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 مقدمة -1

يه، تدعو وحدة التخطيط االستراتيجوأهدافها لغاياتها  تحقيقاو نطالقا من الخطة االستراتيجية لجامعة حلوانإ      

فى صورة 2022/2021 للعام المالىالخطة االستثمارية للجهة بالجامعة للتقدم ب الجهاتمختلف  اإلستراتيجى

 تمثل دليل الوثيقة هذه وبناء عليه فإنلجهة. ا أولوياتلرؤية ورسالة الجامعة و طبقا تنفيذية مشروعاتمقترحات 

  .للجهةالخاصة بالخطة االستثمارية  التنفيذية المشروعاتمقترحات ب التقدمالكتابة والواجب االسترشاد به أثناء  التقدم

 أحقية التقدم  -2
 

  الخطة  إطار في تنفيذية مشروعاتخطة استثمارية فى صورة مقترحات بالتقدم الجهات التاليه يحق لجميع

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

 المركزية على مستوى الجامعة(. والمكاتب الوحدات ،المراكز)

  من الجهات  بشكل منفرد أو بالتعاون مع جهة أو أكثرأو أكثر  تنفيذيمشروع مقترح بالتقدم بتقوم كل جهة

 المختلفة بالجامعة.

 (2025-2020) رؤية ورسالة الجامعة -3

 

 .جامعة حلوان رائدة فى انتاج واستثمار المعرفة ذات تصنيف متقدم عالميا أن تكون رؤية الجامعة

 

 رسالة الجامعة

نحو التنمية المعرفة  مؤسسى متميز يدعم انتاج واستثمارتحقيق اداء تعمل جامعة حلوان على 

من خالل تقديم خدمات تعليمية ذكية ومطورة وفقا لمعايير الجودة وتنفيذ ابحاث المستدامة 

 النهوض بالمجتمع.فعال بما يسهم فى تنافسي علمية متميزة وحراك 

 

 التنفيذية للدورة الخامسة طبقا لرؤية ورسالة الجامعةاالطار العام للمشروعات  -4

 العام ات التالية تمثل االطارالتوجه ،االستراتيجية خطتهامقترح رؤية ورسالة الجامعة وطبقا ل فى اطار       

 مختلفحيث تقوم ، 2022/2021 العام المالى ب الخامسة الدورةداية من ب التنفيذية المستهدف تحقيقهـا للمشروعات

 والموضحة كالتالى: الغايات/التوجهاتهذه  اطار فيبخطتها االستثمارية  تنفيذية بمشروعات بالجامعة بالتقدم الجهات
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  لبناء مجتمع المعرفة داعمة للريادة واالبتكارذكية منظومة تعليم وتعلم تطوير. 

 المعارف والنهوض بالمجتمع.وتسهم فى استثمار تواكب التقدم العلمي  تطوير منظومة دراسات عليا 

 زيادة القدرة التنافسية للجامعة فى البحث العلمى واالبتكار. 

 تعظيم الدور االنتاجي والخدمي للجامعة على المستوى المحلي واالقليمي. 

 تعزيز التفاعل والتواجد الدولى للجامعة. 

 استدامة وتعزيز القيم المادية للبنية االساسية للجامعة. 

 نظام الحوكمة بالجامعةالمؤسسى و االداء تحسين. 

 تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالجامعة.  

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

مشروع مركزى متكامل لتطوير منظومة تكنولوجيا  بتنفيذيقوم مركز الحساب العلمى بالجامعة 

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

 .الجامعةجهات 

o  اال من خالل مركز الحساب  المجالالتقدم بمقترحات فى اطار هذا بالجامعة ال يحق ألى جهة أخرى

 .بالجامعةالعلمى 

 لمذكورلطبقا المشروع المقدم  الغاية التى يقع فى اطارهاى استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى، يتم ذكر ف 

 عاليه.

 

 المشروع المقدم نوعو كود -5
 

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

 المشروع نوع الكود

A  الجهةضوء أولويات الخطة، للتطبيق داخل  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. طبقا للجدولالمشروع المقدم  كود ونوعى استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى، يتم ذكر ف 
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 لجهات الجامعة المختلفة االستثمارية الخطة بمقترحات ألية التقدم -6
 

 :االجزاء التاليةللجهة والتى تتكون من  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.

 المطلوبة النمطية البيانات الخاصة باالجهزة ذكر يتم الجزء هذا فى :للجهة المطلوبة النمطية االجهزة 

 .لها المطلوبة والميزانية للجهة

 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 التالية أثناء التقدميراعى االرشادات  (3

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

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

 على خالف هذة االستمارات. مقدمة  االستثمارية للجهةلالحتياجات مقترحات  أي الى

 مقترحمقترح لخطة استثمارية او  أي الى يلتفت العربية فقط ولن باللغة استيفاء االستمارة المطلوبة يتم 

 بأى لغة أخرى.  مقدم مشروع

 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 ...(،

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

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

 مبدئية مقايسة د بمقترح المشروع المقدم، فيجب ارفاق ى حالة وجود اى اعمال بنية تحتية او احالل وتجديف

 مقترح المشروع ولن يلتفت الى مشروع لم يتم ارفاق معه المستندات المطلوبة. لالعمال المطلوبة كملحق ل

 لالصناف المطلوبة روع المقدم، فيجب ارفاق عرض سعر استرشادى فى حالة وجود اى اعمال شراء بالمش

المشروع ولن يلتفت الى مشروع لم يتم ارفاق معه المستندات  مقترحكملحق ل المتخصصةالشركات احد من 

  المطلوبة.

 ةساردارفاق  ةرورض عم اهب مدقتلا متي ىتلا تاعورشملا ةفاكب ىداصتقالا رثالاو دودرملا ةاعارم بجي 

 ىداصتقالا دئاعلا لوالا ماقملاب فدهتست ىتلا تاعورشملا ةلاح ىفالمشروع  مقترحكملحق ل ةحضاو ىودج

  ولن يلتفت الى مشروع لم يتم ارفاق معه المستندات المطلوبة.

 ةيعامتجالاو ةيثحبلاو ةيميلعتلا ىرخالا دئاوعلا بناجب ىداصتقا رثاو دودرم اهل ىتلا تاعورشملا تاحرتقم 

 .ذيفنتلاو ليومتلا ىف هيولواب عتمتت

 .لمذكورة بهذا الدليل أو باستمارات التقدما القواعد من ىأ تتبع لم التيالواردة  اليميالتأو ا لملفاتليلتفت  نل 
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 ات التنفيذيةالمشروع تمويل -7

 

 للجامعة: شراء األصول غير المالية  العامة الباب السادس للموازنة من المقدمة التنفيذية المشروعات تمويل يتم

 كالتالي: اطارها فى لتمويليتم ارئيسية  بنود ثالثة الباب هذا ويتضمن ))االستثمارات

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 معمليه،بنشات ) التجهيزات بند 

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

 .دمالمق

 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 جماليالداعمين للمشروع على أن ال يحتسب قيمة هذا التمويل من الحد االقصى إل الرعاةبعض للجهة أو 

 مشروع.ال

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

 وتعتمدها االدارة العليا للجامعة طبقا الولويات الخطة االستراتيجية.

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

التى طبقا لألولويات بالجهات المختلفة يمكن تمويلها  التي النهائيةالجامعة الموقر بإقرار المشروعات التنفيذية 

وكذلك نسبة انجاز المشروعات التى سبق  لتمويل المشروعات حةوالميزانية المتا تحددها االدارة العليا للجامعة

 . جهةكل تخصيصها ل
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  الموعد النهائى لتقديم الخطة االستثمارية للجهة -8

 

 25 الموافق االربعاء يومهو  ملف التقدم للجهةمن  وااللكترونية الورقية تسليم النسخةل النهائي الموعد 

حتى يتسنى للوحدة اعداد وارسال الخطة االستثمارية  ظهراعشر  الثانية الساعة تمام في 2020 نوفمبر

 الى وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالوقت المحدد. 2022/2021الخاصة بالجامعة للعام المالى 

 

 الخامسة الدورةالتقدم الخاصة ب وثائق -9

 

 للجهة االستثمارية الخطة بمقترح التقدم دليل.  

  االستثمارية للجهة. الخطةاستمارة التقدم بمقترح 

 .استمارة التقدم بمقترح مشروع تنفيذى 

  حلوان لجامعة االستراتيجية لخطةل المحدثةملف مؤشرات االداء الحاكمة. 

التخطيط وحدة الخاص بعلى الموقع االلكترونى من  تحميلها يمكن المذكورة عاليهوثائق واالستمارات جميع ال

من خالل الجزء الخاص بتحميل وثائق الوحدة تحت مسمى  "http://spu.helwan.edu.eg/" االستراتجى

 بالخطة االستثمارية للجهة".للتقدم  الخامسةوثائق الدورة "

 
 

 

 حلوان امعةى جبالاسرتاتيج التخطيط وحدةفريق  متنياتخالص مع 

 مجليع اجلهات والنجاحابلتوفيق 

http://spu.helwan.edu.eg/

