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 2010فبرایر 

  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لقطاع اإلستراتیجیة الخطة
  جامعة أسیوط –كلیة الھندسة 

 2010 / 2015 
  :مقدمة

، فى توقیت كان فیھ صعید مصر بخمسة سنوات 1952یو لالھندسة بعد قیام ثورة یو نشأت كلیة

ً ویفتقر للنشاط الھندسى والمؤسسات الصناعیة ً تجاریا ً زراعیا وقد ساھمت كلیة الھندسة بالقدر الكبیر . مجتمعا

ولقد . یوم بنجع حمادىفى بناء السد العالى وتركیب محطات تولید الكھرباء ثم بعد ذلك فى إنشاء مجمع األلومن

ساھمت كلیة الھندسة بجامعة أسیوط في إنشاء وتشغیل العدید من كلیات الھندسة بصعید مصر مثل كلیات 

كما إنتقل العدید . ھذا بجانب كلیة الھندسة التابعة لجامعة األزھر بقنا. الھندسة بالمنیا وأسوان ثم قنا وسوھاج

  .سة بجامعات الدلتا وساھموا فى تطویر وقیادة ھذه الكلیاتمن أعضاء ھیئة التدریس إلى كلیات الھند

 سخرتوقد حرصت الكلیة منذ إنشائھا علي توطید تفاعلھا مع المجتمع خاصة في صعید مصر حیث 

وبین  ھابینوالفنى  التعاون العلميوترحب الكلیة ب. تاحة في خدمة البیئة المحیطة بھالذلك كل إمكاناتھا الم

المنتشرة بصعید مصر من  ھا مثل شركة مصر لأللومنیوم بنجع حمادي وشركات السكرالشركات المحیطة ب

وشركة  (Cemex)وشركة السماد بمنقباد وشركة أسمنت أسیوط  ابو قرقاص شماال حتى كوم امبو جنوبا

  .تقدیم كافة اإلستشارات الفنیة لجمیع القطاعاتمن حیث تكریر البترول 

التفاعل مع المجتمع وإحتیاجاتھ المختلفة من إستشارات وأعمال  فى منذ نشأة الكلیة وتقوم بدورھاو

تم إنشاء  الثمانیناتوفى نھایة . تطبیقیة ومشروعات بشكل فردى من خالل نشاط أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة

كلیة وحدة إستشاریة داخل قسم الھندسة المدنیة وتوالى بعدھا إنشاء وحدات إستشاریة داخل كل قسم من أقسام ال

تولت إدارة األعمال اإلستشاریة المتعلقة بمجال تخصص القسم، وقد تنامت ھذه األعمال حتى تم إنشاء مركز 

وقد وصل . 1994الدراسات واإلستشارات الھندسیة بكلیة الھندسة كوحدة خاصة تابعة للجامعة فى فبرایر 

 1496عدد  2009حتى عام   2000حجم األعمال اإلستشاریة والدراسات والمشروعات فى الفترة من عام 

إختبار بمعمل التربة  142إختبار بمعمل الطرق، و 3500إختبار بمعمل المواد، و 4500عمل إستشارى و

التى تخدم المجتمع والمؤسسات المشاركة في المشروعات البحثیة وتقوم الكلیة بالمساھمة كما . 1واألساسات

یقوم أعضاء ھیئة التدریس بتقدیم المشورة الفنیة للجامعة  كماالجھات ، مع عدد من العاملة فیھ،  وذلك 

ومن المشروعات البحثیة . بمحافظات الصعید من خالل مركز االستشارات الھندسیة والمؤسسات المختلفة

الممولة من ھیئات محلیة ودولیة مثل مشاریع إزالة الشوشرة أو اإلعاقة على أجھزة اإلتصاالت الالسلكیة 

) جھاز تخطیط الطاقة(ومشاریع دراسة أنماط إستھالك الطاقة والمؤشرات البیئیة ) بوزارة الدفاعھیئة التسلیح (

ومشروع دراسة ) شركة مصر الوسطى لتوزیع الكھرباء(ومشروع التنبؤء بالنقاط الضعیفة فى شبكة الكھرباء 
                                                             

 .جامعة أسیوط –كلیة الھندسة  –مركز الدراسات واإلستشارات الھتدسیة  1
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، ومشروع أسس اإلستیطان )لجدیدةھیئة المجتمعات العمرانیة ا(أسالیب التنمیة واإلرتقاء بالمجتمعات العمرانیة 

، ومشروع إستخدام مخلفات قصب السكر )أكادیمیة البحث العلمى(والتدرج الھرمى للمستوطنات البشریة 

و ومشروع قیاس الجزیئات المحمولة فى الھواء )/ الیونیسیف(كمادة منقیة للمیاه من التلوث بالبترول والزیوت 

التى تصب  ، باإلضافة إلى العدید من المشروعات البحثیة األخرى)شركة أسمنت أسیوط(من صناعة األسمنت 

  .فى خدمة مؤسسات المجتمع وتنمیة البیئة والحفاظ علیھا

البیئة  وتنمیة المجتمع خدمةقطاع وكأحد القطاعات األساسیة فى الكلیة فأنھ من الطبیعى أن یكون 

ً من الخطة اإلستراتیجیة للكلیة ً أساسیا بقرار مجلس  ، والتى تم  إعتمادھا  2015 – 2010لألعوام  جزءا

  .12/1/2010بتاریخ  972رقم   الكلیة

 :مرجعیة الخطة .1
 2015 وحتى 2010الخطة اإلستراتیجیة للكلیة لألعوام من المرجعیات التى إعتمدت علیھا  شملت

  :العدید من المرجعیات كالتالىالبیئة  وتنمیة المجتمع خدمةوالتى تتضمن خطة قطاع 

o د القومى والخطط اإلستراتیجیة للدولة فى مجال التعلیم العالىالبع  

o اإلرتباط بالخطط اإلستراتیجیة لجامعة أسیوط  

o اإلرتباط برؤیة ورسالة الكلیة  

o معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد  

o تقاریر المراجعة الخارجیة للبرامج المختلفة بالكلیة  

o 2007والصادرة فى نوفمبر  الخطة اإلستراتیجیة للكلیة  

o دراسات الخطة اإلستراتیجیة لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة. 

o الدراسات الذاتیة السابقة والحالیة للكلیة 

o مشاركات األطراف أصحاب المصلحة  

  
 :بالكلیة لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئةتحلیل الوضع الراھن  .2

، فقد 2015حتى  2010رد فى خطة الكلیة اإلستراتیجیة لألعوام الوعلى تحلیل الوضع الراھن ا بناءً 

بإستخدام منھج  بالكلیة بخدمة المجتمع وتنمیة البیئةالمرتبطة تحلیل الوضع الراھن لألنشطة إستخالص تم 

"SWOT" وكانت نتائج التحلیل كما یلى ،:  
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  عوامل مساعدة عوامل ھادمة
 نقاط القوة نقاط الضعف

یئة
الب

ل 
وام

ع
 

لیة
اخ

الد
 

عدم وجود مخصصات مالیة إلدارة  .1
 .أنشطة تنمیة البیئة والخدمة المجتمعیة

ولم یتم .توجد خطط جزئیة منفردة .2
وضعھا فى خطة متكاملة للمشاركة 

 . المجتمعیة
ال یتم التواصل مع المنظمات الھندسیة  .3

  .بالمجتمع وفق خطة أو أجندة محددة

ة لقطاع البیئة وخدمة المجتمع بالكلیة خط .1
إستراتیجیة خاصة بھ فى إطار خطط الكلیة 

 .وأھدافھا اإلستراتیجیة
تم إنشاء وحدة داخل الكلیة لخدمة المجتمع  .2

  .وتنمیة البیئة
تتفاعل الكلیة بشكل عالى المستوى مع  .3

المصانع والھیئات ومنظمات المجتمع المدنى 
 .فى النطاق الجغرافى المحیط بالكلیة

ً تدریبیة مت .4 نوعة وشاملة فى توفر الكلیة حزما
التخصصات المختلفة للمؤسسات والشركات 

  .الھندسیة
ً من الممارسات فى  .5 ً ھائال تمتلك الكلیة رصیدا

  .مجال حمایة البیئة
مركز الدراسات واالستشارات الھندسیة لدیھ  .6

 .العدید من التعاقدات مع جھات مختلفة
یشارك فى مجلس وحدة ضمان الجودة بالكلیة  .7

لمستفیدین من المجتمع الكلیة ممثلین عن ا
المحلى، بجانب مشاركة أطراف مجتمعیة 

 .أخرى فى مجلس الكلیة
تشارك األطراف المجتمعیة فى توفیر فرص  .8

عمل لخریجى الكلیة بجانب توفیرھم لفرص 
  .تدریبیة للطالب

رضاء المؤسسات الھندسیة بالمجتمع عن  .9
 .خریج الكلیة

للكلیة عالقات متمیزة ومستمرة مع بعض  .10
  .سات الھندسیة بالمجتمعالمؤس

   الفرص المخاطر

یة
رج

خا
 ال

یئة
الب

ل 
وام

 ع

ھندسة (ظھور منافسین للكلیة فى اإلقلیم  .1
 –ھندسة أسوان  –ھندسة قنا  –سوھاج 

 ).ھندسة المنیا
األزمات اإلقتصادیة المحلیة والعالمیة  .2

  .وتأثیراتھا على التنمیة

 .اإلتفاقیات الدولیة ومشروعات الشراكة .1
قیادات المؤسسات الھندسیة ومنظمات إنفتاح   .2

  .المجتمع الحكومى والمدنى على الجامعات

 

فى مقابل  10بالكلیة، فقد وجد أن نقاط القوة تبلغ  خدمة المجتمع وتنمیة البیئةوبقراءة التحلیل البیئى لقطاع 
ً  2مقابل  2من نقاط الضعف، كما أن الفرص المتاحة  3 ً یقع من المخاطر، وھو ما یعكس وضعا إستراتیجیا

  . وإن كانت محدودةإلى حد ما فى منطقة القوة واألمان النسبى 
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  :األھداف اإلستراتیجیة .3

ةیتطلب الوضع الراھن  ع  لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئ دعیم م ن إستراتیجیات التطویر والت مجموعة م

د م صیاغة األھ د ت ةاف اإلستراتیجیة لقطاع القلیل من إستراتیجیات النمو والتوسع، وبناء علیھ فق ع خدم  المجتم

  .بالكلیة فى إطار إستراتیجیات الكلیة البیئة وتنمیة

األهداف اإلستراتيجية 
  الثالثةلتحقيق الغاية 

  3غاية 
 فى أسيوط بجامعة الهندسة كلية دور تعظيم

  والبيئة المجتمع وخدمة التنمية في المساهمة
  

  

  : بالكلیة فىالبیئة  وتنمیة المجتمع خدمةلقطاع األھداف اإلستراتیجیة  تتمثل

  تفعیل وتطویر دور المراكز والوحدات الخدمیة بالكلیة: 31ھـ. 

  توسیع وتسویق الخدمات المجتمعیة للكلیة: 32ھـ. 

  تفعیل التواصل مع المؤسسات الھندسیة ومنظمات المجتمع: 33ھـ. 

  متابعة الخریجین وسبل التواصل معھم: 34ھـ. 

  ارد المالیة الذاتیة للكلیةدعم المو: 35ھـ. 

  المساھمة فى نشر الوعى البیئى والثقافى بقضایا المجتمع والبیئة: 36ھـ. 

  :واألنشطة البرامج .4

مرتبطة باألھداف اإلستراتیجیة لقطاع النشطة األلخطة اإلستراتیجیة للكلیة من ا الثالثةتناولت الغایة 

  :2األنشطة كالتالىامج والبروھذه  بالكلیة، البیئة وتنمیة المجتمع خدمة
  

  وتحسین جودة خدماتھا تطویر دور الوحدات الخدمیة بالكلیة: 31ھـ. 
o  إستكمال إنشاء وحدة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتفعییل دورھا - 311ن.  

o لیة الھندسة واإلرتقاء بمنتجاتھاوضع خطط لتطویر ورش ك -  312 ن.  

o  خدمات الكلیة عنضاء المستفیدین رجودة الخدمات ووضع آلیات لقیاس  - 313ن. 

  توسیع وتسویق الخدمات المجتمعیة للكلیة: 32ھـ. 
o  دراسة إنشاء أفرع لمركز الدراسات واإلستشارات الھندسیة خارج أسیوط – 321ن. 

o  وضع سیاسة للدعایة واإلعالن والتسویق عن الخدمات التى تقدمھا الكلیة - 322ن. 

  ات الھندسیة ومنظمات المجتمعتفعیل التواصل مع المؤسس: 33ھـ. 
o  عقد بروتوكوالت تعاون بین الكلیة والمؤسسات الھندسیة - 331ن. 

o  وضع آلیات إلشراك المؤسسات الھندسیة فى صنع القرار بالكلیة - 332ن.  
                                                             

  :وھو كالتالى  2015إلى  2010تلتزم ھذه الخطة بنظام التكوید لألھداف واألنشطة الواردة بالخطة اإلستراتیجیة للكلیة لألعوام من   2
  )البیئة وتنمیة المجتمع خدمة( الثالثةتحت الغایة  4ھدف =  34ھـ 
  الثالثةتحت الغایة  4التابع للھدف  5نشاط =  345ن 
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o  وضع آلیات تسمح بإتاحة الفرصة للشركات لعمل معارض ألنشطتھا  - 333ن

 .ومنتجاتھا

  الثقافى بقضایا المجتمع والبیئةنشر الوعى البیئى و: 34ھـ. 
o  تنظیم ندوات لمناقشة قضایا البیئة ودور الھندسة فى المساھمة فى حلھا - 341ن  

o  تنظیم دورات تدریبیة فى مجاالت حمایة البیئة - 342ن  

o  عقد بروتوكوالت للتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعیة فى معالجة  – 343ن

 .المشكالت البیئیة

  الموارد المالیة الذاتیة للكلیة دعم: 35ھـ. 
o  وضع نظام یضمن إسناد األعمال اإلستشاریة بالجامعة للمركز اإلستشارى  - 351ن

  .بالكلیة

o  إستحداث وحدات إنتاجیة جدیدة - 352ن.  

  متابعة الخریجین وسبل التواصل معھم: 36ھـ 
o  تطویر وحدة شئون الخریجین - 361ن 

o  ونشرھا علي شبكة المعلومات اصة بالخریجین ء قاعدة للبیانات خإنشا - 362ن

 .الدولیة

o  تنظیم الدورات التدریبیة لالرتقاء بمستوي الخریجین - 363ن. 

o  تنظیم ملتقى سنوى للخریجین – 364ن. 

o  عقد مؤتمر للتوظیف فى نھایة كل عام دراسى - 365ن. 

o  إنشاء منتدى إلكترونى لخریجى الكلیة – 366ن.  
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 :خدمة المجتمع وتنمیة البیئةفى قطاع  تراتیجیةلإلس التنفیذیة ةالخط .5

3 غ  المساهمة فى أسيوط بجامعة الهندسة كلية دور تعظيم 
والبيئة المجتمع وخدمة التنمية في  
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الخطط والبرامج  اإل
 أنشطة التنفیذ التنفیذیة
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لكل
311ن  با  

إستكمال إنشاء وحدة 
خدمة المجتمع 

وتنمیة البیئة وتفعییل 
.دورھا  

 إستكمال الھیكل اإلدارى للوحدة 
 تجھیز مقر للوحدة 
 وضع خطط عمل شاملة 
 إعتماد الخطط 
 تنفیذ خطط العمل  

 یولیو

2011 

 دیسمبر

2011 
  خطة عمل

 معتمدة
 خطط منفذة 

50 
  وكیل الكلیة

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة 

 البیئة 

  312ن
وضع خطط لتطویر 
ورش كلیة الھندسة 
 واإلرتقاء بمنتجاتھا 

  تشكیل لجان 
 إجتماعات 
 ورش عمل وحلقات نقاش 
 خطط 
  إعتماد مجالس األقسام المعنیة

  ومجلس الكلیة

 ینایر

2012 

 دیسمبر

2012 
 خطط معتمدة 
 20 خطط منفذة 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة 

 .البیئة
 رؤساء األقسام 

313ن   
وضع آلیات لقیاس 

جودة الخدمات 
ورضاء المستفیدین 

 عن خدمات الكلیة

 ورش عمل وحلقات نقاش 
 وضع اآللیة 
 تصمیم اإلستبیانات 
 إعتماد مجلس الكلیة 

 یولیو

2011 

 دیسمبر

2011 
 آلیة معتمدة 
 5 إستبیانات 

  وكیل الكلیة
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمیة 
 البیئة 
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321ن   

دراسة إنشاء أفرع 
لمركز الدراسات 
واإلستشارات 

الھندسیة خارج 
 أسیوط

 تشكیل لجان لدراسة السوق  
 إختیار أمكان األفرع  
 ة لألفرعإنشاء ھیاكل تنظیمی  
 إنشاء األفرع 

 یولیو

2012 

 دیسمبر

2012 
  نتائج

 2 الدراسة
  وكیل الكلیة

لشئون البیئة 
 وخدمة المجتمع 

322ن   
وضع سیاسة للدعایة 
واإلعالن والتسویق 
عن الخدمات التى 

.تقدمھا الكلیة  

 ورش عمل وحلقات نقاش 
 وضع السیاسات التسویقیة 
 ورش عمل وحلقات نقاش 
 دات اإلنتاجیة إعتماد مجالس الوح

 ومجلس الكلیة

 یولیو

2011 

 سبتمبر

2011 

  خطة معتمدة
للتسویق 
  والترویج

  أدوات
 الدعایة

3 
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یة 
دس

لھن
331ن  ا  

عقد بروتوكوالت 
تعاون بین الكلیة 

والمؤسسات 
 الھندسیة

  تشكیل لجان 
  زیارات متبادلة 
 اتإقتراح إتفاقی 
 توقیع اإلتفاقیات 

 یولیو

2011 

 یونیو

2015 

  عدد
اإلتفاقیات 

والعقود 
 الموقعة 

  تنفیذ
 اإلتفاقیات

5  عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة 

 البیئة 
332ن   

وضع آلیات إلشراك 
المؤسسات الھندسیة 

فى صنع القرار 
 بالكلیة

 إجتماعات 
 ورش عمل وحلقات نقاش 
 مشتركة عقد مؤتمرات 
  إعتماد مجالس األقسام ومجلس

  الكلیة

 ینایر

2013 

 دیسمبر

2013 
 آلیات معتمدة 

 1 

333ن   

وضع آلیات تسمح 
بإتاحة الفرصة 
للشركات لعمل 

معارض ألنشطتھا 
.ومنتجاتھا  

 ورش عمل وحلقات نقاش 
 تقاریر 
  إعتماد مجالس األقسام ومجلس

  الكلیة

 سبتمبر

2011 

 دیسمبر

2011 
 آلیات معتمدة 

 1 
  وكیل الكلیة

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة 

 البیئة 
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34 :

ى 
وع

 ال
شر

ن
ى 

قاف
الث

 و
ئى

لبی
ا

ضایا
بق
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341ن   
تنظیم ندوات لمناقشة 
قضایا البیئة ودور 

الھندسة فى 
 المساھمة فى حلھا

 تشكیل اللجنة المنظمة للندوات 
 وضع إطار عام للندوات 
 إعتماد اإلطار  

 تنفیذ الندوات

 ینایر

2011 

 یونیو

2015 
  عدد الندوات 
  عدد

 المشاركین
10   وكیل الكلیة

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة 

 البیئة 
342ن  تنظیم دورات تدریبیة  

فى مجاالت حمایة 
 إجتماعات 
 ورش عمل وحلقات نقاش 
 وضع حزمة تدریبیة 

 عدد الدورات  یونیو ینایر
  عدد

 المشاركین
20 
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 2015 2011  إعتماد الحزمة  البیئة

343ن   

عقد بروتوكوالت 
للتعاون مع الشركات 

والمؤسسات 
الصناعیة فى معالجة 

.المشكالت البیئیة  

  تشكیل لجان 
  زیارات متبادلة 
 إقتراح إتفاقیات 
 توقیع اإلتفاقیات  

 یولیو

2011 

 یونیو

2015 
  عدد

اإلتفاقیات 
 الموقعة 

5 
  وكیل الكلیة

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة 

 لبیئة ا
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وضع نظام یضمن 
إسناد األعمال 

اإلستشاریة بالجامعة 
للمركز اإلستشارى 

.بالكلیة  

 عقد حلقات نقاش وورش عمل. 
 عرض على مجالس أقسام الكلیة. 
 وضع النظام 
  إعتماد من مجلس الكلیة ومجلس

  .الجامعة

 ینایر

2015 

ویونی  

2015   1 نظام معتمد  عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة 

 البیئة 

352ن  إستحداث وحدات  
 إنتاجیة جدیدة

 ورش عمل وحلقات نقاش 
  مقترحات إنشاء وحدات إنتاجیة

 جدیدة
 إعتماد مجلس الكلیة 
 إنشاء الوحدات الجدیدة  

 یولیو

2011 

 یونیو

2015 

  وحدات
 معتمدة

  زیادة دخل
 لكلیةا

5 

 

ھـ 
36 :

ھم
مع

صل 
توا

ل ال
سب

ن و
جی

خری
ة ال

ابع
مت

 

361ن  تطویر وحدة شئون  
 الخریجین

 إستكمال الھیكل اإلدارى للوحدة 
 تجھیز مقر للوحدة 
 وضع خطط عمل شاملة 
 إعتماد الخطط 
 تنفیذ خطط العمل  

 أكتوبر
2010 

 دیسمبر
2010 

  خطة تطویر
 50 معتمدة

  وكیل الكلیة
لشئون خدمة 
میة المجتمع وتن

 البیئة 

362ن   
إنشاء قاعدة للبیانات 
خاصة بالخریجین 
ونشرھا علي شبكة 
 المعلومات الدولیة

 توفیر بیانات الخریجین 
 إدخال البیانات 
 نشر البیانات على شبكة اإلنترنت 

 أكتوبر
2010 

 دیسمبر
2012 

  بیانات متاحة
على الشبكة 

 الدولیة
  درجة تفاعل

الخریجین مع 
قاعدة 

 .البیانات

40 
  مدیر مركز

المعلومات 
 بالكلیة

363ن   
تنظیم الدورات 

التدریبیة لالرتقاء 
 بمستوي الخریجین

 إجتماعات 
 ورش عمل وحلقات نقاش 
 وضع خطط تدریبیة 
  إعتماد مجالس األقسام ومجلس

 الكلیة

 ینایر
2010 

 دیسمبر
2015 

  خطط تدریبیة
 معتمدة

 خطط منفذة 
  عدد

 المتدربین

- 

  وكیل الكلیة
لشئون خدمة 

لمجتمع وتنمیة ا
 البیئة 

364ن  سنوى  ملتقىتنظیم  
.لخریجینل  

 تشكیل اللجنة المنظمة للملتقى 
 وضع إطار عام للملتقى 
 إعتماد اإلطار  
  تنفیذ الملتقى 

 أبریل من كل عام
 

  مستندات
ومطبوعات 

 .الملتقى
  عدد

المشاركین 
 فى الملتقى

25 

365ن   
عقد مؤتمر للتوظیف 

فى نھایة كل عام 
 دراسى

 تشكیل اللجنة المنظمة للمؤتمر 
 وضع إطار عام للمؤتمر 
 إعتماد اإلطار  

 تنفیذ المؤتمر

 أبریل من كل عام
 

  مستندات
ومطبوعات 

 المؤتمر
10 

366ن   
إنشاء منتدى 

إلكترونى لخریجى 
.الكلیة  

 تصمیم المنتدى 
 أخذ الموافقات على نشره 
 نشر المنتدى  

 أكتوبر
2010 

 مارس
2011 

  تشغیل
 المنتدى

 ة درج
التفاعلیة بین 

  الخریجین

3 
  مدیر مركز

المعلومات 
 بالكلیة

ألف جنیھاً    256 التكلفة المتوقعة   
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 2010 أكتوبر

   

 :الجدول الزمنى
   

 الخطط والبرامج التنفیذیة
2010 2011 2012 2013 2014 2015  

فترة 
 إنتقالیة

7  
 -  
9 

10  
 -  

12 

1  
 -  
3 

4  
 -  
6 

7  
 -  
9 

10  
 -  

12 

1  
 -  
3 

4  
 -  
6 

7  
 -  
9 

10  
 -  

12 

1  
 -  
3 

4  
 -  
6 

7  
 -  
9 

10  
 -  

12 

1  
 -  
3 

4  
 -  
6 

7  
 -  
9 

10  
 -  

12 

1  
 -  
3 

4  
 -  
6 

  

  

 تطویر دور الوحدات الخدمیة بالكلیة وتحسین جودة خدماتھا: 31ھـ 
إستكمال إنشاء وحدة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة   311ن 

                         .وتفعییل دورھا

رتقاء لیة الھندسة واإلوضع خطط لتطویر ورش ك   312ن 
                         .بمنتجاتھا

وضع آلیات لقیاس جودة الخدمات ورضاء   313ن 
                                                .المستفیدین من الخدمات المقدمة من الكلیة

 توسیع نطاق الخدمات المجتمعیة: 32ھـ 
دراسة إنشاء أفرع لمركز اإلستشارات الھندسیة   321ن 

                        خارج أسیوط

وضع سیاسة للدعایة واإلعالن والتسویق عن   322ن 
                        الخدمات 

 تفعیل التواصل مع المؤسسات الھندسیة ومنظمات المجتمع: 33ھـ 
عقد بروتوكوالت تعاون بین الكلیة والمؤسسات   331ن 

                        الھندسیة

ؤسسات الھندسیة فى صنع وضع آلیات إلشراك الم  332ن 
                         القرار بالكلیة

وضع آلیات تسمح بإتاحة الفرصة للشركات لعمل   333ن 
                        .معارض ألنشطتھا

 المجتمع والبیئة بقضایانشر الوعى البیئى والثقافى : 34ھـ 
ة فى تنظیم ندوات لمناقشة قضایا البیئة ودور الھندس  341ن 

                                                المساھمة فى حلھا

                                                تنظیم دورات تدریبیة فى مجاالت حمایة البیئة  342ن 

عقد بروتوكوالت للتعاون مع الشركات والمؤسسات   343ن 
                                                .الصناعیة فى معالجة المشكالت البیئیة

  الذاتیة للكلیة دعم الموارد المالیة: 35ھـ 
سناد األعمال اإلستشاریة بالجامعة إلوضع نظام   352ن 

                         يللمركز اإلستشار
                         إستحداث وحدات إنتاجیة جدیدة  352ن 

 متابعة الخریجین وسبل التواصل معھم: 36ھـ 
                        تطویر وحدة شئون الخریجین  361ن 

إنشاء قاعدة للبیانات خاصة بالخریجین ونشرھا علي   362ن 
                         شبكة المعلومات 

                        تنظیم الدورات التدریبیة لالرتقاء بمستوي الخریجین  363ن 
                        تنظیم ملتقى سنوى للخریجین  364ن 
                         یف فى نھایة كل عام دراسىعقد مؤتمر للتوظ  365ن 
                         .إنشاء منتدى إلكترونى لخریجى الكلیة  366ن 

 



 2015 - 2010  جامعة أسیوط –كلیة الھندسة  - خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لقطاع اإلستراتیجیة الخطة

 2010 أكتوبر

 :السیاسات المرشدة .6
تعتمد الخطة على السیاسات المرشدة وآلیات التنفیذ الواردة فى الخطة اإلستراتیجیة للكلیة لألعوام من 

   . 2015وحتى  20101

  :سیاسات العامة للكلیةال 7-1

  تطبیق قواعد وأسالیب ضمان الجودة فى جمیع أوجھ النشاط بالكلیة من تعلیم وبحث علمى وخدمة

 .مجتمع

 التطویر المستمر لكافة أوجھ النشاط بالكلیة ولكافة أطراف العملیة التعلیمیة. 

 ةالتطویر المستمر للنظم واللوائح واآللیات الحاكمة لكافة األنشطة بالكلی. 

  تلبیة إحتیاجات وتوقعات المجتمع فیما تقدمھ الكلیة من خدمات ومنتجات شاملة الخریج والدورات

 .التدریبیة والخدمات اإلستشاریة والمنتجات الھندسیة وغیرھا

 اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة وتعظیم سبل اإلستفادة منھا ووضع أولویات إلستخدامھا. 

 تجدات العلمیة والتكنولوجیة، ومحاولة نقل التكنولوجیات وتطویرھاالتعاطى والتفاعل مع المس . 

  إحترام الخطط اإلستراتیجیة للكلیة وخططھا التنفیذیة، وإتخاذ اإلجراءات واآللیات التى تكفل تنفیذ

 .الخطط على الوجھ األكمل

 نفیذیةالمراجعة الدائمة للقرارات واألنشطة فى ضوء سیاساتھا وخططھا اإلستراتیجیة والت. 

 المرونة واإلنفتاح العقلى والشفافیة فى الممارسات والقرارات والسیاسات والخطط. 

 تحقیق قیم العدالة والمساواة بین الطالب وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین بالكلیة. 

 ة إرضاء المستفیدین فیما ال یخل بجودة منتجات ومخرجات الكلیة وال یتعارض مع األصول العلمی

 . والھندسیة

  إدارة منظومیة تعتمد على آلیات وقواعد ولوائح وخطط محددة لكافة األنشطة بالكلیة، وال تعتمد

 .على الرؤیة الفردیة

  دلیل زام ب طة واإلت ات واألنش ع المماس ى جمی ى ف ع العلم ات المجتم ة وأخالقی یم العام رام الق إحت

 .أخالقیات المھنة

 یانات شاملة لھاتوثیق كافة األنشطة وعمل قواعد ب. 

 تبنى سیاسات ربط الحوافز والمكافآت بالجھد المبذول وجودة األداء. 



 2015 - 2010  جامعة أسیوط –كلیة الھندسة  - خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لقطاع اإلستراتیجیة الخطة

 2010 أكتوبر

  .سیاسات الكلیة فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 7-2

تھج  ة تن أن الكلی تراتیجیة، ف دافھا اإلس ة وأھ ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ال خدم ى مج ة ف ة الكلی ق غای لتحقی

ن ش ى م ات الت ن السیاس ة م وغ مجموع تراتیجیة وبل ة اإلس داف الكلی ق أھ ى تحقی اھمة ف ة المس وغ الغای أنھا بل

:وھذه السیاسات تتمثل فى. غایاتھا  

  ى ة أخرى ف تحقیق التكامل والتنسیق في المجھودات التي تقوم بھا الكلیة من جھة والجامعة من جھ

 .إطار الخطط التنمویة للدولة وخطط حمایة وتنمیة البیئة وخدمة المجتمع

 لمساھمة المستمرة فى حل المشكات البیئیة وتنمیة الوعى البیئىا. 

 التواصل المستمر مع المجتمع المدنى والوقوف على إحتیاجاتھ وتوجھاتھ. 

 التواصل المستمر مع المؤسسات والشركات العاملة فى مجاالت الھندسة والمستفیدین. 

 التواصل المستمر مع الخریجین. 

.یبى لكافة أطراف البیئة والمجتمعتقدیم الدعم العلمى والتدر  

 التشجیع على العمل التطوعى فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة. 

  ة طة خدم ى أنش املین ف دریس والع ة الت اء ھیئ ا وأعض ات العلی الب الدراس الب وط راك الط إش

 .المجتمع

 تبنى ودعم األنشطة البیئیة والخدمیة. 

 ئةتوسیع نطاقات خدمة المجتمع وتنمیة البی. 

 التكامل مع سیاسات الكلیة فى مجال التعلیم ومجال البحث العلمى. 

 :آلیات التنفیذ والمراقبة .7

  :آلیات التنفیذ 8-1

  واردة ال ال ة التفصیلیة لألعم داد الخطط التنفیذی ً إلع ا بعد إعتماد الخطة اإلستراتیجیة، تشكل الكلیة فریق

طة المح رامج واألنش وء الب ى ض تراتیجیة ف ة اإلس وء بالخط ى ض تراتیجیة، وف ة اإلس ددة بالخط

ً لألولویات المحددة بالخطة اإلستراتیجیة  .المخصصات المالیة المبدئیة المحددة لكل عمل وطبقا

 وضع مؤشرات األداء التفصیلیة الخاصة بكل نشاط على حدة وبالخطط التنفیذیة ككل. 

 ت ة اإلس ات الخط یلیة لقطاع ة التفص ط التنفیذی اد الخط ة وإعتم ات مراجع وفیر المیزانی راتیجیة وت

 .المخصصة لألعمال

  ة مجتمع(إصدار الخطة التنفیذیة التفصیلیة للكلیة یم وبحث علمى وخدم ن تعل ) شاملة كافة القطاعات م

 .وإعتمادھا
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  ً ة یكون مسؤال ة للكلی ذى للخطة التنفیذی دیر تنفی ف م ة وتكلی ة الخطة التنفیذی تشكیل لجنة تسییر ومتابع

 .یر والمتابعةأمام لجنة التسی

 یتم تحدید مساعدى المدیر التنفیذى كمنسقین تنفیذیین لفرق العمل التنفیذیة للخطط التنفیذیة القطاعیة. 

  ى مجال كل ن المتخصصین ف ن م در ممك ر ق ا یسمح بمشاركة أكب ال بم ة لألعم رق التنفیذی تشكیل الف

 .نشاط من األنشطة التنفیذیة

 تطبیق نظام للمتابعة والمراقبة. 

 فیذ األعمال وتطبیق آیات المتابعة والمراقبةتن. 

  :المراقبة والمتابعة والتقییم 8-2

ى  وف عل ة  والوق ط التنفیذی ذى للخط ف التنفی ى الموق وف عل ى الوق یم إل ة و التقی ة المتابع دف عملی تھ

ى الو ا وتصحیح مسارات الخطط ف ت العقبات والمصاعب التى تعترضھا، بھدف إیجاد أنسب الحلول وتطبیقھ ق

ة ومجلسھا الحاكم، باإلضافة . المناسب ادات الكلی وتتم عملیة المتابعة والتقییم بشكل دورى ومنتظم من خالل قی

  :إلى الجامعة ومجلسھا الحاكم وذلك من خالل اآللیات اآلتیة

  :یقدم رئیس كل فریق تنفیذى للمدیر التنفیذى التقاریر التالیة - 1

ة ویتم فیھ التركی: تقریر فني ربع سنوي ز على تطبیق النشاطات واإلنجازات الرئیسیة بالنسبة للمرحل

ا لحل  م تبنیھ ي ت ول المناسبة الت ى الحل ذ باإلضافة إل ي واجھت التنفی التي یتم فیھا التقییم والمشاكل الت

  .على ان یتم تقییم النشاطات بناءا على مؤشرات القیاس التى تم تحدیدھا بالخطة. ھذه المشكالت

ة : ع سنويتقریر مالي رب ى عن الموازن ر الفن ع التقری ق م ث یتضمن كشف حساب تفصیلي یرف بحی

ى  الرجوع ال ة ب اریر المالی ة التق تم تعبئ ل، وی ادر التموی د ومص ل بن ة بك روفات الخاص والمص

ة  ن الموازن المصروفات ومقارنتھا بالموازنة المرصودة وبیان الفروقات واالختالف في ما تم رصده م

  .یان مدى االنحراف المالي وتبریر سبب ھذا االنحراف بشكل واضحوما تم صرفھ، وب

نوى ى س ر فن م : تقری ى ت ات الت ام والعقب وال الع ا ط م تحقیقھ ي ت ازات الت ل لإلنج ى تحلی تمل عل یش

ات االستمراریة للخطة ب توقع ى ادراك . تجاوزھا وتلك التى لم یتم حلھا بجان ر عل ذا التقری ویساعد ھ

راھن للخطة  ف ال اعد الموق ا یس ا وھو م ات وحلولھ ن المشكالت والعقب تفاده م دروس المس ة ال ومعرف

 . على تجنبھا أو مواجھتھا عند تكرارھا فى المستقبل

ة والمصروفات الخاصة بكل : التقریر مالي سنوي بحیث یتضمن كشف حساب تفصیلي عن الموازن

ى ا الرجوع ال ة ب اریر المالی ة التق تم تعبئ ل، وی ادر التموی د ومص ة بن ا بالموازن روفات ومقارنتھ لمص

دى  ان م رفھ، وبی م ص ا ت ة وم ن الموازن ده م م رص ا ت ي م تالف ف ات واالخ ان الفروق ودة وبی المرص

 .االنحراف المالي وتبریر سبب ھذا االنحراف بشكل واضح على مدار العام
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ن خالل الخطة ومؤشرات األ: تقریر فنى نھائى ى تمت م ال الت ع األعم ى وصف لجمی داء یشتمل عل

  .فى كافة المراحل وجمیع العقبات التى إعترضت الخطة وسبل التعامل معھا والتغلب علیھا

ن : تقریر مالى ختامى د م وھو یمثل كشف حساب تفصیلى عن الموازنة والمصروفات الخاصة بكل بن

 .بنود الخطة، بجانب إجمالى المصروفات والوفورات أو العجوزات فى التمویل

 

ى یقوم المدیر التن - 2 ره إل ع تقری وم برف فیذى للخطة التنفیذیة فور تسلمھ للتقاریر الجزئیة بعمل تقریر شامل ویق

 .لجنة التسییر والمتابعة

وم  - 3 ذى یق ة ال د الكلی ى عمی ة إل دالت األداء بالخطة التنفیذی ر عن مع ع تقری ة برف ة التسییر والمتابع وم لجن تق

 .بدوره بعرض القریر على مجلس الكلیة

دیر  - 4 در الم ع یص ى جمی ن عل ة وتعل ازات بالخط دالت األداء واإلنج ن مع ة ع رة دوری ة نش ذى للخط التنفی

  .األطراف بالكلیة

یم  - 5 ة والتقی ة للمتابع ة الدوری ة المیدانی ة بالمتابع ة تسییر الخطة التنفیذی یس لجن ة ورئ د الكلی ن عمی یقوم كل م

 .والتحقق من االنجازات عقب كل تقریر

ً للجامع - 6  .ة عن معدالت األداء واإلنجازات بالخطةترفع الكلیة تقریرا

  

  


