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 حلوان لجامعة االستراتيجية الخطة مجاالت -1

 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 تعريف .هذا باالضافة الغايات هذه لتحقيق نهجا بها استراتيجية للعمل وبرامج مبادرات خمس وضع وبناء عليه تم
المستهدفة. ولقياس  االستراتيجية الغايات تدرك لكي تحتاجه الجامعة سوف ما تمثل والتي الداعمة المقومات من ثالثية

توافر  مدي وكذلك بها الخاصة االستراتيجية والبرامج المبادرات االستراتيجية وتنفيذ غاياتها تحقيق في كفاءة األداء
 غاية األداء الحاكمة لكل مؤشرات من مجموعة بـصياغة االستراتيجية الخطة اعداد فريق لها, قام الداعمة المقومات

 مقوم.  لكل وكذلك استراتيجي برنامج /استراتيجية, مبادرة

 الخطة بلورة بها, تم األداء الخاصة وقياس كفاءة الخطة تنفيذ في البدء من االستراتيجي التخطيط وحدة تتمكن ولكي
 من اكثر أو واحدة تحقيق مجال يتضمن كل بحيث مجاالت عمل استراتيجية شكل ثمانية االستراتيجية للجامعة علي

 لكل يصبح التالي. وبالتالي بالجدول موضح كماهو الداعمة االستراتيجية/المقومات المبادرات/ االستراتيجية الغايات
 األهداف تحقيق نحو التقدم مدي قياس خاللها من يمكن األداء الحاكمة التي من مؤشرات مجموعة استراتيجي مجال

    به.  الخاصة

بعض  انه يوجد اتضح ىاالستراتيج التخطيط وحدة فريق قبل من مجال بكل الخاصة المؤشرات تلك دراسة وبعد
 المؤشرات لقياس هذه المطلوبة البيانات ان أو للقياس قابلة غير النها نظرا فعلياقياسها  عملية يصعب المؤشرات التي

 تعكس ىحت مؤشرات األداء من عدد ينقصها المجاالت بعض هناك الي ان باالضافة هذا .عليها الحصول يصعب
 من ىاالستراتيج التخطيط تتمكن وحدة ذكره وحتي المجاالت. وبناء على ماسبق الخطة بتلك كفاءة أداء تنفيذ فعليا

قام , مجاالتها بصورة عملية ودقيقة مختلف للجامعة في االستراتيجية الخطة كفاءة اداء تنفيذ قياس في البدء الفعلي
 لجامعة االستراتيجية للخطة مؤشرا ت االداء الحاكمةتعديل  مقترحواعتماد  ميتقدب ىاالستراتيج التخطيط وحدة فريق

 .الخطة مجاالت بمختلف األداء الفعلية كفاءة لقياس انعكساهـا القياس ومدي قابلية بين التوازن  حتي تحقق حلوان
 .التالى يوضح مجاالت الخطة االستراتيجية للجامعة ومؤشرات االداء الحاكمة المعدلة لكل مجاللجزء ا
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 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 الدولى والتأثير 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

 

 حلوان لجامعة االستراتيجية للخطة المعدلة مؤشرا ت االداء الحاكمة -2

 المعدلة مؤشرا ت االداء الحاكمة االستراتيجى  المجال
التعليم : (1مجال )
 والتعلم

 .عدد الكليات المعتمدة بالجامعة 1-1
 .المعتمدة بالجامعة االكاديمية عدد البرامج 1-2
 .عدد المعامل المعتمدة بالجامعة 1-3
 .عدد البرامج البينية والمشتركة بالجامعة 1-4
 .نسبة فرص تدريب الطالب خارج الجامعة إلى المقيدين 1-5
 -وصحيًا  –واجتماعيا  –)علميا  م الطالبينسبة الطالب المستفيدين من الدع 1-6

 .وماليا( سنويا
–العلمية-االجتماعية-)الفنية نسبة الطالب المشاركين في األنشطة المختلفة 1-7

 .بالجامعة المقيدين األدبية( سنويا إلى إجمالي الطالب
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  عن طريق اختبارات القبول إلى إجمالي نسبة الطالب المقبولين بالجامعة 1-8
 .سنويا  بالجامعةين المقبول  الطالب

 .بالجامعة نسبة تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرامج االكاديمية المختلفة 1-9
أولياء  - المهنية النقابات–العمل المختلفة )جهات نسبة رضا أصحاب المصلحة 1-10

 .عن مواصفات الخريج )االمور
 .ن تطوير البرامج االكاديميةمنسبة رضا المستفيدين  1-11

البحث  (2): مجال
 العلمى واإلبتكار

في  هيئة تدريس بالجامعةعضو  عدد األبحاث المنشورة سنويا لكل متوسط 2-1
 .ت محلية ودولية لها معامل تأثيرمجال

 .سنوات ثالث اخر عدد المشروعات البحثية الممولة من جهات خارجية في 2-2
 من جهات خارجية في التي حصلت عليها الجامعة ميزانية المشروعات البحثية 2-3

 .سنوات ثالث اخر
 .العليا سنويا بـالدراسات عدد الطالب المقبولين 2-4
 سنويا. المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التي نظمتها الجامعةعدد  2-5
وبراءات االختراع نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية  2-6

 اخر في  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة محلية/ إقليمية/ دولية إلي اجمالي
 وات.سن ثالث

 .العلمي للبحث معتمدةال الجامعة خطة من تنفيذه تم ما سبةن 2-7
(: الشراكة 3مجال )

 المجتمعية
 .عدد القضايا المجتمعية التي تساهم الجامعة في حلها سنوياً  3-1
الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين سنويًا في نسبة  3-2

 .األنشطة المجتمعية
 .دعم مادى، دعم مالي، دعم معنوي( عدد الخريجين الداعمين للجامعة ) 3-3
 المجتمعية. فعالياتها عن للجامعة منحت التي التميز جوائز عدد 3-4
نسبة رضا األطراف المجتمعية عن دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي  3-5

 .واإلقليمي
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( : التفاعل 4مجال )
والتأثير  ىالدول

 ىاالقليم

نسبة الطالب الوافدين )طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا( إلى إجمالي  4-1
 عدد الطالب بالجامعة.

نسبة الزيادة في عدد الطالب الوافدين )طالب البكالوريوس وطالب الدراسات  4-2
 العليا( الملتحقين سنويا بالجامعة.

  يفاد للطالب الوافدين )طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا(.عدد دول اال 4-3
نسبة الزيادة السنوية في حجم التبادل الدولي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  4-4

 . المعاونة والطالب )طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا
 .عدد اإلتفاقيات والشراكات مع دول حوض النيل 4-5
 .ة من الجهات الدوليةعدد المشروعات الممول 4-6

تكنولوجيا (: 5) مجال
 المعلومات واإلتصاالت

نسبة قاعات التدريس المجهزة تكنولوجيا )سبورة ذكية, انترنت السلكي على االقل(  5-1
 .بالجامعة

 .عدد المترددين علي الموقع اإللكتروني للجامعة 5-2
 .االدارات المركزية التى  بها ارشيف الكتروني بالجامعةنسبة  5-3
 .نسبة المقررات االلكترونية بالبرامج االكاديمية  بالجامعة 5-4
 نسبة الكليات التي تطبق منظومة االستبيانات واستطالعات الرأي االلكترونية. 5-5
عن  نسبة رضا المجتمع الجامعي )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب( 5-6

 .المتاح على الموقع االلكتروني للجامعة المحتوي 
عن  نسبة رضا المجتمع الجامعي )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب ( 5-7

 .خدمة اإلنترنت المقدمة بالجامعة
 .نسبة رضا المستفيدين من خدمات نظم المعلومات اإلدارية 5-8
خدمات المكتبة عدد المستفيدين من برامج التعلم عن بعد والتعلم االلكتروني و  5-9

 .الرقمية
(: الموارد 6مجال )

  البشرية 
 .تدريس هيئة عضو لكل الطالب عدد متوسط 6-1
 .معاونة هيئة عضو لكل الطالب عدد متوسط 6-2
 .وكلياتها الجامعة ادارات مختلف في موظف لكل الطالب عدد متوسط 6-3
 .قدراتهم تنمية برامج عن التدريس هيئة أعضاء رضانسبة  6-4
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 .لهم المقدمة المهنية التنمية برامج عن االداريين رضا  نسبة 6-5
 نظام التقييم الدوري .  عن العاملين رضا نسبة 6-6
 نسبة رضا الطالب عن االداء االداري للجامعة.  6-7
 .عن االداء االداري  للجامعةنسبة رضا القيادات  6-8
 نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن االداء االداري للجامعة. 6-9
 والكيانات المركزية واالدارات للكليات استيفاء تقارير تقييم األداء الدورية نسبة 6-10

 .بالجامعة االستراتيجية
(: البنية 7مجال )
 التحتية

 مستوى  على االساسية بنيتها تطوير تم التي والمعامل التدريس قاعات نسبة 7-1
 .سنوات ثالث اخر في الجامعة

 .الجامعة وأصول األساسية للبنية مفعل إلكتروني استكمال أرشيف نسبة 7-2
 الداخلية البيئة عن التدريس هيئة وأعضاء واإلداريين الطالب رضاء نسبة 7-3

 .للجامعة
 ومدي نسبة رضا الطالب واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس عن مرافق الجامعة 7-4

 وصالحيتها.
والتحديات  والمخاطر األزمات وإدارة والسالمة األمن منظومة عن الرضا نسبة 7-5

 .بالجامعة
 .الجامعة ومواقع لمنشآت العام المخطط استكمال نسبة 7-6
 بها. المقدمة والخدمات الجامعية للمدن التحتية البنية مستوي  عن الرضا نسبة 7-7

(: إستدامة 8مجال )
 التمويل

 .نسبة اإليرادات الذاتية للجامعة الي التمويل الحكومي 8-1
 .نسبة الزيادة في الدخل السنوي للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة 8-2
 .نسبة الزيادة في العائد المادي من المشروعات الممولة من جهات خارج الجامعة 8-3
 .العائد المادي من البرامج الخاصة بالجامعةنسبة الزيادة في  8-4
نسبة استيفاء تقارير األداء المالي للكليات والكيانات االستراتيجية واالدارات  8-5

 المركزية المعنية بالجامعة.
 


