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 مقدمة -1

وافقت يه، االستراتيجوأهدافها لغاياتها  تحقيقاو (2015-2020) نطالقا من الخطة االستراتيجية لجامعة حلوانإ

 علي إطالق الدورة 10/09/2018 اللجنة العليا الدارة الخطة االستراتيجية لجامعة حلوان بجلستها الثالثة بتاريخ

الخطة. وبناء  بدء تنفيذ من الثالث للجامعة للعام الخطه االستراتيجية ببرامج تطوير في إطار اولويات للتقدم الثالثة

تنفيذية  مقترحات مشروعاتبالجامعة للتقدم ب الجهاتمختلف  اإلستراتيجيعلي ذلك تدعو وحدة التخطيط 

للجهة  ولويات الخطة االستراتيجيةأل للجهة المتقدمة طبقا واحتياجات استثمارية فى اطار برنامج تطوير محدد

  نامج التطوير المقترح.ببر الواجب االسترشاد به أثناء التقدم التقدم تمثل دليل الوثيقة هذه وبناء عليه فإنوالجامعة. 

 أحقية التقدم  -2
 

تشتمل على مجموعة من المشروعات التنفيذية واالحتياجات ببرامج تطوير التقدم الجهات التاليه يحق لجميع  ▪

 اإلدارات المركزيةمعاهد الجامعة، /كلياتبالدورة الثالثة: فى اطار الخطة االستراتيجية للجامعة  النمطية

 المركزية على مستوى الجامعة(. والمكاتب الوحدات ،المراكزالكيانات االستراتيجية بالجامعة ) ،بالجامعة

من الجهات المختلفة  بشكل منفرد أو بالتعاون مع جهة أو أكثرتقوم كل جهة بالتقدم بمشروع تنفيذى أو أكثر  ▪

 .فى إطار برنامج التطوير المستهدف بالجامعة

 

 للمرحلة الثالثة المشروعات المصاحبة ذات األولويةومجاالت الخطة االستراتيجية  -3
 

 المحاور استراتيجية تمثل غايات ثالثة تحقيق ( بهدف2020-2015حلوان ) لجامعة االستراتيجية اعداد الخطة تم

المجتمعية.  الشراكة في والتميز واالبتكار العلمي البحث في التميز ,والتعلم التعليم في للجامعة وهي التميز الرئيسية

الي  .هذا باالضافة الغايات هذه لتحقيق نهجا بها استراتيجية للعمل وبرامج مبادرات خمس وضع وبناء عليه تم

 االستراتيجية الغايات تدرك لكي تحتاجه الجامعة ما سوف تمثل والتي الداعمة المقومات من ثالثية تعريف

 الخاصة االستراتيجية والبرامج المبادرات االستراتيجية وتنفيذ غاياتها تحقيق في ولقياس كفاءة األداءالمستهدفة. 

 غاية األداء الحاكمة لكل مؤشرات من مجموعة ـصياغةتم لها,  الداعمة توافر المقومات مدي وكذلك بها

االستراتيجية للجامعة  الخطة بلورة تممقوم. وبناء على ذلك  لكل وكذلك استراتيجي برنامج /استراتيجية, مبادرة

 االستراتيجية الغايات من اكثر أو واحدة مجال تحقيق كل يتضمن بحيث مجاالت عمل استراتيجية شكل ثمانية علي
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 استراتيجي مجال لكل يصبح التالي. وبالتالي بالجدول موضح كماهو الداعمة االستراتيجية/المقومات المبادرات/

    به.  الخاصة األهداف تحقيق نحو التقدم مدي سقيا خاللها من يمكن األداء الحاكمة التي من مؤشرات مجموعة

 رقم

 المجال

االستراتيجية/ المقومات  المبادرات /االستراتيجية الغايات االستراتيجي المجال

  بالمجال المرتبطة

 والتعلم التعليم في التميز: األولى الغاية والتعلم التعليم مجال 1

 التعليمية المخرجات جودة:  االولى المبادرة

 واإلبتكار العلمى البحث فى التميز:  الثانية الغاية واإلبتكار العلمى مجال البحث 2

 للتميز مؤهل بحثى مناخ: الثانية المبادرة

 المجتمعية الشراكة فى التميز:  الثالثة الغاية المجتمعية الشراكة مجال 3

 المجتمع على اإلنفتاح: الثالثة المبادرة

 اإلقليمى والتأثير الدولى التفاعل: الرابعة المبادرة اإلقليمى والتأثيرالدولى  التفاعل مجال 4

 المعلومات لتكنولوجيا محدثة منظومة :الخامسة المبادرة واإلتصاالت تكنولوجيا المعلومات مجال 5

 واإلتصاالت

 مؤهلة بشرية موارد: االول المقوم البشرية الموارد مجال 6

 الجودة عالية تحتية بنية: الثاني المقوم التحتية البنية مجال 7

 المالية الموارد وتنوع إستدامة: الثالث المقوم التمويل إستدامة مجال 8

 من الثالث للعام االولوية ذات المشروعات المصاحبة وفى اطار مجاالت الخطة االسترتيجية للجامعة، تم تحديد

الخطة.  تنفيذ من الثالث في العام التنفيذية المستهدف تحقيقهـا للمشروعات العام االطار تمثل والتي الخطة تنفيذ

 االولوية ذات لمشروعات المصاحبةا اطار في تنفيذية بمشروعات بالجامعة بالتقدم الجهات حيث تقوم مختلف

 .والموضحة بالجدول التالى
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 م ذات االولوية المشروعات المصاحبة

 1 التطوير الدورى وتأهيل الكليات والبرامج والمعامل للحصول على االعتماد ودعم تميز الكليات 

 2 لضمان تنافسية الخريج تطوير مواصفات خريج جامعة حلوان بمشاركة مؤسسات المجتمع

 3 علمية دوليةفي الكليات واستحداث برامج للدراسات العليا بالمشاركة مع مؤسسات تنمية الدراسات العليا 

 4 وتطبيق الملكية الفكرية رعاية وتنمية االبتكارات وانشاء الحاضنات العلمية والتكنولوجية

 5 القدرات للعاملين والقيادات اإلدارية واألكاديمية.التدريب والتأهيل ورفع 

 6 روابط الخريجين وتنمية التواصل واالنتماء

االدارية والتعامل االلكترونى داخل الكليات واالدارات المركزية استكمال تحديث وتطبيق نظم المعلومات 
 بالجامعة

7 

 8 النظم االدارية واليات المتابعة والتقييم. وميكنة إعادة هيكلة

 9 وتأهيلها بيئيا ت التعليمية والبنية التحتيةأالمنشصيانة 

 10 تنمية وزيادة الموارد الذاتية ومصادر التمويل

 

 المشروع المقدم نوعو كود -4

 

 التالي: طبقا للجدول مقترح مشروع تنفيذىباستمارة التنفيذى المقدم  المشروع ونوع كود تحديد يتم

 المشروع نوع الكود

A  الجهةطبقاً إلحتياجاتها فى ضوء أولويات الخطة، للتطبيق فى داخل  الجهةمشروع ذاتى مقدم من. 

B  السابقة ومطلوب اإلنتهاء من إستكماله فى العام المالى القادمإستكمال مشروع بدء تنفيذه فى السنوات 

)المشروعات الغير مندرجة ضمن مشروعات الدورة االولى والثانية من تنفيذ الخطة االستراتيجية 

 .للجامعة(

C  داخل الجامعة طبقاً إلحتياجاتها فى ضوء أولويات الخطة،  الجهاتمشروع مشترك مقدم من عدد من

 .للتطبيق واإلستفادة المشتركة من المشروع

D /الجامعة ) كليات، مراكز,  جهاتجميع  مشروع مركزى للجامعة تشترك فى تنفيذه وتطبيقة عدد

 .......(ادارات وحدات،

E مشروع مركزى فى الجامعة 
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 بالجامعة للجهات المختلفة التطوير برامج مقترحاتب التقدم ألية -5
 

 جزاء الرئيسية التالية:األوالتى تتكون من برنامج تطوير للجهة التقدم بمقترح تقوم الجهة باستيفاء استمارة  (1

 فى هذا الجزء يتم كتابة البيانات الرئيسية للجهة المتقدمة والممثل الرسمى للجهة. المتقدمة: بيانات الجهة ▪

يتم ذكر مجاالت التطوير المستهدفة بالجهة فى هذا الجزء  التطوير المقترح للجهة:برنامج وصف  ▪

المتقدمة وفقا لمجاالت الخطة االستراتيجية واالهداف المراد تحقيقها فى كل مجال مع ذكر المشروعات 

لجامعة وكذلك مؤشرات االداء الحاكمة للخطة االستراتيجية ل المقترح تنفيذها لدعم تحقيق تلك االهداف

 التى سوف تتأثر قيمتها بتنفيذ برنامج التطوير المقترح.

يتم ذكر البيانات الرئيسية الخاصة بكل فى هذا الجزء  المشروعات التنفيذية المقترحة ببرنامج التطوير: ▪

على أن يتم كتابة الوصف التفصيلى لكل مشروع المستهدف مشروع مقترح تنفيذه لتحقيق برنامج التطوير 

لكل مشروع على حده وترفق جميع مقترح عن طريق استيفاء إستمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى 

 استمارات المشروعات المقترحة مع استمارة البرنامج ويتم تقديمها كملف واحد متكامل للجهة.

يتم ذكر االحتياجات النمطية لجزء من استمارة البرنامج فى هذا ا للجهة: النمطية المطلوبة االحتياجات ▪

بند  –بند االالت والمعدات  –المطلوبة للجهة طبقا لبنود الصرف المختلفة )بند مبانى غير سكنية 

 التجهيزات(.

يتم ذكر الميزانية الخاصة فى هذا الجزء  الميزانية االجمالية المطلوبة لبرنامج التطوير المقترح: ▪

 التنفيذية واالحتياجات النمطية المطلوبة للجهة المتقدمة. بالمشروعات

 

برنامج تطوير التقدم بمقترح يشتمل على )استمارة من ادارة الكلية تقوم الجهة بتقديم ملف واحد متكامل معتمد  (2

 لجهة + استمارات مقترحات المشروعات التنفيذية( لوحدة التخطيط االستراتيجى كالتالى:ل

 نسخة إلى باإلضافة المطلوبة واألختام التوقيعات مستوفاة جميع التقدم ملفسليم نسخة ورقية من ت يتم ▪

 التخطيط وحدة بمقر Word and PDF) صورة )في  ”CD“على قرص مدمج الملف من إلكترونية

 الدور الثالث. –بمبنى إدارة الجامعة  والكائنة حلوان بجامعة االستراتيجي

يشتمل على كملف مضغوط  Word and PDF)صورة  )في التقدم ملف من إلكترونية نسخة ترسل ▪

حلوان  بجامعة االستراتيجي التخطيط بوحدة الخاص االلكتروني البريد إلىجميع االستمارات 
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"spu@hq.helwan.edu.eg " اسم ب المرسل الملف عنوان االيميل وكذلك عنوان كتابة يتمبحيث

  .المتقدمة الجهة

 الشكل التالى يوضح مكونات ملف التقدم الخاص بالجهة الواجب ارساله لوحدة التخطيط االستراتيجى ▪

 

 

 

 يراعى االرشادات واالشتراطات العامه التالية أثناء التقدم (3

االستراتيجي بالجامعة )استمارة  التخطيط وحدة قبل من الثالثة للدورة المحددة بإستمارات التقدم االلتزام ▪

 أي الى يلتفت حيث لن التقدم بمقترح برنامج تطوير للجهة + استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى(

 مقترحات لبرامج التطوير والمشروعات التنفيذية على خالف هذة االستمارات. 

 بأى لغة أخرى.  مقدم مشروع مقترح يأ الى يلتفت العربية فقط ولن باللغة استيفاء االستمارة المطلوبة يتم ▪

 .باستمارات التقدمالورقية  النسخ بداخل المطلوبة واألختام التوقيعات جميع استيفاء ضرورة ▪

مركز/ وحدة/ مكتب/  /ادارة مركزية /جهة )كلية من اكثر بين التنفيذية المشتركة  المشروعات حالة في ▪

بالمشروع ويتم ادراج نسخة  المشاركة الجهات جميع من المقدم نموذج مقترح المشروع اعتماد يجب ...(،

 من استمارة مقترح المشروع بملف التقدم الخاص بكل جهة من الجهات المشاركة.

 شهرا. 24اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ أى مشروع يجب أال يزيد عن  ▪

يشارك كعضو  ان يمكن ولكن الوقت نفس مشروع في من ألكثر مديرا يكون ان لشخص الواحدلال يجوز  ▪

  مشروع. من اكثر في العمل بفريق
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 النمطيةات التنفيذية واالحتياجات المشروع تمويل -6

 

 العامة الباب السادس للموازنة من المطلوبةالنمطية وشراء االحتياجات  المقدمة التنفيذية المشروعات تمويل يتم ▪

 فى لتمويليتم ارئيسية  بنود اربعة الباب هذا ويتضمن )للجامعة: شراء األصول غير المالية )االستثمارات

 كالتالي: اطارها

o (, النجارة, إلخعمال الدهانات, األرضيات, الترميماتو تشمل أ المباني غير السكنية )إحالل وتجديد بند. 

o (أجهزة معامل/ ورش ,أجهزة تخصصية , اتكييفت ,طابعات  ,آالالت والمعدات )حاسبات  بند. 

o (., رخص برمجياتمستلزمات تعليمية, اثاث بنشات معمليه, ) التجهيزات بند 

o إعالن وإعالم - ومؤتمرات ندوات وورش عمل -والبحوث )التأهيل والتدريب  الدراسات بند 

 .المقييمين والمراجعين(و االستعانة بالخبراء -ومطبوعات 

 

 السابقة طبقا لطبيعة البنود بعض أو جميع على االحتياجات النمطية /الواحد المشروع توزيع ميزانية يتم ▪

 .دمةالمقحتياجات الواالمشروع 

شامل االحتياجات النمطية  ية الواحدةبالنسبة للكل الجامعة من المطلوب التمويل جماليالحد األقصي إل ▪

على ان تتقدم الكلية بحد  يجب أال يتخطى خمسة ماليين جنية مصرىالخاصة بها والمشروعات التنفيذية 

 منفرده أو مشتركة. مشروعاتأقصى ثالثة 

 الواحد الكيان االستراتيجي /المركزية ةلالداربالنسبة  الجامعة من المطلوب التمويل جماليالحد األقصي إل ▪

ويستثنى من ذلك  جنية مصرى مليونيجب أال يتخطى شامل االحتياجات النمطية والمشروعات التنفيذية 

وتحددها االدارة العليا للجامعة طبقا الولويات الخطة المشروعات المركزية التى تخدم الجامعة ككل 

 االستراتيجية.

 واحتسابهاكل جهة على حدة ل المخصصةبالنسبة للمشروعات المشتركة بين أكثر من جهة يتم حساب الميزانية  ▪

 لهذه الجهة. المطلوب التمويل جماليضمن الحد األقصي إل

لالنشطة الخاصة ببند الدراسات والبحوث من خالل الموارد تتولى الجهة المتقدمة توفير التمويل المطلوب  ▪

 التمويل جماليعلى أن ال يحتسب هذا التمويل من الحد االقصى إل الذاتية للجهة أو بعض الرعاه للمشروع

 . خاص بالجهةال
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تقوم اللجنة العليا الدارة الخطة االستراتيجية للجامعة برئاسة السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ثم مجلس  ▪

الجامعة الموقر بإقرار المشروعات التنفيذية واالحتياجات النمطية التى يمكن تمويلها طبقا لألولويات المحددة 

 والميزانية المتاحة بالعام المالى الجديد. 

 الزمنى الخاص بالدورة الثالثة االطار  -7

 في نوفمبر 8  الخميس الموافق يومهو  وااللكترونية الورقية المشروعات مقترحاتتسليم ل النهائي الموعد ▪

 مساءا. الخامسة الساعة تمام

 .الثالثةالدورة ب الخاصاإلطار الزمني  التالي يوضح الجدول ▪
 

 التاريخ النشاط م

ببةةرامج تطةةوير لجهةةات الجامعةةة لتقةةدم ل الثالثةةةاطةةالق الةةدورة علةةى  الموافقةةة 1
اللجنةة العليةا الدارة ب حلوان لجامعةلخطة اإلستراتيجية اتنفيذ  اطار في المختلفة

 .الخطة االستراتيجة للجامعة

 االثنين

(10/09/2018) 

المختلفة ببرامج تطوير لجهات الجامعة لتقدم ل الثالثةالدورة  اطالق عن االعالن 2
 .الوثائق الخاصة بهانشر و

 الثالثاء

(25/09/2018 ) 

  االسةتراتيجي التخطةيط وحةدة فريةق بإعةدادهم يقوم فني دعمعمل  ورشثالث  3
 برنامج تطويرمقترح التقدم ب كيفيةبللتعريف بالجامعة الكليات المختلفة  اتدارال

  .المطلوبة التقدم اتاستمار استيفاءو للكلية

 االربعاء

(26/09/2018) 

 الخميس
(27/09/2018) 

االحد 
(30/09/2018) 

  االسةتراتيجي التخطةيط وحةدة فريةقبإعةدادهم  يقةوم فنةي دعةمعمةل  ورشةتي 4
 كيفيةةللتعريةف ببالجامعة لالدارات المركزية والكيانات االستراتيجية بالجامعة 

 المطلوبة.التقدم بمقترح برنامج تطوير للجهة واستيفاء استمارات التقدم 

 االربعاء

(03/10/2018) 

لوحةةدة التخطةةيط  وااللكترونيةةة الورقيةةة اسةةتمارة التقةةدمالموعةةد النهةةائي لتسةةليم  5
 االستراتيجي بالجامعة.

 الخميس

(08/11/2018) 

من خالل  ها التنفيذيةمشروعاتبرامج التطوير المقدمه و مقترحات فحص وتقييم 6
ذات التنفيذيةةة المشةةروعات  وتحديةةد مجةةاالت المشةةروعات المختلفةةةخبةةراء فةةي 

 .االولوية

 االحد

(11/11/2018 ) 

 الخميس –
(28/02/2018) 
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التنفيذيةة فرق عمةل المشةروعات االدارة العليا للجهات المختلفة واجتماعات مع  7
 .خبراءوفقا الراء ال التعديالت المطلوبةلمناقشة  ذات االولوية

 االحد 

(03/03/2019 ) 

 الخميس –
(18/04/2019) 

التنفيذية المشروعات برامج التطوير ومقترحات تسليم النسخ النهائية لمقترحات  8
لوحةدة التخطةيط  اجراء التعديالت المطلوبةةبعد من جميع الجهات  المرتبطه بها
 االستراتيجي.

 الخميس

(2/5/2019) 

لمختلةةةف النهائيةةة واالحتياجةةات النمطيةةةة  التنفيذيةةة إعةةداد بيةةان بالمشةةةرروعات 9
اللجنةة العليةا الدارة وعرضةه ومناقشةته علةى الجهات بالجامعة المقترح تمويلها 

 .الشكل النهائى له القرارالخطة االستراتيجية للجامعة 

 االحد 

(05/05/2019 ) 

 الخميس –
(23/05/2019) 

لمختلةةف الجهةةات النهائيةةة واالحتياجةةات النمطيةةة  التنفيذيةةة المشةةرروعاتاقةةرار  10
 بداية من العام المالى الجديد. الجامعة والموافقة على تمويلهـابمجلس 

 االحد 

(26/50/2019) 

 الخميس – 
(30/05/2019) 

وشةراء ابرام التعاقدات/ إصدار التكليفات للبدء فةى تنفيةذ المشةروعات المعتمةدة  11
 المالى الجديد.العام من ء الصرف بداية ، على أن يبداالحتياجات النمطية

 االحد 

(16/06/2019) 

 الخميس – 
(27/06/2019) 
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 دليل التقدم للدورة الثالثة. ▪

 برنامج تطوير للجهة.مقترح استمارة التقدم ب ▪

 استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى. ▪

 (.2020-2015) حلوان لجامعة االستراتيجية الخطة ▪

                                                     

  

 حتيات مع

 حلوان جامعة - الاسرتاتيجي التخطيط وحدةفريق 


