
 

  
 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الخامس 

 ة بمستوى جودة مالئم وحفز البحث العلىم والنشر الدوىل. رفع الطاقة االنتاجية البحثي 2-5

 

وع/المبادرة  المشر

ين. عمل صندوق لحساب دعم البحوث العلمية والنشر الدوىل  2-5-1 ى  وحوافز للمتمت 
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 يذ ف خاطر التنم مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-5-1-1  

شرر ع النتشجي

والبحرررررررررررث 

 العلمى

عقد دورات وورش عمل  -1 
ولقاءات لزيادة وعى الباحثين 

بالتطورات البحثية العالمية وعن 
 كيفية النشر الدولى  

 

يوجد وثائق لورش    - 2021 2017
 العمل واللقاءات  

 قلة الموارد المالية  -

 
لجنه الدراسات العليا   -

 والبحوث 

 وحدة الجودة  -

 الثقافيه لجنه العالقات  -

 االقسام العلميه  -

 الجامعة   10000

وضع الئحة مالية تحفيزية   -2

ألعضاء هيئة التدريس الذين 

يقومون بالنشر الدولى ألبحاثهم 

 العلمية.

زياده عدد االبحاث  - 2021 2017

المنشوره دوليا  

 ومحليا

 

قلة عدد األبحاث  -

 المنشورة دوليا 
الدراسات العليا  لجنه  -

 والبحوث 

 

السعى الى وجود  -3

مصادرتمويل إضافية للبحث 

العلمى بالتعاون مع األطراف 

 والمؤسسات الخارجية 

زياده عدد االبحاث  - 2021 2017

المنشوره دوليا  

 ومحليا

 

قلة عدد األبحاث  -

 المنشورة دوليا 
لجنه الدراسات العليا   -

 والبحوث 

 لجنه العالقات الثقافيه   -

 االقسام العلميه -

عقد بروتوكوالت بحثيه   -4

مشتركه بين الكلية ونظيراتها 

 محليا ودوليا
 

بروتكول بحثى   - 2021 2017

 مشترك  

قلة التواصل بين   -
الكلية ونظريتها  
 محليا  ودوليا  . 

العليا   - الدراسات  لجنه 
 والبحوث 

 لجنه العالقات الثقافيه  -

 االقسام العلميه  -
 

 حصر البحوث العلمية بالكلية -5
 

يوجد وثيقة   - 2021 2017

حصر البحوث 

 العلمية بالكلية 

قلة عدد األبحاث  -

 المنشورة دوليا 
   وحدة الجودة  -

 لعالقات العامها -
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 
 

 يذ ف مخاطر التن

الجهات المسئولة  
 عن التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-5-1-2 

لمشاركة  في ا

المتتتتتتؤتمرات 

العلميتتتتتتتتتتتتة 

اإلقليميتتتتتتتتتة 

 والدولية

حصر دورى للمؤتمرات  -1

العلمية المحلية والدولية  

المشارك فيها أعضاء هيئة  

 التدريس والهيئة المعاونة  

يوجد وثيقة حصر   - 2022 2017

دورى للمؤتمرات  

 العلمية .

عدم وجود حصر   -
دورى للمؤتمرات  

 العلمية  

وكيل الكلية لشؤن  -

 خدمة المجتمع 

 االقسام العلمية -

 

 الجامعة 20000
 
 

 عقد مؤتمر سنوى بالكلية -2
 

  عقد مؤتمرتم  - 2022 2017

 بالكلية

قلة االمكانات   -
 المادية  

وكيل الكلية لشؤن   -
 خدمة المجتمع 

 االقسام العلمية  -

تمويل  

 ذاتى

تشجيع الباحثين على حضور   -3

المؤتمرات العلمية المحلية  

 والدولية 

 

زيادة المشاركة فى  - 2022 2017

المؤتمرات العلمية  

 الدولية والمحلية 

المشاركة فى   قلة  -

المؤتمرات العلمية  

 الدولية والمحلية 

وكيل الكلية لشؤن   -
 خدمة المجتمع 

 االقسام العلمية  -

وضع خطة لدعم االشتراك  -4

 فى المؤتمرات الدولية والعالمية 

راك خطه لدعم االشت - 2022 2017

 فى المؤتمرات 
وكيل الكلية لشؤن   - عدم وجود خطة  -

 خدمة المجتمع 
 

 

زيادة فرص سفر أعضاء  -6

هيئة التدريس إلى الكليات  

 العالمية المتميزة 

حضور  زياده فى  - 2021 2017

المؤتمرات 

القليمية والدولية  ا

. 

حضور  قلة   -

القليمية  رات االمؤتم 

 والدولية .

 لجنه العالقات الثقافيه  --

 االقسام العلمية   -
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 الهدف السادس 

 تفعيل لجنة  أخالقيات البحث العلىمي وحماية حقوق الملكية الفكرية بالكلية  2-6

 

وع/المبادرة  المشر

 تطبيق أخالقيات البحث العلىمي والملكية الفكرية عىلي مستوي الكلية .  2-6-1
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 يذ ف مخاطر التن مؤشرات التنفيذ 
المسئولة عن  الجهات 

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

2-6-1-1 

اخالقيات  تطبيق 

البحتتتث العلمتتتى 

والملكيتتتتتتتتتتتتتة 

 الفكرية  

تشتتتتكيل لجنتتتتة أخالقيتتتتات  -1
 البحث العلمى بالكلية .

 

لجنة   - 2022 2017 تشكيل  بوجد 
العلمى   البحث  أخالقيات 

 بالكلية   مفعلة 

ألخالقيات لجنة مشكلة   -
البحث العلمى بالكلية غير  

 مفعلة

وكيل الكلية لشئون الدراسات   -
 العليا والبحوث 

 الجامعة 15000
 
 

يل لجنة حماية الملكيتتة تشك   -2
 الفكرية 

 

بوجد تشكيل لجنة  2022 2017
حماية الملكية الفكرية   

 مفعلة 

لجنة مشكلة لحماية الملكية    -
 الفكرية غير  مفعلة

الكلية لشئون الدراسات وكيل -
 العليا والبحوث 

 عمل ألية لكل لجنة  -3
 

لشئون الدراسات  وكيل الكلية  - عدم وجود آليه   - وجود آليه  - 2022 2017
 العليا والبحوث 

 لجنة اخالقيات البحث العلمى  
 لجنة الملكية الفكرية  -

عمل دليل ألخالقيات البحث    -4
 العلمى 

 

دليل معتمد وموثق  - 2022 2017
ومعلن ألخالقيات  

 البحث العلمى 

وكيل الكلية لشئون الدراسات   - دليل غير معلن   -
 العليا والبحوث 

 لمية االقسام الع -
 لجنة أخالقيات البحث العلمى   -

 عمل دليل للملكية الفكرية  -5
 

دليل معتمد وموثق   - 2022 2017
 ومعلن للملكية الفكرية 

وكيل الكلية لشئون الدراسات   - دليل غير معلن   -
 العليا والبحوث 

 االقسام العلمية  -
 لجنة الملكية الفكرية   -

عمل مطبوعتتات ومطويتتات  -6
يف بأخالقيتتات البحتتث للتعر

والملكيتتة الفكريتتة العلمتتى 
وتوزيعهتتتا ونشتتترها علتتتى 
  -الموقع اإللكترونى للكليتتة  

عمتتل نتتدوات وورش عمتتل 
للتعريف بأخالقيتتات البحتتث 

 العلمى .

مطويات وبنرات  - 2022 2017
موزعة ومنشورة فى 
 جميع أقسام الكلية  

 لجنة أخالقيات  - عدم االعالن الجيد  -
 مى البحث العل -
 الفكريةلجنة الملكية   -
 ( ITوحدة )  -
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 الهدف السابع 

ى الكلية والصناعة 2-7 اكة الفعالة بي  ى برامج الشر  تحفت 

وع/المبادرة  المشر

كة مرتبطة بالصناعة والتنمية المستدامة 2-7-1  بحوث تطبيقية مشتر



 

  
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 يذ ف مخاطر التن

 التكلفة الجهات المسئولة عن التنفيذ
مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-7-1-1  
تحديد  

اولويات  
البحث العلمى  
بالكلية بما  
يتناسب مع  

ات احتياج
 المجتمع 

 

تشكيل لجنة لوضع دراسة  -1
عن احتياجات المجتمع 
المحلى من البحوث 

 . التطبيقية 

باالحتياجات    - 2018 2017 تقرير 
 الفعلية من البحوث 

وكيل الكلية لشئون الدراسات   - عدم اكتمال التقرير   -
 العليا و البحث العلمى  

وكيل الكلية لخدمة المجتمع  -
 وشئون البيئة

 معةالجا 50000
 
 

دعوة الجهات الحكومية وغير -2
حكومية للقاء بالكلية لمناقشة 

 . مشاكل المجتمع

لقاءات مع الجهات   - 2022 2017
 المعنية  

عدم اهتمام بعض  -
 الجهات بتلبية الدعوه  

وكيل الكلية لشئون الدراسات   -
 العليا و البحث العلمى  

وكيل الكلية لخدمة المجتمع  -
 وشئون البيئة

إعداد  نماذج استبيانات على -3
مستوى كل تخصص لتحديد  

 احتياجات المجتمع وتقييم النتائج 

يوجد نماذج   - 2022 2017
 استبيانات  

عدم اكتمال نماذج  -
 االستبيانات 

وكيل الكلية لشئون الدراسات   -
  العليا و البحث العلمى

وكيل الكلية لخدمة المجتمع  -
 وشئون البيئة

 وحدة الجودة   -

تحديد لجنة للمشروعات  -4
 البحثية لمناقشة مشاكل المجتمع

وجود لجنة مفعله  - 2022 2017
 تقوم بدورها 

وكيل الكلية لشئون الدراسات   - وجود لجنة غير مفعله -
 العليا و البحث العلمى  

المجتمع    - لخدمة  الكلية  وكيل 
 وشئون البيئة

المجتمع  من تحديد أولويات  -5
 البحوث 

زيادة عدد المشروعات   - 2022 2017
 البحثية المجتمعية

عدد المشروعات   قلة -
 البحثية المجتمعية

وكيل الكلية لشئون الدراسات   -
 العليا و البحث العلمى  

المجتمع    - لخدمة  الكلية  وكيل 
 وشئون البيئة
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 التنفيذ مؤشرات 

 
 
 

 يذ ف مخاطر التن
لة  الجهات المسئو
 عن التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-7-1-2   
مع    تفاقياتا

مؤسسات  
المجتمع  
 المحلى    

تكوين فريق عمل للتواصل مع   -1
 مؤسسات المجتمع المحلى 

 

أبحاث تطبيقية مشتركة  2022 2017 وجود 
المجتمع  بين الكلية ومؤسسات  

 المحلى 

قلة االبحاث التطبيقية  -
 المشتركة  

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و  

 البيئة 

 الجامعة   50000

دعوة مسئولي المؤسسات  للندوات و -2
المؤتمرات وحلقات المناقشة فى الكلية 

 بصورة مستمرة
 

وحلقات   - 2022 2017 وندوات  لقاءات 
مسئولى  مع  مناقشة 

 المؤسسات 

من - االهتمام  عدم 
لتلبية  المسئولين  بعض 

 الدعوة  

كلية لشئون  وكيل ال  -
و   المجتمع  خدمة 

 البيئة

تقديم األستشارات الفنية و المهنية  -3
 للمؤسسات 

 

الدعم الفنى المستمر  - 2022 2017
 للمؤسسات 

انشغال البعض من  -
الدعم الفنى بمهام  

 إدارية  

وكيل الكلية لشئون    -
و   المجتمع  خدمة 

 البيئة
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 التنفيذ  مؤشرات 

 
 
 

 يذ ف مخاطر التن

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-7-1-3 

 تقيتتتيم نتتتتائج

 االبحتتتتتتتتتتاث

 عمتتت العلميتتتة

مؤسستتتتتتتات 

المجتمتتتتتتتتتع 

 المحلى 

تكوين فريق عمل للتواصل مع    -1
 مؤسسات المجتمع المحلى  

 

التى  ا  - 2022 2017 االبحاث  معدل  رتفاع 
 ي لها مردود خدم

معدل االبحاث   قلة   -
التى لها مردود  

 خدمي 

لجنه   -
الدراسات 

العليا والبحوث  
االقسام   -

 العلميه

 الجامعة   50000
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 الهدف الثامن 

 الموارد المادية المتاحة للبحث العلىم بالكلية  تعظيم االستفادة وتطوير 2-8
 

وع/المبادرة  المشر
إنشاء شبكة معلوماتية عن المعامل واألجهزة العلمية بالكلية وربطها  2-8-1

 بالجامعة. بوحدة المعامل واألجهزة العلمية 
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

الجهات المسئولة   يذ ف مخاطر التن
 عن التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  

 ويل التم
 الى من

2-8-1-1  
قاعدة بيانات  

بالمعامل  
واألجهزة  
العلمية  
    بالكلية

حصتتتر األجهتتتزة العلميتتتة الموجتتتودة  -1
بمعامتتتل الكليتتتة ونشتتترها علتتتى الموقتتتع 

 اإللكترونى للكلية 
 

 

البيانات   - 2018 2017 قاعده  من  االنتهاء 
 %100بنسبه 

عدم اكتمال قاعدة  -
 البيانات  

 أمين الكلية -
الجهزة لجنة ا -

 بالكلية 
 االقسام العلميه -
 المشتريات  -
 لجنة المعامل -

 لجامعةا 25000

عمتتل قاعتتدة بيانتتات بتتاألجهزة العلميتتة  -2
التى تعمل  بكفاءة عالية والتى تحتتتاج إلتتى 

 اصالح وصيانة 
 

قاعدة بيانات باألجهزة  وجود  - 2019 2017
 العلمية 

عدم اكتمال قاعدة  -
 البيانات 

لية لشئون  وكيل الك -
 التعليم والطالب 

وكيل الكلية لشئون   -
العليا الدراسات 
 والبحوث 

 ( ITوحدة) -

وجود قاعدة بيانات للمعامل واالجهزه  -3
يتم تحديثها سنويا و نشرها على موقع 

 الكلية متصلة بموقع الجامعة  

قاعدة بيانات للمعامل    - 2022 2017
واالجهزه يتم تحديثها سنويا و  

لى موقع الكلية متصلة  نشرها ع
 بموقع الجامعة

قاعدة عدم اكتمال  -
 البيانات 

 ( ITوحدة) -
 

عمل مواقع متصلة بموقع الكلية  -4
للمعامل المختلفة بالكلية و األجهزة 

 المتاحة لتسهيل التواصل بين الكليات  
 

مواقع متصلة بموقع الكلية   - 2022 2017
للمعامل المختلفة بالكلية و 

لمتاحة لتسهيل  األجهزة ا
 التواصل بين الكليات

عدم اكتمال نصميم  -
 المواقع 

 ( ITوحدة) -
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 الهدف التاسع 
ونيا 2-9  دعم وتطوير إصدار المجلة العلمية للكلية ورقيا والكتر

 
وع/المبادرةالم  شر

ونيا العمل عىل إصدار 2-9-1  مجلة علمية محكمة دوليا ورقيا والكتر
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة عن   مخاطر التنفيذ 

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-9-1-1  
إصدارمجلة  

مية محكمة  عل
 محليا ودوليا 

 

 تفعيل المجلة العلمية للكلية  -1
 

 

وجود مجلة علمية للكلية   - 2019 2017
 مفعله

 

عدم اكتمال بعض بنود   -
 المجلة 

لجنه الدراسات العليا   -
 والبحوث 

 اعضاء المجله العلميه -

 ذاتى 100000

عمل اتصال ومشاركة مع المجتتالت   -2
 العلمية المحلية والدولية 

اتصال ومشاركة مع   - 2022 2017
المجالت العلمية  
 المحلية والدولية 

مع  - االتصال  صعوبة 
 المجالل العلمية الدولية 

لجنه الدراسات العليا   - -
 والبحوث 

 اعضاء المجله العلميه -
 (ITوحدة ) -

يوجد  موقع الكترونى  - 2022 2017 عمل موقع الكترونى للمجلة  -3
 للمجلة 

م عدم اكتمال تصمي -
 الموقع 

 (ITوحدة )  -

اعتبتتار األبحتتاث العلميتتة المنشتتورة  -4
 فى المؤتمر هى نواة المجلة 

وجود مجلة علمية للكلية   - 2022 2017
 مفعله

 

عدم اكتمال بعض  -
 بنود المجلة

لجنه الدراسات العليا   -
 والبحوث 

 اعضاء المجله العلميه -
 (ITوحدة ) -

 نشتتر أبحتتاث المجلتتة علتتى شتتبكة -5
 المعلومات العالمية 

أبحاث المجلة منشورة  - 2022 2017
على شبكة المعلومات 

 العالمية 

قلة عدد االبحاث   -
المنشورة على شبكة 

 المعلومات 

 (ITوحدة ) -

اإلستتتتعانة بعتتتدد متتتن المحكمتتتين  -6
 الدوليين فى المجلة 
 

التواصل مع المحكمين   - 2022 2017
 الدوليين  

الدراسات العليا  لجنه  - صعوبة التواصل  -
 والبحوث 

 اعضاء المجله العلميه -
 (ITوحدة ) -

اعفتتاء اعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن  -7
نفقتتات نشتتر أبحتتاثهم العلميتتة بمجلتتة 

 الكلية 

اعضاء هيئة التدريس  - 2022 2017
معافين  من نفقات نشر  
أبحاثهم العلمية بمجلة 

 الكلية

قلة عدد االبحاث    -
 المنشورة

ات العليا  لجنه الدراس -
 والبحوث 

 اعضاء المجله العلميه -
 

نفقات نشر األبحاث العلمية  تخفيض  -8
 لمعاونى أعضاء هيئة التدريس 

نفقات نشر األبحاث  - 2022 2017
العلمية لمعاونى أعضاء 
 هيئة التدريس مخفضة 

زيادة نفقات نشر األبحاث  -
العلمية لمعاونى أعضاء 

 هيئة التدريس 

العليا   لجنه الدراسات -
 والبحوث 

 اعضاء المجله العلميه -
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 ثقة المجتمع كسب   -3

 

 تكلفة المشروع   المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية 

و   3-1 الكلية  بين  والمشاركة  التكامل  تحقيق 

 . المجتمع للمساهمة فى التنمية

المجتمعية    3-1-1 واالتفاقات  الشراكات  فى  التوسع 
واللجا بالمجالس  بالجامعة  والتمثيل  المختلفة  ن 

 .  والكلية 

100,000 

ونقل    3-2 العلميه  والبحوث  التعليم  توظيف 
المحيطة  والبيئة  المجتمع  خدمة  فى  التكنولوجيا 

 . والصناعة والتنمية
 

تحفيز مشاركة المجتمع فى العملية التعليمية   3-2-1
 والبحثية لخدمة الصناعة .

35.000 

 135,000 المجموع 
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 الهدف األول 

 التنمية 3-1
ى
ى الكلية و المجتمع للمساهمة ف  تحقيق التكامل والمشاركة بي 

 

وع/المبادرة  المشر

اكات واالتفاقات  3-1-1  الشر
ى
المجتمعية والتمثيل بالمجالس واللجان التوسع ف

 ة بالكلية . المختلف
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة   يذ ف مخاطر التن

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 اىل  من 

3-1-1-1 

مشتتتتتتتتتتاركة 

االطتتتتتتتتتراف 

المجتمعية فى 

اجتماعتتتتتتتات 

مجتتتتتتتتتتتالس 

الكليتة  ولجان 

و انشتتتتتتطتها 

  المختلفة

مقابالت مباشرة وتوجيه   -1
طراف خطابات تشجع اال

المجتمعية ورجال االعمال  
والمستفيدين من المجتمع المحيط 
فى اجتماعات المجالس الحاكمة  
و اللجان وانشطتها المختلفة و 

 شرح اهمية دورهم. 
 

 

مقتتتابالت مباشتتترة  وخطابتتتات تشتتتجع  - 2022 2018
االطراف المجتمعيتتة ورجتتال االعمتتال 
والمستفيدين من المجتمع المحيط فى 

الحاكمتتتتة و  اجتماعتتتتات المجتتتتالس
اللجتتان وانشتتطتها المختلفتتة و شتترح 

 اهمية دورهم.
اللجان   - فى  المشاركه  نسبة  زيادة 

و  للدعايه  والمجالس ووضع سياسه 
الخدمات  عن  التسويق  و  االعالن 

 التى تقدمها الكليه

عدم اهتمام  -
عض االطراف  ب

المجتمعبة  
بالحضور  
 المستمر  

 

وكيل الكليه لخدمه  -
 المجتمع والبيئة 

 قات العامهالعال -
وحدة شئون   -

 الخرجين . 

يل  و تم 50000

ذاتى من 

 الكلية

عمل قاعدة بيانات تشمل جميع -2
االطراف المجتمعية التى لها صلة  

 لتسهيل التواصل معهم .
 

بيانات محدثة دورية لالطراف قاعدة  - 2022  2018
 المجتمعية 

عدم اكتمال  -
وتحديث قاعدة  

 البيانات  

 ( ITوحدة) -

قد مؤتمر سنوى يشمل جميع ع-3
االطراف المجتمعية والمستفيدين 
يعرض عليهم تقرير سنوى عن  
انجازات المؤسسة و اخذ ارائهم 
 فى نقاط التحسين الواجب اتخاذها

المشاركه فى المؤتمر زيادة نسبة  - 2022 2018
اللجان والمجالس ووضع سياسه للدعايه 
و االعالن و التسويق عن الخدمات التى  

 مها الكليه تقد

وكيل الكليه لخدمه  - قلة نسبة المشاركة   -
 المجتمع والبيئة 

 العالقات العامه -
وحدة شئون   -

 الخرجين . 
 
 
 
 

  

 

 



 

  
 

110 
 

 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 التنفيذ مؤشرات 

 
 

الجهات المسئولة   يذ ف مخاطر التن
 عن التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

3-1-1-2 
جديتتتتدة  شتتتتراكات

مفعلتتتتتتتتة متتتتتتتتع 
مؤسستتتتتتتتتتتتتتتتات 
المجتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
المحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيط 
والمؤسستتتتتتتتتتتات 
االستتتتتتتتتتتتتثمارية 

 المختلفة
 

تفعيل التعاون بين الكليه ومؤسسات -1
المجتمع والمؤسسات االستثمارية   

 بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة 

زيادة برتوكوالت  - 2022 2018
التعاون والشراكات  

 سنويا %10بنسبه 

قلة بروتوكوالت   -
  التعاون

 والشرامات سنويا  

وكيل الكليه لخدمه  -
 المجتمع والبيئة  

 امهالعالقات الع  -

موازنة   50000
 الجامعة

 
 
 
 
 
 
 
 

لقاءات دوريه مع قيادات المحافظة  -2
والمؤسسات االستثمارية لدراسة الخدمات 
التى يمكن ان تشارك فيها المؤسسة طبقا 

لما لديها من امكانيات علمية وموارد 
 تميزة . بشرية م

 

 وثائق اللقاءات  - 2022 2018
 

قلة حضور   -
االطراف  
 المجتمعية  

وكيل الكليه لخدمه  -
  المجتمع والبيئة

 العالقات العامه -

وضع خطط وجداول زمنية لتنفيذ   -3
 التوصيات التى توصلت اليها اللجنة .

 

وكيل الكليه لخدمه  - عدم اكتمال الخطط   - خطط وجداول زمنية  - 2022 2018
 لمجتمع والبيئة  ا
 العالقات العامه -
 
 

التأخير فى كتابة  - مشكل لجنة للمتابعة  - 2022 2018 المتابعة المستمرة للبرامج المقترحة -4
التقارير الخاصة 

 بالمتابعة  

وكيل الكليه لخدمه  -
  المجتمع والبيئة

 العالقات العامه -
 الجنة المتابعة  -

الخدمات معلنه بكافة  - 2022 2018 مة . االعالن عن الخدمات المقد--5
 السبل 

االعالن بسبل   -
 محدودة  

وكيل الكليه لخدمه  
  المجتمع والبيئة

 العالقات العامه  -
 ( itوحدة ) -

 

 



 

  
 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الثائى 
 خدمة المجتمع توظيف التعليم والبحوث العلميه ونقل  3-2

ى
التكنولوجيا ف

 والبيئة المحيطة والصناعة والتنمية
 
 

وع/المبادرة  المشر
 العملية التعليمية والبحثية لخدمة الصناعة 3-2-1

ى
ى مشاركة المجتمع ف  . تحفت 
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 
 يذ ف خاطر التنم

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

3-1-1-2 
شتتتتتتتتتتتتراكات 
جديتتتدة مفعلتتتة 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
مؤسستتتتتتتتتتات 
المجتمتتتتتتتتتتتتع 
المحتتتتتتتتتتتتتتيط 
والمؤسستتتتتات 
االستتتتتتتتثمارية 

 المختلفة
 

انشاء مركز لتسويق االبحاث التطبيقية  -1
بالكلية ومتابعة تطبيق الخطة البحثيه  

واولوياتها من البحوث التطبيقية واعداد 
تقرير سنوى عما تم تنفيذة وحصر 

حاث الممكن تسويقها وعقد منتدى باالب
سنوى مع الجهات المنتفعة وقاعدة بيانات  

محدثة دورية باالبحاث والجهات 
 المستفيدة  

 

فااعدة بيانات محدثة لالبحاث   - 2019 2018
 سنويا 

 

مركز تسويق  -
االبحاث غير 

 مفعل 

وكيل الكليه  -
لخدمه المجتمع  

 والبيئة 
 العالقات العامه -

 الكلية 10000

عقد اتفاقات وبروتوكوالت تعاون بين  -2
الكلية ومؤسسات المجتمع ورجال االعمال  

للطالب  للمشاركة فى التدريب الميدانى 
 واستحداث اماكن جديدة للتدريب 

 

اتفاقات وبروتوكوالت تعاون بين  - 2019 2018
 الكلية ومؤسسات المجتمع 

قلة االتفاقات  
وبروتوكوالت 

تعاون بين الكلية 
ومؤسسات 

 مجتمعال
 

وكيل الكليه  -
لخدمه المجتمع  

 والبيئة 
 العالقات العامه -
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 األنشطة  المستهدف 
 التنفيذ فترة 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 
3-2-1-2   

تدريب   برامج 
ميدانى مفعلة  
يشارك فى  
تاسيسها  
  مؤسسات

المجتمع المحيط  
ورجال االعمال  
لرفع مهارات  
 ةالطالب العملي

 

الميدانى توصيف برامج التدريب -1
وتصميم استمارة لمشاركة جهات 

 التدريب فى تقييم الطالب .
 
 

عدم اكتمال  - برنامج موصف للتدريب الميدانى  - 2019 2018
 البرنامج 

وكيل الكليه  -
لشئون التعليم  

 والطالب 
 

 تتت
 
 
 
 

 تتت

اجراء استبيان لرضى الطالب -2
ورضى جهات التدريب عن البرامج  

 المطبقة 
 

نتائج استبيانات رضى الطالب   - 2019 2018
 ورضى الجهات التدريبية

عدم استكمال  -
 االستبيان 

وحدة   -
 الجودة  

 

 

 

 

 



 

  
 

114 
 

 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 نفيذ الت

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 
3-2-1-3  

مراكز  
استشارات فنية  
متخصصة من  
السادة اعضاء 
هيئة التدريس  
لتقديم الدعم  
الفنى للمجتمع  

 المحيط
 
 

انشاء مراكز استشارات بالكلية تضم  -1
ذوى الخبرة من اعضاء هيئة التدريس 
لتقديم الدعم الفنى اللالزم واالستشارات 

 ية والفنية والمهنية   العلم
 
 

انشاء وتفعيل مركز  - 2019 2018
 االستشارات  

 
 

مركز  -
استشارات غير 

 مفعل 

وكيل الكلية  -
لشئون خدمة 

 المجتمع والبيئة  
وكيل الكليه  -

لشئون التعليم  
 والطالب 

 

  موازنة 25000

 الجامعة

 

 بدء العمل االستشارى -   اعالن عن انشطة المركز-2
عنها  انشطة المركز معلن -

 بكافة السبل 

سبل االعالن   -
 غير كافية  

وكيل الكلية  -
لشئون خدمة 

 المجتمع والبيئة  
وكيل الكليه  -

لشئون التعليم  
 والطالب 

 ( itوحدة)-

 

 

 

 



 

  
 

115 
 

 

يةو  والتطوير المستمر  ضمان جودة األداء المؤسسي -4  .التنمية المستدامة للموارد البشر

 

 كلفة المشروع  ت المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية

معايير اختيــار الايــاداي و يــاس األداء للكــوادر   1-1-4 المؤسسي .حوكمة األداء   4-1
 البشرية.

- 

نظم شفافة للمســاءلة والمحاســبية وتليــاي فعالــة   4-1-2
 للمتابعة  

- 

 - مشروع  ياس الرضا الوظيفى .   4-1-3

تنمية مستدامه لمهاراي و ــدراي المــوارد   4-2
 البشرية.

برامج تدريبية لتنمية  دراي ومهــاراي المــوارد   4-2-1
 البشرية وتلياي  ياس أثر مردود التدريب 

- 

ــة  4-3 ــوير والمتابع ــودة والتط ــم ادارة الج دع
 ألعتماد الكلية وبرامجها التعليمية . 

تأهيــا الجامعــة ك الكليــاي ك البــرامج ك المعامــا 4-3-1
 للحصوا على االعتماد . 

50,000 

ــب  1-4-4 ح الهيكلى واإلدارى .اإلصال  4-4 ــة لتواك ــة واإلداري ــا التنظيمي ــوير الهياك تط
 المتغيراي الحديثة . 

50,000 

 100,000 المجموع 
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 الهدف األول 
 سسحوكمة األداء المؤ 4-1

 
وع/المبادرة  المشر

ية. 4-1-1  معايت  إختيار القيادات  وقياس األداء للكوادر البشر
 للمتابعةشفافه للمساءلة والمحاسبة و آليات فعالة نظم 4-1-2
ي    4-1-3

وع قياس الرضا الوظيفى  مشر
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 يذ ف مخاطر التن

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

4-1-1-1  
معايير شفافه  

الختيار  
القيادات 
االكاديمية  
واإلدارية   

 موثقة ومعلنة  
 

التواصل مع الجامعة لوضع  -1
مقترحات خاصة بتحديث معايير اختيار  

 القيادات األكاديمية واالدراية .  
 

 . المعايير معلنة ومعتمدة   - 2019 2017
 

وجود مقاومة   -
من قبل بعض  
 الكوادر البشرية . 

 الكلية  عميد  -
رؤساء      -

 األقسام  
 مدير الكلية   -
 وكالء الكلية   -

 الجامعة تتت

تشكيل لجنة  من خالل مجلس الكلية  -2
لتحليل محتوى وتقدير شفافية المعايير  
المحدثة  الختيار القيادات األكاديمية  
واإلدارية فى ضوء القوانين واللوائح  

 والوضع الراهن .  

جلس الكلية  لجنة مشكلة من م- 2019 2017
 لتحديد معايير اختيار القيادات  

 

عدم اقبال  -
البعض على  

 اجراء االستبيان  
 

للجنة   -
المشكلة من  
قبل مجلس  
 الكلية    

عمل استبيان إلستطالع أراء  -3
القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية  
حول مقترح معايير اختيار القيادات 

   األكاديمية واالدارية 

وجود استبيان الستطالع   - 2019 2017
أراء القيادات االكاديمية  

 واالدارية بالكلية . 

عدم االلتزام  -
بإجراء المتابعة  

 الدورية 

لجنة   -
 اإلستبيانات  

 Itوحدة  -

سيتم مناقشة نتائج االستبيان   -4
 وعرضها على مجلس الكلية . 

تقارير عن أداء العاملين     - 2019 2017
 ة بناء على المقاييس المعلن

وحدة الجودة   - 
 بالكلية . 

 

مناقشة المعايير واعتمادها وتوثيقها  -5
 من مجلس الكلية . 

تقارير عن أداء العاملين بناء   2019 2017
 على المقاييس المعلنة  

وحدة الجودة   - 
 بالكلية . 

 

االعالن عن المعايير على الموقع  -6
 االلكترونى للكلية بعد اعتمادها  

وثيقة لمعايير اختيار    وجود 2019 2017
القيادات األكاديمية واإلدارية  

 معتمدة ومعلنه . 

وحدة الجودة   - 
 بالكلية . 

 ITوحدة  -
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 يذ ف مخاطر التن

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

 
4-1-1-2  

مقاييس  
شفافة  

قييم  لت
أداء 

الكوادر 
   البشرية 

 
 

تشكيل لجنة من قبل مجلس    الكلية -1
إلعداد مقاييس تقييم أداء الكوادر 
البشرية بالكلية فى ضوء القوانين 

 بالكلية.واللوائح المنظمة للعمل 
 
 

لجنة  - عدم اكتمال االليه  - آليات محدثة ومعلنة  - 2019 2017
  اإلستبيانات

 وحدة الجودة  -
 Itوحدة  -
 

  موازنة 25000

 الجامعة

 

مجلس -2 فى  المقاييس  هذه  مناقشة 
 الكلية وإقرارها وإعالنها.   

 

ارتفاع نسبة الرضا الوظيفى  - 2019 2017
. 

 

انخفاض نسبة   -
 الرضا  

 مجلس الكلية -
لجنة   -

  اإلستبيانات
 وحدة الجودة  -
 Itوحدة  -
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 المستهدف 
 

 األنشطة 

 فترة التنفيذ 

 فيذ مؤشرات التن

 
 

الجهات  يذ ف مخاطر التن
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 من
 
 الى
 

4-1-2-1  
آليات شفافة  
للمساءلة  
والمحاسبة  

 للمتابعة 

تشكيل لجنة من مجلس الكلية   -1
لصياغة آليات شفافة وموضوعية  

للمساءلة والمحاسبية للكوادر  
  -الفنية -البشرية )األكاديمية

 ة( بالكلية وإداراتها  اإلداري

وجود محاضر   - 2019 2017
 االجتماعات . 

 

 وضوح االليات  عدم   -
 

اللجنة   -
المشكلة من  
 مجلس الكلية  

 ت ت تتت
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

4-1-3-1 

مقتتتتتتتتتتتاييس 

واضتتتتتتتتتتتحة 

وموضتتتتوعية 

لتقيتتيم الرضتتا 

التتتتتتتتتتوظيفى 

للكتتتتتتتتتتتوادر 

البشتتتتتتتتتترية 

 بالكلية

األداء  -1 لمتابعة  واضحة  آليات  إعداد 
 -الفنية  -الوظيفى للكوادر البشرية )األكاديمية

 اإلدارية( بالكلية ، من خالل اللجنة المشكلة  

لمتابعة    وجود  - 2020 2019 واضحة  آليات 
ال للكوادر  الوظيفى  بشرية  األداء 

 بالكلية ، من خالل اللجنة المشكلة

التأخير فى إعداد   -
 االلية  

 الكلية  عميد -
 وكالء الكلية  -

 تت
 
 تت
 

االعالن عن  هذه اآلليات بعد اعتمادها من -2
 قبل مجلس الكلية  

 وجود آليات معتمدة ومعلنه . - 2020 2019
 ندوات ولقاءات -

سبل االعالن عن   -
 االليات غير كافية  

 وكالء الكلية -
 وحدة الجودة   -
 ITوحدة  -

 تت
 تت

 

توعية الكوادر البشرية بالكلية بآليات  -3
  المساءلة والمحاسبية والمتابعة. 

دورات تدريبية توعوية للكوادر  - 2020 2019
 البشرية 

عدم االلتزام  -
 بحضور الدورات 

 وكالء الكلية -
مديروحدة   -

 الجودة 

 تت
 تت

 

من قبل مجلس الكلية إلعداد    تشكيل لجنة  -4
للكوادر   الوظيفى  الرضا  لتقييم  مقاييس 

 البشرية بالكلية. 

عدم اكتمال  - محاضر اجتماعات اللجنة . - 2020 2019
 المحاضر  

 تت مجلس الكلية  -
 تت

 

األقسام  -5 فى مجالس  المقاييس  مناقشة هذه 
واللجان   واإلدارية  من  )األكاديمية  المنبثقة 

 مجلس الكلية(.

 وكالء الكلية -  مقاييس معتمده ومعلنة - 2020 2019
مدير وحدة   -

 الجودة 

 تت
 تت

 

 تت تت مجلس الكلية -  مقاييس معتمده ومعلنة - 2020 2019 اعتمادها من مجلس الكلية . -6
 

فة عدم االعالن بكا - مقاييس الرضا الوظيفى معلنة - 2020 2019 االعالن عن مقاييس الرضا الوظيفى   -7
 السبل 

 تت تت ITوحدة 
 

تطبيق مقاييس الرضا الوظيفى على  -8
 العاملين بالكلية .  

مقاييس الرضا الوظيفى مطبقة   - 2020 2019
 على العاملين بالكلية .  

عميد الكلية  - التأخير فى تطبيقها   -
 والوكالء 

 تت تت
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 الهدف الثائى 

ية. تنمية مستدامة لمهارات وقدرات ا 4-2  لموارد البشر

 

وع/المبادرة  المشر

ية وآليات  برامج 4-2-1  لقياس أثر ومردود التدريبتدربية لتنمية قدرات الموارد البشر
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 فيذ مؤشرات التن

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من 

4-2-1-1 
استتتتتتتتتتحداث 
بتتتتتتتتتتتتترامج 
تدريبيتتتتتتتتتتتة 
قتدرات   لتنمية 
ومهتتتتتتتتارات 
المتتتتتتتتتتتوارد 
البشتتترية فتتتى 
ضتتتتتتتتتتتتتتوء 
احتياجتتتتتتاتهم 
المهنيتتتتتتتتتتتة 
ومتطلبتتتتتتتات 
الوظيفتتتتتتتتتتتة 
لقياس  وآليات 
أثتتتتر متتتتردود 

 التدريب

تحديد االحتياجات التدريبية  -1
المناسبة للموارد البشرية بالكلية من  
 أعضاء هيئة التدريس واإلداريين . 

زيادة ملحوظة فى   - 2022 2017
عدد المشتركين فى  

الدورات التأهيلية ألعداد  
 الكوادر البشرية  

 

قلة فى عدد   -
المشتركين فى  

الدورات التأهيلية  
ألعداد الكوادر  

 البشرية  
 

 وحدة التدريب   -
 
 

 الجامعة تت

عداد خطة تدريب سنوية لتنمية  إ -2
قدرات الموارد البشرية تتضمن  

التدريبية ، وخطة زمنية  البرامج 
 لتنفيذها ، جهات التدريب المعتمدة . 

عدم اكتمال بنود   - خطة تدريب  وجود  - 2022 2017
 الخطة 

 رؤساء األقسام   -
المدير التنفيذى   -

 لوحدة الجودة
 لجامعة تت

 التدريبية   تنفيذ ومتابعة الخطة - -3
 

 خطة تدريب معتمدة  - 2022 2017
 تقارير المتابعة   -

عدم االلتزام   -
بتنفيذ الخطة  

التدريبية ومتابعتها  
 كاملة . 

 

 رؤساء األقسام   -
المدير   -

التنفيذى لوحدة  
 الجودة

 لجامعة تت

وجود استبيانات   - 2022 2017 قياس رضا الفئات عن تلك الدورات  -4
  لقياس رضا الفئات عن

 تلك الدورات 

عدم اسنكمال   -
 االستبيانات  

لجنة   -
 اإلستبيانات  

 لجامعة تت وحدة الجودة -
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 الهدف الثالث 

 .العتماد الكلية وبرامجها التعليمية.  دعم ادارات الجودة والتطوير والمتابعة 4-3

 

وع/المبادرة  المشر

امج / المعامل للحصول عىلي اإلعتماد تأهيل الكلية /  4-3-1  التر
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

4-3-1-1  

تطوير   
البرامج /  
المعامل  

للحصول على  
 االعتماد

 استحداث طرق تعليمية جديدة.-1
 

عمل تقارير مراجعة دورية  - 2018 2017
 عن المقررات والبرامج.  

 

ضعف وتأخر  -
 التمويل.

 رؤساء األقسام. -
اعضاء هيئة  -

 التدريس. 

 الجامعة   50000

عمل استبيانات دورية للطالب وذلك لقياس  -2
 عن المقررات.الرضا الطالبي 

عدم استكمال  - استبيانات دورية للطالب   - 2018 2017
 االستبيانات 

المدير التنفيذي   -
 لوحدة الجودة. 

 لجنة االستبيانات. -

 توصيف البرامج والمقررات. -3
 

  

يوجد برامج ومقررات  - 2018 2017
 موصفه  

عدم استكمال  -
 التوصيفات 

 االقسام العلمية  -
منسق الجودة   -

 باالقسام . 
 

بأحدث األجهزة تجهيز المعامل الطالبية -4
 العلمية  وذلك لرفع كفاءة 

  NORMSتحقيق   - 2018 2017
للمعامل الطالبية ومساحتها  

 بالنسبة العداد الطالب. 

 مدير الكلية  - معامل غير مجهزة  -
 وحدة المشتريات .  -

 

تجهيز المعامل البحثية  بأحدث األجهزة -5
مية  وذلك لتطوير منظومة البحث العلمى  العل

 بالكلية 

مراعاة المعايير القياسية - 2018 2017
 للمعامل .

 

معامل بحثية غير  -
 مجهزة 

رؤساء االقسام  -
 العلمية 

 مدير الكلية  -
 وحدة المشتريات  -
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 ابع الهدف الر

 اإلصالح الهيكىلي واإلداري 4-4

 

وع/المبادرة  المشر

ات الحديثة 4-4-1  تطويرالهياكل التنظيمية واالدارية لتواكب المتغت 
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 
 يذ ف خاطر التنم

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

4-4-1-1   
 

هياكل  
تنظيمية  
وإدارية  
ألقسام  
وإدارات  
الكلية 

ووحداتها  
 متطورة 

 

دراسة احتياجات الهياكل التنظيمية  -1
واإلدارية بالكلية ) جميع األقسام العلمية  

 وإدارات الكلية ووحداتها (. 
 

عدم وجود أماكن  زيادة الرضا الوظيفي. - 2019 2017
 للوحدات المستحدثة.

المدير التنفيذي   -
 لوحدة الجودة. 

مدير إدارة  -
 الكلية.

50,000  

العمل على استخدام النظم االدارية الحديثة -2
لزيادة كفاءة الهياكل التنظيمية واإلدارية  

 بالكلية  

ضعف الموارد  - المؤهلة.زيادة الكوادر البشرية  - 2019 2017
المالية لالنفاق على  

 تلك الوحدات. 

المدير التنفيذي   -
 لوحدة الجودة. 

مدير إدارة  -
 الكلية.

 

الهياكل االدارية والتنظيمية بالكلية تشكيل -3
بما يتناسب مع احتياجاتهم من النظم اإلدارية 

 الحديثة واعتمادها ونشرها . 
 

ومعلن   هيكل تنظيمي معتمد - 2019 2017
 . وموثق

 

هيكل تنظيمي  -
 . غيرمعلن وموثق

 

المدير التنفيذي   -
 لوحدة الجودة. 

مدير إدارة  -
 الكلية.

تدريبية أو ورش عمل لرفع عقد دورات -4
 كفاءة الهياكل اإلدارية والتنظيمية

 

وثائق  الدورات التدريبية لرفع - 2019 2017
 كفاءة الهياكل اإلدارية والتنظيمية

لتزام عدم اال -
بحضور الدورات 

 التدريبية  

المدير التنفيذي   -
 لوحدة الجودة. 

متابعة مستمرة ألداء تلك الهياكل اإلدارية  -5
 والتنظيمية 

ضعف  - وجود تقارير متابعة   - 2019 2017
 المتابعة 

مدير إدارة  -
 الكلية 

قياس رضا الكوادر البشرية  بهذه الهياكل -6
 االدارية والتنظيمية 

وجود استبيانات قياس رضا    - 2019 2017
 الهياكل االدارية 

عدم استكمال  -
 االستبيانات 

المدير التنفيذي   -
 لوحدة الجودة. 

 لجنة االستبيان  -
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 تكلفة المشروع   المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية 
تدعيم وتنويع مصادر تمويل البحوث   5-1

 ا البينية والتطبيقية وتسويقه

 

انشاء شبكة معلوماتية عن المعامل واالجهزة   5-1-1

العلمية بالكلية وربطها بوحدة المعامل واالجهزة العلمية  

 بالجامعة 

 
360,000 

االستخدام االمثل للموارد المالية بما   5-2

 يحقق رسالة وأهداف الكلية  

 

تقارير مالية ورقابة دورية تحقق المساءلة   5-2-1

 والشفافية 

 

 
100,000 

تشتتجيع الجهتتود الذاتيتتة لتتدعم وتطتتوير   5-3
 العملية التعليمية والبحثية والخدمية .

استحداث وتنوع واستدامة مصادر التمويل   5-3-1

 الذاتى

نشر ثقافة التمويل الذاتى للعملية التعليمية   5-3-2

 والبحثية والخدمية 

 

2.150.100 

 2.150.560 المجموع 

 

 

 

 تنمية الموارد المالية  -5
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 الهدف األول 

 تدعيم وتنويــــع مصادر تمويل البحوث البينية والتطبيقية وتسويقها 5-1

 

وع / المبادرة  المشر

العلمية بالكلية وربطها بوحدة ة معلوماتية عن المعامل واالجهزة انشاء شبك 5-1-1

 واالجهزة العلمية بالجامعة المعامل
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 األنشطة  المستهدف 

 التنفيذ  فترة 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

5-1-1-1  

تفعيل قواعد  

بيانات لجميع 

وحدات وأنشطة 

مركز الخدمة  

العامة بالكلية 

ذات الموارد   

 المادية 

حصر جميع وحدات وانشطة مركز الخدمة  -1
 الموارد  المادية بالكلية : العامة بالكلية ذات 

 األجهزة  -
 المعامل -
 الوحدات الموجودة والمستحدثة  -

الكوادر  نسبة الزيادة فى عدد  2019 2018
المدربة فى مجال جمع وتحليل  
 البيانات 

 

عدم كفاية الكوادر -
فى مجال تفعيل  
واستخدام برامج  
 قواعد البيانات  

 امين الكلية -
 

موازنة   - 10000
 الكلية

وحدة   -
 الجودة  

وحدة   -
تكنولوجيا  
 المعلومات 
 

استكمال توثيق بيانات األنشطة  -2  
 األعوام السابقةوحساباتها المالية عن 

نظم   - 2019 2018 تفعيل  فى  اإلنجاز  نسبة 
 المعلومات االدارية  

MIS بالكلية 
 

 امين الكلية - 
إدارة  الشئون -

 المالية
منسق الموارد   -

والتسهيالت 
والحسابات  

 حدة الجودة بو

إعداد قاعدة البيانات الخاصة بمركز  -3
الموجودة الخدمة العامة بالكلية بكل وحداته 

 والمستحدثة

تفعيل واستخدام برامج قواعد  2019 2018
 البيانات 

عدم تفعيل برامج  -
قواعد البيانات فى 
 بعض الوحدات  

 itوحدة  - 
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 لتنفيذ مؤشرات ا

 
 يذ ف مخاطر التن

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

5-1-1-2   
بنية تقنية  
ومعلوماتية  
للمعامل  
وجميع  
وحدات مركز  
الخدمة العامة  
 بالكلية  
الموجودة  
 والمستحدثة 

 

استكمال تشكيل وتجهيز المعامل  -1
ت  والوحدات المستحدثة بالكلية وتحديث آليا
تواصل جميع وحدات مركز الخدمة العامة  

 بالكلية مع الجامعة 
 

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

مستخدمى البريد  عدد  -
 التعليمى بين العاملين بالكلية 

 

عدم انتظام خدمة   -
 اإلنترنت: 

بسبب بطء أو إنقطاع   -
 الخدمة 
 

ضعف كفاءة مسئولى   -
 الخدمة بالكلية 

وحدة تكنولوجيا   -
    ITالمعلومات 

 دة المشتريات  وح -
مشروع شبكة   -

المعلومات 
 المركزى بالجامعة

 

موازنة   10000
 الكلية
 
 

دراسة حاجة المعامل وجميع وحدات -2
 مركز الخدمة العامة من األجهزة واآلالت   

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

ت نسبة الزيادة فى عدد  
المتعاملين بالرقم األكاديمى  
بين طالب البرامج المختلفة 
 بالكلية

 ة ادةسرعة االنترنت بالكليزي -
 

 وحدة المشتريات   - 
 

وحدات مركز إمداد المعامل وجميع  -3
الخدمة العامة بحاجتها من: ت الكوادر 

 الالزمة من اإلداريين والفنيين 
التجهيزات والبرامج الخاصة باإلتصاالت  -

اإللكترونية )أجهزة إتصال/ لبريد التعليمى / 
السرعة   -كلية ( الرقم األكاديمى لطلبة ال

 الكافية من خدمة اإلنترنت 

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

 االنترنت بالكلية زيادة سرعة  -
 

مشروع شبكة   - 
المعلومات 
 المركزى بالجامعة

 

إعداد خطة الصيانة والتحديث الدورى  -4
للمعامل والوحدات الموجودة والمستحدثة 

 سنويا .

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

م استكمال بنود عد - خطة الصيانة محدثة  -
 الخطة 

 أمين الكلية -
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للتعاون مع وحدة آلية معتمدة ومعلنة -5
إدارة الموارد والتسهيالت بالكلية فى مجال : 

 ت التعاقدات )عقود الصيانة (
 التسويق .- ت المشروعات 

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

 أمين الكلية - ألية غير معلنه - وجود ألية معتمدة ومعلنه   -
 

آلية معتمدة ومعلنة للتعاون والدعم مع    -6
 بالجامعةالوحدات ذات الصلة 

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

 أمين الكلية - ألية غير معلنه -  -وجود ألية معتمدة ومعلنه
 

ت تدريب فريق النشر اإللكتروني ألنشطة  7
مركز الخدمة العامة على موقع الكلية على  

  االنترنت

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

عدم االلتزام بحضور   - رورات التدريبية وثائق الد  -
 الدورات 

 وحدة الجودة  -
 وحدة التدريب   -

 ITوحدة  -

 2018 ت إمداد الفريق بحاجته من األجهزة الالزمة 8
 
 
 

2019 
 
 
 

عدد األخبار والصور 
والفيديوهات الخاصة بأنشطة 
الكلية التى تم نشرها إلكترونيا  
 فى كل فصل دراسي

 أمين الكلية - 
 وحدة المشتريات   -

دورة تدريبية للفريق فى مهارات إدارة -9
 المواقع اإللكترونية

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

عدم االلتزام بحضور   - وثائق الدرورات التدريبية -
 الدورات 

 وحدة الجودة  -
 وحدة التدريب   -

 ITوحدة  -
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

الجهات المسئولة   يذ ف التنمخاطر 
 عن التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

5-1-1-3  

  الشبكة إنشاء

  اإللكترونية 

  أجهزة لربط

 الحاسب

  فى   والبرامج

   المعامل

  والوحدات

  و  الموجودة

  المستحدثة 

  وتدريب

 بها   العاملين

  دراسى  فصل  كل  تدريبية  دورة  -1
 والوحدات بالمعامل  العاملين لتدريب 

  مجال   فى   والمستحدثة  لموجودةا
  الحفظ) المعلومات  شبكة  مع التعامل

  الملكية/   التأمين  / الصيانة/ التداول  /
   (  الفكرية

نسبة الزيادة فى عدد   - 2019 2018
العاملين الذين يتم  

كل فصل   تدريبهم
 دراسي. 

 

 الكلية  عميد -   -
  الكلية  وكيل -

 العليا للدراسات
  والبحوث

 

موازنة   250000
 لكليةا

  والتجهيزات  الضوابط إعداد -2
 المعلومات  بشبكة   المتعلقة

  الحفظ/    والتداول اإلستدعاء)  
/   واألزمات  األمان/   والتوثيق
 األخالقيات / والتحديث  الصيانة
 ( الفكرية والملكية

نشر دليل الضوابط   - 2019 2018
المتعلقة بشبكة  

بالكلية )ورقيا    المعلومات 
 إلكترونيا   /

تكنولوجيا  ة وحد 
 ITالمعلومات 

 وحدة الصيانة  -
 وحدة المشتريات -
وحدة إدارة   -

األزمات  
 والكوارث


