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 الصفحة رقم 

 المقدمة                      (      6166 – 6102)ا ــة ببنهــة الهندســة لكليــة االستراتيجيــالخط

 ةــاد الوثيقــــاعتم

 :الفريق التنفيذي للخطة االستراتيجيةرئيس 

 

 

 

 

 :بدلكليةتعتادد مدير وحدة الجودة واال

 

 

  

 م 6102/     / بتدريخ     (   ) جلسة رقم   :اتعتادد مجلس الكلية

 

 

 
 

 م 6102/     / بتدريخ     (  )  جلسة رقم   :جدمعةاتعتادد مجلس ال

 

 

  

            رفعتتتتتتتتس محمتتتتتتتتد حستتتتتتتت  ختتتتتتتتاطر/ د

           رئتتتتتتتتتتتتتتيي الفريتتتتتتتتتتتتتت  التنفيتتتتتتتتتتتتتت   

"                                التوقيــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ 

" 

                 البيطتتتتتتار عبتتتتتتد الفتتتتتتتا أحمتتتتتتد / د.م.أ

                                                                                                                                               االعتمتتتتتتتادوحتتتتتتتدة الجتتتتتتتودة و متتتتتتتدير

"                                التوقيــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ 

" 

عبتتتتد الواحتتتتد نتتتتدا                                                                            محمتتتتد ستتتتام / د.أ

                                                                    عميتتتتتتتتتتد كليتتتتتتتتتتة الهندستتتتتتتتتتة ببنهتتتتتتتتتتا

"                                التوقيــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ 

" 

                                                / د.أ

رئتتتيي التخطتتتيط االستتتتراتيج  جامعتتتة 

                                                                    بنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

"                                التوقيــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ 

" 
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 كلمة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية 

على أشرف األنبياء والمرسلي  سيدنا محمد الحمد هلل رب العالمي  وأصل  وأسلم 

يستعدن  ويشترفن  أ  أقتدم لكتم الخطتة االستتراتيجية  عليه الصالة والسالم وبعتد 

والت  جاءس ثمرة طيبة نتيجة المشاركة ( 6166 – 6102)لكلية الهندسة ببنها 

الفعالة م  االخوة الزمالء أعضاء هيئة التتدريي وجميت  القطاعتاس المختلفتة فت  

 .الكلية م  اداريي  وعاملي  وطالب وخريجي 

استكماال للجهود البناءة والمحمتودة مت  قبتج مجتالي  ا  ه ه الخطة الطموحة تأت 

تسعى الكلية بب ج كتج الت  تنطل  وتنسجم م  الخطة االستراتيجية العامة للجامعة  حيث العمادة السابقة ف  الكلية و

جهتتد لخدمتتة المجتمتت  ومهنتتة الهندستتة متت  ختتالج تقتتديم االستشتتاراس للقطتتاد الختتار والحكتتوم  وتقتتديم التتدوراس 

كمتا . حليتا وخارجيتاالتدريبية وورش العمج المتخصصة وك لك عقتد المتمتمراس والمشتاركة فت  الملتقيتاس العلميتة م

كتاديم  العتالم  و لتك مت  تعمج الكلية ف  ه ه األعوام بكج همة وعزيمة ف  العمج الجاد للحصوج علتى االعتمتاد األ

 .الخارج   فعلى لكج اساليب الجودة ف  العملية التعليمية وخدمة الكلية للمجتم  يخالج تطب

هتم الثتروة الحقيقيتة لمصتر لتخطيط االستتراتيج  حيتث انهتم تمام ومحور اوتض  الخطة أبنائنا الطالب ف  بمرة االه

لت لك كتا  البتد مت  تتوفير البيئتة   ا  تطّود ب كائها وطاقتها قوى الطبيعتة  تستطيالحبيبة وهم العقوج المفكرة الت  

بتالمجتم  األكاديمية المالئمة بما ف   لك التطوير المستمر للمناهج المقتررة وكت لك الستع  لتربط البترامج الدراستية 

 .يجينا والتعاو  المجتمع  الهادفالمحيط بنا إقليميا ودوليا م  خالج اللجا  االستشارية والتواصج م  خر

 علتىوسيكو  لألقسام الدور األكبر ف  تنفي  ه ه الخطة م  متابعة مت  قبتج العمتادة واألخت  بعتي  االعتبتار الحترر 

احد ف  كليتنتا وى مرمو   ونح  إ  نثم  ه ا الجهد كفري  عمج ومست إلىاستمرارية التقييم والتخطيط لنقج الكلية 

وفت  . أ  يكو  لنا خير معي  ف  انجاز ه ا العمج وال   سيعود بالنف  على جامعتنا ومجتمعنا هللالرائدة لنرجو م  

والتت   وأختر بالشتكر لجنتة الخطتة االستتراتيجيةلكج مت  ستاعد فت  انجتاز هت ا العمتج تقدم بالشكر الجزيج النهاية أ

 .قامس بجهد كبير م  خالج عقد اجتماعاس وورشاس عمج عديدة إلعداد ه ه الخطة

 

عبد الواحد ندا                                                                            محمد سام / د.أ

 عميــــد كليـــة الهندســــة ببنهــــا
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 االستراتيجي بالكليةرسالة فريق التخطيط  

تمر الممسساس ف  دورة حياتها بمراحج متعددة  تبدأ بمرحلة الشرود  ثم مرحلة النمو  ثم مرحلة النضتو  والتت   

تشكج استقرار أوضتاد الممسستة  وبعتد مرحلتة النضتو  وفت  ضتوء المنافستة الحتادة بتي  الممسستاس تصتب  هت ه 

تتال  مواصتلة النمتو واالرتقتاء  وثانيهمتا الثبتاس علتى الوضت  القتائم  الممسساس أمام خياري ؛ أولهما التجديتد  وبال

 .وبالتال  تبدأ باالنحدار لضعف قدرتها على المنافسة

الواق  يشير الى انه ليي هناك حالً ستحرياً لمواجهتة التحتدياس ومواصتلة النمتو واالرتقتاء  لكت  التجتارب أثبتتس أ  

وبالتحديد يمك  القوج ا  أحد الحلوج المهمتة فت  هت ا . تنفي   هو الحجوجود نمو   مرجع  أو خطة عمج أو إطار 

المجاج يكم  ف  وجود خطة استراتيجية معدة وف  منهجية محددة تشاركية تتستم بالوضتو  والشتمولية والتكامليتة 

  .ومعممة على الجمي  تتم عليها عملياس المراجعة والتقييم بصورة مستمرة

والنهتو  بهتا  ويعتد الكليتة للتأكيد على أهمية التخطيط االستراتيج  كمسار عمج أساس  ومهم لتطتوير  ويأت  ه ا

عمج للتخطيط االستراتيج  ف  الجامعة يمك  م  خالله تسهيج مهمتة فتر  العمتج فت   إطارمساهمة جادة ف  وض  

 .تيج  ووض  عملهم ف  المسار الصحي الجامعة والكلياس والدوائر واألقسام والوحداس ف  مجاج التخطيط االسترا

جعج الكلية رائدة على المستوى اإلقليم  ف  مجاالس التدريي وقد تم بناء استراتيجية الكلية على عدة نقاط أهمهما 

والتميتز وتطتوير اإلمكانيتاس والمتوارد م  خالج توفير بيئة أكاديمية محفزة لإلبتداد  والبحث العلم  وخدمة المجتم 

أعلتى  كتستبة والعالقتاس الدوليتة ون ترة المجتمت  االيجابيتة  فستتحق  بترامج البكتالوريوي والماجستتيرالم ةربتوالخ

وستحست   مت  الكليتاس األخترىتهتا متطلباس الجودة وتلب  احتياجاس أسوا  العمج المحل  واإلقليم  وتضاه  مثيال

ج وتوجيهتته نحتتو التطبيتت  العملتت  لحتتج مشتتاك ةالعلمتت  ونشتتره فتت  المجتتالس الدوليتتة المرموقتتالكليتتة نوعيتتة البحتتث 

عالقتتاس مهنيتتة معمقتتة ودائمتتة متت  جميتت  ممسستتاس المجتمتت   ةالمجتمتت  الهندستتية والتكنولوجيتتة  وستنستتج الكليتت

 .ف  التطوير ولجعج الكلية مرج  مهن  للمعرفة وخدمة المجتم   راكةخل  شوالتواصج م  خريجيها ل

  

            رفعس محمد حس  خاطر/ د

 الفريق التنفيذي للخطة االستراتيجيةس ـرئي

 أحمد عبد الفتا  البيطار           / د.م.ا

 مديــر وحــــدة الجـــودة واالعتمـــاد
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 فريق اعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية

لقد تم اختيار وانتقاء مجموعة م  القياداس األكاديمية واإلدارية باإلضافة الى مجموعة مت  أعضتاء هيئتة التتدريي 

والتأهيتتج الفنتت  واإلدار  للقيتتام بمتتا يلتتزم إلعتتداد وتطتتوير وتنفيتت  الخطتتة  طبقتتا لمعتتايير الكفتتاءةوالهيئتتة المعاونتتة 

 . االستراتيجية بكلية الهندسة ببنها

لترئيي فريت  التخطتيط االستتراتيج   رتحتس االشتراف المباشتلخطتة االستتراتيجية ل التنفيت    يتفرال تشتكيجقد تتم و

)    ( وقتد وافت  مجلتي الكليتة المنعقتد بجلستة . وتوجيته الفريت  وتأهيلته العتام تولى مهام االشرافيبالكلية وال   

 :م على التشكيج التال 6102/     /بتاريخ    

 :االستراتيجيةالفريق اإلداري للخطة  -0

 الصفة االسم م

 (رئيسا)عميد الكلية ومدير المشرود  سام  محمد عبد الواحد ندا. د.أ 0

 وكيج الكلية لشئو  الطالب عارف محمد أحمد سليما . د.أ 6

 وكيج الكلية لشئو  الدراساس العليا هشام محمد على البطش. د.أ 3

 لشئو  البيئةوكيج الكلية  طار  عبد الحميد متول . د.أ 4

 رئيي قسم الهندسة المدنية بسيون محمد السيد على . د.أ 5

 (مسئوج التخطيط االستراتيج  بالجامعة)عضو هيئة تدريي م  خار  الكلية  الجند إبراهيم . د.أ 2

 لوحدة الجودة التنفي  رئيي قسم الهندسة الميكانيكية والمدير  أحمد عبد الفتا  البيطار. د.م.أ 7

 رئيي قسم الهندسة الكهربية محمود فتح  محمود. د.م.أ 8

 رئيي قسم العلوم الهندسية األساسية معتز صال  ال ك . د.أ 9

 عضو م  الجامعة م  خار  الكلية الرويمحمود السيد عابد أبو . د.أ 01

 االستراتيج مقرر معيار التخطيط  عمر محمد سالم. د 00

 مدير إدارة الكلية عفيف  سمير أبو الفتو   .أ 06

 رئيي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصح   ونقيب المهندسي  بالقليوبية مصطفى محمود مجاهد. أ 03

 طالب الطالب بالكلية اتحادرئيي  مصطفى زكى 04

 الفريق اإلداري للخطة االستراتيجية(: 0)جدول 
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 :التنفيذي للخطة االستراتيجيةالفريق  -6

 الصفة االسم م

 ةرئيي الفري  التنفي   للخطة االستراتيجي رفعس محمد حس / د 0

 مدري بقسم الهندسة الميكانيكية  السيد محمود طه   نو / د 6

 مدري بقسم الهندسة الميكانيكية طار  عادج عبد الغفار/ د 3

 مدري بقسم العلوم الهندسية األساسية أسامة محمد نور/ د 4

أمج صبر  حجاز / م 5  مدري مساعد بقسم الهندسة الكهربية 

 بقسم الهندسة الميكانيكية مدري مساعد صال  محمد شحاتة/ م 2

أسماء محمود محمد مسعود/ م 7  مدري مساعد بقسم العلوم الهندسية األساسية 

إبراهيممحمد على / م 8  معيد بقسم الهندسة الميكانيكية 

حورية سام  الجند / م 9 الهندسية األساسيةمعيد بقسم العلوم    

 معيد بقسم الهندسة الميكانيكية يحيى عبد الحميد عامر/ م 01

 مدير إدارة الكلية سمير أبو الفتو  عفيف / أ 00

 المدير اإلدار  ومدير الوحدة المالية حازم أمي  السيد/ أ 06

 مدير المكتب الفن  للعميد بكر محمود متول / أ 03

 وحدة الجودة العزيزسهير أمي  عبد / أ  04

 الفريق التنفيذي للخطة االستراتيجية(: 6)جدول 
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 :فريق الاراجعة والتدقيق -3

 الصفة االسم م

 بقسم الهندسة الميكانيكية أستا  متفرغ أحمد سليما  حزي . د.أ 0

 دنيةأستا  متفرغ بقسم الهندسة الم القصب السيد عبد الفتا  . د.أ 6

 أستا  متفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية محمد األنور الحكيم عبد المعطى. د.أ 3

 عضو م  الجامعة م  خار  الكلية محمود عابد أبو الروي. د.أ 4

 بقسم الهندسة المدنيةساعد أستا  م حجاز النر على عيسى . د.م.أ 5

 أستا  مساعد بقسم الهندسة المدنية خالد محمد السيد. د.م.أ 2

 مدري بقسم الهندسة الميكانيكية عطيةعلى محمود . د 7

 فريق الاراجعة والتدقيق(: 3)جدول 

 

 :فريق الاتدبعة الداخلية لتنفيذ الخطة االستراتيجية -4

 الصفة االسم م

 بقسم الهندسة الميكانيكية أستا  متفرغ العساج أحمد محمد. د.أ 0

 الميكانيكيةبقسم الهندسة  مساعد أستا  باىتيصال  حميدة محمد قا. د.م.أ 6

 كهربيةبقسم الهندسة ال مساعد أستا  غادة محمد عامر. د.م.أ 3

 بقسم الهندسة الكهربية مدري وليد عبد العزيز سالم. د 4

 مدري بقسم الهندسة الكهربية عمرو عبد الحميد العوامرى. د 5

 فريق الاتدبعة الداخلية لتنفيذ الخطة االستراتيجية(: 4)جدول 

 

 


