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 رئيس الجامعة / د.عمل تقرير مفصل عن رؤية معالى السيد أ

 ودراسة هذا التقرير
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إجمالى عدد األسابيع لإلنتهاء من 

للجامعة الخطة االستراتيجية والتنفيذية 

 أسبوع 20



مع لقاءات أعضاء فريق التخطيط االستراتيجى 

  قيادات الجامعة  
 







فريق التخطيط  اجتماعات 

 االستراتيجي



 كلية 

   الحاسبات والمعلومات

 اإلستراتيجي في كليات الجامعةاجتماعات  فريق التخطيط 



 كلية الفنون التطبيقية 



 كلية الحقوق



 كلية التربية



 كلية التمريض



 كلية الطة البشري



 كلية الطة البيطري 



ورش عمل فريق التخطيط االستراتيجى 

 بالوحدة المركزية للجامعة





 اجتماعات لجنة المتابعة



 لجنة الصياغةاجتماعات 



 اإلستراتيجيةلجنة مراجعة الجوانة القانونية للخطة 



 لجنة األمانة الفنيةاجتماعات 



 وانطلقت مرحلة إنشاء
 

منظومة مؤسسية متكاملة لوحدة 

 مركزية للتخطيط اإلستراتيجي

 بجامعة بنها



الوحكدة المركزيكة للتخطكيط اإلسكتراتيجى بالجامعكة بتحقيكق  تم أنشاء 

 : بعض أهدفها ورؤاها المستقبليه ، ويمكن االستدالل على ذلك 

 

صكككياغة وإعتمكككاد رؤيكككة ورسككككالة ومهكككام الوحكككدة المركزيككككة  :أوالً 

 .للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة

 

 .تشـكيل فـريق الــدعم الفنى للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة :ثانياً 

  

 .تشــكيل الفــريق اإلدارى للتخطيط اإلستراتيجى بالجـــامعة :ثالثاً 

 

  إعتماد التوصكي  الكوفيفى ألعضكاء الهيككل التنظيمكى للوحكدة  :رابعاً 

 .  بالجامعةللتخطيط اإلستراتيجى المركزية 



تشكيل الهيكل التنظيمى لفريكق العمكل التنفيكذى للوحكدة المركزيكة  :خامساً 

   .للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة 

 

تشككككيل مجلكككس إدارة الوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط اإلسكككتراتيجى  :سادسكككاً 

 .  بالجامعة

 

منظومة الوحدات الفرعيكة للتخطكيط اإلسكتراتيجي بالجامعكة إنشاء  : سابعا

اإلسككككتراتيجي، وكلياتهككككا، تتضككككمن الوحككككدة المركزيككككة للتخطككككيط 

وحكككدة إسكككتراتيجية بكليكككات الجامعكككة وهياكلهكككا (  15) وإنشكككاء 

 .التنظيمية ، ووضع مهام لها 



  

تشكككيل الهيكككل التنظيمككى لوحككدة التخطككيط االسككتراتيجى بالجامعككة   : ثامنككا

 :  كالتالى 
رؤسكككاء ونكككواب اللجكككان المنبثقكككة مكككن الهيككككل التنظيمكككى للوحكككدة المركزيكككة •

 .للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة

 

 . مستشارو الوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة •

 

تشككككيل فريكككق متابعكككة تنفيكككذ الخطكككة اإلسكككتراتيجية للجامعكككة وخطكككط الكليكككات •

2017 – 2022  . 

 

 . تشكيل المجلس التنفيذى للوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى للجامعة •

 

تشكككيل لجنككة اإلعككالم والتواصككل بالوحككدة المركزيككة للتخطككيط اإلسككتراتيجى •

 .للجامعة 

  

 . لجنة األمانة الفنية بالوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى للجامعة تشكيل •



لجنككة التخطككيط والدراسككات اإلسككتراتيجية بالوحككدة المركزيككة تشكككيل •

 . للتخطيط اإلستراتيجى للجامعة 

 

تشكككيل لجنككة متابعككة تنفيككذ الخطككة اإلسككتراتيجية بالوحككدة المركزيككة •

 . للتخطيط اإلستراتيجى للجامعة 

 

تشككككيل لجنكككة البيانكككات والمعلومكككات بالوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط •

 . اإلستراتيجى للجامعة 

 

تشككككيل لجنكككة التوعيكككة بالوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط اإلسكككتراتيجى •

 . للجامعة 

 

تشككككيل لجنكككة التكككدرية بالوحكككدة المركزيكككة للتخطكككيط اإلسكككتراتيجى •

 . للجامعة 

 

لجنة مراجعة الخطط بالوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى تشكيل •

 .للجامعة 



 والتنفيذيةستراتيجية اإلخصائص الخطة 
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 الثالثة الغاية 
 

 المجتمعثقة كسة 
 

Acquiring the society's trust 
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 الرابعةالغاية 
 

 المستدامةضمان جودة األداء المؤسسي والتنمية 
 

 Ensuring quality of  the institutional 

performance and continuing development 
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 االهداف

 االستراتيجية
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 المستهدفات
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 التكلفة باالل 

  

 الغاية الرابعة
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 .وبرامجها التعليمية ومعاملها



 

 الغاية الخامسة
 

 الماليةتنمية الموارد 
 

Developing the financial resources 
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 االستراتيجية
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 المستهدفات

  

 االنشطة

  

 التكلفة باالل 
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50 
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 الغاية السادسة  
 

 للجامعةزيادة القدرة االستيعابية 
 

Increasing the capacity of  the university 
 

 

  

 الغايات

  

االهداف 

 االستراتيجية

  

 المشروعات

  

 المستهدفات

  

 االنشطة

  

 التكلفة باالل 

  

 الغاية السادسة

  

  

3 

  

7 

  

41 

  

105 

  

4536700 
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 الغاية السابعة
 

 للجــــامــعـــةتعزيز المكــــانــــة الدوليــــة 
 

Enhancing the international position of  the university 

 

  

 الغايات

  

االهداف 

 االستراتيجية

  

 المشروعات

  

 المستهدفات

  

 االنشطة

  

 التكلفة باالل 

  

 الغاية السابعة

  

  

4 

  

9 

  

20 

  

61 

  

330370 

  



 األستراتجية للغاية السابعةاألهداف 

دعكككم وتعزيكككز الشكككراكات اإلسكككتراتيجية وتبكككادل الخبكككرات مكككع المؤسسكككات  7-1
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 الثامنة الغاية 
 

 رقميةجامعة 
 

A digital university 

  

 الغايات

  

االهداف 

 االستراتيجية

  

 المشروعات

  

 المستهدفات

  

 االنشطة

  

 التكلفة باالل 

  

 الغاية الثامنة

  

  

6 

  

33 

  

55 

  

98 

  

65995 

 



 األستراتجية للغاية الثامنةاألهداف 

 توفير بيئة اتصاالت متكاملة الستخدام تكنولوجيا المعلومات 8-1

 بوابة الكترونية بمواصفات عالمية -8-2

 تطوير التعليم االلكتروني 8-3

 االرتقاء بمنظومة المحتوى الرقمي 8-4
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 ميكنة العمل بإدارات الجامعة والكليات -8-6



 

 الغايات

 

االهداف 

 االستراتيجية

 

 المشروعات

 

 المستهدفات 

 

 االنشطة

 

 باالل التكلفة 

 30250 86 15 8 7 الغاية االولى

 380090 76 23 13 7 الغاية الثانية

 333050 129 40 8 6 الغاية الثالثة 

 3950 65 14 11 4 الغاية الرابعة

 3150 50 11 5 5 الغاية لخامسة

 4536700 105 41 7 3 الغاية السادسة

 330370 61 20 9 4 الغاية السابعة

 5100 98 55 33 6 الغاية الثامنة

 

 المجموع

 

 هدف 42

 

 مشروع 94 

 

 مستهدف 219

 

 نشاط 690

 

5622660 

 

 (2022-2017)احصائية مجمعة للخطة اإلستراتيجية 



 مديرمع رئيس الجامعة اجتماع  السيد األستاذ الدكتور 

 لتسليمللجامعة وفريق العمل االستراتيجي  التخطيط  

 والخطة التنفيذيةالخطة االستراتيجية   

(2017-2022) 



صورة تذكارية لالستاذ الدكتور رئيس الجامعة  

 وفريق عمل التخطيط  الإلستراتيجي



التنفيذية والخطة اعتماد الخطة االستراتيجية  

 مجلس الجامعةمن ( 2022-2017)للجامعة 

 (  149)فى جلسته رقم    

 وأصبحت في حيز التنفيذ من تاريخ

 27-4-2017 



وكلياتها  آليات متابعة تنفيذ خطط الجامعة

 م2022-2017األستراتيجية 

 خماسية لجان بواسطة عشر الخمس الجامعة كليات خطط مراجعة :أوال

 من للتأكد بالجامعة األستراتيجي التخطيط خبراء من مشكلة

 عناصرها وأكتمال األستراتيجية الجامعة خطة مع أتساقها

 .وفنياتها

 

 للجامعة واألكاديمية األدارية للقيادات تدريبية دورات عقد :ثانيا

 . الجامعة بكليات  األستراتيجي التخطيط ووحدات وكلياتها



 ووعي فكر لنشر الجامعة لكليات توعوية عمل ورش عقد :ثالثا

 أهمية علي والتركيز الجامعة منسوبي بين األستراتيجي التخطيط

 تطوير أجل من الجامعة خطط تنفبذ ومتابعة األستراتيجي التخطيط

 الدراسات منظومة وتطوير الدولية مكانتها وتعزيز المؤسسي أداءها

 ثقة وكسة الخريجيين و التعليم جودة تحسين و العلمي البحث و العليا

 غايات تحقيق أجل من الذاتية وكلياتها الجامعة موارد تنمية و المجتمع

   .األستراتيجية  الخطط وأهداف



 متابعة خطط الجامعة وكلياتها األستراتيجية 

   م2017-2022
 

إختيككار  ليككاتآمتابعككة تنفيككذ خطككط الجامعككة و تككم وضككع  أليككات•

وبككرامت زيككارات لجككان متابعككة تنفيككذ  متابعككة ال ناأعضككاء لجكك

  .خطط كليات الجامعة

 بناء عليه 

 

لجنكككة متابعكككة تنفيكككذ خطكككط كليكككات الجامعكككة  15تكككم تشككككيل •

 .عشرالخمس  2022-2017األستراتيجية 

 

-2017تم تشكيل لجنة لمتابعكة خطكة الجامعكة األسكتراتيجية •

 م2022



تم تصميم نماذج متابعة من قبل لجان متخصصة مشكلة من خبراء 

 -:تم مراعاة األتي وقد التخطيط األستراتيجي بالجامعة
 

 .تحديد األوزان النوعية لكل غايات الخطط و كافة أنشطتها•

   .الدقة في التقييم•

 .ططختحديد أماكن القوة والضع  أثناء مراحل تنفيذ ال•

   .قياس مؤشرات األنجاز بدقة•

 نجكاز فكي المراحكل الالحقكةاإلالخروج بتوصيات لمتخذ القكرار لزيكادة نسكة •

 .من تنفيذ الخطط 

   .تحديد المسؤليات•

   .تقديم مقترحات أجرائية لزيادة نسة أنجاز تنفيذ خطط الجامعة و كلياتها•



   -:متابعة تنفيذ خطط الجامعة و كلياتها سيؤدي الي األتي
 

   .التطوير المستمرضمان •

وزيككككادة قككككدررتها مواردهككككا الذاتيككككة وتنميككككة كككككل مقككككدرات الجامعككككة تفعيككككل •

   .األستيعابية

   .الطالبيةالخدمات وتحسين التعليم ومنظومة الخريجون تميز •

والجامعكككة األقليميكككة مكانكككة الكليكككات وتعزيكككز منظومكككة البحكككث العلمكككي تطكككوير •

 .والدولية

 .مزيد من ثقة المجتمعكسة •

بالجامعكككة العمككل األداء المؤسسككي وتجويككد المنظومكككة وميكنككة دوالب تطككوير •

   .وكلياتها



 وانطلقت فرق المتابعة منذ شهر ديسمبر تقيس

 مؤشرات انجاز أنشطة خطط الجامعة وكلياتها 

 على أرض الواقع 
 
 



  : وبذلك
 وتبدأ صفوفها وتنظم أوراقها ترتب أن بنها جامعة استطاعت 

 من النظير منقطع ودعم برعاية الواقع، ارض على خطتها تنفيذ في
   .الجامعة رئيس معالي

حلببببببببم التخطببببببببيط وأصببببببببب   
االسبببتراتيجي ونثبببر  قافتببب  حقيقبببة، 
واسبببتطاعت جامعبببة بنهبببا أن تقلببب  
الفجببببببوا بببببببين التف يببببببر والتخطببببببيط 
االسببببببببببببببببتراتيجي، وبببببببببببببببببين ا دارا 
ا سببببتراتيجية بقرارتهببببا ومسببببتوياتها 

 .وتحدياتها المختلفة ا ناء التطبيق



 معالي الرئيس

 السادة الحضور الكرام 

القيام بكدور لترسكيخ فككر التخطكيط اإلسكتراتيجى ومتابعكة وهي واضحة رؤيانا      

وتقييم األداء الجامعى فى اإلدارات والمؤسسات التعليميكة لتحقيكق رؤيكة الجامعكة 

و تعزيككز القكككدرة التنافسكككية والتميكككز االسككتراتيجى لجامعكككة بنهكككا علكككى المسكككتوى 

 .  المحلي واإلقليمي

الواعدة تحتاج مننا الكثير و الكثير لنضعها في المكانة التي تسكتحقها جامعتنا      

 .  الحبيبة تحتاج لكل يد تبني من خالل األطر المؤسسيةومصرنا 

شكرا لحسن أستماعكم و نتمني لكم قضاء وقت طية في أحتفالية 

 2022-2017خطتها اإلستراتيجية تدشين وتفعيل لجامعة بنها 

إن شاء هللا سنبني مستقبل جامعتنا الغالية نحو العالمية لتحقيق رسالتها مًعا      

 .هاتبقي هللاشاء وأن هتبقي مصر قد الدنيا وبكدا  . بيد كوادرها وقيادتها المتميزة
 



 شكرا لحسن أستماعكم
 مدير التخطيط األستراتيجي للجامعة    –جمال عبدالعزيز . د.أ


