يذي هو ال طال تنم تت أن وفود ألروذج ملفمي أو خمة جرم أو ا أثب

الرلرة في هذا الرجال اكرر في وفود خمة اساااتلاتيجية ممدة وفق منلجية محددة تشاااالألية تت اااى الحلول 

  .طالوضوح والشرولية والتكاملية وممررة جلى الجريع تتى جليلا جرليا  الرلافمة والتىييى طصولة م ترلة

والنلوض  كليةال لت أليد جلى أهرية التيميج االسااتلاتيجي ألر ااال جرم أساااسااي وملى لتمواللذلك اجا او

اركر مر خ ل  ت ليم ملرة  كليةجرم للتيميج االستلاتيجي في ال اطالطلا، وامد م اهرة فادة في وضع 

ااق اااااات والوحدا  في مجال التيميج االساااااتلاتيجي ووضاااااع جرللى في الر اااااال الكلية وفلع المرم في 

 .الصحيذ

  :أسلوب العمل في الخطة الاستراتيجية 2-2-2

ن التيميج االسااتلاتيجي ابدأ طالتمكيل في أار ألحرو وماذا أللاد أن ألكونو وهنا ال طد مر لصااد المجوة طير ا

، حتى ألنملق ألحو الر ااتىبم، وهذا اتملا مملفة )الر ااتىبم(والوضااع الرلغو  في   )اان(الوضااع الىائى 

 ااهدافوفا  مع أليف اكون المرمو ومر اىوت ط و ومتى ابدأ ومتى انتليو وهم توافىت الريل

 

 

 ماذا نريد أن نكون؟

 هل توافقت المخرجات مع االهداف؟

 المستقبل الوضع المرغوب فيه

وة
ج
لف

 ا
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 االستراتيجيةأسلوب ال مل في ال  ة (: 2-1) شكل

  :مسئولية التخطيط الاستراتيجي 2-2-3

، حيث ابدأ التيميج االستلاتيجي طرلحلة االجداد سممااجلى الى اامر  تبدأاالستلاتيجي م عولية التيميج 

الى ملحلة التنميذ والذي تتواله االدالة الوسمى والدأليا  ثى انتىم االول( )الر توقوالذي تتواله االدالة المليا 

واالدالة  االول( )الر توقلة المليا ثى ملحلة التىييى لليمة والذي تتواله االدا والثالث(الثاألي  )الر توق

 .الثاألي( )الر توقالوسمى 

 

 

 

 

 
 مسئولية الت  يط االستراتيجي(: 2-2) شكل

  :عملية اعداد الخطة الاستراتيجية 2-2-4

 فيوتكرر أهرية هذه الرنلجية الر تىبلي. "التحليم  هيتىوت خمة الكلية االستلاتيجية جلى منلجية ملألبة 

وتحليم "البيئة الداخلية"  الرحترلة،قدلتلا جلى تحليم "البيئة اليالفية" للكلية الستىلاء الملص والتلدادا  

 أين نحن؟

 كيف يكون العمل؟

 من يقوم بماذا؟

 متى يبدأ ومتى ينتهي؟

 األن الوضع لقائم

 االدارة _ المستوى األول

 اإلدارة _ المستوى الثاني
 اإلدارة _ المستوى الثالث

 اعداد الخطة االستراتيجية

االستراتيجية الخطة تنفيذ   

 تقييم الخطة االستراتيجية

ن
م

 
ى
 ال

ى
عل

أ
 

ل
سف

أ
 

ألولاإلدارة _ المستوى ا  

نياإلدارة _ المستوى الثا  
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ح ألحو احداث التناسق والتماون  للكلية مر حيث ألماءتلا وقدلاتلا الذاتية لتحداد ألىاط الىوة والضمف فيلا، سميا

 ألشمة لتنميذ استلاتيجية الجودة للكلية وتحىيق لؤاتلا الر تىبلية وغاااتلا االستلاتيجية.طير فريع اا

ح للرماايل   الىلالاألرا أأللا تردألا ط ساس سليى التياذ  ح  وطالتالي الرحددة،االستلاتيجية وفىا تمتبل مدخ ح أساسيا

يافا  التنرية الرجترمية وحلألة ج قتلا طبيئتلا وسوع المرم واحت فيللكلية  االستلاتيجيللتيميج 

. ألرا اجترد  الرنلجية جلى جدد مر اادوا  البحثية ألاالستبياألا  المالريالر تجدا  جلى الر توق 

 البيئيسبيم اترات جرلية الر ذ  فيواسترالا  اللأي وأدوا  الرىاطلة الرمتوحة والرىننة وألصف الرىننة 

 للكلية.

 (. -2نموذج اإلدارة االستراتيجية الموضح في شكل رقم )اعتمدت الكلية في وضع خطتها على 

 

 ةالرؤي
والرسال
 ة

التقي  تنفيذ االستراتيجية  تكوين االستراتيجية 
 يم

    
   

 

 

   
 

 
الهدف   الرؤية
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 ي
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المشار   الرسالة
 يع

 

 

   

  

 

الموازن
 ات

 

   

  

 

االجراءا
 ت

 

   

  

 

 
 األداء

   

    

 

 

 نموذج اإلدارة االستراتيجية(: 2-3) شكل

 :اآلتي فيتنحصر  االستراتيجيوكما هو موضح بالشكل فإن مراحل وخطوات التخطيط  
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ار والوضوح ومن شروط الرؤية الجيدة أن تتميز باالختص بما يتوافق مع رؤية الجامعة :الكليةرؤية  تحديد -

مؤسسة لتفوز تحتاجه ال وتعرف ما وأن تتسم بالواقعية الرأي الوطنية وان تكون تشاركية األهداف مع والترابط

 ولتتميز.

 

 

 

 

 

 

 كيفية تحديد رؤية الكلية.(: 2-4) شكل

التركيز على االعمال الفعلية بما يتوافق مع رسالة الجامعة ومن شروط الرسالة الجيدة  تحديد رسالة الكلية: -

عنها بشكل عام ومختصر يتم التعبير  - تمثل األساس في تحديد االهداف المطلوب تحقيقها - أو الحالية للمؤسسة

امكانية التطبيق واالستفادة من  - قابلية التحويل الى خطط وسياسات وبرامج عمل - وليس بشكل تفصيلي

 مراعاة الظروف المجتمعية والبيئية الحالية والمتوقعة. - الموارد المتاحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية صياغة رسالة الكلية.(: 2-5) شكل

أسئلة 

يمكن 

صياغتها 

عند 

تحديد 

 الرؤية

 من نخدم؟

 ماذا نفعل؟

 كيف يتم التعرف علينا؟

 كيف نفيد شركاؤنا؟

 كيف نعمل؟

أبرز 

العناصر 

التي 

تصاغ 

حولها 

 الرسالة

؟الكليةمع من هم المتعاملون  المتعاملين:  

؟لكليةاالخدمات: ما أنواع الخدمات التي تقدمها   

أنشطتها؟ ً كليةالمكان: أين تمارس ال  

وهويتها؟ الكليةالصورة العامة: ما االنطباعات عن   

؟الكليةلقيم والمعتقدات التي تسود الفلسفة: ما ا  

التنموية؟تحقيق األهداف كيفية المشاركة المجتمعية:   

 التقنية: ما التقنيات المستخدمة في أداء العمل؟
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المتاحة  )الفرصوالبيئة الخارجية  والضعف(القوة  )نقاطوالذي يشمل البيئة الداخلية  :تنفيذ التحليل الرباعي -

  (.والتهديدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستراتيجي على التحليل البيئي.كيفية بناء ال  ة (: 2-6) شكل

تحديد األهداف المحددة و تحديد مؤشرات النجاحالكلية و ورسالة التي تخدم رؤية :الغايات االستراتيجيةتحديد  -

 .سبق تحديدها التيوالسياسات لكل محور من محاور العمل 

وضع االستراتيجيات والمشاريع واإلجراءات و سوف تحقق األهداف المحددة التي :تحديد عدد من البرامج -

 سبق تحديدها. التيلتنفيذ البرامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء 
االستراتيجية 

يكون بـ

تخلص 
من نقاط 
الضعف

استند الى 
نقاط القوة

ابحث عن 
الفرص

تجنب 
المخاطر

 هدف استراتيجي

 هدف استراتيجي

 هدف استراتيجي

 غاية

 استراتيجية

 استراتيجية

 استراتيجية
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 .ال اقة بين المستويات الم تلفة لألهداف في ال  ة االستراتيجية(: 2-7) شكل

 

  :االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية   2-3

تقوم خطة الكلية االستراتيجية على مجموعة من االفتراضات األساسية التي يمكن أيجازها على النحو 

 التالي:

تطوير الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بين توقعات األطراف المعنية واحتياجات التنمية المستدامة  -

 بالمجتمع.

، والفرص لتحديد نقاط القوة والضعف التحليلي البيئيبناء الخطة على الدراسة الذاتية للكلية واستخدام  -

 والتهديدات الخارجية.

 المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف الجودة. -

 ة التعليمية بالكلية وتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية.نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء من أجل تحسين البيئ -

 وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلية لتحسين جودة جميع العمليات واألنشطة بالكلية. -

 تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحق في المشاركة والمسئولية. -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 االستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين. المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة -

 التقييم الدوري من خالل مجموعة استشارية داخلية وخارجية. -

 نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخارجية. -

  :الخطة االستراتيجية المرجعيات الرئيسية في   2-4

  :للدولة في مجال التعليم العالي الاستراتيجيةالبعد القومي والخطط  2-4-1

مرجعية احتياجات سوق العمل،  علىتعتمد  (20عام )   أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة للتعليم العالي

 علىتلبية الطلب  علىالقومية لتطوير التعليم العالي مجموعة من األهداف تشتمل  االستراتيجيةوتبنت الخطة 

التعليم العالي كماً وكيفاً وضمان الجودة في التعليم العالي واالستفادة القصوى من تقنية االتصاالت والمعلومات 

المستمرة لقدرات الهيئات األكاديمية  متطورة والتنميةفي التعليم العالي والبحث العلمي الهادف ودراسات عليا 

  تعليم العالي علمياً وثقافياً واجتماعياً في ظل نظم ولوائح متطورة.والقيادات وتكامل تأهيل طالب ال
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  :بنهالجامعة  الاستراتيجيةالارتباط بالخطة  2-4-2

أسس  (، ووضعت2022 إلى 2016للسنوات )من  استراتيجية( خطة 2016في عام ) بنهاوضعت جامعة 

العديد من المجاالت  على االستراتيجيةلكافة األنشطة ومحاور العمل الجامعي واشتملت خطة الجامعة  ومبادئ

مجاالت  –مجال الجودة واالعتماد المؤسسي  –مجال اإلدارة والقدرة المؤسسية  –)مجال التعليم والتعلم 

 تنمية الموارد المالية(. –مجتمعية 

  :برؤية ورسالة الكليةالارتباط  2-4-3

 تتملع الكلية للوصول طر توق خلاجيلا الى المالرية :تحددت رؤية الكلية في الفترة القادمة

تلتزت أللية اللندسة طبنلا طإجداد ألوادل هندسية مزودة طالرمالف والرلالا  لتنافا في  :رسالــة الكليـــةكذلك و

طحوث في الرجاال  اللندسية طرا ايدت سوع المرم وقادلة جلى استيدات وتموال التكنولوفيا الحداثة وتىداى 

 .الرجترع والبيئة

وهو ما اوف  اليمة ألحو الدالسة الرت ألية لل وع الرحلية والمالرية ومتملباتلرا طالضافة الى االط   الدائى 

الريتلمة، ألذلك االجتراد طشكم أساسي جلى جلى أحدث الوسائم التكنولوفية وتمبيىلا في الرناهج والرىللا  

 .ايل الجودة المالرية لضران مكاألة متريزة طير الكليا  الرناف ة سواء الرحلية او المالريةمما

  :معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 2-4-4

حددت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عدداً من المعايير التي يمكن من خاللها الحكم علي 

مؤسسات التعليم العالي اشتملت علي ستة عشر معياراً منها ثمانية من المعايير مرتبطة بالقدرة المؤسسية 

تضع هذه المعايير كأحد أهم المرجعيات  بنهاوثمانية أخرى مرتبطة بالفاعلية التعليمية، وكلية الهندسة بجامعة 

 .االستراتيجيةعند إعداد خطتها 

  :الدراسات الذاتية السابقة والحالية للكلية 2-4-5

وصةةةف  هيمن عنها مراحل اعتماد الكلية. فالدراسةةةة الذاتية  تبدأ الذيتعتبر الدراسةةةة الذاتية نقطة االنطالق 

شةةةامل للكلية بمحوريها، القدرة المؤسةةةسةةةية والفاعلية التعليمية اسةةةتناداً إلى دليل الهيئة القومية لضةةةمان جودة 

 .التعليم واالعتماد
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وتهدف الدراسةةة الذاتية إلى وصةةف الكلية وصةةفاً شةةامالً يتيح التعرف على نقاط القوة ونقاط الضةةعف ومن ثم 

نقاط الضةةةعف وتقليصةةةها إلى أدنى حد ممكن، كما تبين الدراسةةةة  وضةةةع خطة التحسةةةينات المناسةةةبة لمعالجة

 والخدمي. والبحثي التعليمييمكن استغاللها للنهوض بالكلية وزيادة دورها  والتيالذاتية الفرص المتاحة 

تواجه الكلية ومن ثم كيفية التحوط ضةةةةةةد هذه التهديدات واتخاذ  التيخاللها التعرف على التهديدات  ويتم من 

النهوض والتقدم. كما  فيمن شةةةةةأنها تحويل بعض تله التهديدات إلى فرص تسةةةةةتغلها الكلية  التيراءات اإلج

تعد الدراسةةةةة الذاتية أحد المطالب الرئيسةةةةية من قبل الهيئة القومية لضةةةةمان جودة التعليم واالعتماد عند تقدم 

 الكلية لالعتماد. 

 والجهاز اإلداريأعضةةةةاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أيضةةةةاً من الدراسةةةةة الذاتية للكلية كل  من  ويسةةةةتفيد

واإلدارة العليا بالكلية والطالب، فضالً الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد والمراجعين النظراء من 

أحد العديد من الدراسةةةةات الذاتية والتقارير السةةةةنوية التي تمثل  ببنهاتمتله كلية الهندسةةةةة و الجامعات المختلفة

 .المرجعيات الهامة في هذه الخطة

األدوات واألساليب المستخدمة في اعداد الخطة    2-5

  :االستراتيجية

 :تم التركيز بشكل خاص على األساليب واألدوات التالية عند إعداد الخطة االستراتيجية للكلية

ستبيانات للمقابالت الشخصية - ستمارات وا كافة عناصر منظومة الكلية  فيللوقوف على مدى جودة األداء  ا

 خريجي الكلية والقائمين عليهم من رجال األعمال. ودراسة مقترحات والتعرف على أهم سبل االرتقاء به

لقيادات الكلية مع ممثلي المنظمات الهندسةةةةية والصةةةةناعية وكذله مع ممثلي قطاعات  المقابالت الشخخخخخصخخخخية -

 .الحكم المحلي

ت مع عدد من قيادات الكلية ورموزها من أعضةةةةاء هيئات التدريس اسةةةةتخدم والتي الذهنيطريقة العصخخخخ   -

المراكز والطالب بغية توليد أفكار تعمق من نتائج تحليل مضةةةةةةةامين الوثائق واللوائح والمقابالت  ومديري

 .الشخصية

متنوعة بين فريق العمل حيث دارت تله الحلقات حول رصةةةةةةةد وتحليل الحالة تنظيم حلقات نقاشخخخخخخخية حرة  -

وآليات تحقيق  المتاحة،واإلمكانات والقدرات  األكاديمية،المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث التخصصات 

لكلية بما يكفل توفير عدد من التصةةةةةةورات والخيارات المراوبة والممكنة لتحقيق رؤية ا المبتغاة،تله الحالة 

 .االستراتيجيةوااياتها وأهدافها 
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لتحليل  أدوات تحليل البياناتواسةةةةةةتخدام  المرتبطة بموضةةةةةةوة الخطة المسخخخخخخح البييي للبيانات والمعلومات -

 تحديد سيناريوهات المستقبل.و الفجوة لتحليلوالخارجي الوضع الراهن الداخلي 

  :للكليةاألطراف أصحاب المصلحة في ال  ة االستراتيجية    2-6

من أهم العوامل لضمان فاعلية الخطة هو تحديد األطراف صاحبة المصلحة، حيث أن تلبية احتياجات 

وتوقعات تله األطراف من أولي الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة، وأصحاب المصلحة 

 خاص.إما أن تكون جهات حكومية خدمية أو إنتاجية أو قطاة أعمال أو قطاة 

 :كن تحديد األطرا  أصحاب المصلحة على النحو التالييم

 - إدارة الكلية ووحداتها المختلفة –جامعة بنها  –وتشمل وزارة التعليم العالي  التعليمية:الجهات الحكومية  -

 الداخلي.المستوي  علىالجامعة  كليات

شركات الكهرباء اإلنتاج والتوزيع شركات المياه والصرف الصحي وحدات الحكم  الجهات الحكومية الخدمية: -

 .المحلي وأفرة هيئة األبنية التعليمية

الطالب وأولياء األمور  – أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملونوتشمل  مجموعة من األفراد: -

 .والخريجين

المنظمات والهيئات العامة  -الشركات الصناعية  - شركات المقاوالت المؤسسات الهندسية بسوق العمل: -

 .والخاصة

 المجتمع بشكل عام. -

  اإلجراءات التنفيذية في اعداد ال  ة االستراتيجية للكلية:   2-7

 :اتساقاً مع رؤية الكلية ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفيذ مرت بالمراحل التالية

  االستراتيجيتشكيل فريق الخطة بشكل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة والتخطيط  -

 .مع وضع تكليفات ألعضاء الفريق تله الخطة فيتوزيع أعضاء الفريق وفقاً للمنهجية المحددة  -

 .تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية -

 .بمنظومة الكلية وما يتعلق بها تحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة -

 .والعالمية واإلقليميةللكلية والبيئات المحلية  البيئيالقيام بالمسح  -

 .تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابالت( -

 .للخطة(أولى  )مسودةتقرير أولى  فيتحليل النتائج ورصدها  -

 .المعنيةعقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف  -
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 ثانيلفصل الا       (       2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 .وعرضه ومناقشته وتقديمه المقترحة وطباعتهكتابة التقرير األولى بعد التعديالت  -

 تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود التطوير. -

 أسلوب العمل في الخطة االستراتيجية للكلية على ما يلي:قد اعتمد و

زيارة عدد من الوحدات األساسية داخل الكلية وخارجها للتزود بمظلة فكرية تتيح للخطة قاعدة أوسع ونتائج  -

 خبرات أشمل.

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومة يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة، وذله من خالل فهم  -

وتطوره وأيضاً فهم سوق العمل وهيكل العمالة والمهن واستيعاب لفلسفة التعليم الجامعي المصري وأهدافه 

 .فيه

تحديد إطار تحليلي لحركة المستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات  -

 المجتمعية.

خارجية المسح البيئي لتحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للجامعة، والفرص والتهديدات المحتملة ال -

 للجامعة.

  :االستراتيجيةشارك فيها عدد كبير من المهتمين بوضع الخطة  تثالثة لقاءاولقد عقدت 
 :وضع الرؤية والرسالة للكلية: اللقاء األول

من المجتمع المدني  بعض القطاعات وممثليعميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام العلمية  يادةوذله بحضور س

ا، وامجموعات العملا الذهنيا، االعصةف البيئيأسةاليب االتحليل  اسةتخداموالصةناعي والعاملين والطالب. وتم 

  .هديدات )للبيئة الخارجية للكلية(لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف )للبيئة الداخلية للكلية( والفرص والت

هذا اللقاء لكل محور من المحاور  فيتحليل مجموعة من العناصخخخخخر المعروضخخخخخة للتحاور بين المشخخخخخاركين تم 

 األربعة التالية:

 

 

 

 

 

 

 



 

49  

|                                                                                                                                                    

          
 

 الصفحة رقم 

 ثانيلفصل الا       (       2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 عناصر التحليل المحور

 الوضع الحالي للكلية

 التنظيري الليكم  -
 التدلااأجضاء  -
 الم   -
 الصيميالتدلاا  -

 الدلاسية الرناهج -
 الوسائم التمليرية -
 الملريالبحث  -
 جناصل أخلق -

الوضع الحالي للجهات المساندة والمساعدة 
 للكلية

 الجاممة -
 الرحافظة -

 وزالة المليى -
  المالي

 الياصة الوحدا   -

 الوضع الحالي للجامعة

 دمج طمض الكليا  فيالتمكيل  -
 اليدما  الجاممية -
 مدق توفيل دلفا  ووظائف للكليا  -
 وجناصل أخلق التروام -

التعليمية تأثير الوزارات والمؤسسات 
 والمجتمع على الكلية

 الماليوزالة التمليى  -
 وزالة التيميج -
 وزالة الرالية -

 الصناجيالىما   -
 الىما  المات -
 الىما  الياص -
 أخلق معس ا  -

 ال ناصر والمحاور التي تمت مناقشتها في اللقاء األول.(: 2-1) جدول

 
 

 :واألهداف المحددة لل  ةتحديد األهداف االستراتيجية ومؤشرات النجاح : الثانياللقاء 

من  بعض القطاعات وممثليعميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام العلمية  سيادةعقد اللقاء الثاني وذله بحضور 

ا، الذهنيا، االعصةةةةةف البيئيالمجتمع المدني والصةةةةةناعي والعاملين والطالب. وتم إسةةةةةتخدام أسةةةةةاليب االتحليل 

 :تم تناول الموضوعات التالية خالل تله الجلسات ثاللقاء حيوامجموعات العملا فى إدارة جلسات هذا 

 .تم فيها مراجعة رؤية ورسالة الكلية بناء على رؤية ورسالة الجامعة الجلسة األولى:

االعتبةةار األهةةداف  فيللكليةةة مع األخةةذ  االسةةةةةةةتراتيجيةةة فواألهةةداتم فيهةةا تحةةديةةد المحةةاور  الجلسة الثانية:

 .للجامعة االستراتيجية

 .تم فيها وضع البرامج والمشاريع الجلسة الثالثة:

 :(خ ط ال مل التنفيذية)وضع اإلجراءات : اللقاء الثالث
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 ثانيلفصل الا       (       2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

من  بعض القطاعات وممثليعميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام العلمية يادة عقد اللقاء الثالث وذله بحضور س

ا، الذهنيا، االعصةةةةةف البيئيالمجتمع المدني والصةةةةةناعي والعاملين والطالب. وتم إسةةةةةتخدام أسةةةةةاليب االتحليل 

 إدارة جلسات هذا اللقاء.  فيوامجموعات العملا 

ومن خالل تله الجلسةةةات تم تحديد خطط العمل التنفيذية لخطة الكلية االسةةةتراتيجية ومن الجدير بالذكر أن جميع 

 .وضع تله الخطط )اإلجراءات( مما يجعلها قابلة للتنفيذ فيهذا اللقاء ساهموا  فيالمشاركين 

 :إنجازه خال اللقاءات الثاث السابق ذكرهم مما تب د 

تم تنقيح الخطةةة االسةةةةةةةتراتيجيةةة للكليةةة بمعرفةةة فريق العمةةل المكلف بتلةةه المهمةةة.  ومن ثم تم عرض الخطةةة 

تضةةم مجموعة مختارة من رجال الصةةناعة والجامعة  وهي االسةةتشةةارية للكليةاالسةةتراتيجية المنقحة على اللجنة 

 صورتها النهائية. فيحيث أنهم يمثلون أحد محاور العمل بالخطة.  وبالفعل تم وضع الخطة االستراتيجية للكلية 
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 ثالثالفصل ال

 التحليل البيئي والوضع الراهن لكلية الهندسة ببنها
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  :السمات المميزة لكلية الهندسة ببنها   3-1

 يلي:التي تتمثل فيما والعديد من نقاط التميز  ببنهاتمتلك كلية الهندسة 

 سمات التميز م
اتخاذها لتنمية سمات يمكن اإلجراءات التي 

 التميز

1 

كليةةالهندسةةببةةةةةةةالكلسدةةالحدلهن ليةةا لهن ةةب  ةةال ل ل

هنمسةةةةةةقليله وليميلتهنقيللدةةبالهن ل  هبةةةةةةةةال

هسببةةةةةةيالبه لكاكللل سلنلديلحمت رلكم   ه ل

 .هن ب  ال لميالحب  الللهكبلهنقطل ه 

هنب هبيالكماللهنقطل  لهنبهئملنلم   ه لتهنمساهج

 . قلهفقلحللهنمسقجبه لهنعلميا

2 
أحبلكليا لداحعالكسدالهنمصسفالكليالهندسببالكلسدال

ل ل لهنمسةةةةةةةقليلهنم ليلت  ل لل1419 هكعةةةا

 .هنمسقليلهنعانمي

هالبقفا رلهن صليلحدلح انالهنجاحعالهنم ليال

 ل للعم ملهذهلهنم انالتهنسدلضللتهنبتنيالتهنعمل

 .كدا

3 

هندسببةةالكلسدالأتالهن ليا ل ل لحسةةقليللعبلكليال

هن ليا لهنمصةة  الفيلهبةةق بهحلهن ابةةبله نيلفيل

هنعمليالتبنكلحدلخالالهنشةةةاعلحعاحللل بحلكع ل

 .هنم   ه لح للهن بملكابق بهحلهن اببله ني

هالبقم ه لفيلبيابالهبق بهحلأحبثلهألبانيبل

هنق سلنلديالفيلهنعمليالهنقعليميالتللفي لكافال

هنالزحالحدلك هحجلتأددمرلكأ ل للهأل ته 

 .ه ح انا 

4 

لمقلكلكليالهندسببةةةةةةالهنعب بلحدلهنمعاحللتهنل  ل

هنق صةةةةةصةةةةةيالهنمقميمرلتهنقيلل بحلكبت هالكافال

يالتهنجدل لهنل  يالحيزللقميمل هنمساهجلهنب هبةةةةةة

لكةةةأحةةةبثلهنمعةةةبه لتهأل ته لتهألددمرل هن ليةةةا

 .هنعلميا

تهنل  لهالبقم ه لهنبهئملفيللطل  لهنمعاحلل

تز ا رل ت هالفيلخبحالهنمجقمللتهنمجاال لهنل  يال

تهنشاعلحعاحللحب  التدب برلح للحعمللهنقللثل

 .تحعمللهنطاوالهنشمسيالتهنليئا

5 

يب التدل ل يالهنق ل فالهن لهنل هحجلهنعلم كا ضةةةةةةةا

يا ل دب برلح للك ناحجلهنمي ال تن يال ك هحجل لم

هندسببةةةةالفيلوسةةةةملهندسببةةةةالهنمي اني يالتك ناحجل

 .هنطليالفيلوسملهندسببالهن د كيا

إضافالتهبق بهثلك هحجلدب برلح للك ناحجل

هندسببالهنمعما  التك ناحجلهندسببالهنصسا يال

 .تك ناحجلهنطاوالهنغي لل ليب التهنطاوالهنمقجب ر

6 
يالك كللللدلقميملهن ل يا نا لنمعظمله يا  لوله بلك

 .هن ليالح للهنم قلالتحجلسلهن ليا

لطل  لتحبرله  ه رله ن ق تنيالن له بلهنليانا ل

حجدمرلتحفعلالتنب دالخطالحعقمبرلتحلث ال

 تحسشل ر

7 
هسببةةةةةيالنقسميالحله  للهبةةةةةقشةةةةةا ه للدبلتحبرل

 .هنمجقمللتهنليئالهنم يطالهن ليالتخبحا
حمال دبالإن ل  ملهنلحبرللهنل  لتهنمعاحللطل  ل

 .ت  ملهنمله  لهنمانيالنل ليالهالبقشا  ا
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8 
تدل لكاوملحدلأ ضةةةاعلهيئالهنقب  سل ل لأ ل ل

حسةةةةةقليلتهن اىةةةةةلل ل لأ ل لهنجلهئملهنم ليال

لتهنجلهئملهنعانميالح للدائمرلهنبتنالهنقشجيعيا.

الز ا رل ت لأ ضاعلهيئالهنقب  سلفيلهنلجانلهنعلمي

لتهنل  يالهنم قلفا.

 

 :تابع سمات ونقاط التميز لكلية الهندسة ببنها

 سمات التميز م
اتخاذها لتنمية سمات يمكن اإلجراءات التي 

 التميز

9 
للدبلكسيالأبةةةةةابةةةةةيالتحال بل  اضةةةةةيالحقميمرل

كمسةةاحا لكلي رلتكذنكلحسةةاحا لخضةة هعللقي ل

ل. مللكللهألنشطالهنعلميالتهنطالكيا

ل كان ليالهنملانيهألح للنمساحا للهالبقغالا
ت مللىانالنألنعابللهن مابيتلطل  لهنملعبل

 كان ليالهن  اضيهن  اضيالنلسدلضلكانسشاكل
نق سيدلهنمظد لهنجمانيلن  حللتلطل  لهن ب  ا

لهن ليا.

10 

لقميملكليةةالهندسةةببةةةةةةةةالكلسدةةالكملوعدةةالهنجغ هفيل

هنممقازلحيزلل لحلك كطلحعظملح افظا لحصةةةةة ل

كمالللدبلك  بلهنمساكقلهنصةةةةةةسا يالهن ل يلفيل

 .حص 

فيلهنقالحملتهنمشا كالفيلهنمجقملللز ا رل ت لهن ليا

 .حمال قي لندالخبحالهنعب بلحدلهنفئا 

11 

شطالهنطالكيال هنمشا كالهنمقميمرلتهنفعانالفيلهألن

يال ل لهنمسةةةةةةقليل يالتهن  اضةةةةةة يالتهن  اف هنعلم

هنم ليلتحصةةةةةةلالهن ليةةال ل لح هكملحق ةةبحةةال

 .تحش فا

هنمشا كالفيلهنمساك ا لهنبتنيالتهنعانميالته وليميال

تلشجيللهنطالبل ل لهالكق ا لفيلدميللهنف تعل

 .هندسببيا

 السمات المميزة لكلية الهندسة ببنها(: 3-1جدول )

  :تحليل البيئة الداخلية والخارجية   3-2

  :مقدمة 3-2-1

ل ب بل قملهنق ليللهنليئيلنل ليال دلك  قلهبةةةق بهحلهنق ليللهنليئيلهن كا يلتهللأبةةةللبلنةةةائلل دلك  قل

هن لرلتن اكلهنضةةةةعملهنم للطالكانليئالهنبهخليالنلم،بةةةةسةةةةاصلتكذنكلهنف الهنمقاحالأحاحلهنم،بةةةةسةةةةاصلن اكل

لنلم،بسا.ل ا دياتهنقدب به لهنقيلوبلللهدهلهنم،بسالفيلهنمسق لللتهيلل للطلكانليئالهن

يلل ب بلإنلل ب بلن اكلهن لرل هخللهنم،بةةةةسةةةةال سةةةةا بلفيلهالبةةةةقغالالهألح للندذهلهنس اكلتهال قما ل ليدالف

إن لضةة ت رلهنعمللهنجا لحدللهنقسليههألتنل ا لهنقيل م دلل  ي دا.لأحالل ب بلن اكلهنضةةعملفهنهل سةةا بلفيل

لأدللهنقغلبل ل لهذهلهنس اكلتل ل لدالإن لن اكلولر.ل
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أحالل ب بلهنف الهنمقاحالأحاحلهنم،بةةسةةالفهنهل سةةا بلفيلهنق طيطلالبةةقغالالهذهلهنف التهالبةةقفا رلحسدال

الحق لدسا بلل ب بلهنقدب به لتهنم اك لهنقيلللهدهلهنم،بسالفيللالفيلخط هالتهالبقعبه لنملهددقكيسمال 

اللللاغتلهنم،بةةسةةالتهيلغي لداهمرلنملهددقدالتهنقعاحللحعداصلتهذهل سةةا بلفيلهنق ليللحدله ثا لهنسةةلليال

هنق ليلا لته د هعه للهنقيل م دلأنللل قلكانم،بةةةةةسةةةةةالكسةةةةةلبلهذهلهنم اك لتهنقدب به لإبهلنمل قملهل اب

لهنالزحالنملهددقدا.

ل

  :كيفية القيام بتحليل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر 3-2-2

 وتقييمها:الخطوة األولى: تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر 

هنعلهحللهنقيللسةةةةا بلهنم،بةةةةسةةةةال ل لهنقفلمل ل لغي هالحدلحيزلهن ب رلهنقسافسةةةةياصلهنداللالقوة:مواطن 

ل.هنميمه لهالضافيالهنقيللمقازلكدالهنم،بسالكانسسلالنمسافسيدا

صلتلل زل سبحالألهبهفداهيلهن يل لأتلهنسلهوصلأتلهنع لا لهنقيللعيقلل  يقلهنم،بةةةةسةةةةاللالضعععععف:مواطن 

ل.لس صدالهن ب ه لتهنمله  لهنض ت  النلمسافسا  لنلأ هعلهنم،بسالضعيفالأتل

لشةةةةي لهن لتضةةةةللحالئملحانيلأتلح قمللفيلهنليئالهن ا ديالكانقلددا لأتلهنقغي ه لأتلهن ادا للالفرص:

ل.هنقيللب ملهحبيلهن بحا لتهنقيللميملهنم،بسال دلغي ها

يلهنليئالهن ا ديالهنقيللقضةةةةةمدلكللهنظ تالغي لهنملهليالكانقلددا لأتلهنقغي ه لهنلنةةةةةي الفلالمخاطر:

لهنم،بسالتلدب لوب لدالهنقسافسيا.لسيعلحاض هلأتلحسق لاللهن ل

 الخطوة الثانية: تحليل العوامل االستراتيجية وتصنيفها

تهذهلهنق ليلل لا رل دلالئ ال لهحلللمللصةةسيفدالتف الن جمدالأتلههميقدالكملهكدلولرلأتلضةةعملتف ال

حصةةةفلفالن اكلهن لرل ت قمل مللهنجميللفيلتضةةةللهذهلهنالئ التلصةةةسيفداتح اك لتحدلهنمدملهسالهنةةة ه ل

تن اكلهنضعملتهنف التهنم اك لح للالحسبل  دالههميقدالتتفقللب جلخمابيلتف النألهميالتهن جم.ل

هبللعط لهنس طالهنقيلحجمدالكلي لأتلههميقدالكلي رلخمسل  دا لفاألوللأوللته ذهلهن لهنلنصةةةةةةةللهن ل

ل  دالتهحبر.

  وة الثالثة: تحديد الروابط االستراتيجية ووضع استراتيجية لتعزيزهاالخط
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 قملفيلهذهلهن طلرلل ب بلهبق هليجيا لهنم،بسالتهن تهكطلهالبق هليجيالفيلضلعلوب هلدالهنبهخليالتكيئقدال

يالهبةةق هليجلكهل)تضةةلهن ا ديالتلشةةي لهنسقائجلهن لهنقغيي لهالبةةق هليجيلهنذعل قعيدل ل لهنم،بةةسةةالهن ياحل

ل لصلحلهكدلهنضعملأتلل)هبق هليجيا تللف ا(نق ل للحلهكدلهنضعملهن لحلهكدلولرلتهنم اك لهن ل

ل:هنا امام اربعة مربعات وهي أنفسناجد نوسلق ان لهنم اك لهنقيلالل م دلل ل لدالهن لف ا(ل

ل.ح كللحلهكدلهن لرلهنبهخليالهنقيللقالعحلحللهنف الهن ا ديا -

ل.هنمقصلالكف الخا ديالح كللحلهكدلهنضعملهنبهخليا -

ل.ح كللحلهكدلهن لرلهنبهخليالهنمقصلالكانقدب به لهن ا ديا -

 ح كللحلهكدلهنضعملهنبهخليالهنمقصلالكانقدب به لهن ا ديا. -

ل

 جدول تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر

 الداخل الخارج
 مواطن الضعف مواطن القوة

 الفرص
 والفرص:استراتيجيات مواطن القوة 

االستراتيجيات المرتكزة على مواطن القوة 
 الداخلية المتصلة بفرص خارجية

 استراتيجيات مواطن الضعف والفرص:
االستراتيجيات التي تركز على الفرص 

 الخارجية لتقليص مواطن الضعف الداخلية

 المخاطر
 استراتيجيات مواطن القوة والتهديدات:

مواطن القوة االستراتيجيات التي تركز على 
 الداخلية بغية تفادي التهديدات الخارجية

 استراتيجيات مواطن الضعف والتهديدات:
االستراتيجيات التي تقلص مواطن الضعف 

 الداخلية وتتحاشى التهديدات الخارجية.

 تحليل عناصر التحليل الرباعي(: 3-2جدول )

 :بالكلية البيئيأدوات التحليل  3-2-3

 :األدواتإجراء التحليل البيئي بالكلية ومن أهم هذه  فياستخدامها  يمكن التيهناك العديد من األدوات 

تلملكساعلهذهلهالبةةةقليانا لنققسابةةةبلحلللهالبةةةق هليجيانق ب زلهن طالل:الرأي( )اسعععتطتعاتاالسعععتبيانات 

توبللملإ به لأ كعالهبةةةقليانا لنق ليللهنليئالهنبهخلياللتهال قما صحعا ي لهنديئالهن لحيالنضةةةمانلدل رلهنقعليمل

ل:تهي
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هبقطالعل أيلأ ضاعلهيئالهنقب  سلتهنديئالهنمعاتنالكان ليالحلالن اكلهن لرلتهنضعملتهنف ال -

ل.تهنقدب به 

ل.هبقطالعل أيلهنطالبلكان ليالحلالن اكلهن لرلتهنضعملتهنف التهنقدب به  -

ل.كان ليالحلالن اكلهن لرلتهنضعملتهنف التهنقدب به هبقطالعل أيلأ ضاعلهنجدازله  ه عل -

هنصلالكان ليالحلالن اكلهن لرلتهنضعملتهنف اللبتعهبقطالعل أيلأ ضاعلهألك هالهن ا ديال -

ل.تهنقدب به 

ف  قلهنق طيطلهالبةةةةةةق هليجيلكلحبرلهنجل رلكان ليالكهد هعلهنعب بلحدلهنم اكال لبةةةةةةلهعلحلللواحلالمقابتت:

خليالأتلهنليئالهن ا ديالنل ليالتكانتلهألهبهالحدلهذهلهنم اكال لح سسالحيزللملهنسةةةةةة،هالأك هالهنليئالهنبه

للتهن ا ديا. دلكع لهنملضل ا لهنقيللقعلقلكم ات لتحعا ي لهنليئالهنبهخليال

  :تحليل آراء وتوقعات أصحاب المصلحة 3-2-4

تنذنكلكانلالكبلولللهد هعلحدلأهملهنعلهحللنضةةةمانلفا ليالهن طالهللل ب بلهألك هالىةةةاحلالهنمصةةةل اصل

حيزلأنلللليالهحقيادا لتللوعا لللكلهنمسةةةةةة لهنليئيلهد هعلل ليلل  هعلتللوعا لأىةةةةةة ابلهنمصةةةةةةل ال

توبللملدمللهذهلهنليانا ل دللهألك هالحدلأتنيلهنضةةةةةةمانا لهنقيلللضةةةةةة لحبيلتهوعيالهن طالهنم ق حا

 ك  قلهنعب بلحدلهنل اعه لحللهذهلهألك هالتهد هعل ب لحدلهالبقليانا لفيلهنعب بلحدلهنم ات .

 االحتياجات والتطلعات أهم نقاط الضعف أصحاب المصلحة

 الطتب

ن صلفيلهنل هحجلهالكةةا  ميةةالهنم ةةبحةةال-

 .ح ا نالكلاويلهن ليا لهنمساظ ر
ل- يئةةةا ل ن عمله لطالبلضةةةةةةة ن ل م فمر ن ه

لللفي له ح ةةةانيةةةا ل هنمقميم دلت ةةةبح

 .هنالزحا
لهنمقفلويدل- ضةةةةةةةعملك هحجل  ةةةا ةةةا

 .تهكقشاالهنمقع   دل  هبيا
كع لهنمعاحللتهنل  لنمل قملل ب  دال-

 .تلجب بهالحسذلفق ه لكل لا
ضعملحسقليلهن  ا الهنطليالنلطالبل-

 . كان ليا
لتلجديمه لكع ل- ضةةةةةةعملفيلدل ر

 .هنب هبياهن ا ا ل

ل ةةب ةةزلهنل هحجلهالكةةا  ميةةالتح   هلدةةال-

 .تهضافالح   ه لدب بر
 كطلهنم   ه لهنب هبةةةيالكانلهوللهنعمليل-

 .كصل رلأكل 
لتل ةةةب ةةةزلهنيةةةال- للفي لهن قةةةبلهنعلميةةةا

 .هنلىلالهن لكقبلهنم قلا
لثةةةاكةةةتل  النلنقةةةائجل- لحل ةةةب ل ةةةب ةةةب

 .هالحق انا 
بةةةةةةدلناله د هعه له  ه  الكصةةةةةةل رل-

 .أكل 
حقةةاكعةةالفعةةانةةالحدلهن ليةةالنلطللةةالخةةا جل-

 .هن ليالتخصلىالفيلهنمب سالهنجاحعيا
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 طتب الدراسات العليا

 بحلكفا الهنمله  لهنمانيالهنم صةةةةصةةةةال-

 .فيلحجاالهنل زلهنعلمي
لفيل- لتهنمشةةةةةةةةةا كةةةا ضةةةةةةةعمللسظيم

 .هنم،لم ه لهنعلميا
ضةةةةةةةةعةةملفةة اللةة ةة ةةيةةقلهألكةة ةةةاثل-

لهنةةلةة ةةلثل تهنةةةب هبةةةةةةةةةا لفةةيلحةة هكةةم

 .هنمق صصالتهنم،بسا لهنصسا يا
فقلحلل- قله ل لالل معةةةاحةةةل ن لجديمه له

لتهنل ةةزل حقطللةةا لهنةةب هبةةةةةةةةا لهنعليةةا

 .هنعلمي
لتلجديمه لكع لل- ضةةةةةةعملفيلدل ر

 هن ا ا لهنب هبيا.

 .لطل  لهن طالهنل  يالنل ليا-
ل ةةب ةةزلهنم   ه لتهنمسةةاهجلتهنل هحجل-

 .هنعلميالهنممسلحالحدلهن ليا
هنق صةةةةةةصةةةةةةةا لللشةةةةةةجيللهنقعاتنلكيد-

 .هنم قلفالفيلهنل زلهنعلمي
ز ا رلف الهنمشةةةةةةا كالفيلهنم،لم ه ل-

 .هنعلميا
لا لهنل زلهنعلميل- لطل  لأ ته لتحقطل

 .تلسميالوب رلهنل زلهنعلميل سبلهنطالب
لتل ةةةب ةةةزلهنيةةةالل- للفي لهن قةةةبلهنعلميةةةا

 هنلىلالهن لكقبلهنم قلا.

 الخريجين

 .ضعملتحبه لحقاكعالهن   جيد-
 .هنقسل قلنل   جيدلكان لياضعمل-
تهنمشا كاللاضعملهنمشا كالهنمجقمعي-

 .فيلهنمشا  للهن لحيا
لك هحجلت ت ه لح ةةةبحةةةال- لتدل   ةةةبح

 نل   جيدلتبنكلنقأهيلدملنسلملهنعمل

 .هن   جيدلهنيالفعانالنمقاكعا-
ل- فعةةةانيةةةالفيلهنمجقملللأك  حشةةةةةةةةةا كةةةا

 .تهنم،بسا لهن لحيا
 .كان ليالطل  لأ ته لهنل زلهنعلميل-
ل ب مل ت ه للأهيليالنل   جيدلتبنكلحدل-

لا لبةةةةةةلمل خالالهالكالعل ل لأهملحقطل

 .هنعمللحدلإح انيا ل لميا

 هالحقيادا لتهنقطلعا  أهملن اكلهنضعم أصحاب المصلحة

 أعضاء هيئة التدريس

حعا ي لهخقيا لهن يا ه لهالكا  ميالغي ل-

 .نفافالتغي لح بثا
نةةةةفافالفيلهنمسةةةةائلال بحللطليقلهنيا ل-

 .تهنم ابلا
ضةةةةةةعملهنل هحجلهنقةةةأهيليةةةالهنم ةةةبحةةةال-

نل له  لهالكةةا  ميةةالفيلحجةةاال له  ه رل

 .تىسللتهل ابلهن  ه 
ضةةةةةةةةعةةملفةةيلهنةةلةة هحةةجلتهنةةةبت ه ل-

هنق صةةةةةةصةةةةةةيالهنم بحالأل ضةةةةةةاعلهيئال

 .هنقب  س
تدل ل جملفيللجديمه لتهح ةةانيةةا ل-

 .كع لهن ا ا لتهنمعاحللكان ليا
هن ل ه لهنفسيالنبيلحشةةةة فيدلضةةةةعمل-

 .تأحساعلهنمعاحللهنق صصيا
ضةةةةةةعملفيلهنمعللحةةا لهنم ةةبحةةالحدل-

 .خالالهنملوللهالن ق تنيلنل ليا
 جملفيلأ ةةةبه لهنديئةةةالهنمعةةةاتنةةةالفيل-

 .كع لهألوساح

لطليقلحعا ي لنةةةةةفافالتحعلسالفيلهخقيا ل-

هن يةةةا ه لهالكةةةا  ميةةةالتهنمشةةةةةةةةةا كةةةالفيل

 .تضعدا
ل ب ملك هحجلت ت ه للأهيليال ل لدميلل-

 .تبنكلنق سيدلهأل هعلهنفسيهنمسقل ا ل
لجب بلتىةةةةةةيانالتلطل  لهنلسيالهنق قيال-

 .نل ليالحدلحسشآ لتحعاحللتأددمر
 .تضللخططلنقسميالهنمله  لهنذهليالنل ليا-
ز ا رلف الهنل زلهنعلميلتهنمشةةةةةا كال-

 .تلسظيملفيلهنم،لم ه لهنعلميالتهنل  يا
ل سةةةةةةيدلهنليئالهنم فمرلنلطالبلتهنعملل-

 ل لهخ هجلهوصةةةةةة لكاوقدمله كبه يالفيل

 .دميللهنمجاال 
حسةةةةقل ا لح للا لأفصةةةةلللقسابةةةةبلحلل-

 .هألتضاعلهن انيا
ل سةةيدلتللفي لح البلحجدمرلأل ضةةاعل-

 .هيئالهنقب  سلتهنديئالهنمعاتنا
 .لسميالهنمدا ه لهنقب  سيا-
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 العاملين واالداريين

 .هنمسئلنيا له  ه  الغي لح ب رلكبوا-
ضةةعملفيلهنل هحجلتهنبت ه لهنقأهيليال-

 .هنم بحالفيلكع لهنمجاال 
يا لنةةةةفافالفيلهنمسةةةةائلال بحللطليقلهنل-

ت ةةبحللطليقلحلةةبألهن لهبللتهنم ةةابةةةةةةلةةا

لتهنع اب.

ضةةةةةةعمللجديمه لح ةةالةةبلهنعةةاحليدلل-

لتهال ه  يد.

 هن فاضلحسقليلهن ضالهنلظيفي.ل-

حسةةةةقل ا لح للا لأفصةةةةلللقسابةةةةبلحللل-

لهألتضاعلهن انيا.

ل سةةةةةةيدلكيئالهنعمللتحسةةةةةةقليلهن  ا الل-

لهنطليا.

تضةةةةةةللخططللةةب  ليةةالنلعةةاحليدلنقسميةالل-

لهنمدا ه له  ه  ا.

لسظيملأنشةةةةةةطةةالهدقمةةا يةةاللدةةبالن لقلل-

 هنقلهىللكيدلهنعاحليد.

 الشركات والقطاعات

اللللدبلك هحجلنقسةةةةةل قلتنلق ت جل دل-

 .خبحا لهن ليا
ضةةعملحشةةا كالهن ليالفيلل سةةيدلأ هعل-

 .هنش كا لتهنم،بسا 
ضةةةةةةعملهنمشةةةةةةةةا كةةالهنمجقمعيةةالفيل-

 .هنمش ت ا لهن لحيا

خ  جيدلبتلحدةةا رل ةةانيةةالتوةةب رل ل ل-

فال حلهددالل ب ا لهنعمللت ل ل لملك ا

 .هنقطل ه لتحقطللا لبلملهنعمل
هنمشةةةةةةةةا كةةالهنفعةةانةةالفيلل سةةةةةةدلأ هعل-

تهنم،بةةةةسةةةةا لهنصةةةةسا يال دلهنشةةةة كا ل

 .ك  قلل ب ملهنلبائللهنعلميالهنالزحا

 المؤسسات البحثية

اللللدبلك هحجلنقسةةةةةل قلتنلق ت جل دل-

 .خبحا لهن ليا
ضعملهنقعاتنلكيدلهن ليالتهنم،بسا ل-

 .هنل  يالتهنعلميا
 .ضعمللسل قلك هحجلهن ليا-

 .ل سيدلهنقعاتنلحللهنم،بسا لهنل  يا-
توا   دل ل لخ  جيدلبتلحدا رل انيال-

للطليقلهنمساهجلهنقج  ليالتهنقطلي يا.

نالفيلل- عا هنمشةةةةةة ت ا لهنمشةةةةةةةا كالهنف

 .هنل  يا

 تحليل آراء وتوقعات أصحاب المصلحة(: 3-3جدول )
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 الخطة الاستراتيجية لكلية الهندسة ببنها

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

60 

|                                                                                                                                                   

               
 

 الصفحة رقم 

  :الرؤية والرسالة والقيم   4-1

 رؤية جامعة بنها 

 .الوصول الي مكانة متميزة بين الجامعات محليا واقليما ودوليا

 جامعة بنهارسالة 

تلتزم جامعة بنها بتحقيق مسؤؤؤؤؤؤهولياتها المجتمعية لي مجال المعرلة والتعليم والعحم العلمي ولممة المجتم  

القيم  الحفاظ علىإطار  ليمحليا وإقليميا، ودعم تكنولوجيا المعلومات والتنمية المستمامة والربط م  الصناعة 

 .المشتركة

 ية الكلية ؤر

 .بمستوى لريجيها إلى العالميةتتطل  الكلية للوصول 

 رسالة الكلية

تلتزم كلية الهنمسة بعنها بإعماد كوادر هنمسية مزودة بالمعارف والمهارات لتنالس لي سوق العمل وقادرة 

 .على إستخمام وتطوير التكنولوجيا الحميثة وتقميم بحوث لي المجاالت الهنمسية بما يخمم المجتم  والعيئة

 قيم الكلية

 لكلية لي اآلتي:اتتمثل قيم 

 ص لي العملوااللالاالتقان  .1

 .الشفالية .2

 .الحرية األكاديمية المسهلة .3

 .االنتماء المجتمعي .4

 .التعاون والعمل الجماعي .5

 .االبتكار واالبماع .6

 .يزمياالمساواه وعمم الت .7
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  :للكليةالغايات واألهماف االستراتيجية    4-2

مجكل  وعكلميك فيتطوير دور  ل  ية كأحد  لمر كز  لع مية  لمتميزة مح يك لتحقيق رؤية ورسااااااكلة  ل  ية و

 تم وض  عمد من الغايات واألهماف االستراتيجية كاآلتي:وإعد د  ل و در  لبشرية   لهندسي لتع يم 

 الغاية األولى: طالب ولريجون متميزون وقادرون على المنالسة واالبتكار

 :األهماف االستراتيجية

 .سيكسكت ونظم  لقبولتطوير  .1

  .تقديم بر مج تع يمية متميزة ومتطورة تو كب مستجد ت و حتيكجكت سوق  لعمل .2

  .تحديث مستمر الستر تيجيكت  لتع يم وأسكليب  لتدريب و لتقويم لمو كبة  لتطور  لع مي .3

 .توفير بيئة محفزة لالبت كر و الختر ع وريكدة  العمكل .4

 .طالبية ورعكية متميزة تحقق رضك  لطالبتقديم خدمكت تع يمية وأنشطة  .5

 .إنشكء مر كز لتنمية وتعزيز  لمهكر ت  لتطبيقية و لتدريب ل طالب و لخريجون في أمككن  لتوظيف .6

 تعزيز  لرو بط بين  لخريجين و ل  ية وجهكت  لتوظيف. .7

 واالبتكارلغاية الثانية: االرتقاء بمنظومة المراسات العليا وبجودة وألالقيات العحم العلمي ا

 :األهماف االستراتيجية

 .لدى أعضكء هيئة  لتدريس  لع ميتحسين قدر ت  لبحث  .1

 . لع يك في  لدر سكت  لع ميتدعيم تدريس منكهج  لبحث  .2

 .لدى أعضكء هيئة  لتدريس  لع مي لسمكح وتيسير تز يد فرص  لبحث  .3

 .وضع خطة بحثية ل   ية .4

 .ع ى مستوى جكمعة بنهك  لع مي لبحث  في  لمتبكينةتشجيع  لتعكون بين  لتخصصكت  .5

 .صيكنة وشر ء مزيد من  ألدو ت و ألجهزة و لمعد ت بمك يتمكشى مع  لخطة  لبحثية .6

 كسب ثقة المجتم  الثالثة:الغاية 

 :األهماف االستراتيجية

 .تطوير خطط وبر مج خدمة  لمجتمع لتحقيق رضك  ألطر ف  لمستفيدة .1

  لتنمية. فيتحقيق  لت كمل و لمشكركة بين  لجكمعة و لمجتمع ل مسكهمة  .2

قل  لت نولوجيك  .3 نكعة  فيتوظيف  لتع يم و لبحوث  لع مية ون ئة  لمحيطة و لصاااااا خدمة  لمجتمع و لبي

 . لقوميو لتنمية وتنمية  القتصكد 
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 الصفحة رقم 

 المستمامة للموارد العشريةالغاية الرابعة: ضمان جودة األداء المهسسي والتطوير المستمر والتنمية 

 :األهماف االستراتيجية

 تطبيق قو عد حوكمة  ألد ء  لمؤسسي وتدعيم مبدأ  لقيكدة و س وب  تخكذ  لقر ر. .1

 بنكء  لقدرة  لمؤسسية و إلصالح  الد ري و لهي  ي و لوظيفي لألقسكم  الد رية  لمخت فة. .2

 ل قيكد ت و ل و در  لعكم ة بكل  ية. لتنمية  لمستمرة ل قدر ت و لمهكر ت  إلد رية  .3

  لتطوير  لمستمر لقدر ت أعضكء هيئة  لتدريس في  ل  ية. .4

 دعم وحدة  لجودة و لتطوير و عتمكد  د رة  ل  ية و لمنشآت  لتع يمية  لتكبعة. .5

 الغاية الخامسة: تنمية الموارد الذاتية بالكلية

 :األهماف االستراتيجية

 وتسويقهك. بكل  يةتمويل  لبحوث  تدعيم مصكدر .1

 . ل  ية الستخد م  المثل لمو رد  .2

  ستحد ث مو رد ذ تيه ومستد مه. .3

 . ل  يةبمعكمل وورش   الستشكرية لألعمكل لتسويق  .4

 .بكل  ية و لبحثية  لتع يمية  لعم يةلدعم   لذ تيةتشجيع  لجهود  .5

 . لمكنحةج ب مشروعكت مموله من  لجهكت  .6

 الستيعابية للكليةالغاية السادسة: زيادة القمرة ا

 :األهماف االستراتيجية

 . ست مكل وتحسين  لمنشآت  لقكئمة و لبنية  لتحتية ومو رد  لتع م بمك يتنكسب و لقيكسكت  لمرجعية .1

 .تطوير  لم تبة.  4                ستحد ث بر مج تع يمية..  3                   .  ستحد ث  قسكم ع مية .2

 المكانة المولية للكليةالغاية السابعة: تعزيز 

 :األهماف االستراتيجية

 دعم وتعزيز  لشر ككت  الستر تيجية وتبكدل  لخبر ت مع  لمؤسسكت  لدولية. .1

  نشكء قكعدة بيكنكت تشمل  لهيئكت و لمؤسسكت بكلمجتمع  لخكرجي  لتي لهك عالقة بكل  ية. .2

  لخكرجي ذ ت  لص ة.تعزيز بروتوكوالت  لتعكون بين  لجكمعة ومؤسسكت  لمجتمع  .3

 زيكدة عدد  لبعثكت بين  ل  ية و لمؤسسكت  لخكرجية.  .4

 زيكدة عدد  لمؤتمر ت  لدولية مع  لمجتمع  لخكرجي. .5
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 إتبكع نظم دعم متط بكت  لتصنيفكت  لعكلمية. .6
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 رابعالفصل ال                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 :الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية   4-3

 الغاية الأولى: طلاب وخريجون متميزون وقادرون على المنافسة والابتكار
 

 األهداف االستراتيجية:
 

 تطوير سياسات ونظم القبول. .1
 تقديم برامج تعليمية متميزة ومتطورة تواكب مستجدات واحتياجات سوق العمل.  .2
 تحديث مستمر الستراتيجيات التعليم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة التطور العلمي.  .3
 توفير بيئة محفزة لالبتكار واالختراع وريادة االعمال. .4
 ق رضا الطالب.تقديم خدمات تعليمية وأنشطة طالبية ورعاية متميزة تحق .5
 إنشاء مراكز لتنمية وتعزيز المهارات التطبيقية والتدريب للطالب والخريجون في أماكن التوظيف. .6
 وجهات التوظيف. الكليةتعزيز الروابط بين الخريجين و .7

 
 المشروع/المبادرة:

 

 تطوير نظم القبول وتوزيع وتحويل الطالب. .1
 جديدة غير تقليدية.تطوير البرامج االكاديمية واستحداث برامج  .2
 قياس وتقويم كفاءة العملية التعليمية لمرحلة البكالوريوس. .3
 إنشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات وابتكارات الشباب وريادة االعمال. .4
  الدعم األكاديمي والرعاية واألنشطة الطالبية. .5
 إنشاء مركز لتأهيل الطالب والخريجين بمشاركة المؤسسات المجتمعية. .6
 وتفعيل وحدات متابعة الخريجين لمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محلياً/إقليمياً/دولياً.إنشاء  .7
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 | الصفحة رقم

 تطوير سياسات ونظم القبول.الهدف األول: 
 

 األنشطة المستهدف المشروع/ المبادرة
 التنفيذ فترة

 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 لجنيهبا

 مصادر
 التمويل

1-1  
 قبول نظم تطوير
 وتحويل وتوزيع

 الطالب

1-1-1-1  
 قبول نظام
متوافقة  الطالب

مع اللوائح 
والقوانين ومنفذة 

 الكترونيا

تحددديددد احتيدداجددات الكليددة من  -أ
الطالب في ضوء متطلبات سوق 

 العمل وامكانات الكلية.

موثقة ومعلنة  آليدددددددددة وضع -ب
األقسددددددددددددام  على الطالب لتوزيع

امكانات العلمية بالكلية في ضوء 
الكليات واحتياجات سدددددوق العمل 
وبمددا يتفم مع اللوائح والقوانين 
باسدددددددددتخدام البرامن ا لكترونية 

 المناسبة لشئون الطالب.

دذب  -ج د د د وضع خطة خاصة بجد
الطدددددددددددالب في الوافدين للدراسة 

 . بالكلية

20
16

 
20

17
 

قائمة باحتياجات  -
الكلية من الطالب 

 سنويا
لطالب نظم قبول ا -

متوافقة مع اللوائح 
 والقوانين ومعلنة 

آلية جذب الطالب  -
معتمدة ومعلنة داخليا 

 وخارجيا
خطة مواجهة  -

الزيادة في أعداد 
الطالب معلنة داخليا 

 وخارجيا
آلية جذب الطالب  -

الوافدين موثقة 
ومعلنة ومرسلة إلى 
مكاتب السفارات 
 المتعمدة في مصر

نقص الدعم 
 المادي 

 
 الزيادة

المضطردة في 
 أعداد الطالب

 
 

صعوبة انتقال 
الطالب من 
المراكز 
المختلفة 

للمحافظة إلى 
 الكلية والعكس

 
 

 مجلس الكلية
 

وكيل الكلية 
 لشؤن الطالب

 مجلس الكلية
 

وكيل الكلية 
 لشؤن الطالب

0
0
0

,
5

الجامع 
 ة
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 .واحتياجات سوق العملتقديم برامج تعليمية متميزة ومتطورة تواكب مستجدات : ثانيالهدف ال
 

 األنشطة المستهدف المشروع/ المبادرة
 التنفيذ فترة

 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 على التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

1-2-1  

 البرامن تطوير
 األكاديمية
 برامن واستحداث
 غير جديدة

  تقليدية

1-2-1-1 
أكاديمية  برامن

لمرحلة 
البكالوريوس 

مطورة بما يتوافم 
مع المعايير 

 األكاديمية المتبناة

 ةاسدددددددددتحددداث برامن أكدداديميد -أ
جدددديددددة ومطورة طبقدددا للمعددداير 
لعلوم  ميدددددة في مجدددددال ا ل لعدددددا ا

 الهندسية
األكددداديميدددة عرض البرامن  -ب

المطورة على مجلس شدددددددددئون 
 التعليم والطالب تمهيدا إلقرارها

لكدلديدددددة  -ج عتدمددددداد مجدلدس ا ا
 للبرامن األكاديمية المطورة

نشددددددددر البرامن المطورة على  -د
لكليدددددة  لكترونيدددددة ل لبوابدددددة ا  ا
ئل  والجدامعدة وغيرهدا من وسددددددددددا

 النشر
تسدددويم البرامن الجديدة  -هددددددددددددد

 داخليا وخارجيا

20
16

 
20

18
 

أكاديمية برامن 
مطورة ومتوافقة مع 
المعايير الهندسة 

 الحديثة
معلنة على البوابة 
ا لكترونية وتم 
تسويقها داخليا 

 وخارجيا

انشغال أعضاء 
هيئة التدريس 
بالكلية باألعباء 
التدريسية 
 وغيرها 

 
مقاومة بعض 
أعضاء هيئة 

التدريس للتطوير 
 والتحديث

مجلس شئون 
 التعليم والطالب

 
  مركز الجودة
 بالكلية

 
مسؤول البوابة 
 ا لكترونية 
 بالكلية

 مجلس الكلية
  

مجالس 
األقسام 
العلمية 
 بالكلية 

0
0
0

,
5

 

 الجامعة
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 | الصفحة رقم

 .تحديث مستمر الستراتيجيات التعليم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة التطور العلمي: ثالثالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

1-3-1  
 وتقويم قياس
 العملية كفاءة
 لمرحلة التعليمية

 البكالوريوس

1-3-1-1 
 استراتيجيات

 تعليم واساليب
محدثة مثل  وتعلم

والمحاضرة 
ا لكترونية 

استخدام الوسائط 
الفائقة التفاعلية، 

المعامل 
ا فتراضية.... 

 وغيرها( 

عمل حصدددددر ألسددددداليب التعليم -أ
الحدددددديثدددددة وا نواع التي تالئم 

 المجال الهندسي منها 
عرض استراتيجيات وأساليب  -ب

التعليم والتعلم المحددددددثدددددة على 
 ا.مجلس الكلية تمهيدا  عتماده

تددددريدددب أعضدددددددددددداء هيئدددة  -ج
الدددتددددددريدددس ومدددعددددداندددوهدددم عدددلددى 

 ا ستراتيجيات المحدثة
 تقويم ومتابعة أثر التدريب -د

2016 2017 

استراتيجيات       -
وأساليب التعلم والتعليم 

 محدثة ومعتمدة
ومعلنة على البوابة 
ا لكترونية بالجامعة 
 وبأساليب مختلفة

نقص وعي 
بعض أعضاء 
 هيئة التدريس
ومعاونيهم 

با ستراتيجيات 
واألساليب 
 المحدثة

 
رفض بعد 
أعضاء هيئة 
التدريس 
لألساليب 
 الحديثة

مجلس شئون 
 التعليم والطالب

 
البوابة 
 ا لكترونية

 
 

 مجلس الكلية
 

مسؤول البوابة 
 ا لكترونية
 بالكلية

000,10  

 الجامعة
+ 

موارد 
 ذاتية
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 | الصفحة رقم

 .لالبتكار واالختراع وريادة األعمالتوفير بيئة محفزة : رابعالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

1-4-1  
إنشاء مراكز 
لتنمية وتطوير 
ابداعات 
وابتكارات 

الشباب وريادة 
 األعمال

1-4-1-1 
 مركز إنشاء
لرعاية  التميز

 الموهوبين
والمبتكرين 

بالجامعة ووحدات 
 التميز بالكلية

 موضددددحا   للمركز  ئحة إعداد -أ
-مدددددجدددددا تددددده–أهددددددافددددده بدددددهدددددا

 مصدددددادر تمويله-اختصددددداصددددداته
 ونشرها واعتمادها

ومعدددايير  مجدددا ت تحدددديدددد -ب
 لجددان رفددةوتحددديثهددا بمع التميز

 متخصصة.

 بمعاييره التميز ثقافة نشددددددر -ج
 بطرق  المختلفدددددة ومجدددددا تددددده

 متعددة

 وتبني المتميزون  اكتشددددددددداف -د
المجددا ت  كددافددة من الطالب فى

وتيسددير اشددتراكهم في المؤتمرات 
 العلمية

 لتنمية تدريب برامن إعداد -هدددددددد
 وريادة وا بتكار ا بداع مهارات
 الطالب واعتمادها لدى األعمال

اإلعددددالن عددددن الددددبددددرامددددن  -و
 وتسويقها وتنفيذها

2016 2017 

مركز التميز للموهوبين 
 والمبتكرين

 ئحة معتمدة ومعلنة 
 للمركز

معايير ومجا ت التميز 
 محددة ومعلنة.

برامن تدريب على 
مهارات ا بداع وا بتكار 
وريادة ا عمال معتمدة 

 ومعلنة

زيادة أعداد الطالب 
المدربين على البرامن 

 %10المعتمدة بنسبة 
 سنويا

نقص الموارد 
 المالية

صعوبة اكتشاف 
الطالب 
الموهوبين 

والمبتكرين في 
ظل الزيادة 
السنوية في 
 أعداد الطالب

 

وكيل الكلية 
لشئون البيئة 
 وخدمة المجتمع

مجلس الكلية   
 

وكيل الكلية 
لشئون البيئة 
 وخدمة المجتمع

مجلس الكلية   
مسؤول البوابة 
ا لكترونية 
 بالكلية

000,20  

 الجامعة
+ 

موارد 
 ذاتية
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 .توفير بيئة محفزة لالبتكار واالختراع وريادة األعمال: خامسالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

1-5  
 األكاديمي الدعم

 والرعاية
 واألنشطة
 الطالبية

 

1-5-1-1  
الطالب  دعم

أكاديميا ورعايتهم 
أنشطة وتوفير 

طالبية وخدمات 
 تعليمية متميزة

متميزة ومنفددددذ برامن إعددددداد  -أ
لرعاية الطالب بعضدددددها الكترونيا 

المتعثرين أكددددداديميدددددا وتحفيز 
 الطالب المتفوقين. 

البرامن من مجلس  اعتمددداد -ب
 الكلية وا عالن عنها.

وضدددددع خطة لتطوير خدمات  -ج
كاديميا   واعتمادها دعم الطالب أ

 عنها. وا عالن

متددابعددة تنفيددذ البرامن وخطددة  -د
 تطوير خدمات دعم الطالب

أماكن لممارسة  تخصيص -هددددددددد
والخدددمددات ة األنشدددددددددطددة الطالبيدد

لرحالت التعليميدددددة المتميزة  ا
خددددمدددات الرعدددايدددة  –التعليميدددة 
ا عانات ا جتماعية  –الصدددحية 

تدريب الطالب على المهارات  –
 المختلفة(

2016 2017 

برامن رعاية الطالب 
الفائقين والمتعثرين 
 أكاديميا موثقة ومعلنة

 
خطة تطوير خدمات 
دعم الطالب أكاديميا 

 ومنفذةمعتمدة ومنشورة 
 

أماكن مخصصة 
لممارسة األنشطة 

 الطالبية

عدم توفر 
 الموارد البشرية
والمادية الالزمة 
لتنفيذ تلك 
 ا نشطة

 
عزوف بعض 
الطالب عن 
ممارسة 
األنشطة 
 الطالبية

 
قلة أماكن 
ممارسة 
األنشطة 
 الطالبية

وكيل الكلية 
 لشؤون الطالب 

عميد الكلية   

 مجلس الكلية 

000,20  

 الجامعة
+ 

موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .إنشاء مراكز لتنمية وتعزيز المهارات التطبيقية والتدريب للطالب والخريجون في أماكن التوظيف: سادسالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

1-6  
إنشاء مراكز 

 الطالب لتأهيل
 والخريجون 
 بمشاركة
 المؤسسات
 المجتمعية

1-6-1-1  

 تأهيل مركز
 لتنمية الخريجين
المهارات  وتعزيز

 الالزمة التطبيقية
للتوظيف ووحداته 

 بالكليات

 للمركددددددددددز  ئحددددددددددة إعددددددددددداد -أ
– أهدافددددددددددده بهدددددددددددا موضدددددددددددحا  
-اختصاصدددددددددددددداته-مجا تدددددددددددددده

وغيرها بمعرفددددددة إدارة ...تمويلدددددده
 الخريجين واعتمادها.

عقددددددددددد ملتقددددددددددى سددددددددددنوي  -ب
للتوظدددددددددف يضدددددددددم مؤسسدددددددددات 
المجتمددددددددددع المسددددددددددتفيدة مددددددددددن 
خريجدددددددددي الكليدددددددددة وأصدددددددددحاب 

 األعمال.

 الالزمدددددددة البدددددددرامن إعدددددددداد -ج
 علدددددددددددى الخدددددددددددريجين لتأهيدددددددددددل
 الالزمددددددة التطبيقيددددددة المهددددددارات

الن للتوظيددددف واعتمادهددددا وا عدددد
 عنها.

 تدريبيددددددددددددددددة دورات عقددددددددددددددددد-د
 المهددددددددارات للخددددددددريجين علددددددددى

 للتوظيف. الالزمة التطبيقية

التدريب  أثر ومردود قياس -هدددددد
   على الخريجين

2016 2022 

مركز تأهيل الجريجين 
 له  ئحة معتمدة ومعلنة

 
ملتقى سنوي يضم رجال 

األعمال وأصحاب 
المصالح بخريجي 

 الجامعة
 

برامن تدريبية على 
مهارات التوظيف 

التطبيقية معتمدة      
 ومعلنة.
 

وجود قاعدة بيانات 
محدثة سنويا لخريجي 

 الكلية

ضعف تسويم 
 البرامن التدريبية

 
ضعف الموارد 

 المالية
 

ضعف قنوات 
ا تصال بين 

الكلية 
ومؤسسات 
 المجتمع

 

عدم وجود 
قاعدة بيانات 
محدثة لرجال 
الصناعة 
بالقليوبية 
ومؤسساتهم 

 ية.ا نتاج

وكيل الكلية 
لشؤن البيئة 
 وخدمة المجتمع

 
إدارة الخريجين 

 بالكلية
 

 

 مجلس الكلية
 

وكيل الكلية 
لشئون البيئة 
 وخدمة المجتمع

 
 إدارة الخريجين
 

000,10  

 الجامعة
+ 

موارد 
 ذاتية



 

71 
 

 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تعزيز الروابط بين الخريجين والجامعة وجهاز التوظيف: سابعالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

1-7  
إنشاء وتفعيل  

وحدات متابعة 
الخريجين 
لمؤسسات 

التوظيف داخل 
سوق العمل 
محليا/ إقليميا/ 

 دوليا

1-7-1-1 
 خريجي متابعة
بالتعاون  الكلية
 مؤسسات مع

ذات  التوظيف
 العالقة

"تكليدددددددددف مركدددددددددز تأهيدددددددددل  -أ
خريجدددددددددددي الكليدددددددددددة بمتابعدددددددددددة 

  .خريجي الكية
وضددددددع أسدددددداليب للتواصددددددل  -ب

 مددددددع جهددددددات التوظيددددددف داخددددددل
جمهوريددددددددددة مصددددددددددر العربيددددددددددة 

 .وخارجها ذات العالقة
عقددددددددد ملتقددددددددى للتوظيددددددددف  -ج

سدددددددددنويا  لمسددددددددداعدة خريجدددددددددي 
الكليدددددددة علدددددددى التواصدددددددل مدددددددع 
مؤسسدددددددددددددات التوظيدددددددددددددف ذات 

 العالقة داخل مصر وخارجها
تحدددديدددث بيددداندددات الخريجين  -د

 سنويا

2016 2022 

أساليب محددة للتواصل 
التوظيف ذات  مع جهات
 جمهورية داخل العالقة
 وخارجها العربية مصر

 التوظيف ملتقى عقد
 سنويا  

 

ضعف الموارد 
 المالية
 

ضعف استجابة 
مؤسسات 

التوظيف ذات 
 العالقة
 

صعوبة التواصل 
 مع الخريجين

وكيل الكلية 
لشؤن البيئة 
وخدمة 
 المجتمع.
 

إدارة شئون 
 الخريجين

 
 

 مجلس الكلية
 

وكيل الكلية 
لشؤن البيئة 
وخدمة 
 المجتمع 

إدارة مدير 
 شئون الخريجين

 
مسئول البوابة 
 ا لكترونية 
 بالكلية

000,20  

 الجامعة
+ 

موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا وبجودة وأخلاقيات البحث العلمي والابتكار: لثانيةالغاية ا
 

 األهداف االستراتيجية:
 

 لدى أعضاء هيئة التدريس العلميتحسين قدرات البحث  .1
 العليا في الدراسات العلميتدعيم تدريس مناهج البحث  .2
 لدى أعضاء هيئة التدريس العلميالسماح وتيسير تزايد فرص البحث  .3
 وضع خطة بحثية للكلية .4
 على مستوى جامعة بنها العلميالبحث  في المتباينةتشجيع التعاون بين التخصصات  .5
 تماشى مع الخطة البحثيةصيانة وشراء مزيد من األدوات واألجهزة والمعدات بما ي .6

 
 المشروع/المبادرة:
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تحسين قدرات البحث العلمى لدى أعضاء هيئة التدريسالهدف األول: 
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 

تحسين قدرات 
البحث العلمي 

لدى أعضاء هيئة 
التدريس 
 والمعاونين

الدددعدددلدددمددديدددددة  الددددددوراتتدددوفددديدددر -
 ا لكترونية 

تمويددل المشددددددددددداركددة في تنظيم -
 المؤتمرات العلمية 

التشجيع المادي ألعضاء هيئة -
 2022 2016 التدريس. 

اعضاء زيادة قدرات 
هيئة التدريس عن 
طريم زيادة ا بحاث 

 والنشر

مستوي رضاء اعضاء 
هيئة التدريس 
 والمعاونين

 
 

 مجلس الكلية

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا
 مجالس ا قسام

 

000,25  الجامعة 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .العليا فى الدراسات العلميتدعيم تدريس مناهج البحث : ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 

تدعيم تدريس 
مناهن البحث 

في  العلمي
العليا الدراسات  

منددداهن  مقرراتاسدددددددددتحدددداث  -
البحددث العلمي في الدددراسدددددددددددات 

 العليا

2016 2022 

 عدد المناهن المرفوعة

 ا عضاء مستوى رضاء

عدد اعضاء هيئة 
 التدريس المشاركين

 
 

 مجلس الكلية

 مجالس ا قسام

 الدراسات العليا

 

000,2  
موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 
 .لدى أعضاء هيئة التدريس العلميالسماح وتيسير تزايد فرص البحث : ثالثالهدف ال

 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 

السماح وتيسير 
تزايد فرص البحث 

لدى  العلمي
أعضاء هيئة 

 التدريس

تمويل ودعم المشدددددددددداركة في  -
المشدددددروعات العلمية المشدددددتركة 

 محليا ودوليا
2016 2022 

زيادة المشاركة في 
المشروعات العلمية 
 المشتركة محليا ودوليا

 
 

 مجلس الكلية

 مجالس ا قسام

 الدراسات العليا

 

000,50  الجامعة 

 
 .وضع خطة بحثية للكلية: رابعالهدف ال

 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 
وضع خطة بحثية 

 للكلية

تحديث وتطوير الخطة البحثية  -
 للكلية

2016 2022 

التخصصات تغطية 
الكليةداخل  المختلفة  

 ألعضاءالتوزيع الجيد 
هيئة التدريس بالتناسب 

 مع اعداد الطالب

 
 

 مجلس الكلية

 مجالس ا قسام

 الدراسات العليا

 

-- -- 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 
 .تشجيع التعاون بين التخصصات المتباينة في البحث العلمي: خامسالهدف ال

 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 

تشجيع التعاون 
بين التخصصات 

 فيالمتباينة 
العلميالبحث   

تشددددددددجيع المشددددددددروعات العلمية 
 المشتركة 

الددعددلددمدديدددددة تددنددظدديددم الددمددؤتددمددرات 
 المشتركة

2016 2022 

زيادة اعداد المشروعات 
 العلمية

 أكثروجود مؤتمر او 
 لألبحاث

 
 

 مجلس الكلية

 مجالس ا قسام

 الدراسات العليا

 

000,5  
موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 
 

 .صيانة وشراء مزيد من األدوات واألجهزة والمعدات بما يتماشى مع الخطة البحثية: سادسالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 

صيانة وشراء 
مزيد من األدوات 

 واألجهزة

والمعدات بما 
 يتماشى

 مع الخطة البحثية

صدددددديانة أدوات ووسددددددائل البحث 
 العلمي بالكلية

شدددددددددراء أجهزة ومعددددات وبرامن 
 علمية تخدم البحث العلمي

 2016 2022 

زيادة اعداد المشروعات 
 العلمية والبحثية

 
 

 مجلس الكلية

 مجالس ا قسام

 الدراسات العليا

 

0
0
0

,
0
0
0

,
1
4

 الجامعة 
 + 

موارد 
 ذاتية

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 

 

 المجتمعالغاية الثالثة :  كسب ثقة 
 

 األهداف االستراتيجية:
 

 .تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع لتحقيق رضا األطراف المستفيدة .1
 التنمية. فيتحقيق التكامل والمشاركة بين الجامعة والمجتمع للمساهمة  .2
 .القوميخدمة المجتمع والبيئة المحيطة والصناعة والتنمية وتنمية االقتصاد  فيتوظيف التعليم والبحوث العلمية ونقل التكنولوجيا  .3

 
 المشروع/المبادرة:

 

 .المجتمع وكلياتها لخدمةمن الجامعة  وبرامج مستمرةأنشطة  .1
 .الشراكات واالتفاقيات المجتمعية وزيادة التمثيل بالمجالس واللجان المختلفة بالجامعة وكلياتها فيالتوسع  .2
 .الوحدات ذات الطابع الخاصتطوير  .3
 .الصناعة والبحثية لخدمةالعملية التعليمية  فيالمشاركة المجتمعية المتميزة  .4
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع لتحقيق رضا األطراف المستفيدةالهدف األول: 
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

3-1-1 

وبرامن أنشطة 
من  مستمرة
لخدمة  الكلية

 المجتمع

 

3-1-1-1 

خطة لخدمة 
وتنمية المجتمع 

المحيطة  البيئة
ومفعلة محدثة 

 ومعلنة

 

وضددددددع خطة سددددددنوية لخدمة  -أ
بناء على  وتنمية البيئةالمجتمع 

دراسدددددددددددددة احتيدددداجددددات المجتمع 
 المحيط  

 

 ونشدددرها علىاعتماد الخطة  -ب
  كليةموقع ال

 
 سددددنوي اعداد تقرير نصددددف  -ج

عن  كليددددةمجلس ال فييندددداق  
 تنفيذ الخطة

 
رضا  استبيانات دورية لقياس -د

الجهات المعنية عن األنشدددددددددطة 
الددددمددددنددددفدددددذة واتددددخددددداذ اجددددراءات 

 ا ستبيانات علىتصحيحية بناء 

 سنويا 2016

خدددطدددددة مدددعدددتدددمددددددة  -
موقع  ومعلنددة على

 الكلية

وجود تقارير متابعة  -
ومحاضدددددددددر التنفيذ 

  اجتماعات

زيادة نسدددبة الرضدددا  -
عددن ا نشدددددددددددطدددددة 

كدددددل  فيالمنفدددددذة 
 استبيان سنويا

وثدددددائم حضددددددددددور  -
النددددددوات وتقدددددارير 

متددابعددة تنفيددذ  عن
 خطة التوعية 

 

عدم تنفيذ 
الخطة 

الموضوعة 
 ةبواسطة الكلي

 

 
 ةالكلي يلوك-

لخدمة المجتمع 
 والبيئة

مركز ضمان  -
 الجود

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

000,1  
موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع لتحقيق رضا األطراف المستفيدةالهدف األول: 
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

3-1-1 

وبرامن أنشطة 
من  مستمرة
لخدمة  الكلية

 المجتمع

 

3-1-1-2 

خطة مفعلة 
للتوعية بأنشطة 
خدمة المجتمع 

   والبيئة

وضدددع خطة للتوعية بأنشدددطة  -أ
 المجتمعة خدمة 

متابعة تنفيذ خطط التوعية  -ب
عن  سنوي وتقرير نصف  ةبالكلي

لجنة  فيانشددددددطة الخطة يعرض 
 شئون البيئة 

تحديث أنشطة خطة التوعية  -ج
 كليدددددةبدددددال اإللكترونيبدددددالموقع 

 بصفة دورية 

عقدددد نددددوات وور  وعمدددل  -د
ومددؤتددمددرات عددن الددمشدددددددددددددداكدددددل 

  وحلولهاالمجتمعية 

واألدلة نشددددددر الكتيبات  -هدددددددددددددددد
 والملصدددددقات واللوحات ومطويات

   ةاإلعالنية داخل وخارج الكلي

وا دلددة توزيع تلددك الكتيبددات  -و
 الجهات المستفيدة  على

تطوير مكتددددب ا تصدددددددددددددال  -ز
 وا عالم بالكلية

 يحدث 2016
 سنويا

 متابعة التنفيذتقارير  -

  وا دلةوجود الكتيبات  -

 تقارير سنوية عن عمل -
مدددراكدددز الدددتددوعدديدددددة 

 وا عالم بالكلية

ة الكلي يلوك 
لشئون خدمة 
المجتمع 
  والبيئة

 

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

000,10  

 الجامعة
  +  

موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .للمساهمة فى التنميةتحقيق التكامل والمشاركة بين الجامعة والمجتمع : ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

3-2-1 

 فيالتوسع  
الشراكات 
وا تفاقيات 
المجتمعية 

وزيادة التمثيل 
بالمجالس 
واللجان 
 المختلفة

3-2-1-1 
مشاركة فعالة 
لألطراف 
 فيالمجتمعية 

اجتماعات 
مجالس الكلية 
وأنشطتها 
   المختلفة

عمل قاعدة بيانات تشدددددددددمل  -أ
جميع األطراف المجتمعيددددة ذات 

 .الصلة لتسهيل التواصل معهم
وة يتم دع سدددددددددنوي مؤتمر  -ب

 المستفيدين اليه
ملتقيات دورية ربع سدددددنوية  -ج

والمسدددددددددتفيدددين لرجددال ا عمددال 
مبدددداشدددددددددرة وتوجيدددده  ومقددددابالت

ا طراف  خطدددددابدددددات تشددددددددددجيع
المجتمعيدددددة ورجدددددال األعمدددددال 
والمسددددددددددتفيددددددين من المجتمع 

اجتماعات المجالس  فيالمحيط 
 واللجددان وأنشدددددددددطتهدداالحدداكمددة 

 المختلفة وشرح أهمية دورهم.
 

 مستمر 2016

قاعدة بيانات محدثة  -
 لددددددددألطددددددددرافدوريددددددددة 
  المجتمعية

 زيادة نسددبة المشدداركة -
  والمجالساللجان  في
تقيدددددات  - لمل وثدددددائم ا

 الدورية

انشغال أعضاء 
هيئة التدريس 
بالكلية باألعباء 
التدريسية 
 وغيرها 

 
مقاومة بعض 
أعضاء هيئة 

التدريس للتطوير 
 والتحديث

وكيل الكلية 
لخدمة المجتمع 

 والبيئة

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

000,10  

 الجامعة
  +  

موارد 
 ذاتية

 

 



 

82 
 

 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط
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 .تحقيق التكامل والمشاركة بين الجامعة والمجتمع للمساهمة فى التنمية: ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

3-2-1 

 فيالتوسع  
الشراكات 
وا تفاقيات 
المجتمعية 

وزيادة التمثيل 
بالمجالس 
واللجان 
 المختلفة

3-2-1-2 
شراكات جديدة 
 مفعلة ودعم

الشراكات القائمة 
واقليميا محليا 

   ودوليا 

تشدددددددددكيددل فريم من قيددادات  -أ
 والمؤسددسددات ا سددتثماريةالكلية 

لوضددددددع التصددددددورات عن إمكانية 
 .التعاون ومجا ت 

لقدداءات دوريددة مع قيددادات  -ب
المحددددافظددددة والمؤسدددددددددسدددددددددددددات 
ا سدددددددتثمارية لدراسدددددددة الخدمات 

يمكن أن تشددددددددددددارك فيهدددا  التي
المؤسددددددسددددددة طبقا  لما لديها من 

 .إمكانيات علمية
الشدددددددددراكددات  فيالتوسدددددددددع  -ج
المؤسسات  والدولية معقليمية ا 

والتعليميددددة والخدددددميددددة العمليددددة 
 .وا ستثمارية

وضددددددددع خطط وجداول زمنية  -د
لتنفيذ التوصدددديات التي توصددددلت 

 .إليها اللجنة
المتابعة المسدددددددتمرة للبرامن  -ه

 المقترحة.

 مستمر 2016

وكيل الكلية   
لخدمة المجتمع 

 والبيئة

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

000,10  

 الجامعة
  +  

موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تحقيق التكامل والمشاركة بين الجامعة والمجتمع للمساهمة فى التنمية: ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

3-2-2 

تطوير الوحدات  
ذات الطابع 
 الخاص

3-2-2-1 
وحدات ذات طابع 
خاص مطورة 
تلبى احتياجات 
المجتمع وتساهم 

تنمية الموارد  في
    الذاتية

إنشاء قاعدة بيانات للوحدات  -أ
ذات الطدددابع الخددداص الموجودة 
ية وتتبع نشددددددددددا  الوحدات  بالكل

من اإلمكددانيددات  ومعرفددة المتدداح
 وا ستفادة منها.

تحدددديدددث اللوائح والهيددداكدددل  -ب
 .للوحدات ذات الطابع الخاص

 زمنية إلمدادوضدددددددددع خطة  -ج
الوحدددات القددائمددة بدداحتيدداجدداتهددا 

بهدددا والتسدددددددددويم لتطوير العمدددل 
 .لخدماتها

قائمين على  -د تنمية مهارات ال
الوحددددات ذات الطدددابع الخددداص 

 .بصفة دورية
عن  دوري  ل اسدددددددددتبيانعم -ه

مدى رضددددددددددا المسدددددددددتفيدين من 
واتخدددداذ الوحدددددات  فيالخدددددمددددة 
 تصحيحية. اجراءات

 سنويا 2016

وكيل الكلية   
لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة 

مدراء الوحدات  
ذات الطابع 
 الخاص

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

000,5  
موارد 
 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

توظيف التعليم والبحوث العلمية ونقل التكنولوجيا فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة والصناعة والتنمية وتنمية االقتصاد : ثالثالهدف ال
 .القومي

 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

3-3-1 

المشاركة 
المجتمعية 
 فيالمتميزة 
العملية 
التعليمية 

 والبحثية لخدمة
 الصناعة

3-3-1-1 
مركز مفعل 
  لتسويم ا بحاث

انشاء مركز لتسويم ا بحاث  -أ
 . التطبيقية بالكلية

متدددددابعدددددة تطبيم الخطط  -ب
البحثيددددة للكليددددة على ان تكون 
ا ولويدة لبحوث خددمدة المجتمع 

 .البيئة المحيطة وحل مشكالت
قاعدة بيانات محدثة دورية  -ج

 باألبحاث التطبيقية

 سنويا 2016

عدم تشجيع  
الباحثين للقيام 
 بأبحاث تطبيقية

 
 

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

والبيئةالمجتمع    
 
 

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

000,5  

 الجامعة
  +  

موارد 
 ذاتية

3-3-1-2 
مشاركة فعالة 
للمؤسسات 
المجتمع لرفع 
مهارات الطالب 

 العلمية

عقدددد اتفددداقيدددات وبروتوكو ت  -أ
مؤسدددسدددات  الكلية معتعاون بين 

الدددمدددجدددتدددمدددع ورجدددددال األعدددمدددددال 
 الميدانيالتدريب  فيللمشددددددداركة 

للطالب واسدددتحداث أماكن جديدة 
 لتدريب الطالب. 

متدددددابعدددددة تنفيدددددذ البرامن  -ب
 الكلية. فيالتدريبية 

 سنويا 2016

وكيل الكلية   
لشئون خدمة 
 المجتمع والبيئة

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

--- - 
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 | الصفحة رقم

 
توظيف التعليم والبحوث العلمية ونقل التكنولوجيا فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة والصناعة والتنمية وتنمية االقتصاد : ثالثالهدف ال
 .القومي

 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

3-3-1 

المشاركة 
المجتمعية 
 فيالمتميزة 
العملية 

3-3-1-3 
خدمات مطورة 
لجذب رجال 

الصناعة للتعاون 
  مع الكلية

دعم تقدددديم الكليدددة خددددمدددات  -أ
 . فنية للمؤسسات المجتمعية

بعنوان  سددددددددنوي عقد مؤتمر  -ب
 والصدددددناعة ودعوةهندسدددددة بنها 

 .جميع األطراف المستفيدة

 سنويا 2016

عدم تشجيع  
الباحثين للقيام 
 بأبحاث تطبيقية

 
 

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

والبيئةالمجتمع    
 
 

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

0
0
0

,
1
0

 

 الجامعة
  +  

موارد 
 ذاتية
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 | الصفحة رقم

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

التعليمية 
 والبحثية لخدمة
 الصناعة

3-3-1-4  

مراكز استشارات 
متخصصة فنية 

من أعضاء هيئة 
التدريس 
 المتميزين

انشاء مراكز استشارات داخل  -أ
 الالزم لها  وتقديم الدعمالكلية 

اعددتددمددددداد لددوائددح الددمددراكددز  -ب
لتقدم واليات لالخاصدددددددددة بالكلية 

 ا ستشارات والحصول على
 نشطة األ ا عالن عن  -ج

 سنويا 2016

وكيل الكلية   
لخدمة المجتمع 

 والبيئة
رئيس مركز 
 ا ستشارات

 الكلية وكيل
 لخدمة
 المجتمع
 والبيئة

- - 

 الغاية الرابعة: ضمان جودة الأداء المؤسسي والتطوير المستمر والتنمية المستدامة للموارد البشرية
 

 األهداف االستراتيجية:
 

 تطبيق قواعد حوكمة األداء المؤسسي وتدعيم مبدأ القيادة واسلوب اتخاذ القرار. .1
 المؤسسية واإلصالح االداري والهيكلي والوظيفي لألقسام االدارية المختلفة.بناء القدرة  .2
 التنمية المستمرة للقدرات والمهارات اإلدارية للقيادات والكوادر العاملة بالكلية. .3
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 | الصفحة رقم

 التطوير المستمر لقدرات أعضاء هيئة التدريس في الكلية. .4
 .ت التعليمية التابعةدعم وحدة الجودة والتطوير واعتماد ادارة الكلية والمنشآ .5

 
 المشروع/المبادرة:

 

 معايير اختيار القيادات وقباس األداء للكوادر البشرية. .1
 نظم شفافة للمحاسبة والمتابعة وآليات فعالة للمتابعة. .2
 مشروع قياس الرضاء الوظيفي. .3
 أساليب فعالة في اتخاذ وصناعة القرار. .4
 زيادة وتحسين القدرة المؤسسية للكلية. .5
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 األنشطة المستهدف المشروع/ المبادرة
 التنفيذ فترة

 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-1-1  

معايير اختيار 
القيادات وقباس 
األداء للكوادر 

 البشرية

4-1-1-1 
 القياداتاختيار 

ا كاديمية طبقا 
لمعايديدر شفدافدددة 
 معتمدة ومعلنة

ية التي أقرها  -أ يتم مراجعة اآلل

المجلس األعلى للجاااامعاااا   ي 

 اختيار القيادا  االكاديمية.

تشكيل لجنة من خالل مجلس  -ب

يث معايير شاااااا ا ة  ية لتحد الكل

ضااااااا     يالختياااار القياااادا  

 ال ضع الراهن.

السااااامام االمناقشاااااة  اادا   -ج

الرأي من اعضااا  هي ة التدريس 

  ي تلك المعايير.

 ناااتاااا ااا   اآلرا تاااحااالااايااال  -د

المنااااقشاااااااااا  من خالل مجلس 

الكلية  ت ثيق  اعتماد الصاااا ر  

 المستخدمة.النها ية للمعايير 

اعالن الص ر  النها ية من  -هـااااا

تاالاااك الاامااعاااايااياار عاالااى الااماا قاع 

 االلكتر ني للكلية.

2016 2017 

 ج د محاضر اتشكيل  -أ

 اللجان.

 

 

 

 

 

مساااااات   رضااااااااا   -ب

القيادا   اعضااااا  هي ة 

التااادريس عن القياااادا  

 المختار .

 

اعااالن الاامااعاااايااياار  -ج

المسااتخدمة على الم قع 

 االلكتر ني.

المعااايير  تطبيق هاا   -د

  ي اختيار القيادا .

 

 مقااا مة  ج د -

 اعض قبااال من

 .البشرية الك ادر

 

 
 اإلقااباااال عاااد  -

ااااااادا   عااااالاااااى

 اآلرا .

 

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
البوابة 

االلكترونية 
 للكلية

 

 عميـد الكليـة

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الجودة وحــدة

- - 

 .وتدعيم مبدأ القيادة واسلوب اتخاذ القرارتطبيق قواعد حوكمة األداء المؤسسي : ولالهدف األ
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 

4-1-1-2 
تقييم الكوادر 
البشرية بصورة 
دورية طبقا 
 لمقاييس شفافة

 مجلس خالل من لجنة تشااااكيل -أ

إلعاااداد مقااااييس تقييم  الكلياااة

 .الك ادر البشرية

 

مخاااا باااة الجاااامعاااة  تباااادل  -ب

المقترحاااا   ي معاااايير تقييم 

 الك ادر.

 

االعالن عن تلاااك المقااااييس  -ج

اعاااد ت ثيقهاااا  اعتماااادهاااا من 

 مجلس الكلية.

 

الد رية ألدا  الك ادر المتااعة  -د

البشااارية  عمل تقارير ت صااايلية 

 ألدا  الك ادر البشرية. ةتقييمي

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2022 

 ج د محاضر اتشكيل  -أ

 اللجان.

 

 

 جاا د مااقااتاارحاااا   -ب

 مقدمة من الجامعة.

 

 

اعااالن الاامااعاااايااياار  -ج

 المستخدمة  ي التقييم.

 

 

 ج د تقااارير د ريااة  -د

الت صاااايلي ألدا   االتقييم

 العاملين  الك ادر.

 

 
 

 

 الكليةمجلس 
 

 

 

 

 

 الكليةمجلس 
 

 
 
 

 
 

البوابة 
االلكترونية 

 للكلية

 

 

 عميـد الكليـة

 

 

 

 

 

 عميـد الكليـة

 

 
 
 
 
 

 وحــدة الجودة

5,000 

 

 

م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .اتخاذ القرارتطبيق قواعد حوكمة األداء المؤسسي وتدعيم مبدأ القيادة واسلوب : ولالهدف األ
 

لمشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-1-2  
نظم شفافة 
للمساءلة 
والمحاسبة 
وآليات فعالة 
 للمتابعة

4-1-2-1 
تطبيم آليات 
شفافة للمساءلة 
 والمحاسبة و

 المتابعة

 مجلس خالل من لجنة تشااااكيل -أ

 شاااااا ااا اة معااايير ال عااداد الكليااة

لمساااااااااا لاااة  م ضااااااا عياااة  ل

 البشاااااارية للك ادر  المحاساااااابة

( اإلداريااة -ال نيااة -األكاااديميااة)

 الكلية.ا

 

 ت ثيقها اعد اآلليا  ه   نشر -ب

 .الكلية مجلس قبل من

 

 البشاااااارياااة الك ادر ت عياااة -ج

 المساااااااااا لاااة ااااالياااا  ااااالكلياااة

 . المتااعة  المحاسبية

 

تدشاااااين  اااااند   الساااااتقبال  -د

لمقترحاااا  من  الشاااااااكاااا    ا

 الك ادر البشرية.

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 ج د محاضر اتشكيل  -أ

 اللجان.

 

 

 

 

 اآلليا   اعالن نشار -ب

 . ت ثيقها المستخدمة

 

الاااالااااقااااا ا  عاااادد  -ج

 الاااانااااد ا  الااااتااااي تاااام 

 .تن ي ها

 

 من مقترحاااا   ج د -د

 البشاااااارية الك ادر جانب

 تلااك تحسااااااين اشاااااااا ن

 .المعايير

 

 

  ضاااااا م عد  -

 .األليا 

 

 

 

 

 ضااااااااااااعاااااا  -

 الاااااااحضااااااااااااا ر

  المشاركة.

 

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 
البوابة 

االلكترونية 
 للكلية

 

 

 

 
 الكلية  كيل

  البي ة لش  ن

 

 

 عميـد الكليـة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وحـدة الجودة
 

 
 

 

 

 

 

 عميـد الكليـة

 

000,5  موارد ذاتية 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تطبيق قواعد حوكمة األداء المؤسسي وتدعيم مبدأ القيادة واسلوب اتخاذ القرار: ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

 

4-1-2-2 
قياس مدى 

الرضا الوظيفي 
للكوادر البشرية 
 بصورة دورية

 مجلس خالل من لجنة تشااااكيل -أ

يث  تقييم لمراجعاة الكلياة   تحاد

 للك ادر ال ظي ي الرضااا مقاييس

 .البشرية

 

  ي المقاييس ه   مناقشاااااااة -ب

 األكاااديميااة) األقسااااااااا  مجااالس

 .( اإلدارية

 

 المقااااييس تلاااك عن االعالن -ج

 من  اعتماااادهاااا ت ثيقهاااا اعاااد

 .الكلية مجلس

 

المساااااتمر    ضاااااع  المتااعة -د

نا  تصااااااحيحية اجرا ا   على ا

 ال ظي ي الرضااااااااا قيااا  نتااا  

 .سن يا

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2022 

 ج د محاضر اتشكيل  -أ

 اللجان.

 

 

 

 

 

 

 الاامااقااااياايااس اعااالن -ب

 المسااااااتخدمة  المعايير

 .التقييم  ي

 

 

قارير د رية  -ج  ج د ت

االتقييم الت صاااايلي ألدا  

 العاملين  الك ادر.

 

 

 ضااااااااااااعاااااا  -

 المشاركة

 

 االخددددذ عدددددم -

 بنتدددائج تقدددارير

  المتابعة

 
 عدددددم اقددتددراح -

 وتدددددفدددددعددددديدددددل

 االجددددددددددددراءات

 .التصحيحية

 

 

 الكليةمجلس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
البوابة 

االلكترونية 
 للكلية

 

 

 

  حد  الج د 

 

 

 

 عميـد الكليـة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجودة وحدة

 
 

 
مدير وحدة 

  الجودة

000,5  موارد ذاتية 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تطبيق قواعد حوكمة األداء المؤسسي وتدعيم مبدأ القيادة واسلوب اتخاذ القرار: ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-1-3  
أساليب فعالة 
في صناعة 
 واتخاذ القرار 

4-1-3-1 
تطوير أسلوب 
صناعة واتخاذ 
القرار للقيادات 
 ا كاديمية

 

 مجلس خالل من لجنة تشااااكيل -أ

 المثلى االسااااليب لمناقشاااة الكلية

 .القرار  اتخاذ  ناعة  ي

 

 المعل مااا  نظم اسااااااتحاادا  -ب

 .القرارا   دعم االدارية

 

عداد -ج  القياادا  لتا هيال نظاا  ا

 االدار   ااااي الاااامااااتااااماااارسااااااااااة

 يمكنها اما للكلية االسااااااتراتيجية

 المؤسااااااسااااااية البنية تط ير من

 للم ارد األمثااال  االساااااااتخااادا 

 .البشرية

 

 الرساااامية المجالس مساااااهمة -د

لياااة ك ل تخااااذ  ي ااااا قرارا  ا ل  ا

  تن ي   التعلم االتعليم الخا ااااااة

 .الصدد ه ا  ي المتميز  النماذج

 

  ت زيعها ا ـاستبيان لــعم -هـ 

 التاادريس هي ااة أعضااااااااا  على

عاملين ية  ال  اساااااال ب عن االكل

 .المتبع القياد 

 

  نااتاااا اا  ااايااااناااا  تااحاالاايااال - 

 عن ت  يا   تقديم االستبيانا 

 .المتبع القياد  أسل ب

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

2022 

 ج د محاضر اتشكيل  -أ

 اللجان.

 

 

 التي األعضاااااا  عدد -ب

 للبرنام   بقا ت هيلها تم

 .اعداد  تم ال ي  النظا 

 

 

  تااانااا ااايااا  تااا ثاااياااق -ج

 الاااماااتااامااايااز  الاااقااارارا 

 .المقترحة

 

 

 

  نتاا   تقاارير  ج د -د

 ا ساال ب الخاص التحليل

 .المتبع القياد 

 

 ضااااااااااااعاااااا  -

 الاااااااحضااااااااااااا ر

  المشاركة.

 

 

 

 اإلقااباااال عاااد  -

ااااااادا   عااااالاااااى

 اآلرا .

 

 

 االخاااا  عااااد  -

 انتاااا   تقاااارير

  المتااعة

 

 

 عاااد  اقااتاارام -

  تااااا اااااعااااايااااال

 االجاااااااااااارا ا 

 .التصحيحية

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 

 

  حد  الج د 

 

 

 

 

 

 

مجالـــس 

 األقسا 

 

 

 

 

 

 

 

  حد  الج د 

 

 

 عميـد الكليـة

 

 
 
 

 
 الكلية مجلس

 

 
 
 

 
 

رؤســـاء 
 األقسام
 
 

 
 

 
مدير  حد  

 الج د 
 

000,5  موارد ذاتية 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .بناء القدرة المؤسسية واإلصالح االداري والهيكلي والوظيفي لألقسام االدارية المختلفة: ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-2-1  
تحسين القدرة 
 المؤسسية 

4-2-1-1 
بناء القدرة 
المؤسسية 

وتطبيم معايير 
 الجودة في التقييم

 

 متخصااااااصااااااة لجان تشااااااكيل -أ

 ظر ف  تحسااااين  تقييم لمتااعة

 .للم ظ ين االنسبة العمل
 

 احضاااااا ر عمل  رش تنظيم -ب

قياااادا  ل كلياااة االكااااديمياااة ا ل  ل

 الج د   حاااد   مااادير  خبرا 

 القدر  مساااات    ر ع لمناقشااااة

 تنظيم لقان ن  بقا المؤساااااساااااية

 .الجامعا 
 

 ال اعاادين الم ظ ين تاادريااب -ج

 عااالاااى الاااماااتاااماااياااز   الاااكااا ادر

 تقرها التي االدارية اال اااااالحا 

 . الجامعة الكلية
 

لمهاااارا  تنمياااة -د  االدارياااة ا

 .االكاديمية  الك ادر للقيادا 
 

 الج د  د ـااـاا ح يـاات ل مـاايت -هـاا

 التااا هيلياااة ااااالمهاااا   االعتمااااد

 المؤسسي لالعتماد الكلية إلعداد

 الاااخاااطااا  اااايااان الاااراااا   ياااتااام

  خط  للكلياااة االسااااااتراتيجياااة

 .الجامعة
 

  د رية سااان ية تقارير إعداد - 

 المؤساساية  القدر  مسات   عن

 تتم التي التط يرا   متاااااعاااة

 لمعاااايير  بقاااا دا ماااة اصاااااا ر 

 .الج د 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 الوثائق وحفظ تدوين -أ
 تفيددددد التي الرسدددددددميددددة

ئج نتددددا لجددددان تلدددد  ب ل  ا
  .العمل وورش

 
 الدددخدددددمددددات زيددددادة -ب

 االجتماعية واالنشدددددددطة
 .للعاملين

 
 
 الدددددددورات عدددددددد -ج

 تنفيذها تم التي التدريبية
 تل  من العائدة والنتائج
 .الدورات

 
 
 

 

 
 بيانات قواعد انشدددداء -د

  المؤسسة
 
 
ـالتقاري -هـ ـالدوري رـ  ةـ

 الموجودة والرسدددددددميدددة
 واالعتماد الجودة بوحدة
 تم لمددا مطددابقتهددا ومددى
 .تنفيذه

 

 ضااااااااااااعاااااا  -

 الاااااااحضااااااااااااا ر

  المشاركة.

 

 

االلااتاازا   عاااد  -

اااااااالااااااخااااااطاااااا  

 التدريبية

 

 

 

ضااااااع  اعض  -

 ااااار ة  حاااااد  

 الج د .

 

 

 

 االخاااا  عااااد  -

 انتاااا   تقاااارير

 .المتااعة

 

 

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 أمين الكلية

 

 

 

 كيل الكلية 

 لش  ن البي ة

 

 

 

 

 

  حد  الج د 

 

 

 

 عميـد الكليـة

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية مجلس

 

 

 
 

 مجلس الكلية

 

 

 

 
مدير  حد  

 الج د 

 

1
0
,0
0
0

 

 

 

الجامعة + 

م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .المؤسسية واإلصالح االداري والهيكلي والوظيفي لألقسام االدارية المختلفةبناء القدرة : ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-2-2  
 تطويرتحسين و 
 اإلداريةالهياكل 

والتنظيمية لتواكب 
 المتغيرات الحديثة 

4-2-2-1 
تطوير الهياكل 
التنظيمية لتواكب 
 التغييرات الحديثة

 الهيااااكااال  تطبيق تحااادياااث -أ

 له ت  اااااال  لما  بقا التنظيمية

 الجامعة ا اسطة المشكلة اللجنة

 الهياااكاال احتياااجااا  لاادراسااااااااة

 . اإلدارية التنظيمية
 

 اإلداريااة النظم على ال ق ف -ب

 الهياااكاال ك ااا   لزياااد  الحااديثااة

 البنياااة  تحساااااااين التنظيمياااة

 . األقسا  للكلية المؤسسية
 

 البشاارية الك ادر رضااا قيا  -ج

 .التنظيمية الهياكل اه  

2016 2022 

 

 هيددداكدددل اسدددددددتخددددام -أ
 لما طبقا محدثة تنظيمية

 ادارة لدددد  تددوصدددددددددلددددت

 .الجامعة

 
 الجامعة ادارة موافاة -ب

 والتوصددددددديددات بددالنتددائج
جة ياس من المسدددددددتنت  ق

 .البشرية الكوادر رضا

  

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 

 

  حد  الج د 

 

 

 

 عميـد الكليـة

 

 

 

 
مدير  حد  

 الج د 

 

1,000 

 

 

م ارد 

 ذاتية

4-2-2-2 

تطوير الهياكل 
لتواكب اإلدارية 

 التغييرات الحديثة

 الهيااااكااال  تطبيق تحااادياااث  -أ

ية  له ت  اااااالا  لماا  بقاا االدار

 .الجامعة ا اسطة المشكلة اللجنة
 

 اإلجرا ا   ح سااابة تبساااي  -ب

 .ممكن حد أقصى إلى اإلدارية
 

 اما جديد  ادارا  اساااااتحدا  -ج

 الاااتاااطااا را  ماااع ياااتااامااااشااااااااى

 .الحديثة  المتغيرا 
 

ي  -د  محاااد   ظي ي ت  ااااااا

 االهياكل العاملين لجميع  شاااامل

 .اإلدارية
 

 ال ظا    ي العجز الـاستكم -هـ

 . اإلدارية ال نية

2016 2022 

 ادارية هياكل استخدام -أ
 توصددلت لما طبقا محدثة

 .الجامعة ادارة ل 
 

 نظم وتعميم استخدام -ب
 في الحددديثددة المعلومددات
 .االدارية التعامالت

 

 الجديدة االدارات عدد -ج
 مددددن الددددعددددائددددد ومدددددى

 .استحداثها
 

 عن دوريدددة تقدددارير -د
 بطدداقددات وتفعيددل تطبيق

 .الوظيفي الوصف

  

 مجلس الكلية

 

 

 أمين الكلية

 

 

مجلـــس 

 الكليـة

 

 

  حــد  الج د 

 

 عميـد الكليـة
 

 

مجلـــس 

 الكليـة

 
 عميـد الكليـة

 

 
مدير  حــد  

 الج د 

- - 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .التنمية المستمرة للقدرات والمهارات اإلدارية للقيادات والعاملين بالكلية: ثالثالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-3-1  
الوقوف على 
 القدرات والمهارات

للكوادر  اإلدارية
 والعاملين 

4-3-1-1 
خطة تطبيم 

تدريبية لتنمية 
المهارات ا دارية 

للقيادات 
 ا كاديمية

 

 تااادريبياااة ارام  اسااااااتحااادا  -أ

 االكاديمية القيادا  قدرا  لتنمية

جاتهم ضاااااا    ي يا ية احت  المهن

 .ال ظي ة  متطلبا 
 

 من الجااامعااة مع لت ا اااااااال -ب

  االعتمااااد الج د   حاااد  خالل

بياااان  االحتيااااجاااا   تحااادياااد ل

 .األكاديمية للك ادر التدريبية
 

ياجا  تحديد -ج تدريبية االحت  ال

 ارا  أخااا  خااالل ماان الاا ااعاالااياااة

 التااادريااب مجااااال   ي القياااادا 

 .المطل اة
 

 الااتااادرياابااياااة الااخااطاا  اعاااداد -د

 من اعتمادها اعد عنها  اإلعالن

 .الكلية مجلس
 

 ةـدددـدددتدريبي دورات دـدددـدددعق -هـددد
 تل  وتغطي سددددنويا مخصددددصددددة

 الجواندددب من العدددديدددد الددددورات
 المعلومدددات نظم) مثدددل الهدددامدددة
 اسدددددددتخدددام – الحددديثددة االداريددة
 دورات – اداريا الحديثة التقنيات

 دعم اسددددددلوب في تخصددددددصددددددية
ناعة  أسددددددداليب – القرار وصددددددد
 والتنميددددة واالدارة التواصددددددددددل

 .(البشرية
 

  مرد د التاادريااب أثر قيااا  - 

 .ت صيلية تقارير  عمل األدا 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 الددبددرامددج تددوثدديددق  -أ
 الددتدددددريددبدديددددة والددخددطددط

 .عنها واالعالن الجديدة
 
 
 
 مددددهددددارات زيددددادة -ب

 ورؤسدددددددددداء الددقدديددددادات
 مع التعامل في االقسدددددام
 التدريس هيئة اعضدددددداء
 .والموظفين والعاملين

 
 
 
 
 

 
 الدددددددورات عدددددددد -ج

 تنفيذها تم التي التدريبية
 تل  من العائدة والنتائج
 .الدورات

 
 
 
 

 االداء قيدداس تقددارير -د
 .والمردود

 

عدم وضدددددددوح  -
االحددددتدددديدددداجددددات 

 التدريبية.
 
 
ضددددددددددددعددددددف  -

التواصددددددددددل مع 
 الجامعة.

 
 

 
ضددددددددددددعددددددف  -

الددددمشددددددددددداركددددة 
 واإلقبال.

 
 
 
 

 االخددددذ عدددددم -
 بنتائج التقارير.

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 
 

ال كال  

 رؤسا  

 األقسا 

 
 كيل الكلية 

 لش  ن البي ة

 

 

 

 
  حد  الج د 

 

 عميـد الكليـة

 
 
 
 

 
 
 الكلية مجلس

 
 

 

 
 مجلس الكلية

 

 
 

 
مدير  حد  

 الج د 

1
0
,0
0
0

 

 الجامعة

+ 

م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .التنمية المستمرة للقدرات والمهارات اإلدارية للقيادات والعاملين بالكلية: ثالثالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

  

4-3-1-2 
تطبيم خطة 
تدريبية لتنمية 

المهارات للقيادات 
 ا دارية والعاملين

  استحدا  الجامعة مع الت ا ل -أ

 قااادرا  لتنمياااة تااادريبياااة ارام 

 ضااااااا    ي البشااااااارياااة الم ارد

  متطلباااا  المهنياااة احتيااااجااااتهم

 .ال ظي ة
 

 .التدريبية الخط  اعداد -ب
 

ية د را  عقد -ج يادا  تدريب  للق

 ماان الااعااادياااد  تااغااطااي االدارياااة

 نااظام) مااثااال الااهااااماااة الااجاا اناااب

 الالااغاااة – االدارياااة الامااعاالاا ماااا 

 العااااملين تح يز – االنجليزياااة

  حل تشخيص – الجماعي  العمل

 .(المشكال 
 

 للم ارد تاادريبيااة د را  عقااد -د

 من العااادياااد  تغطي البشاااااارياااة

 – االتصااال مهارا ) مثل الج انب

ستخدا  سب ا   االنترن  اآللي الحا

 .(االنجليزية اللغة –
 

 .األدا  مرد د قيا  -هـ

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

تدددوثددديدددق الدددبدددرامدددج  -أ
والددخددطددط الددتدددددريددبدديددددة 
 .الجديدة واالعالن عنها

 
دراسدددة باالحتياجات  -ب

لتدددددريبيددددة  المطلوبددددة ا
والدددواجددددب تدددوفددديدددرهددددا 

 .للموارد البشرية
 
 
 
عدددددددد الدددددددورات  -ج

التدريبية التي تم تنفيذها 
والنتائج العائدة من تل  

 .الدورات
 
 

 
تقارير قياس المردود  -د

 واالداء.

 

عدم وضدددددددوح  -
االحددددتدددديدددداجددددات 

 التدريبية.
 
 
ضددددددددددددعددددددف  -

التواصددددددددددل مع 
 الجامعة.

 
 
ضددددددددددددعددددددف  -

الددددمشددددددددددداركددددة 
 واإلقبال.

 
 

 االخددددذ عدددددم -
 بنتائج التقارير.

 

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية أمين

 

 

 

 

  الج د   حــد 

 

 

 عميـد الكليـة

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية مجلس

 

 

 
  حــد مدير 

  الج د 

1
0
,0
0
0

 

 الجامعة

+ 

م ارد 

 ذاتية

4-3-1-3 

تعظيم ا ستفادة 
من الموارد 
 البشرية المتاحة

 األقسااااااااا  على العماااال ت زيع -أ

 .المطل اة لألعداد   قا  االدارا 
 

 ال ظااا    ي العجز م اجهااة -ب

 .جدد  عمال م ظ ين تعيين  ي
 

 اصاا ر  العمالة  تدريب تجديد -ج

 المتغيرا  مع يتماشااااااى اما دا مة

 .الحديثة

2016 2018 

كددفددددايددددة الددوظددددائددف  -أ
المتددداحدددة وعددددم وجود 

 .عمالة زائدة أو ناقصة
 

دورات تدددددريدددبددديددددة  -ب
مسدددددددددتددمددرة لددتددطددويددر 
وتدددحسددددددددديدددن الدددمدددوارد 

 البشرية.

 

 الكلية مجلس الكلية أمين
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .التطوير المستمر لقدرات أعضاء هيئة التدريس: رابعالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-4-1  
التنمية الفعالة 
لقدرات أعضاء 
التدريس إداريا 
 وأكاديميا 

4-4-1-1 
عقد دورات 

تدريبية لتطوير 
مستوى وقدرات 
 أعضاء التدريس

 

 لمناقشاااة الجامعة مع الت ا ااال -أ

 لتحساااااين االمكانيا  ت  ير سااااابل

 أعضاااا  لد  العلمي البحث قدرا 

 .التدريس هي ة
 

 االلكتر نياااة الاااد را  عقاااد -ب

  ي  المشاااركة المادي  التشااجيع

 .العلمية المؤتمرا 
 

 العلمي البحث  تيساير تحساين -ج

  تم يل التدريس هي ة عضاااااااا أل

 .العلمية المشر عا 
 

 ح ل تتركز تدريبية د را  عقد -د

 هي ة عضاااا أل الت ا ااال تحساااين

 .الطالب مع التدريس
 

 ةـاااـاااتدريبي د را  دـاااـاااـاااعق -هـااا

 التخصصا   ي  تقنية تخصصية

 .المختل ة الهندسية
 

 مخصااصااة تدريبية د را  عقد - 

 العديد الد را  تلك  تغطي ساان يا

 نظم) مثااال الهااااماااة الج اناااب من

 – الااحاااديااثاااة الاامااعاالاا ماااا  ادار 

 التعليمياااة التقنياااا  اسااااااتخااادا 

 المكتبااا  اسااااااتخاادا  – الحااديثااة

 مؤتمرا  تقنية استخدا  – الرقمية

 .(ال يدي 
 

  مرد د التااادرياااب أثر قياااا  -ز

 .ت صيلية تقارير  عمل األدا 

2016 2022 

 

 الدددبدددرامدددج تدددوثددديدددق -أ
 الددتدددددريددبدديددددة والددخددطددط

 .عنها واالعالن الجديدة
 
 
 دوراتـدددددـدددددال ددـدددددع -ب

 تنفيذها تم التي التدريبية
 تل  من العائدة والنتائج

 .الدورات
 
 
 االداء قيدداس تقددارير -ج

 .والمردود
 

 

عد   ضاااااا م  -

االحااااتااااياااااجااااا  

 التدريبية.

 

 

 

االلااتاازا   عاااد  -

اااااااالااااااخااااااطاااااا  

 التدريبية

 

 

 

 االخاااا  عااااد  -

 انتاااا   تقاااارير

 .المتااعة

 

 

 

 الكليةمجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حد  الج د 

 

 

 عميـد الكليـة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

مدير  حد  

 الج د 

 2
0
,0
0
0

 

 الجامعة

+ 

م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .دعم وحدة الجودة والتطوير واعتماد ادارة الكلية والمنشآت التعليمية التابعة: خامسالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
على  المشرفة

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

4-5-1  
التطوير الدائم 
للكلية وفقا 
ألحدث معايير 
  الجودة العالمية

4-5-1-1 
 حصول الكلية

  شهادة على

ISO 
9001/2008  

 يستجد ما أو

 ISO 9001 دراساااة معايير  -أ

ا  اااااا ااه نظااامااا  لج د   2008/

االمؤسسة  تحديد  اإلدارياألدا  

 الكلية  ما يتناسااااب منها مع إدار

 .جامعة انها –
 

ال ج   اين ال ضااااااع تحلياال  -ب

 .ISO9001معايير الحالي  
 

ك ادر  -ج ل ت عياااة  تااادرياااب ا

يا  على  ا دارا  الكل البشاااااارية 

ISO9001  تط ير   ي أهميتها

 .األدا  االكلية
 

المراجعاااة الاااداخلياااة لنظاااا   -د

ISO9001 مد  تطبيقه . 

2016 2022 

 

 محدددددة ليددداتآ وجود -أ
 مع للتواصددددددددل ومفعلددة

 .الجامعة ادارة
 
 

 تحليدددلو دراسددددددددددة -ب
 الورش ووثددائق الفجوة

 .التدريبية
 
 
 

 اسدددددددتبيددانددات وجود -ج
 االلتزام مددددى حدددديددددتل

 .المعايير تل  بتطبيق

 

عاااد  الاا عااي  -

 ااااااماااااعاااااايااااايااااار

ISO9001 

 

 ج د مقااا مة  -

اعض  قبااال  من 

 .الك ادر البشرية

 

 

 ضددددددددددددعددددددف -
 .المشاركة

 مجلس الكلية حد  الج د  

4
0
,0
0
0

 

 الجامعة

+ 

م ارد 

 ذاتية

4-5-1-2 

تطبيم معايير 
الجودة في تحسين 
 القدرة المؤسسية

 اهاادف عمااال خطاااة  ضااااااع  -أ

لة الج د  تحقيق ية الشاااااااام  للكل

 .االعتماد على  الحص ل
 

 الج د   حاااد  أدا  تط ير -ب

  رسااااااالة لرؤية   قا  االعتماد

 المعلنااة االسااااااتراتيجيااة المراكز

 . المعتمد 
 

 احضاااااا ر عمل  رش تنظيم -ج

 تهاادف  االعتمااااد الج د  مااادير

 الكليااة  ك ااا    عاااليااة ر ع الى

 .المطل اة للمعايير   قا
 

  د رية ساااان ية تقارير اعداد -د

 ما مع المعايير تطااق مد  عن

 .تن ي   تم

2016 2022 

 ووثدددائق خطط وجود -أ
 تددحددقدديددق بددمدددددى تددفدديددددد

 .الشاملة الجودة
 
 
 
 عن تقددددارير وجود -ب

 معددددايير تطددددابق مدددددى
 .الكلية مع الجودة

 
 
 
 
 

 

 

 مجلس الكلية الج د   حد 

1
0
,0
0
0

 

 الجامعة

+ 

م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 الخامسة: تنمية الموارد الذاتية بالكليةالغاية 
 

 األهداف االستراتيجية:
 

 وتسويقها. بالكليةتمويل البحوث  تدعيم مصادر .1
 .الكليةاالستخدام االمثل لموارد  .2
 استحداث موارد ذاتيه ومستدامه. .3
 .الكليةبمعامل وورش  االستشارية لألعمالالتسويق  .4
 .بالكلية والبحثية التعليمية العمليةلدعم  الذاتيةتشجيع الجهود  .5
 .المانحةجلب مشروعات مموله من الجهات  .6

 
 المشروع/المبادرة:

 

 إنشاء شبكة معلوماتية عن المعامل واألجهزة العلمية بالكليات وربطها بوحدة المعامل واألجهزة العلمية بالجامعة. .1
 تقارير مالية ورقابة دورية تحقق المساءلة والشفافية. .2
 مصادر التمويل الذاتي. واستدامةوتنوع  استحداث .3
 .الذاتي للعملية التعليمية والبحثية والخدمية التمويلنشر ثقافة  .4
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .وتسويقها بالكليةدعيم مصادر تمويل البحوث ت: ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-1-1 

إنشاء شبكة  
معلوماتية عن 
المعامل 

واألجهزة العلمية 
وربطها  بالكلية

بوحدة المعامل 
واألجهزة العلمية 

 بالجامعة

5-1-1-1 
قاعدة بيانات 
للموارد 

والتسهيالت 
واألنشطة ذات 
    الموارد بالكليات

 الموارد والتسددددددهيالتحصددددددر  -أ
 .بالكليةالمادية 

 
اسدددددددددتكمددال توثيم بيددانددات  -ب

األنشددطة وحسدداباتها المالية عن 
 .األعوام السابقة

 
البيددددانددددات إعددددداد قدددداعدددددة  -ج

 " المتفرعبمكتب "الخبراء الخاصة
 .الفني التدريب والدعمعن وحدة 

 

2016 2202  

ا نتهاء من إعداد 
قاعدة البيانات برنامن 

 .الخاص بوحدة الجودة
 
عدد  فينسبة الزيادة 
مجال جمع  الكوادر في

وتحليل البيانات وتفعيل 
 البرامن
 
تفعيل  فينسبة اإلنجاز 
 (MISبرامن  

 مجلس الكلية 

وكيل الكلية 
 للطالب

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

5,000 
م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .وتسويقها بالكليةدعيم مصادر تمويل البحوث ت: ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-1-1 

إنشاء شبكة  
معلوماتية عن 
المعامل 

واألجهزة العلمية 
وربطها  بالكلية

بوحدة المعامل 
واألجهزة العلمية 

 بالجامعة

5-1-1-2  
بنية تقنية 
ومعلوماتية 

للمعامل والوحدات 
المستحدثة 

    بالكلية

اسدددددددددتكمال تشدددددددددكيل وتجهيز  -أ
المعامل والوحدات المسدددددددددتحدثة 

وتحديث آليات تواصددددددددلها  بالكلية
 .مع الجامعة

اتمدددام اإلجراءات القدددانونيدددة  -ب
والرسدددددددددميددة إلنشدددددددددداء الوحددات 

 .المستحدثة
تدددندددفددديدددددذ خدددطدددوات ا حدددالل  -ج

والتجدددديدددد وفقدددا للجددددول الزمنى 
 .وتوافر التمويل

إمددددداد المعددددامددددل والوحدددددات  -د
الكوادر   المسدددتحدثة بحاجتها من

 - الالزمددة من اإلداريين والفنيين
جهيزات والبرامن الخدددداصددددددددددددة الت

 (اإللكترونية با تصا ت
السددددرعة الكافية من خدمة  -هدددددددددددددد
إنشدداء الشددبكة اإللكترونية . اإلنترنت

 فيلربط أجهزة الحاسدددددددددوب والبرامن 
 المعامل والوحدات

2016 2202  

البريد  مستخدميعدد 
بين العاملين  التعليمي

 .بالكلية
 
عدد  فينسبة الزيادة 

المتعاملين بالرقم 
بين طالب  األكاديمي

 بالكليةالبرامن المختلفة 
 
األجهزة  زيادة عدد

 الموجودة بالمعامل

 مجلس الكلية 

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

5,000 
م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .وتسويقها بالكليةدعيم مصادر تمويل البحوث ت: ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-1-1 

إنشاء شبكة  
معلوماتية عن 
المعامل 

واألجهزة العلمية 
وربطها  بالكلية

بوحدة المعامل 
واألجهزة العلمية 

 بالجامعة

5-1-1-3  
زيادة نسبة 
المشروعات 

 التطبيقيةالبحثية 
وتسويقها لتمثل 
مصدر تمويل 

    بعد ذلك ذاتي

لجهدددددات  -أ تطالع أراء ا اسدددددددددد
المتوقع اسدددددتفادتها من مثل تلك 
لتطبيقيدددددة والواجدددددب  لبحوث ا ا

 .استهدافها بناء على ذلك
تحدددديدددد المجدددا ت البحثيدددة  -ب

 .المقترح العمل بها
التروين للمجدددا ت البحثيدددة  -ج

تهم شدددددددددركدددددات القطددددداع  التي
 .الخاص

تحدددددديدددددد األطراف البحثيدددددة  -د
بين  البينيللشدددددددددراكددة والتعدداون 

 وشركات القطاع الخاص الكلية
 تنفيذ المشروعات البحثية -هددددددددد

 .المشروعات هذهوتسويم 

2016 2202  

عدد  فيالزيادة 
بروتكو ت التعاون على 
مشاريع بحثية بينية 

وكليات  الكليةبين 
 .الجامعة
 
عدد  فيالزيادة 

بروتكو ت التعاون مع 
يتم  التيالمؤسسات 

 التعاون معها 
 

المستفيدين من 
 الكليةتخصصات 

لالستفادة من هذه 
المعامل والبحوث 
 المعتمدة عليها

 مجلس الكلية 

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

2,000 
م ارد 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .االستخدام االمثل لموارد الكلي : ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-2-1 
تقارير مالية 
ورقابة دورية 
تحقق المساءلة 

 والشفافية

5-2-1-1  
 ئحة مالية 

مفصلة لألنشطة 
التدريبية 
والمجتمعية 
 والعلمية ذات
 الموارد 

تحديث مجموعة الضدددددددددوابط  -أ
الخاصددددددددددة ببروتوكو ت التعاون 

 .والتدريب
ور  عمددددل مع الوحدددددات  -ب

إلعداد ضدددددددددوابط  بالكليةالمعنية 
 .األنشطة ذات الموارد

الدددتدددوعددديدددددة وا عدددالن عددن  -ج
الضدددددددددوابط المددداليدددة وضدددددددددوابط 

والتددددريدددب بروتوكو ت التعددداون 
لكترونيا ورقيا    .وا 
 

2016 2202  

لالئحة  الكلية اعتماد
المالية الخاصة 

 .باألنشطة ذات الموارد
 
 

 مجلس الكلية 

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

5,000 
م ارد 

 ذاتية

5-2-1-2  
موازنة معلنة 

عن  ماليةوتقارير 
ا نشطة معلنة 
 على موقع الكلية

نشدددددر الموازنة بصدددددفة مبسدددددطة 
وعلى موقع  الكليدددددةعلى موقع 

   الجامعة لتحقيم الشفافية

اعتماد الموازنة ونشرها 
 الكليةعلى موقع 

 والجامعة  

   

- - 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .ومستدام  متنوعةاستحداث موارد ذاتي  : ثالثالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-3-1 

وتنوع  استحداث 
 واستدامة

مصادر التمويل 
 الذاتي

5-3-1-1  
بنية تحتية مطورة 
للوحدات ذات 

    الخاصالطابع 

مقومدددات البنيددة  دعم وتعزيز -أ
ذات الطددابع التحتيددة بددالوحدددات 

من خالل تشددددددكيل فريم  الخاص
لتقييم الوضدددددددددع الحددالي لتحددديدد 
احتياجات وتطوير البنية التحتية 
الخاصددددددددة بالوحدات ذات الطابع 

يةالخاص  ووضدددددددددع خطة  بالكل
 .بذلك
اتمام ا جراءات الرسدددددددددمية  -ب

ذات والقانونية إلنشددددددددداء وحدات 
 .طابع خاص جديدة

انشدددداء قاعدة بيانات لجميع  -ج
 .الوحدات

2016 0172  

زيادة عدد الوحدات ذات 
المجددة  الطابع الخاص
 .والمجهزة
 

وجود قاعدة البيانات 
 الخاصة بجميع الوحدات

 
 

 مجلس الكلية 

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

1
5
,0
0
0

 

الجامعة 

م ارد + 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .ومستدام  متنوعةاستحداث موارد ذاتي  : ثالثالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-3-1 

وتنوع  استحداث 
 واستدامة

مصادر التمويل 
 الذاتي

5-3-1-2  
تعظيم استخدام 
الموارد المتاحة 

    للكلية

المتددددداح من موارد  تدددددأهيدددددل -أ
بشدددددددددريددة ومدداديددة لتحقيم اعلى 

مددددن  ومدددددادي خددددددمدددديمددددردود 
 .ا مكانيات المتاحة

اسدددددددددتحدددداث لجندددة تنميدددة  -ب
الموارد لمتددددابعددددة زيددددادة الموارد 

 .للكليةالذاتية 
وضددددع خطة لالسددددتفادة من  -ج

المشددددروعات  فيالموارد المتاحة 
مثل  بالكليةالتوسدددددددعية المختلفة 

 -ذات طددابع الخدداص  الوحدددات
 الرسدددددددوم الخاصدددددددةنسدددددددبة من 

بتسددددجيل طالب الدراسددددات العليا 
والوافدين لتخصدددددددديص جزء منها 

 .لتدعيم الموارد الذاتية الحالية

2016 2202  

 الكليةزيادة دخل 
 .سنويا
 
 
 

 الكليةمجلس  

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

- - 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .والخدميةالذاتي للعملية التعليمية والبحثية  التمويلنشر ثقافة : رابعالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-4-1 
نشر ثقافة 

الذاتي  التمويل
للعملية التعليمية 

والبحثية 
 والخدمية

5-4-1-1  
أنشطة جديدة 
مفعلة تهدف الى 
تنمية الموارد 

   الذاتية

اسدددددددددتحداث أنشدددددددددطة جديدة  -أ
 .لتنمية الموارد الذاتية

إعدددددداد البرامن الجدددددديددددددة  -ب
المطلوبة لسدددددددددوق العمل لجذب 

 .طالب جدد
ماد البرامن الجديدة من  -ج اعت

 .لجنة القطاع
فدين  -د ية تفعيدل ادارة الوا بالكل

وتيسدددددددددير نظم جددذب  لتبسددددددددديط
 .واستقبال طالب وافدين

تشدددددددددكيل فريم عمل لجذب  -ه
 .المزيد من المشاريع التنافسية

اإلعالن والدعاية الترويجية  -و
أوسددددددددددا  للخدمات المقدمة بين 

المسددددتفيدين بالمنشددددورات وعلى 
 .موقع الجامعة على اإلنترنت

 .عمل دورات تدريبية -ز
جددددذب الوافدددددين من خالل  -ح

 .الكليةالتروين للبرامن من 

2016 2202  

زيادة التحاق طلبة 
 .وافدين بالكلية

 
التحاق الطالب بالبرامن 

 الجديدة
 

زيادة عدد المتدربين 
 الكليةلدى 

 
زيادة الموارد المالية 
التي تحصل عليها 

 الكلية
 
 
 
 

 مجلس الكلية 

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

2
0
,0
0
0

 

الجامعة 

م ارد + 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .والخدميةالذاتي للعملية التعليمية والبحثية  التمويلنشر ثقافة : رابعالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

5-4-1 
نشر ثقافة 

الذاتي  التمويل
للعملية التعليمية 

والبحثية 
 والخدمية

5-4-1-2  
شراكات  فيالبدء 

جديدة مع 
المؤسسات 
 ا ستثمارية

 المختلفة والخاصة
   بالقليوبية

أعضددددددداء تشدددددددكيل فريم من  -أ
 بددددالكليددددةتنميددددة الموارد  لجنددددة

وبعض قيادات المؤسدددددددددسددددددددددات 
المستهدفة لوضع التصورات عن 
إمكددانيددة ومجددا ت التعدداون بين 

 .وتلك المؤسسات الكلية
إجراء دراسددة ميدانية لرصددد  -ب

وترتيددددب أولويددددات احتيدددداجددددات 
 .المجتمع المحلى

لقدداءات دوريددة مع قيددادات  -ج
المحددددافظددددة والمؤسدددددددددسدددددددددددددات 
ا سدددددددتثمارية لدراسدددددددة الخدمات 

 الكليةيمكن أن تشارك فيها  التي
 .طبقا  لما لديها من إمكانيات

وضددددددددع خطط وجداول زمنية  -د
لتنفيذ التوصدددديات التي توصددددلت 
إليها اللجنة المتابعة المسددددددددتمرة 

 .للبرامن المقترحة

2016 2202  

التعاقدات زيادة نسبة 
مع المؤسسات 

 .المستهدفة
 
 

 مجلس الكلية 

 اإلدارة الهندسية

 مجالس ا قسام

 

1
0
,0
0
0

 

الجامعة 

م ارد + 

 ذاتية
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 

 القدرة الاستيعابية للكلية    السادسة: زيادةالغاية 
 

 األهداف االستراتيجية:
 

 .يتناسب والقياسات المرجعيةاستكمال وتحسين المنشآت القائمة والبنية التحتية وموارد التعلم بما  .1
  علمية.استحداث اقسام  .2
 تعليمية.استحداث برامج  .3
 .تطوير المكتبة .4

 
 المشروع/المبادرة:

 

 استحداث قسم الهندسة المعمارية.  .1
 الطبية.( واالجهزة ياتستحداث برامج ميكانيكا )ميكاترونا .2
 تطوير مبنى االمتحانات. .3
 المرجعية.تطوير قاعات المحاضرات بما يتناسب والقياسات  .4
 .تطوير المكتبة .5
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .استكمال وتحسين المنشآت القائمة والبنية التحتية وموارد التعلم بما يتناسب والقياسات المرجعية: ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

6-1-1 

تطوير قاعات  
المحاضرات بما 

يتناسب 
والقياسات 
 المرجعية

6-1-1-1  
بنية تحتية  

وموارد للتعلم 
مناسبة ألعداد 

    الطالب

مالئمددة  عن مدددىدراسدددددددددددة  -أ
 بالمبانيالخاصددددددة  المواصددددددفات

والقدداعددات الدددراسددددددددديددة بمددا يلبى 
 .ا حتياجات التعليمية

 
الجديدة  المباني فيالتوسددع  -ب

تدددلدددبدددى  الدددتددديواإلنشدددددددددددددداءات 
 مبدددانيا حتيددداجدددات التعليميدددة  

 .ادارية( مباني -تعليمية 

2016 2202  

 .وجود الدراسة
 
 إلمدادخطة زمنية 

 ا قسام باحتياجاتها 

   
قائمة باحتياجات 

وأولويات تنفيذ  المباني
 العمل 
 

تقارير عن متابعة 
 التنفيذ

 وحدة  
 ا ستشارات

 

 اإلدارة الهندسية

 

 عميد الكلية
رؤساء األقسام 

 العلمية
 أمين الكلية
ممثل اإلدارة 
 الهندسية
 

8
,0
0
0
,0
0
0

 

 الجامعة 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .والبنية التحتية وموارد التعلم بما يتناسب والقياسات المرجعيةاستكمال وتحسين المنشآت القائمة : ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

6-1-1 

تطوير قاعات  
المحاضرات بما 

يتناسب 
والقياسات 
 المرجعية

6-1-1-2  
صيانة البنية  

    التحتية القائمة

 المبانيوضدددع خطة لصددديانة  -أ
 .والمرفقات

 
 فيتم تنفيددددذه  عمدددداتقرير  -ب

 .خطة الصيانة سنويا
 
المنشدددأة  المبانيتقييم حالة  -ج

ضوء طبيعة ا نشطة  فيبالفعل 
 المقدمة من خالله.

 
وضع خطة  ستكمال مواطن  -د

 .القصور في البنية التحتية
 
تدريب فريم الصيانة بصفة  -ه

 .دورية لرفع كفاءة

2016 2202  

 تقارير المتابعة

صيانة للبنية التحتية 
 %100بالكلية بنسبة 

على مدار خمس 
 .سنوات
 

وجود عمال وفنيين 
مدربين على اعمال 
 الصيانة بالكلية بنسبة

خالل  في 100% 
 خمس سنوات

   
دورة تدريبية  100عمل 

الصيانة للعمال  ألعمال
دورة  20والفنيين بواقع 
 شهريا  

 وحدة  
 ا ستشارات

 

 اإلدارة الهندسية

 

 عميد الكلية
اعضاء فريم  -

 الجودة
وحدة التدريب 

 والصيانة
ممثل اإلدارة 
 الهندسية
 

1
,0
0
0
,0
0
0

 

 الجامعة 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .المنشآت القائمة والبنية التحتية وموارد التعلم بما يتناسب والقياسات المرجعيةاستكمال وتحسين : ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

6-1-2 

تطوير مبنى  
 ا متحانات

6-1-2-1  
بنية تحتية وموارد 
للتعلم مناسبة 
    ألعداد الطالب

مالئمددة  عن مدددىدراسدددددددددددة  -أ
الخاصددة بالمبنى بما  المواصددفات

 .يلبى ا حتياجات التعليمية
 
 

2016 2202  

 وحدة   
 ا ستشارات

 

 اإلدارة الهندسية

 

 عميد الكلية
رؤساء األقسام 

 العلمية
 أمين الكلية
ممثل اإلدارة 
 الهندسية

1
5
0
,0
0
0

 

 الجامعة 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .استحداث اقسام علمية: ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

6-2-1 

استحداث قسم  
الهندسة 
 المعمارية

6-2-1-1  
بنية تحتية وموارد 
للتعلم مناسبة 
    ألعداد الطالب

مالئمددة  عن مدددىدراسدددددددددددة  -أ
 بالمبانيالخاصددددددة  المواصددددددفات

والقدداعددات الدددراسددددددددديددة بمددا يلبى 
 .ا حتياجات التعليمية

 
الجديدة  المباني فيالتوسددع  -ب

تدددلدددبدددى  الدددتددديواإلنشدددددددددددددداءات 
 مبدددانيا حتيددداجدددات التعليميدددة  

 .ادارية( مباني -تعليمية 
 

2016 2202  

 وجود الدراسة 

 
 إلمدادخطة زمنية  

 ا قسام باحتياجاتها 

 
قائمة باحتياجات 

وأولويات تنفيذ  المباني
 العمل

 
تقارير عن متابعة  

 التنفيذ
 

وحدة  
 ا ستشارات

 
 اإلدارة الهندسية

 عميد الكلية

 
رؤساء األقسام 

 العلمية

 
 أمين الكلية 

 
ممثل اإلدارة  

 الهندسية

 
 مدير المشتريات

1
,0
0
0
,0
0
0

 

 الجامعة 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .استحداث برامج تعليمية: ثالثالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

6-3-1 

استحداث برامن  
ميكانيكا 

 ميكاترونيات( 
 وا جهزة الطبية

6-3-1-1  
بنية تحتية وموارد 
للتعلم مناسبة 
    ألعداد الطالب

مالئمددة  عن مدددىدراسدددددددددددة  -أ
 بالمبانيالخاصددددددة  المواصددددددفات

والقدداعددات الدددراسددددددددديددة بمددا يلبى 
 .ا حتياجات التعليمية

 
الجديدة  المباني فيالتوسددع  -ب

تدددلدددبدددى  الدددتددديواإلنشدددددددددددددداءات 
 مبدددانيا حتيددداجدددات التعليميدددة  

 .ادارية( مباني -تعليمية 

2016 2202  

 وجود الدراسة 

 
 إلمدادخطة زمنية  

 ا قسام باحتياجاتها 

 
قائمة باحتياجات 

وأولويات تنفيذ  المباني
 العمل

 
تقارير عن متابعة  

 التنفيذ

وحدة  
 ا ستشارات

 
 اإلدارة الهندسية

 عميد الكلية

 
رؤساء األقسام 

 العلمية

 
 أمين الكلية 

 
ممثل اإلدارة  

 الهندسية

 
 مدير المشتريات

5
,0
0
0
,0
0
0

 

 الجامعة 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تطوير المكتبة: رابعالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 التنفيذ مخاطر التنفيذ مؤشرات

 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

 التكلفة إلى من
 بالجنيه

 مصادر
 التمويل

6-4-1 

تطوير مكتبة 
 الكلية

6-4-1-1  
بنية تحتية وموارد 
للتعلم مناسبة 
   ألعداد الطالب

مالئمددة  مدددىعن دراسدددددددددددة  -أ
 بالمبانيالخاصددددددة  المواصددددددفات

والقدداعددات الدددراسددددددددديددة بمددا يلبى 
 .ا حتياجات التعليمية

 
الجديدة  المباني فيالتوسددع  -ب

تدددلدددبدددى  الدددتددديواإلنشدددددددددددددداءات 
 مبدددانيا حتيددداجدددات التعليميدددة  

 .ادارية( مباني -تعليمية 

2016 2202  

 وجود الدراسة
 

خطة زمنية إلمداد 
 ا قسام باحتياجاتها

 
قائمة باحتياجات 

المباني وأولويات تنفيذ 
 العمل

 
تقارير عن متابعة 

 التنفيذ

وحدة  
 ا ستشارات

 
 اإلدارة الهندسية

 عميد الكلية

 
رؤساء األقسام 

 العلمية

 
 أمين الكلية 

 
ممثل اإلدارة  

 الهندسية

 

 مدير المشتريات

1
,0
0
0
,0
0
0

 

 الجامعة 

6-4-1-2  
صيانة البنية 
   التحتية القائمة

 المبانيوضدددع خطة لصددديانة  -أ
  والمرفقات

 فيتم تنفيددددذه  عمدددداتقرير  -ب
 خطة الصيانة سنويا 

المنشدددأة  المبانيتقييم حالة  -ج
ضوء طبيعة ا نشطة  فيبالفعل 

 المقدمة من خالله

2016 2022 

 تقارير المتابعة
 

صيانة للبنية التحتية 
 %100بالكلية بنسبة 

على مدار خمس 
 .سنوات

-  

 وحدة  
 ا ستشارات

 

 اإلدارة الهندسية

 

 عميد الكلية
رؤساء األقسام 

 العلمية
 أمين الكلية
ممثل اإلدارة 
 الهندسية

1
0
0
,0
0
0

 

 الجامعة 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 

 الغاية السابعة: تعزيز المكانة الدولية للكلية
 

 األهداف االستراتيجية:
 

 دعم وتعزيز الشراكات االستراتيجية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية. .1
 انشاء قاعدة بيانات تشمل الهيئات والمؤسسات بالمجتمع الخارجي التي لها عالقة بالكلية. .2
 تعزيز بروتوكوالت التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخارجي ذات الصلة. .3
 زيادة عدد البعثات بين الكلية والمؤسسات الخارجية.  .4
 زيادة عدد المؤتمرات الدولية مع المجتمع الخارجي. .5
 .اع نظم دعم متطلبات التصنيفات العالميةإتب .6

 
 المشروع/المبادرة:

 

 تطوير واستحداث الشراكات والعالقات الدولية للكلية. .1
 تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات اإلقليمية والدولية. .2
 .مواكبة الجامعة للتصنيفات العالمية .3
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدوليةدعم وتعزيز الشراكات االستراتيجية : ولالهدف األ
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 مخاطر التنفيذ مؤشرات

 التنفيذ
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
 التكلفة إلى من

 بالجنيه
 مصادر
 التمويل

7-1-1 

تطوير 
واستحداث 

كات االشر 
والعالقات 

.للكلية الدولية  

7-1-1-1 
إنشاء مركز 
للعالقات 
الدولية في 

  الكلية

إعداد وانشاء مكان مخصص  .أ
 كمركز للعالقات الخارجية.

تشكيل فريم إدارة المركز  .ب
 واعتماده من مجلس الكلية.

 وضع خطة للعمل داخل المركز. -ج

 متابعة تنفيذ خطة العمل. -د

 

2016 2017 

وجود مركز للعالقات 
 الدولية
 

  التمويل
 مدير المركز 

 
 

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا 

 
 مجلس الكلية 

5
0
,0
0
0

 

 الجامعة

+ م ارد 

 ذاتية 
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .انشاء قاعدة بيانات تشمل الهيئات والمؤسسات بالمجتمع الخارجي التي لها عالقة بالكلية: ثانيالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 مخاطر التنفيذ مؤشرات

 التنفيذ
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
 التكلفة إلى من

 بالجنيه
 مصادر
 التمويل

7-2-1 
 تطوير

 واستحداث
 الشراكات
 والعالقات

للكلية الدولية  

7-2-1-1 
 قاعدة انشاء
 تشمل بيانات

 الهيئات
 والمؤسسات
 بالمجتمع
 التي الخارجي

 عالقة لها
 بالكلية.

حصددددددر الهيئات والمؤسددددددسددددددات  -أ
بدددددالمجتمع الخدددددارجي إقليميدددددا 

 ودوليا ذات العالقة بالكلية.

التعاقد مع قاعدة بيانات عالميه  -ب
 لخدمة الباحثين.

إلنشددداء قاعدة MISتكليف فريم  -ج
 البيانات.

 

2016 2017 

  وجود قاعدة بيانات
 

  التمويل
 فريم
MIS 

 
 

 
 مجلس الكلية 

- -  
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .تعزيز بروتوكوالت التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخارجي ذات الصلة: ثالثالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 مخاطر التنفيذ مؤشرات

 التنفيذ
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
 التكلفة إلى من

 بالجنيه
 مصادر
 التمويل

7-3-1 
 تطوير

 واستحداث
 الشراكات
 والعالقات

 للكلية. الدولية

7-3-1-1 
 تعزيز

 بروتوكو ت
 بين التعاون 

 الجامعة
 ومؤسسات
 المجتمع
 ذات الخارجي
.الصلة  

حصر برتوكو ت التعاون المتفم  -أ
 عليها.

وضدددددددددع خطه لتفعيل برتوكو ت  -ب
 عليها. التعاون المتفم

 متابعة وتنفيذ الخطة. -ج

2016 2017 

وجود بروتوكو ت تعاون 
 مفعله.
 

  التمويل
فريم المركز   

 
 

 
وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية  
 البيئة
 

5
0
,0
0
0

 

 الجامعة 
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 .زيادة عدد البعثات بين الكلية والمؤسسات الخارجية: رابعالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 مخاطر التنفيذ مؤشرات

 التنفيذ
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
 التكلفة إلى من

 بالجنيه
 مصادر
 التمويل

7-4-1 
 تبادل تشجيع
 هيئة أعضاء
 مع التدريس

 الجامعات
 اإلقليمية
 .والدولية

7-4-1-1 

زيادة عدد  
بين البعثات 
الكلية 

والمؤسسات 
 الخارجية
 

مخاطبة المؤسدددددددسدددددددات المانحة  -أ
 للبعثات

عقدد ور  عمدل ونددوات لطالب  -ب
مرحلة البكالوريوس والدراسدددددددات 
العليددا للتوعيددة بددأهميددة البعثددات 

 العلمية  داخليه وخارجيه(

إنشددددددداء قاعدة بيانات بأسدددددددماء  -ج
 الطالب المرشحين للبعثات.

 

2016 2022 

 التمويل زيادة عدد البعثات
 

وجود كليات 
 مناظرة

 
وكيل الكليه  

لشئون الدراسات 
  العليا
 
 
 

 
 مجلس الكلية

 

2,000 
م ارد 

 ذاتية 
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 .زيادة عدد المؤتمرات الدولية مع المجتمع الخارجي: خامسالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 مخاطر التنفيذ مؤشرات

 التنفيذ
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
 التكلفة إلى من

 بالجنيه
 مصادر
 التمويل

7-5-1 
 تبادل تشجيع
 هيئة أعضاء
 مع التدريس

 الجامعات
 اإلقليمية
 .والدولية

7-5-1-1 
زيادة عدد 
المؤتمرات 
الدولية مع 
المجتمع 
  الخارجي

تجهيز مؤتمر علمي سدددددددددنوي  -أ
 للكليةدولي 

إعداد ونشددددددددر كتيبات ومطويات  -ب
 عن الكلية.

مخدداطبددة الجهددات المختصدددددددددددة  -ج
 للمشاركة فى المؤتمر.

تجهيز مؤتمر طالبي محلى  -د
 ودولي.

2016 2022 

زيادة عدد المؤتمرات 
 الدولية

 التمويل
 

وجود كليات 
 مناظرة

 
وكيل الكلية  

لشئون الدراسات 
  العليا
 
 
 

 
 مجلس الكلية

 

5,000 
م ارد 

 ذاتية 
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 | الصفحة رقم

 .إتباع نظم دعم متطلبات التصنيفات العالمية: سادسالهدف ال
 

المشروع/ 
 األنشطة المستهدف المبادرة

 التنفيذ فترة
 مخاطر التنفيذ مؤشرات

 التنفيذ
 الجهات
 عن المسئولة
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 لجنيهبا
 مصادر
 التمويل

7-6-1 
 الجامعة مواكبة

 للتصنيفات
 .العالمية

7-6-1-1 
إتباع نظم دعم 
متطلبات 
التصنيفات 
 العالمية.

 

على شدددددددددبكدددددة  الكليدددددةتواجدددددد  -أ
المعلومات الدولية وزيادة قدرتها 

تقنية المعلومات  اسددددددتخدامعلى 
 واإلنترنت.

معرفة أهمية التصنيفات العالمية  -ب
من خالل  عقدددد ور   للكليدددات

عمددل وندددوات ألعضدددددددددداء هيئددة 
 التدريس والطالب(

زيادة اسهام أعضاء هيئة  -ج
التدريس فى الظهور األلى 

 .للكلية

عقددددد ور  عمددددل وندددددوات من  -د
يديخالل  المعمل  -كونفرس والف

بددددالكليددددة مع الدددددول  التفدددداعلي
 األخرى إقليميا وعالميا

2016 2022 

 تنافسيوجود مركز 
 للكلية

 التمويل
 

وجود كليات 
 مناظرة

 
مدير وحدة 
تكنولوجيا 
 المعلومات 
 بالكلية
 
 

 
 مجلس الكلية

 

2
0
0
,0
0
0

 

م ارد 

 ذاتية 
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 | الصفحة رقم

 كلية رقمية: ثامنةالغاية ال

 األهداف االستراتيجية:
 

 .المعلومات تكنولوجيا الستخدام متكاملة اتصاالت بيئة توفير .1
 .عالمية بمواصفات الكترونية بوابة .2
 .اإللكترونى تطويرالتعلم .3
 .الرقمي المحتوى بمنظومة اإلرتقاء .4
 .المعلومات تكنولوجيا مجال في البشرية الموارد قدرات تنمية .5
 .داخل الكلية العمل ميكنة .6

 
 المشروع/المبادرة:

 

 .بالكلية واالتصاالت المعلومات وشبكة لمركز األساسية البنية تطوير .1
 .للكلية االلكترونية البوابة تصميم تطوير .2
 .االلكترونية المواقع وتحديث واستضافة تصميم .3
 .الكترونية مقررات وتفعيل واتاحة انتاج .4
 .اإللكترونى التعلم بمركز العاملين كفاءة ورفع البشرية الموارد تنمية .5
 .العالمية البيانات قواعد منظومة استخدام إتاحة .6
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 | الصفحة رقم

 .المعلومات تكنولوجيا الستخدام متكاملة اتصاالت بيئة توفير: ألولالهدف ا
 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

8-1-1-        

تطوير البنية 

األساسية لمركز 

وشبكة المعلومات 

 وا تصا ت بالكلية

 

8-1-1-
ربط الكلية -1

بمركز تقنية 
المعلومات  
الحالي 
والجديد 

بخطو  الياف 
 ضوئية

الكلية بباقي ربط -
 والجامعة.الكليات 

ربط مركز تقنية -
المعلومات بمركز الشبكة 

 الحالي 

2016 2021 

ربط الكلية من  -
خالل شبكة ربط 
موحدة بسرعات 

 ربط عالية

 

عدم توفر التمويل 
 الالزم

مركز  -
شبكة 

المعلومات 
 بالكلية

 

 عميد الكلية -
اإلدارة  -

 الهندسية

ادارة نظم  -
 المعلومات 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة

 

8-1-1-
انشاء -2

مركز متكامل 
لتقنية 

المعلومات 
وا تصا ت 
 بالكلية

تحديد مواصفات  -
 األجهزة المطلوبة

 طرح المناقصة -

البت في العروض  -
المقدمة بما يحقم 
تجهيز المركز طبقا 
للمعايير القياسية 
العالمية   أجهزة 

 ووسائل التوصيل (

2016 2019 

رفع كفاءة ا تصال 
بين معامل و مكاتب 
الكلية وزيادة عدد 
الخدمات المقدمة 

 للكلية 

عدم توفر التمويل 
 الالزم

مركز  -
شبكة 

المعلومات 
 بالكلية

 عميد الكلية -
اإلدارة  -

 الهندسية

 

70000 

 

 

 

 

 الجامعة

 موارد +

 ذاتية
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 | الصفحة رقم

 
 

 .عالمية بمواصفات الكترونية بوابة: لثانيالهدف ا
 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

تطوير  -8-2-1
تصميم البوابة 

 ا لكترونية للكلية 

8-2-1-
تحديث -1

تصميم البوابة 
ا لكترونية 

 للكلية
8-2-1-
تحديث  -2

قواعد بيانات 
البوابة 

ا لكترونية 
 للكلية 

. واجهة موقع الكلية 1
 محدثة

قواعد بيانات موقع . 2
 الكلية محدثة

 

 

 مستمر 2016

مواقع محدثة  -
 للكلية

قواعد بيانات  -
 محدثة للكلية

مهندسي تطوير - 
 المواقع

مهندسي قواعد -
 البيانات

مصممي -
 الجرافيك

مسئولي -
 المحتوي 
وحدات -

تكنولوجيا 
 المعلومات بالكلية

وحدة الجودة  -
 وا عتماد.

وحدة تكنولوجيا  -
 المعلومات

 

 -- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
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 .عالمية بمواصفات الكترونية بوابة: لثانيالهدف ا
 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

تصميم -8-2-2
واستضافة وتحديث 
 المواقع ا لكترونية

8-2-2-
خدمات -1

الكترونية من 
خالل بوابة 

 الكلية

 واستضافة تصميم.1
 العلمية المجالت مواقع
 للكليات

.تحديث الملف 2
ا كاديمي  عضاء هيئة 
التدريس على موقع 

 الكلية.
.تحديث صفحات الطالب 3

 مواقع الكلية.على 
.تحديث الملف 4

ا كاديمي للبرامن 
 والمقررات

. تصميم واستضافة 5
تطبيم للشكاوى 

 مستمر 2016

مجالت علمية -
 الكترونية للكلية 

موقع الكتروني -
 لمعامل التميز البحثي

مواقع هيئة  -
 التدريس محدثة 

صفحات الطالب -
 محدثة سنويا بنسبة

90% 
ملف اكاديمي -

للبرامن والمقررات 
 محدث

برنامن للشكاوى -
 والمقترحات

 نطبيقات محدثة-
 

عدم توافر الوعى -
باهمية وجود 

مواقع الكترونية 
 للمجالت العلمية

عدم تفعيل -
دوروحدات 
الخدمات 

التكنولوجية بدورها 
في متابعة هذه 

 الخدمات
قصور في -

 المتابعة والتقويم

مهندسي  -
التطوير بالبوابة 
 ا لكترونية

مدير تحرير  -
 المجالت العلمية

 ةمدير وحد -
 الجودة بالكلية

 عميد الكلية -
 الجودة وحدة -

 .وا عتماد
 تكنولوجيا وحدة -

 المعلومات
 مدير البوابة -

5000 

 
 
 
 
 
 
 

م ارد 

 ذاتية
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 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

والمقتراحات للطالب 
 والمستفيدين
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 .اإللكترونى تطويرالتعلم: لثالثهدف اال
 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

8-3-1 

 واتاحة انتاج
 مقررات وتفعيل

 الكترونية

8-3-1-1 
 20 عدد

 مقرر
 الكترونى
 من منتجة
 التعلم مركز

 اإللكترونى
 للكلية

 اعضاء مع التعاقد-1
  نتاج التدريس هيئة

 المقررات
 زمنية خريطة اعداد-2
 من معتمدة مقرر لكل

 العمل وفريم المادة استاذ
 بالمركز

 المقررات انتاج-3
 او  module       بنظام

Articulate 
 من المقرر مراجعة-4

 التددريس هيئة عضو
 طبقا الجودة ومنسم

 المجلس لمواصفات
  للجامعات ا على

 مستمر 2016

 الكترونية مقررات -
 من سنويا منتجة
 طبقا التعلم مركز

 لمعايير المجلس
 للجامعات ا على
 القومى والمركز
 اإللكترونى للتعلم

عدم التزام -
اعضاء هيئة 

التدريس با طار 
الزمنى  نتاج 

 المقررات
عدم توفر  -

الدعم المالى 
المناسب لصرف 

مستحقات اعضاء 
هيئة التدريس 

لتحويل المقررات 
من الصورة 
الورقية الى 
 اإللكترونية

العاملين  -
بمركز التعلم 
 اإللكترونى

مدير مركز  -
التعلم 
 نىاإللكترو 

وكيل الكلية  -
خدمة لشئون 

 المجتمع والبيئة

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة

 +

م ارد 

 ذاتية
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 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل
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 .اإللكترونى تطويرالتعلم: لثالثالهدف ا
 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

8-3-2  
تنمية الموارد 
البشرية ورفع 
كفاءة العاملين 
بمركز التعلم 
 اإللكترونى

والتوسع فى انشاء 
وحدات تعلم 

الكترونى فرعية 
 بالكلية

8-3-2-1 
كوادر مدربة 
بمركز التعلم 
اإللكترونى 

من 
المهندسين 
والفنيين على 
احدث طرق 
انتاج ونشر 
المقررات 
اإللكترونية 
وطرق التعلم 
 اإللكترونى

مصفوفة تدريبية -1
تتضمن حزمة برمجيات 

الجرافيك  استخدام 
الفال  والفوتوشوب 
وا ستراتور و افتر 

ايفيكت( وكذلك التعليم 
 عبر الموبيل

التدريب على رفع -2
كفاءة موديل فى رفع 

واستخدام بنوك ا سئلة 
والمصادر التعليمية 

 المختلفة
النسخ ا صلية شراء -3

 لهذه البرمجيات

2016 2017 

كوادر من  -
المهندسين والفنيين 

حاصلين على 
شهادات تدريبية فى 

مجال التعلم 
اإللكترونى  فريم 
عمل مدرب يقوم 
بانتاج مقررات 
الكترونية بلنظم 

 الحديثة(

التطبيم الفعلى  -
بانتاج مقررات 

ومصادر تعليمية 
 الكترونية

انتقال او سفر  -
او بعض احد 

 المتدربين 
قصور فى  -

توفير الدعم 
المادى الالزم 

 للتدريب المحترف

 
العاملين -

بمركز التعلم 
 اإللكترونى

مدير مركز -
التعلم 

 اإللكترونى

وكيل الكلية  -
خدمة لشئون 

 المجتمع والبيئة

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

م ارد 

 ذاتية
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 | الصفحة رقم

 .الرقمي المحتوى بمنظومة اإلرتقاء: لرابعالهدف ا

 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

8-4-1  
استكمال ميكنة 
 مكتبة الكلية

8-4-1-1  
ميكنة مكتبة 

 االكلية

.تكويد جميع 1
 المطبوعات بالباركود

 

.ميكنة تردد الطالب 2
 على المكتبة

.ميكنةعملية ا ستعارة 3
 والبحث عن الكتب

2016  
 

2018 
 ومستمر

.تكويد جميع 1
محتويات مكتبة 

وارشفتها الكلية 
 الكترونيا

 
.تقارير تردد 2

الطالب وعمليات 
 ا ستعارة

قصور المتابعة 
 والتقويم

المدير التنفيذى  امناء المكتبة
 للمعلومات

  

-- 

 

 

 

 

 

-- 
 

8-4-2-  
حة استخدام إتا

منظومة قواعد 
 البيانات العالمية

8-4-2-
اتاحة -1

ا طالع على 
قواعد 
التي البيانات 

توفرها وحدة 
ادارة 

 المشروعات

.تحديث حسابات هيئة 1
التدريس وطالب الدراسات 
العليا على موقع اتحاد 

مكتبات الجامعات 
 2022 2016 المصرية

.حسابات محدثة 1
 لهيئة التدريس

الدراسات وطالب 
العليا للدخول على 

 قواعد البيانات
. احصائيات بنسب 2

 ا ستخدام

عدم توفير وحدة 
ادارة المشروعات 
بالمجلس ا على 
للجامعات لهذه 

 الخدمة

.مدير المكتبة 1
 بالكلية 

 مين. ا2
 المكتبة

.مدير مشروع 3
 المكتبة الرقمية

وكيل الكلية  -
خدمة لشئون 

 المجتمع والبيئة

20,000 

 الجامعة

 +

م ارد 

 ذاتية
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 | الصفحة رقم

 .المعلومات تكنولوجيا مجال في البشرية الموارد قدرات تنمية: الخامسالهدف 

 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

8-5-1  
ورفع كفاءة معامل 

بالكليةالتدريب    

8-5-1-1  
تحديث ورفع 
كفاءة معامل 
التدريب  
 بالكلية

و  تحديد ا حتياجات -
مواصفات األجهزة 

 المطلوبة

و طرح المناقصة -
فحص العروض 
 المقدمة والبت

استالم األجهزة بعد  -
 الفحص

التركيب والتشغيل  -
 والصيانة

2016 2017 
استالم المعامل -

وتشغيلها الجديدة  
معامل مجهزة فعالة-  

قلة التدفقات 
النقدية الالزمة 
 للتمويل

 ادارة المشتريات
 

مركز التدريب 
 على 

تكنولوجيا \
 المعلومات

 
 

المدير التنفيذي 
 للمعلومات

 
مدير وحدة 

ادارة 
 150,000 المشروعات

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة

 +

م ارد 

 ذاتية

8-5-2-  
ا رتقاء بمهارات    

بالكلية الموظفين 
فى مجال تكنولوجيا 

 المعلومات  

8-5-2-
تدريب   -1

ا داريين 
بالكلية على 
استخدام 
وتوظيف 

 دريبيةتإعدادخطة -
 لموظفين وفقال

 لالحتياجات

اإلعالن  والتوعية -
التدريب  بأهمية

والبرامن التدريبية 
 .المتاحة 

 مستمر 2016

تدريب  وجود خطة-
 معتمدة

 
 %15تدريب نسبة -

 من العاملين سنويا

ضعف كفاءة 
شبكة المعلومات 
الرقمية بالجامعة 
 وكلياتها

مركز التدريب 
على تكنولوجيا 

 المعلومات

المدير التنفيذي 
 للمعلومات

 
نائب المدير 

التنفيذي 
 للمعلومات

م ارد  20,000

 ذاتية
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 | الصفحة رقم

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

تكنولوجيا 
 المعلومات 

الدورات تنفيذ  -
 المتطلبة.

تقييم اثر التدريب -
بعد البرنامن 

 التدريبي.
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 رابعلفصل الا                                            (             2022 – 2016ا )ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 | الصفحة رقم

 .بالكلية العمل ميكنة: السادسالهدف 

 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

8-6-1- 
استكمال ميكنة 
 ادارة شئون الطالب

8-6-1-
استكمال  -1

ميكنة ادارة 
شئون الطالب 

 بالكلية

تدريب موظفي شئون -1
الطالب  موظف من كل 
فرقة دراسية على تطبيم 

 شئون الطالب 
 
التشغيل متابعة عمليات -2

 بشكل دوري 

 مستمر 2016

استخراج تقارير -1
توزيع الطالب 

لمجموعات وسكاشن 
 من النظام

استخراج تقارير -2
 بيان الحالة للطالب

طباعة بطاقة -3
تحقيم الشخصية 

 للطالب
استخراج تقارير  -4

 ارقام الجلوس
استخراج تقارير -5

 الجداول الدراسية
استخراج تقارير -6

احصائية لدعم 
 ذ القرارواتخا

عدم وجود -
مسائلة او 
 محاسبة

 
قصور المتابعة -

 والتقويم

مدير ادارة  -
شئون 
الطالب 
 بالكلية 

وكيل الكلية  -
لشئون 
 الطالب

 

 

عميد  -
 الكلية

المدير  -
التنفيذى 
 للمعلومات

مدير  -
وحدة 

مشروعات 
 التطوير

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

م ارد 

 ذاتية
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 | الصفحة رقم

 .بالكلية العمل ميكنة: السادسالهدف 

 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

استكمال -8-6-2
ميكنة ادارة 
 الدراسات العليا

8-6-3-
ميكنة -1

ادارة الدراسات 
 العليا بالكلية

تدريب موظفي شئون -
الدراسات العليا على تطبيم 

الدراسات العليا  احد 
 تطبيقات انفوماتيك(

 
متابعة عمليات التشغيل -

 بشكل دوري 

 مستمر 2016

تقارير استخراج -
 بيان الحالة للطالب

طباعة بطاقة -
تحقيم الشخصية 

 للطالب
استخراج تقارير  -

 ارقام الجلوس
استخراج تقارير  -

 منح الطالب
استخراج تقارير -

 الجداول الدراسية
استخراج تقارير -

منح الطالب للدرجات 
 العلمية

عدم وجود -
 مسائلة او
 محاسبة

 
قصور المتابعة -

 والتقويم

مدير ادارة  -
شئون 

الدراسات 
 العليا بالكلية 

وحدات  -
تكنولوجيا 
المعلومات 

 بالكلية

وكيل الكلية  -
لشئون 
 الطالب

 

عميد  -
 الكلية

المدير  -
التنفيذى 
 للمعلومات

مدير  -
وحدة 

مشروعات 
 10,000 التطوير

 

 

 

 

 

 

 

م ارد 

 ذاتية
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 | الصفحة رقم

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

استخراج تقارير -
احصائية لدعم 
 واتخاذ القرار
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 | الصفحة رقم

 .بالكلية العمل ميكنة: السادسالهدف 

 

 األنشطة المستهدف المشروع/المبادرة
 فترة التنفيذ

 مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ
الجهات 

المسئولة عن 
 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية

التكلفة  إلى من
 بالجنيه

مصدر 
 التمويل

8-6-3- 
استكمال ميكنة 
شئون العاملين 
 وا ستحقاقات

 
 
 

8-6-3-
ميكنة -1

ادارة شئون 
العاملين 
 وا ستحقاقات
بالكلية 
باستخدام 
تطبيم 
الفاروق 
لشئون 
العاملين 
 وا ستحقاقات

تدريب موظفي شئون  -
وا ستحقاقات  العاملين

 على تطبيم الفاروق 
 
متابعة عمليات التشغيل  -

 بشكل دوري 

 مستمر 2016

 
استخراج تقارير -

بيان الحالة 
 للموظفين

استخراج تقرير اخالء 
 الطرف

طباعة بطاقة -
تحقيم الشخصية 

 للموظفين
طباعة استمارة  -

 صرف المرتبات
استخراج تقارير -

احصائية لدعم 
 واتخاذ القرار

وجود عدم -
مسائلة او 
 محاسبة

 
قصور المتابعة -

 والتقويم

مدير ادارة  -
شئون 

 العاملين 

وحدة  -
تكنولوجيا 
المعلومات 

 بالكلية

مدير شئون  -
 العاملين

مدير  -
 ا ستحقاقات

 

عميد  -
 الكلية

امين  -
 الكلية

المدير  -
التنفيذى 
 للمعلومات

مدير  -
مشروع 
نظم 

المعلومات 
 ا دارية

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

م ارد 

 ذاتية
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