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 مقدمة -1

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

للتقدم  الرابعة على إطالق الدورة 21/10/2019 بتاريخعلى موافقة السيد االستاذ الدكتور رئيس جامعة حلوان 

المحددة فى  ر االهداف ذات االولوية للخطه االستراتيجيةباالحتياجات االستثمارية للجهات المختلفة بالجامعة في إطا

بالجامعة للتقدم  الجهاتمختلف  المرحلة االخيرة من تنفيذها. وبناء علي ذلك تدعو وحدة التخطيط اإلستراتيجى

 للجهة ولويات الخطة االستراتيجيةأل للجهة طبقا واالحتياجات النمطية المطلوبة التنفيذية مقترحات المشروعاتب

مقترحات ب التقدمالكتابة والواجب االسترشاد به أثناء  التقدم تمثل دليل الوثيقة هذه وبناء عليه فإنوالجامعة. 

  .التنفيذية واالحتياجات النمطية للجهة المشروعات

 أحقية التقدم  -2
 

  الخطة االستراتيجية  إطار في نمطية واحتياجاتمشروعات تنفيذية مقترحات بالتقدم الجهات التاليه يحق لجميع

الكيانات االستراتيجية بالجامعة  ،بالجامعة اإلدارات المركزيةمعاهد الجامعة، /كليات: الرابعةبالدورة للجامعة 

 المركزية على مستوى الجامعة(. والمكاتب الوحدات ،المراكز)

 من الجهات  جهة أو أكثربشكل منفرد أو بالتعاون مع أو أكثر  تنفيذيمشروع مقترح تقوم كل جهة بالتقدم ب

 المختلفة بالجامعة.

 للجامعةمجاالت الخطة االستراتيجية  -3
 

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

 الشراكة في والتميز واالبتكار العلمي البحث في التميز ،والتعلم التعليم في للجامعة وهي التميز الرئيسية المحاور

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

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

 بها الخاصة االستراتيجية والبرامج المبادرات االستراتيجية وتنفيذ غاياتها تحقيق في كفاءة األداءولقياس المستهدفة. 

 استراتيجية، غاية األداء الحاكمة لكل مؤشرات من مجموعة ياغةصتم  ،لها الداعمة توافر المقومات مدي وكذلك

  شكل ثمانية االستراتيجية للجامعة علي الخطة بلورة تممقوم. وبناء على ذلك  لكل وكذلكىاستراتيجي برنامج /مبادرة
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 المبادرات/ االستراتيجية الغايات من اكثر أو واحدة مجال تحقيق كل يتضمن بحيث مجاالت عمل استراتيجية

من  مجموعةى استراتيج مجال لكل يصبح التالي. وبالتالي بالجدول موضح هو كما الداعمة االستراتيجية/المقومات

    به.  الخاصة األهداف تحقيق نحو التقدم مدي قياس خاللها من يمكن الحاكمة التياألداء  مؤشرات

 رقم

 المجال

االستراتيجية/ المقومات  المبادرات /االستراتيجية الغايات ىاالستراتيج المجال

  بالمجال المرتبطة

 والتعلم التعليم في التميز: األولى الغاية والتعلم التعليم مجال 1

 التعليمية المخرجات جودة :االولى المبادرة

 واالبتكار العلمي البحث في التميز: الثانية الغاية واالبتكار العلمي مجال البحث 2

 للتميز مؤهل بحثي مناخ: الثانية المبادرة

 المجتمعية الشراكة في التميز: الثالثة الغاية المجتمعية الشراكة مجال 3

 المجتمع على االنفتاح: الثالثة المبادرة

 اإلقليمي والتأثير الدولي التفاعل: الرابعة المبادرة اإلقليمي والتأثير الدولي التفاعل مجال 4

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

 واالتصاالت

 مؤهلة بشرية موارد: االول المقوم البشرية الموارد مجال 6

 الجودة عالية تحتية بنية: الثاني المقوم التحتية البنية مجال 7

 المالية الموارد وتنوع استدامة: الثالث المقوم التمويل استدامة مجال 8

 

ى استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى، يتم ذكر المجال االستراتيجى الذى يقع فى نطاقه المشروع المقدم ف 

 طبقا للجدول عاليه.
 

 ذات االولوية للمرحلة الرابعةالخطة االستراتيجية أهداف  -4

 العام التوجه تمثل والتي األهداف ذات االولويةتحديد للجامعة، تم  االستراتيجيةمجاالت الخطة  فى اطار       

 بالتقدمبالجامعة  الجهات حيث تقوم مختلف ةالرابع من خالل الدورة التنفيذية المستهدف تحقيقهـا للمشروعات

 والموضحة كالتالى: االهدافهذه  اطار في تنفيذية بمشروعات

 :فى تخصصات ناشئة خاصةاكاديمية استحداث برامج  الهدف االول. 

  واالمكانيات الحديثةاألجهزة والمعدات ب التعليميةوالورش والمختبرات المعامل  تطوير :الثانىالهدف. 
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  نى والقاعات التدريسية والمعامل.البنية التحتية للمبا وتأهيل تطوير :الثالثالهدف 

  لتنمية الموارد الذاتية تطوير وحدات ذات طابع خاص/استحداث :الرابعالهدف. 

  تنمية االبتكارات وانشاء الحاضنات العلمية والتكنولوجية :الخامسالهدف. 

  بالجامعةتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :السادسالهدف.  

o  ،بناء على قرار لجنة التحول الرقمى لجامعة حلوان برئاسة السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة

يقوم مركز الحساب العلمى بالجامعة بتقديم مشروع مركزى متكامل لتطوير منظومة تكنولوجيا 

فى شتى المجاالت وبكافة التحول الرقمى لجامعة حلوان  يحققالمعلومات واالتصاالت بالجامعة بما 

 .الجامعةجهات 

o  اال من خالل مركز الحساب  التقدم بمقترحات فى اطار هذا الهدفبالجامعة ال يحق ألى جهة أخرى

 .بالجامعةالعلمى 

 ات االولويه التى يستهدفهاذلخطة االستراتيجية اداف هاى استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى، يتم ذكر ف 

 عاليه. طبقا لالهداف المذكورةالمشروع المقدم 

 

 المشروع المقدم نوعو كود -5
 

 الجدول التالى يوضح أكواد وأنواع المشروعات التنفيذية المختلفة التى يمكن التقدم بها فى اطار الدورة الرابعة.

 المشروع نوع الكود

A  الجهةداخل  فيضوء أولويات الخطة، للتطبيق  في الحتياجاتها طبقا الجهةمقدم من  ذاتيمشروع. 

C  ضوء أولويات الخطة،  في الحتياجاتها داخل الجامعة طبقا الجهاتمشروع مشترك مقدم من عدد من

 .المشتركة من المشروع واالستفادةللتطبيق 

E  الجامعة في مركزيمشروع. 

 

 عاليه. بقا للجدولطالمشروع المقدم  ود ونوعكى استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى، يتم ذكر ف 
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 لجهات الجامعة المختلفة االستثمارية الخطة بمقترحات ألية التقدم -6
 

 للجهة والتى تتكون من األجزاء التالية: االستثمارية الخطةتقوم الجهة باستيفاء استمارة التقدم بمقترح  (1

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

 :لمشروعات التنفيذية المقترحة لبيانات الرئيسية لا ذكر يتمفى هذا الجزء  المشروعات التنفيذية المقترحة

على أن يتم كتابة الوصف ألولويات الجهة المتقدمة، من األهم أولوية ثم األقل وفقا من قبل الجهة مرتبة 

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

ويتم تقديمها كملف واحد  االستثمارية الخطةالتقدم بمقترح استمارات المشروعات المقترحة مع استمارة 

 متكامل للجهة.

 من االالت يتم ذكر االحتياجات النمطية المطلوبة للجهة لجزء هذا افى  للجهة: النمطية المطلوبة االحتياجات

 .والمعدات والميزانية المطلوبة لها

 الخطةيشتمل على )استمارة التقدم بمقترح  الجهةتقوم الجهة بتقديم ملف واحد متكامل معتمد من ادارة  (2

 للجهة + استمارات مقترحات المشروعات التنفيذية( لوحدة التخطيط االستراتيجى كالتالى: االستثمارية

 واألختام التوقيعات مستوفاة جميع )أصل وصورة كاملة( نسخة ورقية من ملف التقدم 2عدد تسليم  يتم 

 Word and)صورة  )في  ”CD“على قرص مدمج الملف من إلكترونية نسخة إلى باإلضافة المطلوبة

PDF الدور الثالث. –بمبنى إدارة الجامعة  والكائنة حلوان بجامعة ىاالستراتيج التخطيط وحدة بمقر 

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

حلوان  بجامعة ىاالستراتيجي التخطيط بوحدة الخاصى االلكترون البريد االستمارات إلى

"spu@hq.helwan.edu.eg " باسم  المرسل الملف عنوان االيميل وكذلك عنوان كتابة يتمبحيث

 المتقدمة.  الجهة

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

 

mailto:spu@hq.helwan.edu.eg
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 واالشتراطات العامه التالية أثناء التقدميراعى االرشادات  (3

  بالجامعة  ىاالستراتيج التخطيط وحدة قبل من الرابعة للدورة المحددة بإستمارات التقدم االلتزاميجب

 يلتفت حيث لن للجهة + استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى( االستثمارية الخطةتمارة التقدم بمقترح )اس

 على خالف هذة االستمارات. مقدمة واالحتياجات النمطية لمشروعات التنفيذية لمقترحات  أي الى

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

 واعتمادها من  باستمارات التقدمالورقية  النسخ بداخل المطلوبة واألختام التوقيعات جميع استيفاء ضرورة

 المجالس المختصة.

 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 ...(،

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

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

 

 .مذكورة بهذا الدليل أو باستمارات التقدملا لقواعدا نم ىأ تبعت مل لتيالواردة ا يميالتالو اأ ملفاتلللتفت ي نل 

 النمطيةات التنفيذية واالحتياجات المشروع تمويل -7

 

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

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

 كالتالي:

o (إلخ عمال الدهانات، األرضيات، الصيانة، الكهرباء،تشمل أو المباني غير السكنية )إحالل وتجديد بند. 

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

o (.رخص برمجيات ،مستلزمات تعليمية ،اثاث بنشات معمليه،) التجهيزات بند 

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

 .المقييمين والمراجعين(و االستعانة بالخبراء

 المشروعب حتياجاتالا السابقة طبقا لطبيعة الصرف بنودبعض  أو جميع على الواحد المشروع توزيع ميزانية يتم 

 .دمالمق
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 ماليين جنية  ثالثةيجب أال يتخطى  الواحد للمشروعبالنسبة  الجامعة من المطلوب التمويل جماليالحد األقصي إل

ة على شكل مراحل منفصلة فيجب صياغتمن ذلك احتياج المشروع الى تمويل أكثر  ضرورةوفى حال  مصرى

للمرحلة الواحدة ثالثة ماليين جنية مصرى على أن يتم الموافقة على  ةتخطى قيمة التمويل المطلوببحيث ال ت

 تمويل بعض أو كل مراحل المشروع طبقا للميزانية المتاحة.

 ن خالل الموارد الذاتية تتولى الجهة المتقدمة توفير التمويل المطلوب لالنشطة الخاصة ببند الدراسات والبحوث م

 تمويل جماليللمشروع على أن ال يحتسب قيمة هذا التمويل من الحد االقصى إلالداعمين  الرعاةبعض للجهة أو 

 مشروع.ال

  يستثنى من شرط الحد االقصى للتمويل السابق ذكرة المشروعات المركزية التى تخدم الجامعة ككل والتى تحددها

 وتعتمدها االدارة العليا للجامعة طبقا الولويات الخطة االستراتيجية.

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

طبقا لألولويات المحددة يمكن تمويلها  التيواالحتياجات النمطية الجامعة الموقر بإقرار المشروعات التنفيذية 

 . والميزانية المتاحة

  الرابعةاالطار الزمنى الخاص بالدورة  -8

 

 نوفمبر 24 الموافق االحد يومهو  ملف التقدم للجهةمن  وااللكترونية الورقية تسليم النسخةل النهائي الموعد 

 مساءا. الثانية الساعة تمام في 2019
 

 الرابعةالدورة ب الخاصاإلطار الزمني  التالي يوضح الجدول. 

 التاريخ النشاط م

 الرابعةاطالق الدورة تاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان على السييييييييد االسييييييي موافقة 1
الخطة تنفيذ  اطار في لجهات الجامعة المختلفة باالحتياجات االسيييييييتثماريةللتقدم 

 حلوان. اإلستراتيجية لجامعة

 االثنين
(21/10/2019) 

لجهات الجامعة المختلفة  باالحتياجات االسيييييييتثماريةلتقدم ل الرابعةالدورة اطالق  2
 على الموقع االلكترونى للجامعة. ونشر الوثائق الخاصة بها

 الخميس
(24/10/2019 ) 

بمقترحات االحتياجات االسييييييتثمارية التقدم  للتعريف بكيفية فني عمل دعم ةورشيييييي 3
  استيفاء استمارات التقدم المطلوبة. للجهة وكيفية

  التطبيقيةالمكان: قاعة السينما بكلية الفنون 
  ظهرا 12الزمان: الساعة 
 المستهدفين: االعضاء من جميع الكليات خارج الحرم الجامعى 

 
 ألربعاء ا

(30/10/2019) 



 

 

تنفيذ اطار  في للجهة االستثمارية الخطةدليل التقدم بمقترح 

 (2020-2015االستراتيجية لجامعة حلوان )الخطة 

 (الرابعة)الدورة 
 

 

(2600داخلي ) –25590000ت:  -الدور الثالث  –مبنى إدارة الجامعة  -جامعة حلوان  –وحدة التخطيط االستراتيجي   9 
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بمقترحات االحتياجات االسييييييتثمارية التقدم  للتعريف بكيفية فني عمل دعم ةورشيييييي
  استيفاء استمارات التقدم المطلوبة. للجهة وكيفية

  :الموسيقية بالمكتبة المركزية بالجامعةقاعة الالمكان 
 :صباحا 10الساعة  الزمان 
  الحرم الجامعى داخلالمستهدفين: االعضاء من جميع الكليات 

 
 االحد

(3/11/2019) 

لوحدة التخطيط  وااللكترونية الورقيةالموعد النهائي لتسيييييييليم اسيييييييتمارة التقدم  5
 االستراتيجي بالجامعة.

 االحد
(24/11/2019) 

خبراء في مجييياالت المقيييدميييه من خالل  المشيييييييروعيييات فحص وتقييم مقترحيييات 6
 وتحديد المشروعات التنفيذية ذات االولوية.المشروعات المختلفة 

 ( 25/11/2019) االثنين
–  

 (27/02/2020) الخميس

اجتماعات مع االدارة العليا للجهات المختلفة وفرق عمل المشروعات التنفيذية ذات  7
 لمناقشة التعديالت المطلوبة وفقا الراء الخبراء.االولوية 

 ( 01/03/2020االحد )
–  

 (30/04/2020) الخميس

لوحدة  واالحتياجات النمطية تسيليم النسيخ النهائية لمقترحات المشيروعات التنفيذية 8
 .من قبل الجهات المتقدمة بعد اجراء التعديالت المطلوبةى التخطيط االستراتيج

 الخميس
(21/05/2020) 

المقترح تمويلها النهائية واالحتياجات النمطية إعداد بيان بالمشييييرروعات التنفيذية  9
اللجنة العليا الدارة الخطة مختلف الجهات بالجامعة وعرضيييييييه ومناقشيييييييته على ب

 القرار الشكل النهائى له.االستراتيجية للجامعة 

 ( 24/05/2020) الحدا
–  

 (11/06/2020) الخميس

اقرار و 2020/2021الخطييية االسيييييييتثمييياريييية للجيييامعييية للعيييام الميييالى عرض  10
النهائية لمختلف الجهات بمجلس واالحتياجات النمطية المشيييييييرروعات التنفيذية 

 تمويلهـا بداية من العام المالى الجديد.البدء فى الجامعة والموافقة على 

 الثالثاء
(30/06/2020) 

 معتمدة وشيييييراء االحتياجات النمطيةالمشيييييروعات الابرام التعاقدات للبدء فى تنفيذ  11
 لجهات الجامعة المختلفة.

 (05/07/2020) االحد
 –  

 (09/07/2020) الخميس

 

 الرابعة الدورة وثائق -9

 

 الرابعة لدورةلالتقدم  دليل.  

  االستثمارية للجهة. الخطةاستمارة التقدم بمقترح 

 .استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى 

 (.2020-2015) حلوان لجامعة االستراتيجية الخطة 

 (.2020-2015) حلوان لجامعة االستراتيجية لخطةملف مؤشرات االداء الحاكمة المعدلة ل 
 

 حلوان امعةى جبالاسرتاتيج التخطيط وحدةفريق  نياتت خالص مع 

 مجليع اجلهات ابلتوفيق والنجاح


