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ٌّزبثؼخ  ٔٛفّجش 6ٚ  أوزٛثش20ٚ  عجزّجش 23اعزّبػبد ٌٍغٕخ اٌزذس٠ت أ٠بَ  3رُ ػمذ  : أٚال 

ٚ رُ رغ١ٍُ ِؾبظش اإلعزّبػبد ئٌٝ ٌغٕخ األِبٔخ اٌف١ٕخ ٚ رُ رٛص١ك  أػّبي اٌٍغٕخأغبص 

اإلعزّبػبد ٚ ف١ّب ٠ٍٝ أٌمشاساد اٌزٝ رُ ارخبر٘ب ٚ اٌّٙبَ اٌزٝ رّذ ثٕبء ػٍٝ رٍه 

 اإلعزّبػبد :

ِزعّٕخ  1022-1027رُ االٔزٙبء ِٓ ػًّ خطخ ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ  -2

 اٌّمشس ػمذ٘ب غجمب ٌٕزبئظ اعزج١بْ رؾذ٠ذ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ اٌزذس٠ج١خ  اٌجشاِظ

 .(1)ِشفك 

 اٌزذس٠ج١خ اٌٛسشخ ثؼمذ اإلعزشار١غٟ ٌٍزخط١ػ اٌّشوض٠خ ثبٌٛؽذح اٌزذس٠ت ٌغٕخ لبِذ -2

 اٌؼبٌٝ اٌزؼ١ٍُ ثّإعغبد اإلعزشار١غٟ اٌزخط١ػ أ١ّ٘خ ٚ أ٘ذاف ػٕٛاْ رؾذ  األٌٚٝ

 ٚ ؽبظش 1027أوزٛثش 4ؼبء اٌّٛافك ث٠َٛ األس اٌجششٜ اٌطت و١ٍخ ِمش فٝ رٌه ٚ

ٚ رُ  اٌزذس٠ت ٌغٕخ سئ١ظ ٚ اٌزشث١خ ثى١ٍخ أعزبر اٌٛ٘بة ػجذ فبغّخ/د.أ:  اٌٛسشخ فٝ

 (.2)ِشفك سلُ )ػًّ رمش٠ش ػٓ اٌٛسشخ اٌزذس٠ج١خ األٌٚٝ 

 اٌزخط١ػ أ١ّ٘خ ٚ أ٘ذاف ػٕٛاْ رؾذ  رُ ػًّ ٚسشخ رذس٠ج١خ ٌالداس١٠ٓ  -3

لبػخ ثٕه ِصش ثبداسح اٌغبِؼخ  ِمش فٝ رٌه ٚ اٌؼبٌٝ اٌزؼ١ٍُ ثّإعغبد اإلعزشار١غٟ

 ػجذ فبغّخ/د.أ أ.د/ِؾّذ ِؼٛض ٚ: اٌٛسشخ فٝ ؽبظش ٚ 1027 وزٛثش 22 ٠َٛ 

 اٌٛسشخ ػٓ رمش٠ش ػًّ رُ ٚ اٌزذس٠ت ٌغٕخ سئ١ظ ٚ اٌزشث١خ ثى١ٍخ أعزبر اٌٛ٘بة

 (.3 سلُ ِشفك) اٌضب١ٔخ اٌزذس٠ج١خ

 (4ِشفك  ) رُ ػًّ اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٝ ٌٕزبئظ اعزج١بٔبد رم١١ُ اٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ  -4

  رُ االٔزٙبء ِٓ اػذاد د١ًٌ اٌزذس٠ت -5

عبسٜ اإلػذاد ٌؼمذ دٚسح رذس٠ج١خ ٌٍم١بداد ثؼٕٛاْ " أ٘ذاف ٚ أ١ّ٘خ اٌزخط١ػ  -6

اإلعزشار١غٝ ثّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ " خالي أٚي د٠غّجش اٌمبدَ. ٚ رؾذ٠ذ اٌفئخ 

)أعزبر/أعزبر  4سؤعبء ألغبَ ِٓ وً و١ٍخ ٚ  3ٌّغزٙذفخ ػّذاء اٌى١ٍبد اٌٛوالء ا

 ِغبػذ ِٓ وً و١ٍخ (.

 

 

 أمٌن لجنة التدرٌب                                                                        رئٌس لجنة التدرٌب 

 فاطمة عبد الوهاب/أ.د                                      مها مختار                                          د/
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 أهداف التدرٌب .2

 الفئات المستهدفة من التدرٌب  .3
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 مقدمة
 

فٙٛ ٠ّذُ٘  صمً خجشارُٙ رغذ٠ذ ِؼبسفُٙ ٚ فشاد ٚاٌؼًّ ػٌٍٍٝزذس٠ت دٚس فؼبي ٚوج١ش فٟ رط٠ٛش األ

سئ١غ١ب  فٟ رؼذ٠ً  ا  ْ ٌٗ دٚسأثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رغبػذ فٟ رؾم١ك أ٘ذافُٙ ٠ٚطٛس ِٙبسارُٙ ٚلذسارُٙ ، وّب 

اٌغٍٛن ٚاالرغب٘بد ، ٚرٌه ثّب ٠ىزغجٗ اٌفشد ِٓ ِؼٍِٛبد ٚأفىبس رغؼٍٗ ٠غ١ش عٍٛوٗ ٔؾٛ األفعً 

 .ٚثبٌزبٌٟ رزؾمك لذساد ِٚٙبساد فؼ١ٍخ فٟ اعزخذاَ اٌّفب١ُ٘ ٚاألعب١ٌت فٟ ِٛالف ِؼ١ٕخ 

 

غش٠ك األداء اٌصؾ١ؼ فاْ ٘زا ٚئرا وبٔذ اٌّإعغبد رغؼٝ ثصفخ ػبِخ ئٌٝ رؾم١ك أ٘ذافٙب ٚٔشبغبرٙب ػٓ 

٠أرٟ ئال ػٓ غش٠ك اٌزذس٠ت ئرا وبْ ِج١ٕب  ػٍٝ أعبط ِٓ اٌزخط١ػ اٌغ١ٍُ ٚاٌزٕف١ز إٌّظُ  األداء ال

  .ٚاٌّزبثؼخ اٌّغزّشح

 ِفَٙٛ اٌزذس٠ت
اٌزذس٠ت ٘ٛ ِغٙٛد ٚٔشبغ ِٕظُ ِٚخطػ إلوغبة أٚ رؼذ٠ً أٚ رغ١١ش اٌّؼبسف ٚاالرغب٘بد اٌخبصخ 

ثصٛسح  ٚاٌزذس٠ت ٔغبٔٝ فٟ ظً األ٘ذاف اٌّطٍٛثخ .ٛي ئٌٝ أفعً صٛس األداء اإلثبٌّغزٙذف١ٓ ٌٍٛص

ػبِخ )٘ٛ ػ١ٍّخ رؼذ٠ً ئ٠غبثٟ رٞ ارغب٘بد خبصخ رزٕبٚي عٍٛن اٌفشد ِٓ إٌبؽ١خ ا١ٌّٕٙخ أٚ اٌٛظ١ف١خ. 

اٌزذس٠ت ٠ؼشف ٚ ٠ؼشف اٌزذس٠ت ػٍٝ أٔٗ  ٚ٘ذفٗ اوزغبة اٌّؼبسف ٚاٌخجشاد اٌزٟ ٠ؾزبط ئ١ٌٙب اإلٔغبْ(.

ثأٔٗ رٌه إٌشبغ اإلٔغبٟٔ اٌّخطػ ٌٗ ٠ٚٙذف ئٌٝ ئؽذاس رغ١١شاد فٟ اٌّزذسث١ٓ ِٓ ٔبؽ١خ اٌّؼٍِٛبد 

 .ٚاٌّٙبساد ٚاٌخجشاد ٚاالرغب٘بد ِٚؼذالد األداء ٚغشق اٌؼًّ ٚاٌغٍٛن

 :ا٢ر١خ اٌخصبئص٠ٚش١ش ٘زا اٌزؼش٠ف ئٌٝ  

 

  .اٌزذس٠ت ٔشبغ ئٔغبٟٔ. 2

  .ِٚمصٛداٌزذس٠ت ٔشبغ ِخطػ ٌٗ . 1

  .اٌزذس٠ت ٠ٙذف ئٌٝ ئؽذاس رغ١١شاد فٟ عٛأت ِخزبسح ٌذٜ اٌّزذسث١ٓ . 3

  .اٌزذس٠ت ٘ٛ اٌٛع١ٍخ األُ٘ اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ ر١ّٕخ ٚرؾغ١ٓ اٌىفب٠خ اإلٔزبع١خ ٌٍّٕظّبد. 4

  .اٌزذس٠ت ِٓ أفعً ِغبالد االعزضّبس فٟ اإلٔغبْ . 5

 اٌزذس٠ت ػ١ٍّخ ِغزمج١ٍخ . 6

  

 

 أ٘ذاف اٌزذس٠ت

 ػبدح ِب ٠ٙذف اٌزذس٠ت ئٌٝ ِب ٠ٍٟ: 

رىـ٠ٛٓ ٚر١ّٕـخ ٚصـمً ِٙـبساد األفـشاد ٚاٌغّبػـبد ثّـب ٠ـغُٙ فٟ رؾم١ـك أ٘ـذاف اٌفشد  .2

 .ٚإٌّظّخ

 .رــزو١ش اٌؼــب١ٍِٓ ثمٛاػــذ ٚأعــب١ٌت األداء ٚرؼــش٠فُٙ ثّــب ٠ــغزؾذس ِــٓ أدٚاد ٚأعٙضح  .1

زّــبد ػ١ٍــٗ فٟ رفــ٠ٛط اٌــغٍطخ ٚرؾم١ــك ال ِشوض٠خ رىــ٠ٛٓ صــف صــبْ ِإ٘ــً ٠ّىــٓ االػ  .3

 .األداء ٚاٌؾٍٛي ِؾً اٌم١بداد

 ٌٍزذس٠ت  اٌّخزٍفخرطــ٠ٛش عــٍٛو١بد األفــشاد ٚاٌغّبػــبد ثبعــزخذاَ ِــض٠ظ ِــٓ اٌّــذاخً   .4

 ٠ت اٌزؾ٠ٍٟٛاٌّـغبّ٘خ فٟ ئػـبدح اٌزــٛاصْ إٌـٛػٟ ٚاٌىّــٟ ١ٌٙىـً اٌؼّبٌـخ ِــٓ خـالي اٌزــذس  .5
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اٌز١ّٙـذ إلػـبدح اٌزٕظـ١ُ اإلداسٞ ٚاٌزطـ٠ٛش اٌزٕظ١ّـٟ ِـٓ خـالي ر١ّٕـخ اٌّٙـبساد ٚرشش١ذ   .6

 .اٌغٍٛو١بد

 

 :ِٓ خالي٠ّٚىٓ رٍخ١ص أ٘ذاف اٌزذس٠ت فٟ عؼ١ٗ ٔؾٛ اٌز١ّٕخ ٚاٌزغ١١ش  

 رؾغ١ٓ غشق ٚأعب١ٌت األداء ٚثبٌزبٌٟ  .2

  .فٟ ِغبي أػّبٌُٙ ػ١ٍّب ٚػ١ٍّب رُٙر١ّٕخ لذساد اٌؼب١ٍِٓ ِٚٙبسا  .1

 رغ١١ش اٌغٍٛن ٚاالرغب٘بد فٟ ِغبي ػاللبد اٌؼًّ  .3

ؽـــً اٌّـــشىالد ٚارخـــبر اٌمـــشاساد ٚاالثزىـــبس ِضً  اٌّخزٍفخ اٌّٙـــبسادر١ّٕخ  .4

االعـــزّبع ٚاٌزفـــبٚض ٚاٌؼاللبد اٌزجبد١ٌخ ٚاإلششاف ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌغ١ش ٚٚاالرـــصبالد 

 .ٚاٌزٕجإ ٚرؾ١ًٍ ػاللبد اٌغجت ٚإٌز١غخ ٚاٌزؾف١ض

ص٠ــبدح اإلؽــغبط ثــعشٚسح سثــػ اٌزىٍفــخ ثبٌؼبئــذ ثبٌٛلــذ ثــبٌغٛدح ثبإلٔزبع١ــخ ثــبألداء  .5

  .ثبٌؾغُ ثبٌغٍٛن. ٚاإلؽغبط ثبٌغ١ش ٚاعزشعبع األصش ٚاٌؼشف

 ثٕــبء اٌضمــخ ثــبٌٕفظ ٚثــبٌغ١ش ٚاٌؼّــً  .6

 ــبءاد اٌجــشش٠خ ثــشىً ِــغزّش ػــٓ غش٠ــك رؾــغ١ٓ ػٕبصــش٘باٌّإعــغبد ثبٌىف رض٠ٚذ .7

   .ٌززٕبعت ِغ اٌّزطٍجبد اٌمبئّخ

اٌشلبثخ اٌزار١خ ػٍٝ   اٌّٛظـف اٌّـذسة ل١ٍـً األخطـبء ٠ّٚـبسط   أْ  رم١ٍـً اإلشـشاف ؽ١ـش  .2

  .ٔفغٗ

ُ ػٍـٝ األداء رٌٍؼـب١ٍِٓ ثؼـذ ئٌّـبُِٙ اٌغ١ـذ ثأػّـبٌُٙ ٚص٠ـبدح لـذس اٌّؼ٠ٕٛخ  سفـغ اٌـشٚػ  .9

   .ِٓ خالي سظبُ٘ ػٓ أٔفغُٙ ٚأػّبٌُٙ رٚارُٙ ٚرؾم١ـك

 رأ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ ٌشغً ٚظبئف أػٍـٝ ِـغزمجال  .20

ِٕبخب  غـشط أخالل١ـبد ػّـً ٚعـٍٛو١بد عذ٠ـذح ٚغـشق اٌزفىـ١ش اٌـغ١ٍُ األِـش اٌـزٞ ٠خٍـك .22

  ٌؼًّع١ذا فٟ ا

 اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزذس٠ت

 رغزٙذف خطخ اٌزذس٠ت اٌفئبد اٌزب١ٌخ:

 أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثبٌٛؽذح اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ االعزشار١غٟ ثبٌغبِؼخ  .2

 . أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثٛؽذاد اٌزخط١ػ االعزشار١غٟ فٟ اٌى١ٍبد .1

 اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ االعزشار١غٟ.اٌغٙبص اإلداسٞ ثبٌٛؽذح  .3

 اٌغٙبص اإلداسٞ ثٛؽذاد اٌزخط١ػ االعزشار١غٟ فٟ اٌى١ٍبد. .4

اٌم١بداد )اٌؼّذاء ٚ اٌٛوالء ٚ ِذ٠ش٠ٓ ػَّٛ اٌى١ٍبد ( دٚسح رذس٠ج١خ ِىضفخ ػٓ اٌزخط١ػ  .5

 اإلعزشار١غٝ ٚ ِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطػ 

 اٌّصبدس اٌزٟ رُ ِٓ خالٌٙب إعذاد اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌٍى١ٍخ

 ػزّذد ٌغٕخ اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌّصبدس اٌزب١ٌخ ػٕذ اػذاد خطخ اٌزذس٠ت:ا

 .1011-1027اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ ٌٍغبِؼخ  .2

 ِشاعؼخ األدث١بد فٟ ِغبي اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌزخط١ػ االعزشار١غٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼبد. .1

غزٙذفخ ِٓ ػصف رٕٟ٘ ألػعبء اٌفش٠ك ؽٛي االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌىً فئخ ِٓ اٌفئبد اٌّ .3

 اٌزذس٠ت.
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ٔزبئظ االعزج١بٔبد اٌزٟ أػذرٙب ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٌزؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌىً فئخ ِٓ اٌفئبد  .4

 اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزذس٠ت ثؼذ رطج١مٙب ػ١ٍُٙ.
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 بالوحدة المركزٌة للتخطٌط االستراتٌجً بالجامعةلجنة التدرٌب 

 تشكٌل لجنة التدرٌب 

بقرار من سعادة األستاذ الدكتور / جمال عبد العزٌز المدٌر التنفٌذي للتخطٌط تشكلت لجنة التدرٌب 

 بتارٌخ  على النحو التالً: مجلس الجامعة رقم الذي اعتمد من و االستراتٌجً بالجامعة 

 الوظٌفة الكلٌة األسم م

 رئٌسا التربٌة أ.د. فاطمة محمد عبدالوهاب 1

 نائبا التمرٌض أ.م.د. فاتن شفٌق محمود 2

 عضوا التربٌة أ.د. نادٌة حسن السٌد  3

 عضوا الهندسة بشبرا أ.د. محمد أحمد معوض 4

 عضوا التمرٌض أ.م.د. هند عبدهللا السٌد 5

 عضوا الحقوق أ.م.د. أحمد محمد البغدادي 6

 عضوا الطب البشري د. مها مختار 7

 عضوا الوحدة المركزٌة التخطٌط األستراتٌبجً بالجامعة  أ.سحر أسماعٌل أمٌن 8

 

 إضافة الى مسئولً التدرٌب بوحدات التخطٌط االستراتٌجً بكلٌات الجامعة.

 

 :أهداف لجنة التدرٌب 

 تسعً لجنة التدرٌب والتوعٌة لتحقٌق األهداف التالٌة:

اإلعزشار١غٝ ثبٌغبِؼخ ٚٚؽذاد رؾذ٠ذ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػعبء اٌٛؽذح اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ  .2

 اٌزخط١ػ اٌإلعزشار١غٝ ثبٌى١ٍبد ثشىً دٚسٜ.

 اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ . .1

 ٚظغ خطخ رذس٠ج١خ فٝ ظٛء اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ . .3

 رص١ُّ اٌجشاِظ ٚ اٌؾمبئت اٌزذس٠ج١خ . .4

 رٕف١ز ٚ ِزبثؼخ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ . .5

 رم١١ُ أصش ٚ ِشدٚد اٌزذس٠ت. .6

 د د١ًٌ اٌزذس٠ت ثبٌٛؽذح اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ االعزشار١غٝ.ئػذا .7

 .رٛص١ك اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌٍفئبد اٌّغزٙذفخ  .2
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خطح التذسية 
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

تحديد 
االحتياجات 
 التدريبية 

 رص١ُّ اعزّبسح اإلعزج١بْ  -2

رؾذ٠ذ اٌفئبد اٌّغزٙذفخ  -1

 ٌزٛص٠غ اإلعزج١بْ 

 رٛص٠غ اإلعزج١بْ  -3

اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٝ  -4

 ٌإلعزج١بْ 

رؾذ٠ذ اٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ غجمب  -5

 ٌٕزبئظ اإلعزج١بْ
7/7107 

توزيع اإلستبيان 
% من 01عمى 

 الفئات المستهدفة 

وجود لتحميل 
اإلحصائى لنتائج 

 اإلستبيان 

وجود قائمة 
بالورش المطموب 

 تنفيذها  

عدم تمقى 
استمارات 

اإلستبيانات من 
وحدات التخطيط 

اإلستراتيجى 
 بالكميات 

أعضاء لجنة 
 التدريب 

 

رئيس لجنة 
 التدريب 

 

وضع خطة 
 التدريب 

ٚظغ لبئّخ ثبٌٛسػ  -2

اٌزذس٠ج١خ اٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب 

 ٚػذد وً ٚسشخ 

ٚظغ لبئّخ ثبٌّذسث١ٓ  -1

 اٌّمزشؽ١ٓ 

رؾذ٠ذ فزشح  ص١ِٕخ إللبِخ  -3

8/7107 

وجود خطة 
موثقة و معتمدة 

و معمنة  
 لمتدريب 

رئيس لجنة  
 التدريب 

 
 أعضاء المجنة 

المدير التنفيذى 
لمتخطيط 

اإلستراتيجى 
  بالجامعة
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

 وً ٚسشخ 

رؾذ٠ذ اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٚ  -4

 اٌؼذد اٌّزٛلغ ٌىً ٚسشخ 

 رؾذ٠ذ ِىبْ ئٔؼمبد اٌٛسػ -5

ص١بغخ اٌصٛسح إٌٙبئ١خ  -6

 ٌٍخطخ ٚ اػزّبد٘ب 

ئػالْ اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ػٍٝ  -7

 اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔٝ ٌٍغبِؼخ 

تنفيذ الخطة 
 التدريبية 

رص١ُّ اٌجشاِظ ٚاٌؾمبئت  -2

 اٌزذس٠ج١خ

 اٌالصِخ االرصبالد ئعشاء -1

 ٌزؾذ٠ذ اٌّذسث١ٓ ِغ

 ٌذ٠ُٙ اٌّزٛافشح اٌّٛاػ١ذ

 ٚرؾذ٠ذ ١ِؼبد أؼمبد اٌٛسػ

 رٕف١ز ػٓ اإلػالْ ٠زُ -3

 ٍِصمبد غش٠ك ػٓ اٌٛسشخ

ٚسل١خ ٚ  ِٚخبغجبد

اٌىزش١ٔٚخ ٚ اإلػالْ ػٍٝ 

اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔٝ ٌٛؽذح 

اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٝ 

ٌٍفئبد اٌّغزٙذفخ  ثبٌغبِؼخ 

 ِٓ وً دٚسح 

01-7107 
8-7108 

% من 71تنفيذ -
 الورش 

وجود وثائق -
 حضور الدورات 

اجراءات -
تصحيحية بناء 

تقرير عمى 
 متابعة التنفيذ

 

عدم توفير 
التمويل الالزم 
 إلقامة الورش 

ضعف اإلقبال 
عمى حضور 

 الورش 

 رئيس المجنة  أعضاء المجنة 
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

اد اٌؼ١ٍّخ ٚ غجبػخ اٌّٛ -4

رٛف١ش اؽز١بعبد ئلبِخ 

 اٌٛسشخ ِٓ ِغزٍضِبد

رؾذ٠ذ ِغئٛي ِٓ اٌٍغٕخ  -5

 ٌّزبثؼخ رٕف١ز وً ٚسشخ 

رٛص١ك اٌٛسػ ٚ اٌجشاِظ  -6

اٌزذس٠ج١خ رٛص١ك ٚسلٝ ٚ 

 اٌىزشٚٔٝ 

دٚس٠خ   اعزّبػبد ػمذ  -7

 اٌزذس٠ت ٌغٕخ ألػعبء

 خاٌخط رٕف١ز ٌّزبثؼخ

ئػذاد رمش٠ش سثغ عٕٜٛ ػٓ  -2

اٌخطػ ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ 

اٌزذس٠ج١خ ٚ ِؼٛلبد ػذَ 

 اٌزٕف١ز ئْ ٚعذد

اٌزط٠ٛش اٌّغزّش  -9

ٌألؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٚ 

ئظبفخ اٌٛسػ اٌغذ٠ذح غجمب 

ألساء اٌّزذسث١ٓ اٚ 

ألزشاؽبد ِٓ أػعبء اٌٍغٕخ 

 أٚ اٌّذسث١ٓ 

 رئيس لجنة أعضاء لجنة  وجود استمارات  7/7107رص١ُّ اعزج١بٔبد ) رم١١ُ  -2قياس أثر 
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

مردود 
 التدريب 

ل١بط  –اٌٛسط اٌزذس٠ج١خ 

 ِشدٚد اٌزذس٠ت (

رٛص٠غ اعزج١بْ رم١١ُ اٌٛسػ  -1

اٌزذس٠ج١خ فٝ ٔٙب٠خ وً 

ٚسشخ رذس٠ج١خ  ػٍٝ 

 اٌّزذسث١ٓ 

رؾذ٠ذ اٌفئبد اٌّغزذفخ  -3

ٌزٛص٠غ اعزج١بْ ل١بط أصش 

اٌزذس٠ت ٌزٛص٠ؼٗ ثؼذ 

اإلٔزٙبء ِٓ اٌجشاِظ 

 اٌزذس٠ج١خ 

 رؾ١ًٍ اإلعزج١بٔبد  -4

ػمذ ٌمبءاد ِجبششح ِغ  -5

اٌّزذسث١ٓ ٚعٙبد اٌؼًّ 

 اٌّغزف١ذح ِٓ اٌجشاِظ

ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِذٜ اإلعزفبدح 

 ِٓ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ إٌّفزح 

اػذاد دساعخ ل١بط أصش  -6

 ِشدٚد اٌزذس٠ت ٚاػزّبد٘ب 

ارخبر ئعشاءاد رصؾ١ؾ١خ  -7

 ثٕبء ػٍٝ ٔزبئظ اٌذساعخ 

 
 

 مستمر
 
 
 
 

7-8 
7108 

 
 

 اإلستبيانات 
 

وجود التحميل  -
اإلحصائى 
 لإلستبيانات 

وثائق -
اإلجتماعات و 

 المقاءات 
إجراءات -

تصحيحية متخذة 
بناء عمى نتائج 

 اإلستبيانات
زيادة نسبة -

رضا المتدربين 
عن الورش 

  التدريب التدريب 
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

% 01التدريبية 
بعد تنفيذ 
اإلجراءات 
التصحيحية 

إلستبيان تقييم 
 الورش التدريبية 

 

وضع دليل 
 التدريب 

ػمذ اعزّبع ٌزؾذ٠ذ  -2

 ِؾز٠ٛبد اٌذ١ًٌ اٌزذس٠جٝ 

 ئػذاد ِمزشػ ٌذ١ًٌ اٌزذس٠ت  -1

ػشض اٌّمزشػ ػٍٝ  -3

 اػعبء اٌٍغٕخ 

ئػذاد اٌذ١ًٌ اٌزذس٠جٝ ٚ  -4

 اػزّبدٖ 

 غجبػخ اٌذ١ًٌ  -5

رٛص٠غ اٌذ١ًٌ ٚ سفؼٗ ػٍٝ  -6

 اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔٝ ٌٍٛؽذح 

7-8-9 
7107 

وجود دليل 
تدريبى موثق و 
 معتمد و معمن 

أعضاء لجنة  تمويل الطباعة 
 التدريب 

رئيس لجنة 
 التدريب 

 

ػمذ ئعزّبع ٌزؾذ٠ذ  -2تقرير نصف 

ِؾز٠ٛبد اٌزمش٠ش ٚ 
 المدير التنفيذى رئيس لجنة  وجود تقرير -0-7
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

سنوى عن 
 أعمال اللجنة 

 ِٕبلشزٙب  

رى١ٍف أؽذ األػعبء ثاػذاد  -1

رمش٠ش ٚسلٝ ٚ اٌىزشٚٔٝ 

ِٛصك ثبٌصٛس ألػّبي 

 اٌٍغٕخ 

ػشض اٌزمش٠ش إٌٙبئٝ ػٍٝ  -3

 اٌٍغٕخ 

ٚظغ رٛص١بد ٚ اعشاءاد  -4

رصؾ١ؾ١خ  ألػّبي اٌٍغٕخ 

فٝ اٌفزشح اٌمبدِخ ثٕبء ػٍٝ 

 ٔزبئظ اٌزمش٠ش 

 اػزّبد اٌزمش٠ش -5

ػشض اٌزمش٠ش خالي  -6

اعزّبع اٌّىزت اٌزٕف١زٜ 

ٌٍٛؽذح اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ 

 اإلعزشار١غٝ 

نصف سنوى  7108
 معتمد و معمن 

 التدريب 
 أعضاء المجنة 

لمتخطيط 
اإلستراتيجى 

 بالجامعة

اجتماعات 
 دورية للجنة 

رؾذ٠ذ ١ِؼبد صبثذ إلعزّبع  -2

ٌغٕخ اٌزذس٠ت خالي 

األعجٛع األٚي ٚ اٌضبٌش 

 شٙش٠ب 

رؾذ٠ذ عذٚي األػّبي لجً  -1

اإلعزّبع ٚ ػشظٗ ػٍٝ 

 مرتين شهريا 

وجود كشف 
حضور 

 اإلجتماعات 
وجود محاضر 

 أعضاء المجنة  
 أمين المجنة 

 رئيس المجنة 
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

األػعبء ِٓ خالي عشٚة 

اٌزٛاصً اإلعزّبػٝ لجً 

ِٛػذ اإلعزّبع ث١ِٛ١ٓ ػٍٝ 

 األلً 

 ػمذ اإلعزّبػبد  -3

اػذاد ِؾعش اإلعزّبػبد  -4

ِزعّٕخ عذٚي األػّبي 

وشف اٌؾعٛس ٚاٌمشاساد 

 ٚ اٌزٛص١بد  

 اػزّبد اٌّؾبظش   -5

اٌزٛاصً ِغ ٌغٕخ األِبٔخ  -6

اٌف١ٕخ ٌزغ١ٍُ ِؾعش 

 اإلعزّبع 

اٌزٛاصً ِغ ٌغٕخ اإلػالَ  -7

ٌؼشض رٛص١ك اإلعزّبع  ٚ 

أُ٘ اٌمشاساد اٌّزخزح ثٙب ٚ 

 ئػالٔٙب 

اإلجتماعات 
موثقة و معتمدة 

 و معمنة 

توثيق أعمال 
اللجنة بصفة 

 مستمرة 

 ٌٍغٕخرص١ُّ شؼبس  -2

رص١ُّ ّٔبرط ِٛؽذح  -1

ٌالعزج١بٔبد ٚ وشف 

اٌؾعٛس ٚ ِؾبظش 

اإلعزّبػبد ٚ اٌّخبغجبد 

7/7107 
 
 
 

ممفات الكترونية 
 وورقية لمجنة 

 رئيس المجنة  أعضاء المجنة  
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الجهات المسئولة  مخاطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة) البرامج التدريبية ( المستهدف
 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 
 مالحظات التنفيذ 

 ٚاٌزمبس٠شاٌخبصخ ثبٌٍغٕخ 

رٛص١ك اإلعزّبػبد ثصفخ  -3

 دٚس٠خ ٚسل١ب ٚ اٌىزش١ٔٚب 

رٛص١ك اٌٛسػ ٚسل١ب ٚ  -4

 اٌىزش١ٔٚب 

أسشفخ ٚسل١خ ٚاٌىزش١ٔٚخ  -5

 ٚرى٠ٛذ ٌغ١ّغ أػّبي اٌٍغٕخ 

 مستمر
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 2118- 2117برامج التدرٌبٌة المقترحة للتنفٌذ خالل العام الجامعى ال
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  الورشة 
 المقترحة

عدد الحضور  الفئة المستهدفة
 المتوقع 

الخبٌر 
 المقترح

المنسق 
 االداري

الجهات 
المشرفة على 

 التنفٌذ

أهداف وأهمٌة  1
التخطٌط 

 االستراتٌجً.

 قٌادات الكلٌات 
أعضاء الوحدة المركزٌة 

للتخطٌط اإلستراتٌجى 
أعضاء هٌئة التدرٌس و 

 المعاونٌن 
الجهز اإلدارى بالوحدة 

 المركزٌة  
 

رئٌس لجنة    31-41
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة 

مداخل التخطٌط  2
االستراتٌجً ، 

 ومراحله. 

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 
أعضاء هٌئة التدرٌس و 

 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

أعضاء الوحدة المركزٌة  التحلٌل البٌئً . 3
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

مصفوفة العوامل  4
االستراتٌجٌة 

الداخلٌة 
والخارجٌة ) 

الوزن النسبى(، 
 وتحلٌل الفجوة.

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

صٌاغة الرؤٌة  5
 والرسالة

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

صٌاغة الغاٌات  6
واألهداف 

 االستراتٌجٌة.

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

إعداد الخطة  7
 التنفٌذٌة.

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

أدوات وآلٌات جمع  8
 المعلومات 

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 الجهاز اإلدارى 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

رئٌس لجنة    31-25 قٌادات الكلٌات مؤشرات األداء  9
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أعضاء الوحدة المركزٌة  ومعاٌٌر التقٌٌم.
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

الجهز اإلدارى بالوحدة 
 المركزٌة  

 

 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

صٌاغة الغاٌات  11
 واألهداف.

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

آلٌات متابعة تنفٌذ  11
 الخطط.

 قٌادات الكلٌات 
أعضاء الوحدة المركزٌة 

للتخطٌط اإلستراتٌجى 
أعضاء هٌئة التدرٌس و 

 المعاونٌن 
الجهز اإلدارى بالوحدة 

 المركزٌة  
 

31-41 
 

رئٌس لجنة   
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

مؤشرات  12
وممارسات معٌار 

التخطٌط 
االستراتٌجً وفق 

معاٌٌر اعتماد 
مؤسسات التعلٌم 

اصدار ماٌو  العالً
2115. 

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

التقوٌم المعتمد  13
 علً األداء.

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

 

رئٌس لجنة    25-31
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة

متطلبات تطبٌق  14
التخطٌط 

االستراتٌجً فً 
 التعلٌم الجامعً

مدٌرى وحدات الجودة 
 بالكلٌات 

أعضاء الوحدة المركزٌة 
للتخطٌط اإلستراتٌجى 

أعضاء هٌئة التدرٌس و 
 المعاونٌن 

الجهز اإلدارى بالوحدة 
 المركزٌة  

 

رئٌس لجنة    31-41
 التدرٌب 
 

مدٌر التخطٌط 
اإلستراتٌجى 
 بالجامعة
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 7102 أكتوبر 4 األربعاء ٌوم األولى التدرٌبٌة الورشة عن تقرٌر

 التدرٌبٌتتة الورشتتة بعقتتد اإلستتتراتٌجً للتخطتتٌط المركزٌتتة بالوحتتدة التتتدرٌب لجنتتة قامتتت 

 و العتالى التعلتٌم بمؤسستات اإلستراتٌجً التخطٌط أهمٌة و أهداف عنوان تحت  األولى

 . البشرى الطب كلٌة مقر فى ذلك

 التدرٌب لجنة رئٌس و التربٌة بكلٌة أستاذ الوهاب عبد فاطمة/د.أ:  الورشة فى حاضر  

 للسادة االقتتاحٌة الكلمات من بعدد الورشة افتتحت  

  بالجامعة االستراتٌجى التخطٌط مدٌر  العزٌز عبد جمال/د.أ

  الطب كلٌة عمٌد الصبور عبد محمود/د.أ

  البٌئة تنمٌة و المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل  راجح ابراهٌم/د.أ

 البحث و العلٌا الدراسات لشئون الكلٌة وكٌل  البٌطار اٌمان/ د.أ

  العلمى

  الجامعٌة المستشفٌات مدٌر  السعٌد ٌسرى/د.أ

  الجودة وحدة مدٌر  العزونى محمود/د.أ

 ممثلى من عدد و اإلستراتٌجى لتخطٌط التنفٌذى المكتب أعضاء السادة بحضور الورشة بدأت 

 متدرب 60 بالورشة الحضور عدد لٌكون اإلدارٌٌن بعض و التدرٌب لجنة أعضاء و الكلٌات

 تجارة - بٌطرى - رٌاضٌة تربٌة - نوعٌة تربٌة - الزراعة - التربٌة كلٌة- البشرى الطب كلٌة)

 (تمرٌض - علوم - تطبٌقٌة فنون -

 التدرٌب لجنة أعضاء من الورشة منسقى : 

  الوهاب عبد فاطمة/د.أ .2

 عوض محمد/د.أ .1

  شفٌق فاتن/د.أ .3

  هللا عبد هند/د.م.أ .4

  اسماعٌل سحر.أ .5

  مختار مها/د .6

 للورشة األساسٌة العناوٌن : 

  للورشة التوقعات .2

  اإلستراتٌجى التخطٌط أهمٌة و أهداف .1

  التقلٌدى التخطٌط و اإلستراتٌجى التخطٌط بٌن الفرق .3
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 نخطط لم لو ٌحدث ماذا .4

  التخطٌط معوقات .5

  الخطة إلعداد الحاكمة القواعد .6

  اإلستراتٌجى التخطٌط عناصر .7

  التخطٌط عملٌة مخرجات .2

 

 الورشة تقٌٌم استبٌانات توزٌع تم  

 توزٌعها و التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة الحضور شهادات عمل تم  

 
 أمٌن اللجنة نائب رئٌس اللجنة رئٌس اللجنة
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 رمش٠ش ػٓ ؽعٛس ٚسشخ االداس١٠ٓ 

 7102 أكتوبر 02 األربعاء ٌوم األولى التدرٌبٌة الورشة عن تقرٌر

 األولى التدرٌبٌة الورشة بعقد اإلستراتٌجً للتخطٌط المركزٌة بالوحدة التدرٌب لجنة قامت  

 مقر فى ذلك و العالى التعلٌم بمؤسسات اإلستراتٌجً التخطٌط أهمٌة و أهداف عنوان تحت

 بكلٌة أستاذ الوهاب عبد فاطمة/د.أأ.د/محمد معوض و  :  الورشة فى ادارة الجامعة وحاضر

  التدرٌب لجنة رئٌس و التربٌة

 للسادة االقتتاحٌة الكلمات من بعدد الورشة افتتحت  

 رئٌس الجامعة  أ.د/ٌوسف القاضى 

  بالجامعة االستراتٌجى التخطٌط مدٌر  العزٌز عبد جمال/د.أ

 رئٌس لجنة التدرٌب فاطمة عبد الوهاب/د.أ

 التدرٌب لجنة أعضاء من الورشة منسقى : 

  الوهاب عبد فاطمة/د.أ .2

 عوض محمد/د.أ .1

  شفٌق فاتن/د.أ .3

  هللا عبد هند/د.م.أ .4

  اسماعٌل سحر.أ .5

  مختار مها/د .6

 للورشة األساسٌة العناوٌن : 

  للورشة التوقعات .9

  اإلستراتٌجى التخطٌط أهمٌة و أهداف .20

  التقلٌدى التخطٌط و اإلستراتٌجى التخطٌط بٌن الفرق .22

 نخطط لم لو ٌحدث ماذا .21

  التخطٌط معوقات .23

  الخطة إلعداد الحاكمة القواعد .24

  اإلستراتٌجى التخطٌط عناصر .25

  التخطٌط عملٌة مخرجات .26
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 الورشة تقٌٌم استبٌانات توزٌع تم  

 توزٌعها و التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة الحضور شهادات عمل تم  

 كلٌة + مدٌر النعهد الفنى للتمرٌض(: 13عدد الحضور من مدٌرى الكلٌات : ) .1
 

  كلٌة العلوم 

  هندسة بنها 

  الحاسبات و المعلومات 

  التربٌة النوعٌة 

  الفنون التطبٌقٌة 

  الحقوق 

  الطب البٌطرى 

  التربٌة 

  األداب 

  الزراعة 

  التمرٌض 

  هندسة شبرا 

  الطب البشرى 

 

 ادارات الجامعة : .2
 الحسابات الخاصة 

  مدٌر ادارة الموازنة 

  الشئون الطبٌة 

  شئون هٌئة التدرٌس 

  العالقات الثقافٌة 

  الدراسات العلٌا و البحوث 

  ادارة األمن 

  ادارة المؤتمرات 

  المشترٌات و المخازن 

  رقابة المخزون السلعى 

  ادارة شئون المقر 

  التوجٌه المالى 

  التوجٌه االدارى 

  نائب  –نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم و الطالب  –سكرتارٌة مكتب )أمٌن الجامعة

 رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و البحوث (

 متدرب  43عدد الحضور 
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 وفٌما ٌلً نتائج تقٌٌم الدورة التدرٌبٌة من قبل السادة الحضور:
 
 

 

 
 ( 43عدد )  التقٌٌم العام للدورة الراءهم تجاه توزٌع  المتدرٌبن طبقا

 
 

 ( 43مدرب عدد )  ال الراءهم تجاه توزٌع  المتدرٌبن طبقا

 مقبول جٌد جدا   جٌد ممتاز بنود التقٌٌم

    
 1 %8.2 %25.7 %55 ٚاٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼشفخ

 1 %0.6 %2.7 %80.2 ٚاٌزمذ٠ُ اٌؼشض ِٙبساد

 %4 %2 %06 %22 اٌذٚسح رٕف١ز فٟ اٌفؼب١ٌخ

 %01 %5 %71 %65 اٌّزذسث١ٓ ِغ االرصبي

 1 1 %05 %25 ٚاٌؾ٠ٛ١خ إٌشبغ
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 (  43توى عدد ) المحـ الراءهم تجاه المتدرٌبن طبقاتوزٌع 

 مقبول جٌد جدا   جٌد ممتاز بنود التقٌٌم

    
ٙذف ث اٌّؾزٜٛ اسرجبغ ِذٜ

 اٌذٚسح

65% 22% 7% 1 

 اٌّبدح ِؾزٜٛ ٚعٌٙٛخ رٕظ١ُ

 اٌؼ١ٍّخ

61% 77% 2% 01% 

 اٌؼ١ٍّخ األِضٍخ رٛافش

 ٚا١ٌّٕٙخ

21% 02% 05% 7% 

 %5 %05 %21 %51 ِٚزبثؼزٙب اٌّبدح فُٙ عٌٙٛخ

 1 %05 %05 %21 اٌّغزمجً فٟ وّشعغ ٠صٍؼ

 

 (  43عدد )  الخدمات اإلدارٌة الراءهم تجاه توزٌع  المتدرٌبن طبقا

 مقبول جٌد جدا   جٌد ممتاز بنود التقٌٌم

    

 1 %7 %2 %81 ِىبْ أؼمبد اٌذٚسح

 %5 %01 %5 %21 اٌمبػخ ر١ٙئخ

 %5 %01 %01 %25 ٚاإلظبءح اٌزى١١ف

 %5 %01 %01 %25 ٚاألدٚاد اٌّؼذاد رٛافش

 %5 %01 %01 %25 اٌّزذسث١ٓ ِؼبٍِخ
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 ( 43عامة عدد ) معلومات الراءهم تجاه توزٌع  المتدرٌبن طبقا
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اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٝ ٌٕزبئظ اعزج١بٔبد رم١١ُ اٌٛسشخ 

 اٌزذس٠ج١خ األٌٚٝ 

 

رمش٠ش عٓ اٌجشٔبِج اٌزذس٠جٟ األٚي ٌٍجٕخ اٌزذس٠ت ثبٌٛحذح اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ 

أ٘ذاف ٚأ١ّ٘خ اٌزخط١ػ اإلعزشار١جٝ فٟ االعزشار١جٟ ثبٌجبِعخ ثعٕٛاْ " 

جبِعخ ثٕٙب  ٚرٌه ٠َٛ  -ٚاٌزٝ عمذد ثى١ٍخ اٌطت اٌجششٜ "ِؤعغبد اٌزع١ٍُ اٌعبٌٝ

 َ.4/11/2117األسثعبء اٌّٛافك ثزبس٠خ 

 

 ٌجٕخ اٌزذس٠ت ثبٌٛحذح اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ االعزشار١جٟ ثبٌجبِعخ إعذاد /

أل١ّذ اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ األٌٚٝ ٌٍجٕخ  2117/  11/ 4إٔٗ فٟ ٠َٛ األسثعبء اٌّٛافك 

أ٘ذاف ٚأ١ّ٘خ اٌزخط١ػ اإلعزشار١جٝ فٟ ِؤعغبد اٌزع١ٍُ اٌزذس٠ت ثعٕٛاْ " 

ثٕٙب ٚلذ ٔفزرٙب ا.د/ " ٚرٌه فٟ لبعخ ِجٍظ اٌى١ٍخ  ثى١ٍخ اٌطت جبِعخ اٌعبٌٝ

فبغّخ ِحّذ عجذ اٌٛ٘بة سئ١ظ ٌجٕخ اٌزذس٠ت ثبٌزٕغ١ك ِع أععبء ٌجٕخ اٌزذس٠ت ) 

ا.د/ فبرٓ شف١ك ، ا.د/ ِحّذ ِعٛض، ٕ٘ذ عجذ هللا، ِٙب ِخزبس، ا. عحش اعّبع١ً ، 

عجذ اٌح١ٍُ لبعُ، جٙبد، عجذ اٌح١ٍُ ِحّذ، ا. ٔٛس اٌٙذٜ، ٚرٌه ثحعٛس عذد ) 

عبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ثى١ٍخ اٌطت ٚاٌغبدح ( ِٓ اٌغبدح أع61

أععبء اٌٛحذح اٌّشوض٠خ ٌٍزخط١ػ االعزشار١جٟ ِّٚث١١ٍٓ ِٓ ٚحذاد اٌزخط١ػ 

 االعزشار١جٟ ثى١ٍبد اٌجبِعخ ٚلذ رٕبٚي اٌزذس٠ت اٌّٛظٛعبد ا٢ر١خ:

 رعش٠ف االعزشار١ج١خ. .1

 رعش٠ف اٌزخط١ػ . .2

 رعش٠ف اٌزخط١ػ االعزشار١جٟ. .3

 ٓ اٌزخط١ػ اٌزم١ٍذٞ ٚاٌزخط١ػ االعزشار١جٟ.اٌفشٚق ث١ .4

 أعجبة عذَ األخز ثّجذأ اٌزخط١ػ االعزشار١جٟ فٟ ِؤعغبد اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ. .5
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 أ١ّ٘خ اٌزخط١ػ االعزشار١جٟ . .6

 ِعٛلبد اٌزخط١ػ االعزشار١جٟ. .7

 عٕبصش اٌزخط١ػ االعزشار١جٟ. .8

 ِخشجبد ع١ٍّخ اٌزخط١ػ االعزشار١جٟ. .9

 

 

 التدرٌبٌة من قبل السادة الحضور: وفٌما ٌلً نتائج تقٌٌم الدورة
 

 ( متدرب  61( البٌانات الشخصٌة للمتدرٌبن عدد ) 1جدول )
 

 نسبة عدد العنصر

   اٌعًّ جٙخ

 % 2 5 كلٌة الهندسه بشبرا

 % 00 2 كلٌة التمرٌض

 % 2 5 كلٌة الفنون التطبٌقٌه

 % 2 5 كلٌة التربٌه الرٌاضٌه

 % 77 04 كلٌة الطب البشري

 % 2 5 الهندسه ببنهاكلٌة 

 % 2 5 كلٌة الحقوق

 % 2 5 كلٌة الزراعه 

 % 2 5 كلٌة التربٌه

 % 2 5 كلٌة التجاره

   اٌذسجخ اٌع١ٍّخ

 % 08 07 أستاذ

 % 74  05 أستاذ مساعد

 % 74 05 مدرس

 % 02 00 مدرس مساعد

 % 02 2 معٌد

 
 
 

 ممكن ٌستبدل الجدول بشكلٌن التالٌن
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 ( 61الماكن عملهم عدد )  توزٌع  المتدرٌبن طبقا( 1شكل )

 

 
 ( 61لدرجتهم العلمٌة عدد )  ( توزٌع  المتدرٌبن طبقا2شكل )
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 ( 61عدد )  التقٌٌم العام للدورة الراءهم تجاه ( توزٌع  المتدرٌبن طبقا3شكل )

 
 

 ( 61مدرب عدد )  ال الراءهم تجاه ( توزٌع  المتدرٌبن طبقا2جدول )

 مقبول جٌد جدا   جٌد ممتاز تقٌٌمبنود ال

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
 1 1 %2.2 7 %6.6 4 %81.0 55 ٚاٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼشفخ

 1 1 %2.7 5 %04.2 8 %22 42 ٚاٌزمذ٠ُ اٌؼشض ِٙبساد

 %0.6 0 %2.2 7 %06.4 01 %22.2 42 اٌذٚسح رٕف١ز فٟ اٌفؼب١ٌخ

 1 1 232. 7 %04.2 8 %20.8 51 اٌّزذسث١ٓ ِغ االرصبي

 1 1 1 1 %02.0 2 % 26.8 52 ٚاٌؾ٠ٛ١خ إٌشبغ

 

 

 (  61توى عدد ) المحـ الراءهم تجاه ( توزٌع المتدرٌبن طبقا3جدول )

 مقبول جٌد جٌدجدا   ممتاز بنود التقٌٌم
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

ٙذف ث اٌّؾزٜٛ اسرجبغ ِذٜ

 اٌذٚسح

50  22.6% 8 04.2% 0 0.6% 1 1 

 اٌّبدح ِؾزٜٛ ٚعٌٙٛخ رٕظ١ُ

 اٌؼ١ٍّخ

42 22%  00 02% 2  5% 1 1 

 1 1 %2.7 5 %08.2 07 % 27.0 44 ٚا١ٌّٕٙخ اٌؼ١ٍّخ األِضٍخ رٛافش

 1 1 %8.2 6 %08.2 07 %21.5 42 ِٚزبثؼزٙب اٌّبدح فُٙ عٌٙٛخ

 %0.6 0 %6.6 4 %04.2 8 %22 42 اٌّغزمجً فٟ وّشعغ ٠صٍؼ
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 (  61عدد )  الخدمات اإلدارٌة الراءهم تجاه ( توزٌع  المتدرٌبن طبقا4)جدول 

 مقبول جٌد جٌدجدا   ممتاز بنود التقٌٌم
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 %0.6 0 %1 1 % 4.8 2 %82 52 ِىبْ أؼمبد اٌذٚسح

 % 1 1 %0.6 0 % 2.7 7 % 85 52 اٌمبػخ ر١ٙئخ

 %0.6 0 %1 1 % 2.7 7 % 80.2 56 ٚاإلظبءح اٌزى١١ف

 %0.6 0 %1 1 % 6.6 4 % 80.2 56 ٚاألدٚاد اٌّؼذاد رٛافش

 % 1 1 %1 1 % 2.2 7 % 86.2 58 اٌّزذسث١ٓ ِؼبٍِخ

 

 

 

 ( 61عامة عدد ) معلومات الراءهم تجاه ( توزٌع  المتدرٌبن طبقا4شكل )
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ادلشكضيح للتخطيط تمشيش عي الربًاهج التذسيثي للجٌح التذسية تالىحذج 
آلياخ ادلتاتعح وحتسني إجناص اخلطط اإلسرتاتيجيح االسرتاتيجي تاجلاهعح تعٌىاى "

جاهعح تٌها  ورلك يىم  -والىت عمذخ تكليح احلاسثاخ وادلعلىهاخ "لكلياخ اجلاهعح
 م.88/4/8188األستعاء ادلىافك تتاسيخ 

 االسرتاتيجي تاجلاهعح.""إعذاد/ جلٌح التذسية تالىحذج ادلشكضيح للتخطيط 
 

م أقٌمت الدورة التدرٌبٌة للجنة 2118/  4/ 18إنه فً ٌوم األربعاء الموافق 

وذلك  "آلياخ ادلتاتعح وحتسني إجناص اخلطط اإلسرتاتيجيح لكلياخ اجلاهعح"التدرٌب بعنوان 

أ.د/ فً قاعة مجلس الكلٌة بكلٌة الحاسبات والمعلومات جامعة بنها وقد نفذتها 
رئٌس لجنة التدرٌب بالتنسٌق مع أعضاء لجنة التدرٌب  فاطوح حموذ عثذ الىهاب

)أ.د/ كرٌم فتوح، أ.د/ فاتن شفٌق، أ.د/ محمد معوض،أ.د تامر الشتٌحً، أ.م.د/ 
هانً شحته، أ.م.د/ هند عبدهللا، د/ لمٌاء وجدي، د/ مها مختار، أ/ عبد الرحمن 

ضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة ( من السادة أع39قاسم( وذلك بحضور عدد )
المعاونة بكلٌات الجامعة والسادة أعضاء الوحدة المركزٌة للتخطٌط االستراتٌجً 
وممثلٌٌن من وحدات التخطٌط االستراتٌجً بكلٌات الجامعة وقد تناول التدرٌب 

 الموضوعات اآلتٌة:
 

 تعشيف االسرتاتيجيح. .8
 تعشيف التخطيط. .8

 تعشيف التخطيط االسرتاتيجي. .3

 الفشوق تني التخطيط التمليذي والتخطيط االسرتاتيجي. .4

 أسثاب عذم األخز مبثذأ التخطيط االسرتاتيجي يف هؤسساخ التعلين العايل. .5

 أهويح التخطيط االسرتاتيجي. .6

 هعىلاخ التخطيط االسرتاتيجي. .7

 عٌاصش التخطيط االسرتاتيجي. .8

 خمشجاخ عوليح التخطيط االسرتاتيجي. .9
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 ن الذوسج التذسيثيح هي لثل السادج احلضىس:وفيوا يلي ًتائج تميي

 
 ( ِزذسة39( اٌج١بٔبد اإلحصبئ١خ ٌٍّزذس٠جٓ عذد )1جذٚي )

 

 نسبة عدد العنصر

 اٌعًّ جٙخ

 %59.71 7 رّش٠ط

 %71%59 6 رشث١خ س٠بظ١خ

 %59.71 4 صساعخ

 1%5.7 3 فْٕٛ رطج١م١خ

 %%517 1 رشث١خ

 %%517 1 غت ثششٞ

 791%5 2 رجبسح

 1%5917 5 ِٚعٍِٛبدحبعجبد 

 %%517 1 حمٛق

 791%5 2 غت ث١طشٞ

 1%5.7 3 ٕ٘ذعخ ثٕٙب

 %%517 1 ٚحذح إداسح اٌّششٚعبد

 %%517 1 رشث١خ ٔٛع١خ

 791%5 2 أداة

 اٌذسجخ اٌع١ٍّخ

 %73%51 15 أستاذ

 3%7%51 11 أستاذ مساعد

 ..51.7 12 مدرس

 791%5 2 إداري



 
 

35 
 

 
 (39) ػذد ػٍُّٙ الِبوٓ غجمب اٌّزذس٠جٓ  رٛص٠غ( 2) شىً

 

 
 (22) ػذد ٌٍذٚسح اٌؼبَ اٌزم١١ُ رغبٖ الساءُ٘ غجمب اٌّزذس٠جٓ  رٛص٠غ( 1) شىً
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 (18( توزٌع  المتدرٌبن طبقا الراءهم تجاه المدرب عدد )2جدول )

 جٌد جدا   ممتاز بنود التقٌٌم

 نسبة عدد نسبة عدد

 1 1711% %9 المعرفة المهنٌة والعلمٌة
9%7%. 

 %  .%7%% 91 مهارات العرض والتقدٌم
11711 

 %  .%7%% 91 الفعالٌة فً تنفٌذ الدورة
11711 

 % .%7%% 91 االتصال مع المتدربٌن
11711 

 1 ..7.% 1 النشاط والحٌوٌة
%.7.. 

 

 (6( توزٌع المتدرٌبن طبقا الراءهم تجاه المحـتوى عدد )3جدول )

 جٌدجدا   ممتاز بنود التقٌٌم
 نسبة عدد نسبة عدد

 .%7%9 1 1711% %9 مدى ارتباط المحتوى بهدف الدورة

 .%7%9 1 1711% %9 تنظٌم وسهولة محتوى المادة العلمٌة

 11711 % .%7%% 91 توافر األمثلة العملٌة والمهنٌة

 .%7%9 1 1711% %9 سهولة فهم المادة ومتابعتها

 ..7.% % ..7.% 91 ٌصلح كمرجع فً المستقبل

 

 (6توزٌع  المتدرٌبن طبقا الراءهم تجاه الخدمات اإلدارٌة عدد )( 4جدول )

 جٌدجدا   ممتاز بنود التقٌٌم

 نسبة عدد نسبة عدد
 - .  ..7..9 %9 مكان انعقاد الدورة

 - .  ..7..9 %9 تهٌئة القاعة

 - .  ..7..9 %9 التكٌٌف واإلضاءة

 - .  ..7..9 %9 توافر المعدات واألدوات

 - .  ..7..9  %9 المتدربٌنمعاملة 
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 ( 18عامة عدد ) معلومات الراءهم تجاه ( توزٌع  المتدرٌبن طبقا3شكل ) 
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