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 الهدف الثائى 

 االستخدام االمثل للموارد المالية بما يحقق رسالة وأهداف الكلية  5-2

 

وع / المبادرة  المشر

 تقارير مالية ورقابة دورية تحقق المساءلة والشفافية 5-2-1
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ فمخاطر التن     
الجهات المسئولة  

 التنفيذ عن 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

5-2-1-1   

الئحة  إعداد 

مالية مفصلة  

لألنشطة  

التدريبية  

والمجتمعية  

والعلمية ذات  

 الموارد 

ت إعداد الالئحة المتعلقة بضوابط األنشطة  1
 وبروتكوالت التعاون والتدريب 

المالية   - 2020 2019 الالئحة  اعتماد 
أنشطة  بجميع  الخاصة 
الخدمة   مركز  ووحدات 
العامة بالكلية ) ذات الموارد  

 المالية (

ذات توقف    - األنشطة 
الموارد بسبب عدم مالئمة  
واإلجراءات  القواعد 

 الجامعية

وحدة تكنولوجيا   -
   ITالمعلومات  

 وحدة الجودة  - 
مركز الخدمة   -

 العامة

موازنة   50000

 الكلية

( ورشة عمل مع الوحدات 2عدد  ) -2
المعنية إلعداد ضوابط األنشطة ذات الموارد  

 بالكلية 

اصة باورش  وثائق خ  - 2020 2019
 العمل 

عدم االلتزام بحضور   -
 الورض من البعض 

 وحدة الجودة  -

ورشة عمل مع الوحدات المعنية   --3
 بالجامعة . 

وثائق خاصة باورش   - 2020 2019
 العمل

عدم االلتزام بحضور   -
 الورض من البعض 

 وحدة الجودة  - -
 

وثائق خاصة باورش   - 2020 2019 ورشة عمل مع الوحدات المعنية بالكلية .-4
 العمل

عدم االلتزام  -
بحضور الورض من 

 البعض 

 وحدة الجودة  -
 

إعتماد الجامعة لالئحة المالية الخاصة  -5
 باألنشطة ذات الموارد بالكلية  

لالئحة المالية الخاصة - 2020 2019
باألنشطة ذات الموارد  

بالكلية  معتمدة من مجلس 
 الجامعة 

 وحدة الجودة  - 
مركز الخدمة   -

 العامة

 الضوابط عن واالعالن  التوعية-6

  التعاون بروتوكوالت وضوابط المالية

ً )   والتدريب ً  ورقيا  ( وإلكترونيا

عقد دورات  - 2020 2019

 تدريبية توعوية  

عدم االلتزام بحضور   -
 من البعضالدورات ا

 وحدة الجودة  -
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 يذ مؤشرات التنف
 

 مخاطر التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

كوادر   5-2-1-2

فى مجال إعداد   

وتوثيق ومراجعة  

األنشطة ذات  

 الموارد بالكلية 

تحديث التشكيل الخاص بفريق    -1

اإلعداد لألنشطة ذات الموارد 

 بالكلية

 

 

 

ر آلية معتمدة ومعلنة   2022 2019

لتقارير الخاصة ل

بجميع االنشطة ذات  

 الموارد 

  

تأخر الجامعة فى   -

تلبية احتياجات  

الكلية من بعض 

الكوادر المطلوبة 

فى الوحدات 

 المستحدثة بالكلية 

   وحدة تكنولوجيا  -

   (IT(   المعلومات 

 وحدة الجودة -

مركز الخدمة   -

 العامة

موازنة   50000

 الكلية

 
 
 

المرشحين ر  تأهيل العاملين و2

لفرق األنشطة فى مهارات تجهيز  

 وإدارة وتوثيق األنشطة 

زيادة عدد العاملين   - 2022 2019

الذين يتم تدريبهم 

إلعداد تقارير مالحظة  

 األنشطة ذات الموارد 

 وحدة الجودة - 

مركز الخدمة   -

 العامة

إستحداث منصب مالحظى  -3

األنشطة فى الهيكل  جودة 

حديد  اإلسترشادى للكلية وت

   مهامهم

منصب مالحظى  - 2022 2019

جودة األنشطة فى 

الهيكل اإلسترشادى 

  للكلية وتحديد مهامهم

  محدث 

 وحدة الجودة - 

الخدمة    - مركز 

 العامة
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 كل فى تدريبية دورة( 2) عدد-4

 فريق لتدريب  دراسى فصل

 5)     من نسبة وتأهيل اإلعداد

  العاملين من ًسنويا% ((  10 إلى

 : لكليةبا

 لألنشطة الفنية اإلدارة فى دورة

  شبكة/  الذكية السبورة الحاسب،)

 المعلومات،

DATASHOWفى   دورة 

 وإعداد لألنشطة المالية اإلدارة

 وتوثيقها بها الخاصة التقارير

 

وثائق   - 2022 2019

الدورات  

 التدريبيبة  

عدم االلتزام  -

بحضور  

الدورات من 

 البعض 

   وحدة تكنولوجيا  -

   (IT(   علومات الم

 وحدة الجودة -

  المالية لالئحة الجامعة إعتماد-5

 الموارد  ذات باألنشطة الخاصة

 المالية لالئحة ا - 2022 2019

 باألنشطة الخاصة

معتمدة  الموارد ذات

 من الجامعة 

مركز الخدمة   - 

 العامة

  للتقارير ومعلنة معتمدة  آلية-6

 الموارد ذات باألنشطة المتعلقة

 (  سنوية تقارير/   فصلية تقارير)

وجود آلية معتمدة  - 2022 2019

 ومعلنة  

  

 العمل  ورشة من اإلنتهاء-7

 مالحظى  فريق بتأهيل الخاصة

  تقارير إعداد مجال فى الجودة

 . األنشطة مالحظة

   وثائق الورشة   - 2022 2019
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 لهدف الثالث ا

  تشجيع الجهود الذاتية لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمية 5-3

وع والمبادرة   المشر

 استحداث وتنوع واستدامة مصادر التمويل الذائر 5-3-1

 التمويل الذائر للعملية التعليمية والبحثية والخدميةنشر ثقافة  5-3-2
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 األنشطة  المستهدف 
 ترة التنفيذ ف

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة   يذ ف مخاطر التن

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

5-3-1-1    

معمل معتمد من  

الوزارات  

والهيئات  

المختصة في  

 مجال الحاسب

تجهيز معمل حاسب بالمواصفات   -1
 المادية واإلدارية القياسية  المطلوبة 

عدد  نسبة    - 2019 2018 فى  الزيادة 
المعتمد   بالمعمل المتدربين

الدراسى   بالفصل  مقارنة 
 السابق 

على   %20 نسبة ) زيادة 
الفصل   فى  الدراسي األقل 

 التالي 

عدم كفاية الموارد  -
المتاحة لتجهيز المعمل 
بالمواصفات القياسية  

 المطلوبة
 

 وحدة المشتريات   -
وحدة تكنولوجيا   -

 ) ITالمعلومات (
  مركز الخدمة -

 العامة

100,000 
 

 

 

موازنة  

 الكلية

 
 

تجهيز القاعة المطلوبة للمعمل بكل ما -2
 يلزم 

عدم تجهيز فاعة  - قاعة معمل مجهزة  - 2019 2018
 المعمل بكل ما يلزم 

 وحدة المشتريات   -
 

اعتماد ونشر الالئحة اإلدارية والمالية    -3
 للمعمل المعتمد 

 

والمالية  الالئحة اإلدارية  - 2019 2018
 للمعمل معتمدة ومعلنه  

 

 وحدة المشتريات   - 
الخدمة    - مركز 

 العامة

التوعية واإلعالن عن الدورات -4
والخدمات للفئات المستفيدة )ورقي ا  
 والكتروني ا 

بنرات _  –وجود خطابات  - 2019 2018
النشر على الموقع  
 االلكترونى للكلية 

عدم كفاية أساليب   -
 النشر للتوعية 

 مركز الخدمة   -

  وحدة المشتريات - البطئ فى التجهيز   - فاعتين مجهزتين   - 2019 2018 استكمال تجهيز القاعتين  -5
مركز الخدمة   -

 العامة
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 المستهدف  
 
 

 األنشطة 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 نيذ فمخاطر الت

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

5-3-2-1   

تسهيالت  

مادية وفنية  

مؤهلة  

الستضافة  

األنشطة  

العلمية  

والتدريبية  

للمجتمع  

 المدنى 

( قاعة مجهزة لمناقشة الرسائل العلمية وعقد 2عدد )-1
  األنشطة التدريبية والعلمية

 

نسبة الزيادة فى عدد    - 2019 2018
بروتوكوالت التعاون  
مع الهيئات التى يتم 

شطة  إستضافة األن
  الخاصة بها

 

التأخر فى    -1
اإلجراءات المتعلقة  
بموافقة الجامعة  
والوزارة على 

اإلتفاقيات المبرمة 
مع منظمات  
 المجتمع المدنى

 
 
 وكيل الكلية -
وحدة  - 

 المشتريات
الخدمة    - مركز 

 العامة
تكنولوجيا - وحدة 

 المعلومات

موازنة   2000000
 الكلية

 
وال  -2 اإلدارية  الالئحة  الخدمات إعداد  وجدول  مالية 

 والتسهيالت ومصروفاتها   
والتسهيالت  - الخدمات  عن  واإلعالن  التوعية 

  ومصروفاتها
 ورقيا إلكترونيا 

زيادة نسبة  - 2019 2018
 المشروعات الطالبية 
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 لفةالتك

مصادر  
 التمويل 

 الى من

5-3-2-2    

استحداث برامج  
 دراسية جديدة  
) مثل السياحة  
والفندقة (  التى  

تواكب سوق العمل  
وتخدم المجتمع  

 المحلى

( قاعة للدراسة بالشعبة / عدد 3تجهيز عدد ) -1
 للشعبة ( مكتب للمقر األكاديمي واإلداري 2)

 

 اعتماد لجنة القطاع - 2019 2018
لالئحة الدراسية فى  

 البرامج الجديدة 
 

االنتهاء من تجهيز  -
القاعات المطلوبة بكافة  
 التجهيزات الالزمة

ضعف اإلقبال  -
على الشعبة 
 الجديدة 

 

وحدة    -
 المشتريات 

مركز الخدمة   -
 العامة

وحدة   -
تكنولوجيا  
 المعلومات

موازنة   150000
 الكلية

 
القليوبية التوعية واإلعالن عن الشعبة فى  -2

 والمحافظات المجاورة ) ورقيا وإلكترونيا ( 

 بنرات ...   - 2022 2018
 الموقع االلكترونى للكلية  -

بسبب ضعف 
التوعية واإلعالن  
فى المحافظات  
 المجاورة 

مركز الخدمة   -
 العامة

وحدة   -
تكنولوجيا  
 المعلومات

 
تشكيل للجنة المشرفة على الشعبة والوحدة   -3

 ملحقة بهااإلدارية ال
 

مشرفة على الشعبة  لجنة  2019 2018
والوحدة اإلدارية الملحقة 
 بها 

-  

مركز الخدمة   - 
 العامة

 



 

  
 

141 
 

 

 زيادة القدرة االستيعابية للكلية -6

 تكلفة المشروع   المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية 
ــة  6-1 ــة والبني ــأي الاائم ــين المنش ــتكماا وتحس اس

بمــا يتناســب والايــاداي التحتيــة ومــوارد التعلــيم 
 المرجعية . 

بنية تحتيــة ومــوارد للــتعلم مااســية إلعــداد   6-1-1
 الطالب 

1.260.000 

ــة  6-1-2 ــأي التعليميــ ــيانة المنشــ ــوير وصــ تطــ
 ومنظومة األمن والسالمة . 

تحسين نظم االتصاالي والمعلوماي فى مجاا   6-2
ادارة التعلــيم وعمليــاي التعلــيم والــتعلم والبحـــ  

 ى .  العلم

ــاي  6-2-1 ــة المعلوم ــة لتاني ــة التحتي ــدي  البني تح

واالستمرار فى تحديثها وتلبياتها للمتغيراي الحديثة 

 . 

4.800.000 

نظم لتفعيــا وتطــوير البوابــة اإللكترونيــة     6-2-2

ونظم المعلوماي اإلدارية والمكتبة الر ميــة وميكنــة 

 المكتباي والمستودع الر مى والتعليم اإللكترونى . 

 6.060.000 المجموع 

 

 

 
 

 



 

  
 

142 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف األول 

ى المنشآ 6-1 التعلم بما ت القائمة والبنية التحتية وموارد استكمال وتحسي 

 يتناسب والقياسات المرجعية

وع/المبادرة  المشر

 بنية تحتية وموارد للتعلم مناسبة ألعداد الطالب6-1-1
 تطوير وصيانة المنشأت التعليمية ومنظومة االمن والسالمة.  6-1-2
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

6-1-1-1  

استكمال  

 البناء  

 

تحديد المواصفات الخاصة بالمبانى   -1
بما يلبى االحتياجات  والقاعات الدراسية

 التعليمية
 

المبانى    -  2019 2017 حالة  عن  تقرير 
واإلحتياجات فى الوضع الراهن فى  

 األولىبداية السنة 
المطلوبة   - بالمواصفات  قائمة 

 للمبانى 

عدم إستيفاء تقرير  -
عن المبانى  

واإلحتياجات فى  
 الوضع الراهن

 القيادة األكاديمية-
 األقسام العلمية - 
 ة الكليةادار -
 

 الجامعة 500000

التوسع فى المبانى الجديدة   -2
واإلنشاءات التى تلبى االحتياجات 

 مبانى ادارية(    -التعليمية )مبانى تعليمية 
 

2017 2018 
نسبة  - من    %30استكمال 

فى    المطلوبة  المبانى  و  االنشاءات 
 السنة االولى

من    %70استكمال نسبة  -
وبة فى  االنشاءات و المبانى المطل

 السنة الثانية

نسبة  استك- من    % 100مال 
فى    المطلوبة  المبانى  و  االنشاءات 

 السنة الثالثة

 
قلة اإلمكانات المادية  -

 الالزمة للتنفيذ 

 القيادة االكاديمية-
 االدارة الهندسية-
 المشتريات  -

 

 2022 2017 احالل وتجديد مبنى موسيقى -3
  لموافقة على االحالل والتجديد .-

 مبنى موسيقى محدث  -

عدم استكمال المنشآت  
. قلة الموارد المادية  

 المتاحة .
عدم مراجعة االدارة  

 الهندسية

 مجلس الجامعة -
المراكز -

االستشارية  
الهندسة  بكليات 

 بالجامعة . 
االدارة الهندسية -

 بالجامعة

 الجامعة 20000
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

الجهات  يذ ف اطر التنمخ
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-1-1-2    
تقييم األداء  
الوظيفى  
للمبانى  
   القائمة

 

تقييم حالة المبانى المنشأة    -1
بالفعل فى ضوء طبيعة االنشطة  

 المقدمة من خالله 
 

تقرير عن حالة المباني     - 2022 2017
ضوء أدائها   المنشأة بالفعل فى 
 أشهر.  6الوظيفى  خالل

قائمة باحتياجات المبانى    - 
 وأولويات تنفيذ العمل 

 
 

عدم إستيفاء   -
تقرير عن المبانى  
واإلحتياجات فى  
 0الوضع الراهن

القيادة -
 االكاديمية 

االدارة  -
 الهندسية   

وحدة  - 
 الجودة

 تتتت  تتت
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 التنفيذ  مؤشرات 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-1-1-3   
البنية  صيانة 

التحتية  
 القائمة 

 

اعداد خطة لصيانة المدرجات   -1
والمعامل والورش والمرافق  
االساسية بالكلية وتنفيذها  
 ومتابعتها 

 

قائمة بمواطن القصور   - 2022 2017
 ضعف بالبنية التحتية. وال
 خطة الصيانة  -
 
 تقارير المتابعة    -
التحتية    - للبنية  صيانة 

على    %100بالكلية بنسبة  
 مدار خمس سنوات . 

 
البنية    - باحتياجات  قائمة 

خامات   من  التحتية 
 وأدوات وعمليات الصيانة 

 

قلة الموارد   -
 المادية

 دارة الكلية ا -
االدارة  -

 الهندسية 
 المشتريات  -
 
 
 
 ادارة الكلية  -
االدارة  -

 الهندسية 
 المشتريات   -

 

 الجامعة   500000
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 األنشطة  المستهدف 

 التنفيذ فترة 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

6-1-2-1   
استكمال  
مواطن  
القصور فى  
 البنية التحتية  

 

الستكمال مواطن  وضع خطة -1
 القصور في البنية التحتية 

 

فى    - 2022 2017 القصور  مواطن  استكمال 
بنسبة  البنية   فى    %50التحتية 

 السنة االولى 
فى    - القصور  مواطن  استكمال 

بنسبة   التحتية  فى    %50البنية 
 السنة الثانية 

بجودة     - تعمل  مرافق  وجود 
الكلية   أنشطة  خدمة  فى  تسهم 

 % 100بنسبة  
  

الموارد   قلة  -
 المادية . 

 إدارة الكلية   -
المجالس -

 الحاكمة
القيادة -

 االكاديمية 
 

 تتت تتت
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-1-2-2  
انشاء نظام  
للصيانة على  
  مستوى 

 لكليةا
 

استحداث وحدة ادارية جديدة  -1
داخل الهيكل التنظيمى للكلية مسئولة 

 التدريب والصيانة عن عملية 
 

2018 2022 
ضمن    - والصيانة  للتدريب  وحدة  وجود 

ذات  بالكلية  االدارى  التنظيمى  الهيكل 
الكلية ولها توصيف   تبعية واضحة إلدارة 

 وظيفى محدد فى خالل السنة االولى.  

م  - لوحدة وجود  ومجهز  مؤثث  قر 
 التدريب والصيانة وكفاءة عالية. 

 وجود خطة للتدريب والصيانة بالكلية.  -
 باإلحتياجات التدريبية قائمة  -
فى    - الدورية  الصيانة  عمليات  اجراء 

 %100مواعيدها المحددة بنسبة 

 إدارة الكلية - 
التدريب  ة  وحد  -

 والصيانة 
 وحدة الجودة  -
 

 الجامعة  20000

عمل دورات تدريبية متخصصة   -2
في  اعمال الصيانة لكل من الفنيين 
 والعمال بالكلية

 

عمال وفنيين مدربين على اعمال وجود  - 2022 2018
 الصيانة بالكلية بنسبة

 فى خالل خمس سنوات 100% 

دورة  تدريبية  العمال 100عمل -
دورة   20الصيانة للعمال والفنيين بواقع 

 شهريا  

 ةادارة الكلي - 
 االدارة الهندسية -
  المشتريات -

 

 الجامعة  20000
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 األنشطة  المستهدف 

 التنفيذ فترة 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

6-1-2-3   

  استكمال

  مواطن

  فى القصور

 التحتية  البنية

 وضع خطة الستكمال مواطن  -1
 القصور في البنية التحتية 

 

البنية   - 2022 2017 باحتياجات  قائمة 
من   وأدوات  التحتية  خامات 

 وعمليات الصيانة 
فى    - القصور  مواطن  استكمال 

بنسبة   التحتية  فى    %50البنية 
 السنة االولى 

فى  - القصور  مواطن  استكمال 
بنسبة   التحتية  فى    % 50البنية 

 السنة الثانية 
ة  وجود مرافق تعمل بجود -

تسهم فى خدمة أنشطة الكلية  
    .% 100بنسبة  

  
 الكلية ادارة -
  االدارة -

 الهندسية 
  المشتريات -
 

20000  
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 الهدف الثائى 

 مجال إدا 6-2
ى
ى نظم االتصاالت والمعلومات ف  رة التعليم وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلىمتحسي 

 

وع/المبادرة  المشر

 تحديثها  6-2-1
ى
ات الحديثةتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات واإلستمرار ف  وتلبياتها للمتغت 

ونية وننظم المعلومات اإلدارية والمكتبة الرقمية وميكنة ا  6-2-2 لمكتبات نظم لتفعيل وتطوير البوابة اإللكتر

وئى   والمستودع الرقىم والتعليم اإللكتر
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 التنفيذ مخاطر  مؤشرات التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

6-2-1-1  
ستكمال وإصالح  ا

البنية التحية  
الموجودة  
 لالتصاالت  

 
 

  وضع وتنفيذ خطة الستكمال -
البنية التحتية لنظم  
 االتصاالت بالكلية 

 
 

2018 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
الكلية    تزويد   -

والمعدات  بالتجهيزات  
)عالية   واألجهزة 
الالزمة   المواصفات( 
بنسبة   االتصاالت  لنظم 

 .  االول خالل العام  50%
الكلية  ت   - زويد 

والمعدات   بالتجهيزات 
عالية    ( واألجهزة 
الالزمة     ) المواصفات 
بنسبة    االتصاالت  لنظم 

العام    100 خالل   %
 .  الثانى

االنترنت  تو  - صيل 
بنسبة   %    50بالكلية 

 .  السنة االولى خالل 

الوصول الى نسبة   -
لتعميم الشبكة    % 100

بالكلية خالل السنة  
 . الثانية

 

ة الموارد  قل -
 0المالية المتاحة 

 

 ادارة الكلية  -
قسم تكنولوجيا   -

 التعليم 
االدارة   -

 الهندسية 
 المشتريات  -
 

1000000 
 

 الجامعة
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صتتيانة البنيتتة التحتيتتة لتتنظم  -
 0المعلومات

 
 

 
2018 

 
2020 

تقرير عن عمل أجهزة    -
لنظم   التحتية   البنية 
شهر   كل  االتصاالت 
الشركة   عمل  لتقييم 

الصيانة    القائمة بعمل 
 الدورية. 

تحديث اجهزة البنية   -
  التحتية  لنظم االتصاالت

  فعال بالكلية الموجودة  
  على مدار %100بنسبة

 . الخمس سنوات 
 
 

قلة الموارد   -
 0المالية المتاحة 

 

 
 ادارة الكلية    -
قسم تكنولوجيا   -

 التعليم
 فريق العمل   -
 المشتريات  -
 

 

  
 الجامعة
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
 

 مخاطر التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

 

6-2-1-2 
إنشتتتاء بنيتتتة 
تحتيتة لشتتبكة 
الكليتتة عاليتتة 
الستتتتتتتتتترعة 

 وآمنة
 

تطتتتتوير موقتتتتع الكليتتتتة علتتتتى  - 
 0اإلنترنت وربطة بموقع الجامعة

 

 
 

الكلية   تطوير موقع  - 2018 2017
وتحديث قاعدة  
البيانات بنسبة  

100 % 
التطوير المستمر و   -

تحسين الموقع  
واستمرار تحديث  

   قاعدة البيانات دوريا  
 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية  -
 فريق العمل   -
وحدة الشبكات   -

 بالجامعة
 
 

 الجامعة   1000000

  الشبكة وتأمين  سرعة  زيادةعمل   -
 ةبالكلي

 

  تطوير شبكة الكلية  - 2018 2017
خالل   %40بنسبة  

   السنة االولى 
  تطوير شبكة الكلية  -

فى    %40بنسبة  
 السنة الثانية  

  تطوير شبكة الكلية  -
فى    %20بنسبة  

 السنة الثالثة. 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية  -
 فريق العمل   -
وحدة الشبكات   -

 بالجامعة
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 األنشطة  ستهدف الم
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
 

 مخاطر التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

 

6-2-1-3  
استكمال  

احتياج الكلية  
من اجهزة  
الحاسبات 
 وملحقاتها 

 
 

تزويد معامل الكلية وإداراتها   -
المختلفة بأجهزة الحاسبات 

 .   وملحقاتها

 

 
 

2017 2022 
تزويد الكلية   -

بأجهزة الحاسب  
وملحقاتها بنسبة  

فى السنة    25%
 األولى

تزويد الكلية   -
بأجهزة الحاسب  

اتها بنسبة  وملحق
فى السنة    25%

 الثانية 

تزويد الكلية   -
بأجهزة الحاسب  
وملحقاتها بنسبة  

فى السنة    25%
 الثالثة 

 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية  -
 فريق العمل   -
 المشتريات   -
 
 

 الجامعة   500000
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
 

 مخاطر التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

 

6-2-1-4  
استكمال  
وإصالح  

البنية التحية  
الموجودة  
 لالتصاالت  

 
 

تكمال  وضع وتنفيذ خطة الس  -
البنية التحتية لنظم االتصاالت  

 .  بالكلية

 

 
 

2017 2022 
الكلية    - تزويد 

والمعدات   بالتجهيزات 
)عالية   واألجهزة 
الالزمة   المواصفات( 
االتصاالت   لنظم 

خالل    %50بنسبة  
 العام االول. 

تزويد الكلية   -
بالتجهيزات والمعدات  

واألجهزة ) عالية  
المواصفات (   
الالزمة لنظم  

الت بنسبة   االتصا
% خالل العام  100
 الثانى. 

االنترنت  توصيل  -
%    50بالكلية بنسبة 

 خالل السنة االولى 
الوصول الى نسبة   -

لتعميم    % 100
الشبكة بالكلية خالل  

 السنة الثانية. 

 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية     - 
قسم تكنولوجيا   -

 التعليم 
 االدارة الهندسية  -
 شتريات الم -
 
 
 

 الجامعة   1000000
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة عن   مخاطر التنفيذ 

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-2-2-1  

تطتتتتتتتتتتتتوير 
مقتتتتتتتتتتررات 

 إلكترونية
 

تحويل المقررات الدراسية بالكلية   -
   الى مقررات الكترونية

 

تحويل مقررات   - 2022 2017
الكلية إلى مقررات  
الكترونية ونشرها  
على موقع الكلية  

من    %30بنسبة  
خالل   المقررات 

 0الخمس سنوات 
 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية   - 
 االقسام العلمية  -
 فريق العمل  -
مركز التعليم   -

 االلكترونى بالجامعة 
 
 
 
 
 

 تتتتتتتت  تتتتتتتت 
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 األنشطة  لمستهدف ا

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة عن   مخاطر التنفيذ 

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-2-2-2  
إنشاء بوابة  
الكترونية  
مبنية على  

أحدث 
التقنيات  
 للكلية

 

   انشاء البوابة االلكترونية للكلية   - 

 

 
 

وجود صفحات   - 2022 2018
اء هيئة  ألعض

التدريس على البوابة  
فى   % 100بنسبة  

 السنة األولى 
 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية  - 
 فريق العمل  -
أعضاء هيئة   -

 التدريس 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة 100000
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة عن   مخاطر التنفيذ 

 التنفيذ 
 لتكلفةا

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-2-2-3    
تفعيتتتتتتتتتتتتتتل 
استتتتتتتتتتتخدام 
تقنيتتتتتتتتتتتتتتة 
متتتتتتتتؤتمرات 

 الفيديو

باألجهزة      -  الكلية  تزويد 
لمؤتمرات   الالزمة  والبرمجيات 

على  الفيد الفنيين  وتدريب  يو 
 استخدامه 

 

 
 

2018 2022 
شبكة    - وجود 

الفيديو   مؤتمرات 
بنسبة   تعمل  بالكلية 

خالل    100  %
 عامين

 
 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية    - 
 وحدة الجودة   - 
 فريق العمل  -
 المشتريات  -
 
 
 
 
 
 

 الجامعة 500000
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة عن   التنفيذ مخاطر 

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-2-2-4    
إدخال 

التطبيقات  
الحديثة  
 للحاسب 

 

انشاء وحدة انتاج برامج   -
 الكمبيوتر التعليمية بالكلية 

 
 

وجود فنيين   - 2022 2018
مدربين على تشغيل  

شبكة  واستخدام 

مؤتمرات الفيديو خالل 
 العام الثالث 

تزويد الوحدة باألجهزة   -
والملحقات والبرامج 

فى  %50المطلوبة بنسبة 
 العام األول

فى العام  %50وبنسبة   -
 الثانى 

انتاج برامج  تعليمية  -
من   %20بنسبة 

المقررات الدراسية 
الخطة سنويا خالل 

 الخمسية 

 
 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية  -
 وحدة الجودة   - 
قسم تكنولوجيا   -

 التعليم
  المشتريات

 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة 250000
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 األنشطة  المستهدف 

 تنفيذ فترة ال

 مؤشرات التنفيذ 

 
الجهات المسئولة عن   مخاطر التنفيذ 

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

6-2-2-5    
إنشاء نظم  

إدارة  
 المعلومات  

 

تطوير نظم العمل االدارى فى   -
الكلية من خالل نظم  

 المعلومات

 

2017 2022 
داخلية   - شبكة  وجود 

األقسام   تربط  بالكلية 
واإلدارية  العلمي ة 

بنسبة   ببعضها  المختلفة 
 خالل عامين  100%

وجود فئات مختلفة   -
بالكلية قادرة على  

استخدام أنظمة ادارة 
المعلومات بالكلية من  
خالل الشبكة بنسبة  

 .  فى العام الثالث 100%

 
 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 ادارة الكلية  -
 وحدة الجودة   - 
قسم تكنولوجيا   -

 مالتعلي
  المشتريات

 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة 300000
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 التنفيذ مؤشرات 

 
الجهات المسئولة عن   مخاطر التنفيذ 

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

 

6-2-2-6   
تفعيل  

استخدام 
المكتبات  
 الرقمية 

 

تحويل مكتبة الكلية إلى مكتبة   -
عضاء هيئة  رقمية وتدريب أ

كتبة  التدريس والعاملين بالم
على استخدام المكتبة  

ة. الرقمي   

وجود عاملين بالمكتبة  - 2022 2018
مدربين على ادخال  

بيانات الكتب  فى المكتبة 
  %100الرقمية بنسبة 
 خالل العام األول

وجود أعضاء هيئة  -
تدريس ومعاونيهم   

مدربين على استخدام  
المكتبة الرقمية بنسبة  

خالل العامين  100%
 األول والثانى 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 الكلية . ادارة  -
االقسام العلمية   -

 واإلدارية  
وحدة الشبكات    - 

 بالجامعة
 فريق العمل   - 
 
 
 
 
 

 الجامعة 100000

ادخال بيانات الكتب   -
والدوريات والدراسات  
الموجودة بالمكتبة إلى 
  المكتبة الرقمية بنسبة  

خالل العامين  100%
 األول والثانى 

قلة الموارد   -
المالية  
 0المتاحة

 

 وحدة الجودة -
 ادارة المكتبة .  -
 فريق العمل  -
 

 الجامعة   50000
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 كلية تعزيز المكانة الدولية لل -7

 تكلفة المشروع   المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية 
التنيعع والديدرة وضع استراتيجية لتدويل التعليي    و   7-1

علييا اتقتدييا  بييا عديير الاييدود تييع المزس ييا  المتم يي ة 
 إقليميًا ودوليًا . 

التعسييع  ييا جييراتا الشييرارا  اتسييتراتيجية جيي   الكلييية  7-1-1
تيييع المزس يييا  التعليميييية  يييا جيييراتا  راد ميييية تشيييتر ة و ييي  

 احتياجا  سعق العمل علا الم تعى المالا . 

650,000 
 

 

 

 

تع المزس ا  الدولية ذا   تشتر ة  باثية  تشروعا  7-1-2
 الصلة لال بعض المشكال  المجتمعية . 

إقشاء وحدة لجذب ورعا ة الطالب العا دي   ا الدو   7-1-3
 العربية وات ريقية . 

 التصيييينيفا   يييي  تتددتيييية تراريييي  الجاتعيييية تدييييعء 7-2
 . الدوليةاتقليمية و 

الدولية للجاتعا   تااولة تطد   تتطلبا  التصنيفا   7-2-1
 . 

50.000 

تشيييييجيع تبييييياد   علييييياء ه  ييييية التيييييدري  تيييييع  7-3
الجاتعيييا  عليييا الم يييتعى اتقليميييا  يييا  ا ييية الديييراتا 

 واألقشطة العلمية والباثية . 

تعقيييع إتفاقيييا   عاليية لتبيياد   عليياء ه  يية التييدري   7-3-1
 للتعلي  والباث العلما .

10,000 

 710,000 المجموع
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 الهدف األول 

 ودوليا ًوضع  7-1
ً
ة إقليما اتيجية لتدويل التعليم والتنوع والقدرة عىل االنتقال به عتر الحدود مع المؤسسات المتمت    استر

وع  المبادرة /  المشر

اتيجية بي   الكلية مع المؤسسات 7-1-1 اكات االستر كة وفق التوسع ف  برامج الشر التعليمية ف  برامج أكاديمية مشتر
 المستوى المحىلاحتياجات سوق العمل عىل 

كة لحل بعض المشكالت المجتمعية7-1-2 وعات بحثية مشتر  مشر
 إنشاء وحدة  لجذب ورعاية الطالب الوافدين من الدول العربية  واالفريقية7-1-3
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من 

7-1-1-1  

التوسع فى  

برامج  

الشراكات  

اإلستراتيجية  

بين الكلية 

والمؤسسات 

التعليمية فى  

برامج  

مشتركة وفق  

احتياجات 

سوق العمل  

ى عل

المستوى 

   المحلى . 

 بالكلية 
 

عمرررل برتوكررروالت تعررراون برررين  -

الكليررررة والمؤسسررررات التعليميررررة 

المتنوعررررة للتعرررراون فررررى إعررررداد 

أخصررائى نرروعى فررى التخصصررات 

التربيررة  –يررة الفنيررة اآلتيررة ) الترب

االعررررالم التربرررروى  –الموسرررريقية 

تكنولوجيررررا  –االقتصرررراد المنزلررررى 

ً   –التعليم    رياض االطفرال ( ومواكبرا

 لمتطلبات سوق العمل . 

 

2017 2022 
برتوكررروالت تعررراون مرررع  -

المؤسسررررررررات التعليميررررررررة 

المتميرررزة وزيرررادة اإلشرررراف 

 المشترك 

ضعف الترويج   -

 للبرامج

وكيررل الكليررة  -

لشررئون خدمررة 

المجتمرررررررررررع 

 وتنمية البيئة 

 ITوحدة  -

 وحدة الجودة

 الجامعة 300000

زيادة عدد المشرروعات البحثيرة  -

علرررررى  وتسرررررويقهاالتطبيقيرررررة 

 المستوى المحلى واإلقليمى . 

 

2017 2020 
مشروعات بحثيرة وتطبيقيرة -

وجرررررارى تسرررررويقها علرررررى 

 المستوى المحلى واإلقليمى 

 

وكيررل الكليررة  - ضعف الترويج   -

لشررئون خدمررة 

المجتمررررررررررررع 

 .وتنمية البيئة 

وكيررل الكليررة  -

للدراسات العليا 

 والبحوث 

 ITوحدة  -

 وحدة الجودة
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ة احتياجات سوق  عمل دراسة لمعرف 
 العمل عربيا ودوليا  

2017 2022 
لمعرفرررة احتياجرررات  دراسرررة-

 .سوق العمل 

 

فى    - التأخير 
 . عمل الدراسة  

وكيررل الكليررة  -

لشررئون خدمررة 

المجتمررررررررررررع 

 .وتنمية البيئة 

 ITوحدة  -

 وحدة الجودة

 
عمل برامج تسويقية للبرامج 

واالشتراك بها فى  المتميزة بالكلية  

ل على مراكز مسابقات للحصو

 متميزة . 

2017 2022  
 برامج تسويقية متميزة 

وكيررل الكليررة  - ضعف الترويج  -

لشررئون خدمررة 

المجتمررررررررررررع 

 .وتنمية البيئة 

 ITوحدة  -

 .  وحدة الجودة
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

  مصادر
 التمويل 

 الى من 

7-1-1-2   
برامج أكاديمية  

متخصصة  

تسمح للطالب 

األجانب 

بالدراسة 

 بالكلية 
 

استحداث برامج دراسية متميزة  -
ذات تخصصرررات غيتتتر تقليديتتتة 

مختلفررررة ومالئمررررة لقرررردراتهم 

 وامكاناتهم .

2017 2022 
 برامج أكاديمية متميزة  -
 

صعوبة التسويق   -
 قسام رؤساء األ -    لهذه البرامج

أعضتتتاء هيئتتتة  -
 التدريس 

   الوكالء -

 الجامعة 50000

بتتترامج تستتتويقية متميتتتزة لهتتتذه  -
 .البرامج 

 

2017 2022 
  برامج تسويقية متميتزة  -

. 
 

صعوبة التسويق   -
 رؤساء األقسام  -    لهذه البرامج

أعضتتتاء هيئتتتة  -
 التدريس 

   الوكالء -

عمل دراسة لمعرفة احتياجات  -
 .  ودوليا   سوق العمل عربيا 

لمعرفة    -   دراسة 
 احتياجات سوق العمل 

التأخير فى إعداد   -
 رؤساء األقسام  - الدراسة  

أعضتتتاء هيئتتتة  -
 التدريس 

   الوكالء -
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 مخاطر التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

7-1-2-1 

مشرررررروعات 

بحثيرررررررررررررة 

لحرل  مشتركة 

بعررررررررررررررض 

المشررررررركالت 

 المجتمعية .

  مجال  فى بحثية  مشروعات  عمل -
  تنمية فى  ومشاركا   التخصص
 . البيئة وخدمة  المجتمع 

 

2017 
 
 
 
 

2022 
عرردد مررن المشررروعات  -

البحثيررة التطبيقيررة فررى 

تنميررة المجتمررع وخدمررة 

  البيئة .

 

قلررررة اإلمكانيررررات  -

 والماليةالمادية 

 

 

 

اء رؤسررررررررررررر -

 األقسام 

أعضرراء هيئررة  -

 التدريس 

 

200000 
 
 

 الجامعة
 
 
 
 
 
 

 

7-1-2-2  

تعزيز 

القدرات 

البحثية لدى 

أعضاء هيئة  

التدريس 

بالجامعة مع  

تعزيز 

قدراتهم غلى  

االبتكار  

 واإلبداع

عقرررد دورات تدريبيرررة ألعضررراء  -

هيئة التدريس عن أهميرة النشرر 

 المحلى والدولى .

 

2017 2020 
ألعضراء دورات تدريبية   -

هيئة التدريس عرن أهميرة 

 النشر المحلى والدولى .

اإلمكانيات    - قلة 

 المادية والمالية 
 وحدة الجودة  -

صرررف مكافئررات تشررجيعية للنشررر  -

المحلرررى والررردولى تطويرررع البحرررث 

العلمررى والتقنررى لمقتضرريات مسرريرة 

 التنمية . 

 

2017 2022 
تحفيرررز أعضررراء هيئرررة - -

الترردريس ماديررا ومعنويررا 

نشررر الرردولى فررى خدمررة لل

 التنمية بالدولة.

 

اإلمكانيات    - قلة 

 المادية والمالية 
 عميد الكلية  -

 علمية للكلية.مجلة وجود  -
2017 2022 

 علمية للكلية مجلة يوجد  -

 محكمة .

اإلمكانيات    - قلة 

 المادية والمالية 

 عميد الكلية . -

وكيل الكلية   -

للدراسات العليا  

 والبحوث .
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 األنشطة  ستهدف الم

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف خاطر التنم
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

7-1-3-1 
إنشرراء وحرردة 

لجرررررررررررررذب 

ورعايررررررررررة 

الطرررررررررررالب 

الوافرردين مررن 

العربية  الدول 

 واإلفريقية 
 

للبرامج    - تسويقية  برامج  عمل 
 التعليمية المتميزة بالكلية 

2017 2018 
برامج تسويقية متميتزة   -

وبتتترامج تعليميتتتة لجتتتذب 
 الطالب الوافدين

 معوقات إدارية  -
 معوقات مالية . -
  صعوبة الترويج -

 

وكيتتتل الكليتتتة  -
لشئون التعلتيم 

 والطالب 

وكيتتتل الكليتتتة  -
لشتتتتتتتتتتتتتئون 
الدراستتتتتتتتتات 
العليتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 والبحوث 

 شئون الطالب  -

 رعاية الشباب  -
 IT وحدة

 الجامعة 100000

عايتتتة متكامتتتل عمتتتل برنتتتامج ر -
 للطالب الوافدين 

 

2017 2018 
 . برامج رعاية متكاملة -

 

 

 معوقات إدارية  -
 معوقات مالية . -

 

 
انشاء مكاتب خاصة للتعامل مع  

 الطالب الوافدين   

2017 2018  
 مكتب لشئون الوافدين . 

 معوقات إدارية  -
 معوقات مالية . -
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 الهدف الثائى 

 التصنيفات  7-2
ى
 مراكز متقدمة ف

ى
 الدولية المختلفةتبوء الكلية  ف

 

وع/المبادرة  المشر

 .محاولة تطبيق متطلبات  التصنيفات الدولية المختلفة للجامعات 7-2-1
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 

 يذ ف مخاطر التن

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

7-2-1-1 
محاولة  تطبيق  
متطلبات   
التصنيفات 
الدولية 
المختلفة 
 للجامعات 

إنشتتاء قاعتتدة البيانتتات للنشتتر العلمتتى  -
 ألعضاء هيئة التدريس .

 

نات للنشر العلمى وربطها  قاعدة بيا - 2022 2017
 معوقات إدارية  - بالقواعد العالمية 

 معوقات مالية . -

 

 ITوحدة  -
أعضاء هيئة  -

 التدريس  
رؤساء  -

 األقسام 
معيار منسق  -

 البحث العلمى 

 تتتت  50000

تفعيل وتحديث مواقع وقواعد بيانات   -
النشر العلمى على بوابة الجامعة  

 اإللكترونية

2017 2022 
معة على مركز متقدم  حصول الجا -

  فى التصنيف العالمى للجامعة
 

 ITوحدة  -
أعضاء هيئة  -

 التدريس  
رؤساء  -

 األقسام 

عمتتل ورش ونتتدوات للتعريتتف بأهميتتة  -
النشتتر فتتى أمتتاكن علتتى المستتتوى المحلتتى 

 والدولى  

2017 2022 
ورش عمتتتل ودورات عتتتن أهميتتتة  -

النشتتتر علتتتتى المستتتتويين المحلتتتتى 
 والدولى

 وكيل الكلية -
للدراسات العليا  

 والبحوث 
أعضاء هيئة  -

 التدريس  
رؤساء  -

 األقسام 

زيادة  تشجيع  أعضاء هيئة التدريس على 
البرتوكوالت مع الجهات البحثية محليا 

 ودوليا  

زيادة بروتوكالت مع الجهات   - 2022 2017
 البحثية

وكيل الكلية  -
للدراسات العليا  

 والبحوث 
 رؤساء األقسام  -
 ITوحدة  -
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 الهدف الثالث 

امج  7-3  كافة التر
ى
تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات عىل المستوى االقليىم ف

 واألنشطة العلمية والبحثية 

وع/المبادرة  المشر

 

 يات فعالة لتبادل أعضاء هيئة التدريس للتعليم والبحث العلىمتوقيع إتفاق7-3-1
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 األنشطة  المستهدف 
مؤشرات   فترة التنفيذ 

 التنفيذ 
 التنفيذ مخاطر 

الجهات  

المسئولة عن 

 التنفيذ 

 

 مصادر التمويل  التكلفة 
 إلى من

توقيع اتفاقيات    7-3-1-1

فعالة لتبادل أعضاء هيئة  

  التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

عقرررررد شرررررراكات  -

لتبررررادل خبرررررات 

أعضررررراء هيئرررررة 

التررررردريس برررررين 

الكليرررات الكليرررة و

المنرررراظرة علررررى 

 المستوى االقليمى 

 

2017 
وجررررررررود  - 2022

اتفاقيررررررررررات 

دوليرة  شراكة 

العلمى  للبحث 

بررررين الكليررررة 

وجهات بحثية 

 إقليمية .

معوقررررررررات  -

 إدارية .

معوقررررررررات  -

 مالية .

 

وكيررررررررررل  -

الكليرررررررررة 

لشرررررررئون 

الدراسرررات 

العليررررررررررا 

 والبحوث 

وكيررررررررررل  -

الكليرررررررررة 

لخدمررررررررة 

المجتمررررع 

وشررررررئون 

 البيئة

أعضرررررراء  -

هيئررررررررررة 

 التدريس 

 الجامعة 10,000
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بية النوعية (   -8   كلية رقمية ) كلية التر
 

 تكلفة المشروع   المشروع / المبادرة   األهداف االستراتيجية 
توفير بيئة   8-1

اتصاالي متكاملة  
الستخدام تكنولوجيا  

 المعلوماي 

  تطوير البنية األساسية لمركز وشبكة المعلوماي واالتصاالي بكلية -8-1-1
 التربية النوعية 

350 

بوابة الكترونية    -8-2
 بمواصفاي عالمية

 Cloud system 50استضافة مو ع الكلية على بيئة الحوسبة السحابية  8-2-1

 10 تصميم واستضافة وتحدي  المو ع االلكترونى للكلية -8-2-3

تطوير التعليم   8-3
 االلكتروني 

 75 ة انتاج واتاحة وتفعيا مارراي الكتروني  8-3-1

  الوافدين وخدمة التعليم المفتوح ادواي التعليم اإللكتروني لجذب الطالب   8-3-2

 30 تبني استراتيجياي جديدة للتعلم اإللكتروني بالكلية   8-3-3

 20 تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بالوحدة    8-3-4
  ي تنمية الموارد الذاتية لمركز التعلم اإللكترون 8-3-5

االرتااء بمنظومة   8-4
 المحتوى الر مي 

 5 استكماا ميكنة مكتبة الكلية   8-4-1

 )ضمن خطة الجامعة(   2100  اتاحة استخدام منظومة  واعد البياناي العالمية  8-4-2

 )ضمن خطة الجامعة(  100  مستودع ر مي ألبحا  هيئة التدريس   8-4-3

 ضمن خطة الجامعة( ) 100 تفعيا بنك المعرفة المصري -8-4-4

 )ضمن خطة الجامعة(  100 مجلة الكلية الكترونيااتاحة ونشر   -8-4-5

فحص االنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين بالكلية ضد االنتحاا   -8-4-6
 PLAGIARISMالعلمي 

 )ضمن خطة الجامعة(  1750
 
 

 75 التدريب بالكلية رفع كفاءة معاما  1-5-8تنمية  دراي    -8-5
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الموارد البشرية في  
مجاا تكنولوجيا  

 ي المعلوما

 40 االرتااء بمهاراي الموظفين بالكلية فى مجاا تكنولوجيا المعلوماي   8-5-2

االرتااء بمهاراي السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى المجاالي   -8-5-3
 الحديثة وتكنولوجيا المعلوماي 

50  

  50 بالكلية في مجاا تكنولوجيا المعلوماياالرتااء بمهاراي الطالب  -8-5-4

دخا ذاتي للكلية من خالا برامج تدريبية متخصصة في مجاا تكنولوجيا   8-5-5
 مع المحيط بالكلية المعلوماي للمجت 

ــ   ــــ

ميكنة العما    -8-6
 بإداراي الكلية

 30 استكماا ميكنة ادارة شئون الطالب -8-6-1

 20 الي استكماا ميكنة الكنترو  -8-6-2

 20 استكماا ميكنة ادارة الدراساي العليا-8-6-3

 10 استكماا ميكنة ادارة شئون التدريس والعال اي الثاافية -8-6-4

 10 استكماا ميكنة شئون العاملين واالستحاا اي  -8-6-5

  30 بناء نظام للدفع االلكتروني نظير الخدماي ودفع المصروفاي الدراسية-8-6-6

 15 ميكنة وحدة ضمان الجودة بالكلية  -8-6-7

 5.040 المجموع  
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 الهدف األول

 
 الستخدام تكنولوجيا المعلوماتتوفت  بيئة اتصاالت متكاملة  -8-1

 
وع / المبادرة   المشر

 تطوير البنية األساسية لمركز وشبكة المعلومات واالتصاالت بالكلية -8-1-1
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
مخاطر 

 التنفيذ 

الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 مصدر التمويل  التكلفة باأللف إلى من

الكلية  ربط  -8-1-1-1

 الياف ضوئية  بخطوط

بمركز الشبكة الكلية  ربط -1

 الحالي 
2017 2021 

كلية التربية  ربط ب -1

شبكة   من خاللالنوعية 

بسرعات   موحدة ربط

 عالية  ربط

 

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

ادارة  .1

 المشتريات بالجامعة 
مركز شبكة  . 2

 المعلومات بالجامعة 
 

ير وحدة  مد. 1

تكنولوجيا المعلومات  

 بالكلية

  المدير .2

 التنفيذي للمعلومات

 اإلدارة الهندسية . 3
شبكة المعلومات  . 4

 الرقمية 

 جامعة بنها 50

انشاء  -8-1-1-2

مركز متكامل لتقنية  

المعلومات واالتصاالت  

 بالكلية

مواصفات األجهزة  تحديد -1

 المطلوبة 
 طرح المناقصة  -2

العروض المقدمة بما البت في  -3

تجهيز المركز طبقا للمعايير   يحقق

ووسائل   )أجهزةالقياسية العالمية 

 التوصيل ( 

2020 2022 

  رفع كفاءة االتصال -1

وزيادة عدد  للكلية

 كليةالخدمات المقدمة لل

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

ادارة المشتريات  . 1

 بالجامعة
مركز شبكة  . 1

 المعلومات بالجامعة 

المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات

 اإلدارة الهندسية . 2
دة  .مدير وح3

تكنولوجيا المعلومات  

 بالكلية

 جامعة بنها 50

زيادة عدد  -8-1-1-3

نقاط الربط الشبكي 

 بالكليةالسلكي 

حصر االحتياجات  .1

 المستقبلية  
طرح مناقصة لشراء  .2

 االحتياجات المطلوبة 

 التركيب والتشغيل والصيانة . 3

2017 2021 

زيادة عدد  .1

 بالكلية المستخدمين 

الوصول بالخدمات  . 2

ي تقدمها الشبكة الى الت

 أعلى مستوى

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

ادارة المشتريات  . 1

 بالجامعة
مركز شبكة  . 2

 المعلومات بالجامعة 

 

المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات

مدير وحدة  و

تكنولوجيا المعلومات  

 بالكلية

 جامعة بنها 90

زيادة عدد  -8-1-1-4

نقاط الربط الشبكي 

 بالكلية سلكي لالا

 حصر االحتياجات المستقبلية  . 1

طرح مناقصة لشراء  . 2

 االحتياجات المطلوبة 

 التركيب والتشغيل والصيانة . 3

2017 2021 

زيادة عدد . 1

 بالكلية المستخدمين 

الوصول بالخدمات  . 2

التي تقدمها الشبكة الى 

 أعلى مستوى

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

ادارة المشتريات  . 1

 بالكلية
مركز شبكة  . 2

 المعلومات بالجامعة 

المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات
شبكة  . مدير 2

 المعلومات الرقمية 

مدير وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات بالكلية

 جامعة بنها 50
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
مخاطر 

 التنفيذ 

الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 مصدر التمويل  التكلفة باأللف إلى من

إضافة  -8-1-1-5

مبدالت البيانات الالزمة  

كي  للربط السل

 بالكليةوالالسلكي 

 حصر االحتياجات المستقبلية  . 1

طرح مناقصة لشراء   .2

 ياجات المطلوبة االحت

 التركيب والتشغيل والصيانة . 3

2019 2022 

 

زيادة عدد . 1

 بالكلية المستخدمين 

الوصول بالخدمات . 2

التي تقدمها الشبكة الى 

 ى مستوىأعل

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

ادارة المشتريات  . 1

 بالجامعة
مركز شبكة  . 2

 المعلومات بالجامعة 

المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات
شبكة  دير .م2

 المعلومات الرقمية 

مدير وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات بالكلية

 جامعة بنها 750

إضافة  -8-1-1-6

 VoIPخدمات 

وتراخيص البرمجيات  

تكنولوجيا   ةوحدبالكلية 

 المعلومات

 حصر االحتياجات المستقبلية  . 1

طرح مناقصة لشراء  . 2

 االحتياجات المطلوبة 

 التركيب والتشغيل . 3

2019 2022 

توفير تكلفة االتصال  . 1

الداخلي بين المواقع 

 المختلفة 
تحقيق معايير . 2

الجودة من خالل 

برمجيات أصلية 

 مرخصة 

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

ادارة المشتريات  . 1

 بالجامعة
مركز شبكة  . 2

 المعلومات بالجامعة 

 . سيادة النائب1

المدير التنفيذي  . 2

 للمعلومات
شبكة  . مدير 3

 الرقمية  المعلومات

مدير وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات بالكلية

4200 

 
 جامعة بنها

رفع سرعة -8-1-1-7

 كليةربط بين شبكة ال

  300والجامعة الى 

 ت/ثانية ايميجاب

طرح مناقصة عامة مركزية   -1

من خالل وحدة تنفيذ المشروعات 

 بوزارة التعليم العالي

2019 2022 

رفع السرعة من   . 1

ية  /ثان  بايتميجا  68

تدريجيا وصوال الى 

ت  ايميجا ب  300سرعة 

 ثانية  /

عدم توفر   -

التمويل 

الالزم مما 

يترتب عليه  

تقديم  سوء 

الخدمات  

 سالفة الذكر 

وحدة تنفيذ   . 1

المشروعات بوزارة  

 التعليم العالي

. مركز شبكة  2

 المعلومات بالجامعة 

وحدة تنفيذ   . 1

المشروعات بوزارة  

 التعليم العالي 

لتنفيذي  . المدير ا2

 للمعلومات 

. مدير شبكة المعلومات 3

 الرقمية

 جامعة بنها 150

الكلية   ربط-8-1-1-8

بخدمات الربط البيني 

 بسرعات عالية 

طرح مناقصه عامة بين  -1

الشركات العاملة لربط الكليات 

 خارج الحرم

2020 2022 

ربط الكليات بشبكة  . 1

الياف ضوئية بسرعات  

مناسبة لتقديم جميع  

 الخدمات

عدم  . 1

توفر  

التمويل 

الالزم مما 

يترتب عليه  

سوء تقديم  

 الخدمات 

 

شبكة المعلومات  -

 ة الرقمي 

المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات
شبكة  . مدير 2

 المعلومات الرقمية 

 جامعة بنها 6000
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
مخاطر 

 التنفيذ 

الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 مصدر التمويل  التكلفة باأللف إلى من

 

وحدة فيديو  -8-1-1-9

 كلية للاتصاالت مرئية 

 حصر االحتياجات المستقبلية   -1

طرح مناقصة لشراء   .  2

 االحتياجات المطلوبة 

 التركيب والتشغيل والصيانة . 3

2020 2022 

 

وحدة اتصاالت . 1

كلية لتسهيل  المرئية ب

التواصل والتعليم 

 والتعلم  

عدم .1

توفر 

التمويل  

 الالزم

شبكة المعلومات  . 1

 الرقمية 
 ادارة المشتريات . 2

المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات
. مدير شبكة  2

 المعلومات الرقمية. 

 جامعة بنها 500

تحديث  -8-1-1-10

انظمة الحماية والتامين 

 للشبكات 

 حصر االحتياجات المستقبلية  . 1

طرح مناقصة لشراء   .2

 االحتياجات المطلوبة 

 التركيب والتشغيل والصيانة . 3

2019 2022 

وجود برامج فعالة 

لحماية وتامين مواقع  

الجامعة وقواعد 

 البيانات

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

شبكة المعلومات  . 1

 الرقمية 
المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات
 بنهاجامعة  500

استخدام -8-1-1-11

 السحابية  الشبكات

 حصر االحتياجات المستقبلية  . 1

طرح مناقصة لشراء  . 2

 االحتياجات المطلوبة 

 التركيب والتشغيل والصيانة . 3

2017 2022 

عدد المواقع التي تم  

استضافتها في بيئة  

 سبة السحابية الحو

عدم توفر  

التمويل  

 الالزم

شبكة المعلومات  

 الرقمية 
المدير التنفيذي  . 1

 للمعلومات
 جامعة بنها 500
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 الهدف الثائى 
ونية بمواصفات عالمية بوابة  -8-2  الكتر

 
وع / المبادرة   المشر

 استضافة موقع الكلية عىل بيئة الحوسبة السحابية -8-2-1
 cloud system  

ونية للكليةتطوير تصميم البوابة  -8-2-2  االلكتر
ونية-8-2-3  تصميم واستضافة وتحديث المواقع االلكتر
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 األنشطة  المستهدف 

 التنفيذ  فترة

 التنفيذ  مخاطر التنفيذ  مؤشرات
 عن المسؤولة الجهات

 التنفيذ 

الجهات المشرفة  

 على التنفيذ

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

  مصادر

 التمويل 

بوابة  -8-2-1-1

الكترونية تعمل  

 على مدار الساعة

. تشكيل لجنة لدراسة استضافة 1

في بيئة الحوسبة   الكليةموقع 

 السحابية

 . وضع كراسة للمواصفات الفنية 2

. طرح مناقصة بين الشركات التي 3

 تعمل في هذا المجال 

 لتنفيذ . تحديد الشركة القائمة با4

ة  ئ في بي يةالكل. استضافة موقع 5

 الحوسبة السحابية 

2017 2022 

عميد الكلية  .قرار 1

 بتشكيل اللجنة 

.وجود كراسة 2

 للمواصفات

.وجود عروض من  3

 الشركات

.وجود أمر توريد  4

 للشركة المحددة

  الكلية. وجود موقع 5

في بيئة الحوسبة  

 السحابية

عدم انتظام التدفقات  

 النقدية السنوية

 للتعاقد

 المشترياتادارة -1

 بالكلية

 الشركة المنفذة -2

شبكة المعلومات  -3

 الرقمية بالجامعة 

مدير البوابة -1

 االلكترونية 
 جامعة بنها 720

8-2-2-1- 

تحديث تصميم  

البوابة االلكترونية  

 كليةلل

8-2-2-2- 

تحديث قواعد  

بيانات البوابة  

 ة ليللكااللكترونية 

ثة  محد  للكلية. واجهة موقع 1

 تناسب كل االجهزة االلكترونية 

 كلية محدثة ال. قواعد بيانات موقع 2
2017 2022 

 للكلية مواقع محدثة -1

قواعد بيانات محدثة -2

 للكلية

 القوى القاهرة

مهندسي تطوير  -1

 المواقع 

مهندسي قواعد  -2

 البيانات

 مصممي الجرافيك -3

 مسئولي المحتوي  -4

تكنولوجيا  ةوحد-5

 ةالمعلومات بالكلي

المدير التنفيذي  -1

 للمعلومات

نائب المدير  -2

 التنفيذي للمعلومات

مدير البوابة -3

 االلكترونية 

 جامعة بنها 200

خدمات  -8-2-3-1

الكترونية من  

 كلية خالل بوابة ال

 ةالمجل  موقع.تصميم واستضافة  1

 على نطاق الجامعة.  ةالعلمية للكلي

.تصميم واستضافة موقع  2

البحثي   الكتروني لمعامل التميز

 .كليةبال

 ألعضاء  األكاديمي.تحديث الملف 3

2017 2022 

علمية   لةمج-1

محدثة  ةكليلالكترونية ل

 سنويا  %20بنسبة 

موقع الكتروني -2

 لمعامل التميز البحثي 

مواقع هيئة   -3

  الوعيافر عدم تو. 1

وجود مواقع   بأهمية

لة الكترونية للمج

 العلمية

عدم تفعيل دور  . 2

وحدات الخدمات 

التطوير بالبوابة   -1

 االلكترونية 

تحرير   سؤولم-2

 العلمية ةالمجل

معامل  مديري -3

 التميز البحثي 

 يد الكلية عم-1

المدير التنفيذي -2

 للمعلومات

 مدير البوابة-3

 االليكترونية 

مدير وحدة  -4

 جامعة بنها 150
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 األنشطة  المستهدف 

 التنفيذ  فترة

 التنفيذ  مخاطر التنفيذ  مؤشرات
 عن المسؤولة الجهات

 التنفيذ 

الجهات المشرفة  

 على التنفيذ

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

  مصادر

 التمويل 

 الكلية.هيئة التدريس على موقع 

 .تحديث صفحات الطالب على 4

 .موقع الكلية

.تحديث الملف االكاديمي للبرامج 5

 والمقررات

. تصميم واستضافة تطبيق 6

للطالب  والمقترحاتللشكاوى 

 والمستفيدين 

. تحديث تطبيق التقدم للحصول  7

ويل مشروع بحثي من على تم

 الجامعة

. تحديث تطبيق التقدم للحصول  8

 على مكافئات النشر الدولي

.  تحديث تطبيق البحث بقواعد 9

 الكليةبيانات 

. نشرات دورية لقطاعات 10

 الجامعة المختلفة
انشاء صفحات للجهاز  -11

 ةكلياالداري بال

التدريس محدثة بنسبة  

 سنويا  20%

صفحات الطالب   -4

محدثة سنويا بنسبة  

90 % 

ملف اكاديمي  -5

للبرامج والمقررات 

 محدث 

برنامج للشكاوى -6

 والمقترحات 

 طبيقات محدثة ت-7

نشرات  4عدد -8

اسبوعية لقطاعات 

 الجامعة

التكنولوجية بدورها 

في متابعة هذه 

 الخدمات

قصور في  . 3

 المتابعة والتقويم 

.المجلس التنفيذي 5

 للجودة بالكلية

الجودة  ةوحد رمدي  -4

 ةبالكلي

 الجودة بالكلية
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 الهدف الثالث 

ي  -8-3
وئى  تطوير التعلم اإللكتر

 
وع / المبادرة   المشر

اضية8-3-1 ونية ومعامل افتر  انتاج واتاحة وتفعيل مقررات الكتر

ي لجذب الطالب الوافدين وخدمة التعليم المفتوح 8-3-2
وئى  ادوات التعليم اإللكتر

ي بالكلية 8-3-3
وئى ي ادوات جديدة للتعلم اإللكتر

 تبتى

ى بوحدة ت 8-3-4 ية ورفع كفاءة العاملي  ي بالكليةنمية الموارد البشر
وئى  التعلم اإللكتر

ي  8-3-5
وئى  تنمية الموارد الذاتية لمركز التعلم اإللكتر

 
 



 

  
 

182 
 

  

 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
المسؤولة  الجهات

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة  

 التنفيذعلى 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

8-3-1-1 

منتجة    إلكترونيمقرر 

من مركز التعلم 

لجميع   اإللكتروني

 كليات الجامعة

 

 

التعاقد مع اعضاء هيئة التدريس  -1

 المقررات  إلنتاج

اعداد خريطة زمنية لكل مقرر  -2

عتمدة من استاذ المادة وفريق  م

 العمل بالمركز 

 Moodle انتاج المقررات بنظام  -3
 Articulate او

مراجعة المقرر من عضو هيئة  -4

ومنسق الجودة طبقا  التدريس

االعلى   سلمواصفات المجل

 للجامعات 

2017 2022 

مقررات الكترونية  -5

منتجة سنويا من مركز  

طبقا  االلكترونى التعلم

االعلى  سجللمعايير الم

  القوميللجامعات والمركز 

 اإللكتروني للتعلم 

عدم توفر الدعم  -1

المناسب  المالي

لصرف مستحقات 

اعضاء هيئة التدريس  

لتحويل المقررات من  

الصورة الورقية الى 

 اإللكترونية 

 اإللكتروني التعلم  -1

الدراسات  . وكيل1

 العليا والبحوث

  التنفيذيالمدير .2

 للمعلومات

وحدة   مدير -3

تكنولوجيا  

 المعلومات

 جامعة بنها 180

8-3-1-2 

مقرر الكترونى  40

متاحة ومفعلة  

  فيومسوقة سنويا 

كليات الجامعة 

 المختلفة 

يمكن   التيالتوعية بالمقررات  -1

تفعيلها من المركز )تفعيل( او من  

مراكز اخرى على مستوى الجامعات  

 المصرية. 

التعاقد مع اعضاء هيئة التدريس  -2

 ئمين على التفعيل والتسويق.القا 

لطالب وعمل حسابات  اعداد قوائم ا -3

 الدخول
متابعة التفعيل من خالل حساب  -4

 نسبة المتابعة االولى والثانية 

اتخاذ االجراءات التصحيحية -5

 الالزمة لتحفيز عملية التفعيل 

2017 2022 

 مفعال إلكترونيا مقرر 40

  سنويا منتجة من المركز

رى من مراكز االخ  او

بالجامعات سنويا بحيث ال  

دام تقل نسبة االستخ

 % 80والتفعيل عن 

عدم وجود معامل  

حاسبات مجهزة  

 وموصلة باالنترنت 

مركز التعلم . 1

 اإللكتروني 

نائب رئيس  . 1

الجامعة لشئون 

 التعليم والطالب 

.  مدير مركز  2

التعليم االليكتروني  

 بالجامعة

 جامعة بنها 72


