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جامعة القاهرة ...
منارة العلم في مصر ومحيطها اإلقليمي

كلمة السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
تعد جامعة القاهرة �ص ��رح ًا تعليمي� � ًا ذا مكانة علمية
وتاريخي ��ة ال ينكرها �أحد ,وملا كان ��ت اجلامعة رائدة
التعلي ��م العايل يف م�ص ��ر والوطن العرب ��ي ف�إن ذلك
يلقى على عات ��ق �إداراتها املتتابعة عبء احلفاظ على
تل ��ك املكان ��ة التاريخية من جان ��ب والنهو�ض بها من
جانب �أخر .و�أنني �شخ�ص ��ي ًا �أعتق ��د �أن تطوير الأداء
امل�ؤ�س�سي جلامعة القاهرة ميثل التحدي الأول والأهم
الذي يواجهنا حالي� � ًا  ،وذلك يف ظل املتغريات البيئية
اجلديدة ,فم ��ن منا ال يدرك �أثر العومل ��ة وتقدم تكنولوجيا
املعلومات واالت�ص ��االت وغريها م ��ن املتغريات على العملية
التعليمية باجلامعة من حيث ال�شكل وامل�ضمون.
واحلقيق ��ة الوحيدة التي يج ��ب �أن ندركها جميع ًا هي
�أن النجاح احلقيقي للجامعة البد �أن يبنى على �أ�س�س
التخطيط اال�س�ت�راتيجي القائم على الفهم ال�صحيح
والتحلي ��ل الدقيق لواق ��ع اجلامع ��ة و�إمكانياتها ,ومن
هذا املنطلق كان الإ�ص ��رار على �ص ��ياغة �إ�سرتاتيجية
جامع ��ة القاه ��رة خ�ل�ال اخلم� ��س �س ��نوات القادمة �إن احلف ��اظ على الدواف ��ع الإيجابية احلالية �س ��وف
وحتديد �آليات تنفيذها.
يت ��م اختباره ��ا عن طري ��ق م ��دى اعتقادن ��ا بحتمية
وت ��دد اخلط ��ة اال�س�ت�راتيجية جلامع ��ة القاه ��رة التغيري ومدى قدرتنا على التعلم من خربات املا�ض ��ي
حٌ
( )2015-2010ر�ؤية اجلامعة ور�س ��التها والأهداف للو�صول �إىل م�ستقبل �أف�ضل ,وهكذا مت حتديد الر�ؤية
ضال عن اال�س�ت�راتيجية للجامعة ,والآمال كلها مو�ض ��وعة على
اال�سرتاتيجية التي ن�س ��عى �إىل حتقيقها ،وف� ً
ذل ��ك ف�إنه ��ا تعك� ��س طم ��وح �إدارة اجلامعة مل�س ��تقبل ت�ض ��افر جه ��ود �أبن ��اء اجلامع ��ة لتحويل ه ��ذا احللم
�أف�ض ��ل يكون لها في ��ه دور الريادة يف جماالت التعليم اال�سرتاتيجي �إىل واقع ملمو�س.
والبحوث وخدمة املجتمع.
و�أخ�ي�ر ًا ف�إنن ��ي �أود �أن �أ�ؤكد �أننا ال نخ�ش ��ى �أن نذهب
وامل�ؤك ��د �أن احلف ��اظ على الو�ض ��ع احل ��ايل للجامعة بعيد ًا فالنجاح ينتظرنا هناك.
التح ��دي اال�س�ت�راتيجي
للو�ص ��ول �إىل م�س ��تقبل
�أف�ض ��ل �أ�ص ��بح اختي ��ار ًا
واقعي� � ًا رغ ��م �أنه يت�س ��م
بدرج ��ة عالي ��ة من عدم
الت�أك ��د واملخاط ��رة .فال
�شك �أن تن�س ��يق اجلهود
ب�ي�ن كلي ��ات ومعاه ��د و�إدارات اجلامعة كافة �س ��وف
يكون عملي ��ة معقدة نظر ًا للحاجة �إىل جتميع اجلهود
املتناثرة يف �ش ��كل متكامل .هذا ف�ض�ل ً�ا عن �أن تقدمي
برام ��ج جديدة �س ��وف يتطلب عناية فائق ��ة يف �إعادة
توجيه وا�س ��تخدام املوارد املتاحة مبا يف ذلك اجلهود
الب�ش ��رية ,وفى جميع احلاالت ال�س ��ابقة �س ��وف يكون
التحدي الأكرب هو حتقي ��ق التقدم احلقيقي حتى ولو
كان بعيد الأجل بد ًال من حتقيق التقدم غري احلقيقي
الناجت عن مكا�سب ه�شة يف الأجل الق�صري.

مل يع ��د اختي ��ار ًا ا�س�ت�راتيجي ًا مقب ��و ًال .ب ��ل �إن قبول

�أ.د .ح�س ــام كامل
رئيـ�س الـجامـعة
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1

الملخـص التنفيـذي
يف ظ���ل التط���ورات املتالحق���ة التي طر�أت على بيئ���ة الأعمال املحلي���ة والعاملية ،ويف �إط���ار الرعاية الكبرية
التي توليها احلكومة امل�صرية لتطوير التعليم اجلامعي ،بات من الطبيعي �أن تكون جودة التعليم عن�صراً
�أ�سا�سياً من عنا�صر جناح اجلامعات امل�صرية ,ومن هذا املنطلق ف�إن و�ضع ت�صور للر�ؤية امل�ستقبلية جلامعة
القاه���رة يعت�ب�ر نقط���ة البداية املنطقي���ة التي ميكن االعتم���اد عليها كمدخ���ل علمي ي�ستن���د �إىل احلقائق
ب���د ًال م���ن الأمني���ات ،ويبنى عل���ى مناذج حقيقة بد ًال من االجته���ادات ال�شخ�صية .وت�أ�سي�س���اً على ذلك ف�إن
اخلطة اال�سرتاتيجية تعك�س الأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى اجلامعة لتحقيقها خالل فرتة اخلطة،
واال�سرتاتيجي���ات الت���ي تعتم���د عليها لتحقيق تلك الأه���داف واملعايري التي ميك���ن ا�ستخدمها للت�أكد من
حتقيق تلك الأهداف.
ويعر�ض امللخ�ص التنفيذي العنا�ص ��ر الرئي�سية للخطة اال�سرتاتيجية جلامعة القاهرة حيث تتكون م�ستندات
اخلطة اال�س�ت�راتيجية من جز�أين  .يت�ض ��من اجلزء الأول من اخلطة �أثنى ع�شر عن�صر ًا ,تغطي العنا�صر من
الأول وحتى اخلام�س التحديات التي تواجه اجلامعة والتي �أدت �إىل حتمية اخلطة اال�سرتاتيجية واالفرتا�ضات
الأ�سا�س ��ية التي بنيت عليها اخلطة واملنهج والأ�س ��لوب العلمي الذي ا�س ��تخدم يف تطويره ��ا ،مع عر�ض لأهم
املالمح واملعلومات الأ�سا�سية عن جامعة القاهرة.
�أما العن�ص ��ر ال�س ��اد�س فينطوي على حتديد العنا�ص ��ر الرئي�س ��ية للخطة ,حيث مت �إعداد ال�صياغة النهائية
لر�ؤية اجلامعة خالل اخلم�س �سنوات القادمة بال�شكل التايل:
«�أن تك���ون جامع���ة القاه���رة واحدة م���ن �أف�ضل اجلامعات العاملي���ة امل�شهود لها بالأ�صال���ة وال�سبق يف تكوين
املعرفة ون�شرها وتطبيقها لإثراء حياة الأفراد واملجتمع وامل�ؤ�س�سات والبيئة املحيطة».
و بالن�س ��بة لر�س ��الة اجلامعة فتعك�س ال�سبب الأ�سا�س ��ي الذي وجدت من �أجله اجلامعة .والر�سالة من هذا املنطلق
تعك�س جمموعات الأن�شطة والربامج واخلدمات التي ت�سعى اجلامعة �إىل تقدميها والو�سائل التي ميكن من خاللها
حتقيق ر�سالة اجلامعة:
«التمي���ز يف تقدمي خدمات التعليم العايل ملقابل���ة احتياجات املجتمع املحلى والإقليمي والدويل والإ�سهام
ب�ش���كل فع���ال ودائ���م يف حتقيق التنمي���ة االجتماعي���ة واالقت�صادية يف م�ص���ر ,وتتحق���ق ر�سالتنا من خالل
االلت���زام باملعاي�ي�ر الدولي���ة للتميز يف جماالت التعلي���م والبحوث وخدمة املجتم���ع ,و�إحداث التكامل بني
الأفراد والتكنولوجيا ونظم الأعمال ،وتنمية ر�أ�س املال الب�شري باجلامعة».
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وقد مت �صياغة �شعار اجلامعة على النحو التايل:

جامعة القاهرة ...

منارة العلم في مصر ومحيطها اإلقليمي

يت�ض ��من العن�صر ال�ساد�س� ،إ�ض ��افة �إىل ما �س ��بق ،حتديد ًا لأهم القيم احلاكمة التي متثل املنطلق الأ�سا�سي
احلاكم ل�س ��لوكيات �أبناء اجلامعة كافة .وتت�ض ��من تلك القيم ،التمكني ،تداول املعرفة ،عملية تعلم م�ستمرة،
هدف واحد ،مكاف�أة الأداء املتميز ،واجلهد اجلماعي.
غري �أن جمرد حتديد تلك القيم ال يعترب يف حد ذاته كافي ًا لتحقيق اخلطة ,فتلك القيم البد لها من عمليات
تدعيم م�س ��تمرة حتى تتحول من جمرد �ش ��عارات �إىل �أفعال قوية وم�ؤثرة ,و�أ�سا�س متني للتعامالت اجلامعية
للم�س ��تويات كافة .وميثل التميز الأكادمي ��ي املحور الرئي�س للقيم احلاكمة للجامع ��ة .ويعد التميز الأكادميي
حمرك ًا �أ�سا�س ��ي ًا لثالثة مكونات رئي�سية من مكونات ر�س ��الة اجلامعة هي التعليم والطالب ،الدرا�سات العليا
والبحوث ،وخدمة املجتمع وتنمية البيئة.
وحتقيق ًا لر�ؤية اجلامعة ور�سالتها مت يف العن�صر ال�سابع من اخلطة حتديد الغايات اال�سرتاتيجية التالية:
الغاية الأويل  :رفع كفاءة الأداء امل�ؤ�س�سي لتح�سني الو�ضع التناف�سي للجامعة.
الغاية الثانية  :االلتزام بتطبيق معايري اجلودة وتقييم القدرة امل�ؤ�س�سية والفاعلية التعليمية دوري ًا.
الغاية الثالثة  :زيادة القدرة التناف�سية لطالب جامعة القاهرة.
الغاية الرابعة  :تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومهاراتهم وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم.
الغاية اخلام�سة  :تطوير البحث العلمي ودعمه وا�ستثماره يف تنمية االقت�صاد القومي ،وتوجيه الأبحاث نحو
تعزيز اخلدمات العامة واحلكومية.
الغاية ال�ساد�سة  :تدعيم عالقات ال�شراكة وبراجمها مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتنمية البيئة.
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اهت ��م العن�ص ��ر الثامن م ��ن اخلطة با�س ��تعرا�ض نتائج
حتلي ��ل الفجوة ب�ي�ن الغايات املطل ��وب حتقيقها وحتليل
البيئ ��ة الداخلي ��ة واخلارجي ��ة للجامع ��ة م ��ع حتدي ��د
االحتياج ��ات الأ�سا�س ��ية جلميع اجله ��ات ذات العالقة
والت ��ي يج ��ب حتقيقها من �أجل حتقي ��ق الغايات  ,بينما
ركز العن�صر التا�سع من التقرير على الأهداف الفرعية
والأن�شطة التف�ص ��يلية للغايات اال�سرتاتيجية املطلوبة,
وذلك ل�س ��د فجوة احلاجات وتوفري احتياجات اجلهات
ذات العالقة.
و�أخري ًا ا�ستعر�ض ��ت الأجزاء من العا�ش ��ر وحتى الثاين
ع�ش ��ر م ��ن اخلطة حتدي ��د ًا لأهم املخاط ��ر والتحديات
الت ��ي تواجه جامعة القاهرة خالل ف�ت�رة التنفيذ و�أهم
العنا�ص ��ر اخلا�ص ��ة بنجاح اخلطة  ,ويف نهاية م�س ��تند
اخلطة ،العن�ص ��ر الثاين ع�ش ��ر ،مت و�ض ��ع نظام مقرتح
ملتابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية .
ا�س ��تعر�ض اجل ��زء الث ��اين م ��ن م�س ��تندات اخلط ��ة
اال�سرتاتيجية اجلدول الزمني الإجمايل لتنفيذ الغايات
اال�سرتاتيجية والأهداف والأن�شطة موزع ًا على ال�سنوات
اخلم�س للخطة من خالل ر�سم خلريطة جانت .
مت �إ�ض ��افة امللح ��ق اخلا� ��ص بتحلي ��ل البيئ ��ة الداخلية
واخلارجية جلامعة القاهرة يف نهاية اجلزء الثاين.
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حتمية الخطة االستراتيجية
تواجه جامعة القاهرة حتدياً غري م�سبوق نتيجة العديد من املتغريات التي حدثت خالل الآونة الأخرية
عل���ى ال�صعيدي���ن املحلي والعامل���ي ,وتفر�ض تلك التحدي���ات على اجلامعة حتمي���ة التخطيط ب�شكل علمي
ملواجه���ة ظ���روف ع���دم الت�أكد الناجتة عن التغري الدائم يف ظروف البيئ���ة اخلارجية .وميكن ب�صفة عامة
�إيجاز �أهم هذه التحديات كما يلي:
1 .1زي ��ادة حدة املناف�سة على امل�س ��تويني القومي والإقليمي يف جمال التعليم ب�ص ��فة عامة والتعليم اجلامعي
ب�ص ��فة خا�ص ��ة .وميكن ر�ص ��د مظاهر تلك املناف�س ��ة كم ًا (عدد اجلامعات والكليات واملعاهد اجلديدة
خالل الع�ش ��رين عام ًا املا�ض ��ية) ونوع ًا (الربامج اجلديدة التي تقدمها تلك امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية خالل
الفرتة نف�سها).
2 .2تنام���ي الطل���ب عل ��ى التعليم الع ��ايل يف مرحل ��ة البكالوريو�س والدرا�س ��ات العليا (دكتوراه ،ماج�س ��تري،
دبلومات� ،شهادات مهنية) يف التخ�ص�صات كافة.
3 .3تب ّني الدولة فل�س ��فة جودة التعليم العايل ,وما �ص ��احب ذلك من حتديد معايري اجلودة و�إن�ش ��اء الهيئات
وامل�ؤ�س�سات التي تعنى بو�ضع برامج اجلودة واالعتماد وتنفيذها.
4 .4التق ��دم غري امل�س ��بوق يف تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ,وخا�ص ��ة يف جم ��ال تكنولوجيا التعليم مثل
التعليم عن بعد والتعليم الإلكرتوين و�أ�ساليب املحاكاة.
5 .5تغ�ي�ر حجم �س���وق العمل وتركيبته من حيث دخول العديد من ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة وفروعها مما ترتب
عليه تغيري يف موا�صفات اخلريجني من حيث املهارات واملعارف والقدرات.
6 .6حاج ��ة املجتمع الأكادميي وجمتمع الأعمال �إىل �أبحاث تخدم �أهداف الن�شر الأكادميي ,وتفيد يف تطوير
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة بال�سوق الإقليمي.
ويت�ضح مما �سبق �أن التغريات البيئية ال�سابقة كان لها ت�أثري مبا�شر على فل�سفة �إدارة جامعة القاهرة وفكرها
خ�ل�ال فرتة �إعداد اخلطة اال�س�ت�راتيجية وتنفيذها .و�س ��يبدو هذا جلي ًا على مكونات اخلطة اال�س�ت�راتيجية
وتفا�صيلها.
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االفتراضات األساسية للخطة

حي���ث �إن اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة تتطلب التعامل م���ع امل�ستقبل ,وحيث �إن امل�ستقب���ل بطبيعته غري م�ؤكد،
ف����إن اخلط���ة اال�سرتاتيجية تتطلب بال�ضرورة و�ضع جمموعة م���ن االفرتا�ضات الأ�سا�سية التي ت�ستهدف
تقلي���ل درج���ة عدم الت�أكد البيئي ,ومن هذا املنطل���ق �سوف تت�أ�س�س اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة القاهرة
على االفرتا�ضات التالية:
�1 .1أن جامع ��ة القاهرة كانت و�س ��تظل منارة للتعليم اجلامعي يف م�ص ��ر والعامل �أجم ��ع ,وذلك من خالل ما
قدمته وما تقدمه مل�صر والعامل من �إ�سهامات علمية وفكرية ملمو�سة.
�2 .2أن جامعة القاهرة �س ��وف تلتزم مبعايري التطوير امل�س ��تمر والت�أهيل لالعتماد التي حددتها وزارة التعليم
العايل والهيئة القومية ل�ضمان اجلودة والتعليم.
�3 .3أن جامعة القاهرة �س ��وف حتافظ على عراقتها و�أ�صالتها ،وفى الوقت نف�سه �سوف تواكب التقدم العلمي
غري امل�سبوق يف جماالت التعليم والبحوث وخدمة املجتمع.
�4 .4أن جامعة القاهرة تدرك جيد ًا �أن املناف�س ��ة يف جمال التعليم ب�صفة عامة والتعليم العايل ب�صفة خا�صة
�أ�صبحت حقيقة واقعة ،و�أن ال�سبيل الوحيد للتعامل معها هو تنمية قدراتها التناف�سية.
�5 .5أن الطلب على االلتحاق بربامج تعليم جامعة القاهرة على كافة امل�ستويات والتخ�ص�صات �سوف يظل يف تزايد
م�ستمر.
�6 .6أن جامع ��ة القاهرة �س ��وف ت�س ��عى �إىل تهيئ ��ة مناخ تعليم ��ي يتمي ��ز بالديناميكية والتح ��دي والرغبة يف
التميز.
�7 .7أن التقدم امل�س ��تهدف جلامعة القاهرة البد �أن يتحقق من خ�ل�ال توطيد العالقات مع املجتمع اخلارجي
وكافة �أطراف �أ�صحاب امل�صالح.
�8 .8أن جامعة القاهرة �س ��وف توظف �إمكانياتها الب�ش ��رية واملادية ك�أحد العنا�صر املهمة يف تنمية القدرات التناف�سية
جلامعة القاهرة وم�ضاعفتها.
�9 .9أن جامعة القاهرة ميكن �أن حتقق �أهدافها اال�سرتاتيجية من خالل تنمية ر�أ�سمالها الفكري.
�1010أن جامعة القاهرة تدرك �أن عملية التنمية امل�ستهدفة تتطلب تنمية م�صادر التمويل الذاتي.
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4

منهج إعداد الخطة االستراتيجية

مت �إع���داد اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة جلامع���ة القاه���رة وفقا ملعاي�ي�ر الهيئة القومي���ة ل�ضمان ج���ودة التعليم
واالعتم���اد .فلق���د نظ���م مرك���ز �ضمان اجل���ودة واالعتماد بجامعة القاه���رة مائة وخم����س وع�شرين ()125
زي���ارة متابع���ة ميدانية لكلي���ات ومعاهد اجلامعة يف الفرتة من مار����س � 2007إىل �إبريل  .2009وا�ستهدفت
زي���ارات املتابع���ة تقيي���م كلي���ات اجلامعة ومعاهدها وم���دى ت�أهلها لالعتم���اد وتقييم الو�ض���ع الراهن .كما
اعتم���د فري���ق الدرا�س���ة عل���ى �أ�سل���وب املقاب�ل�ات املتعمقة م���ع الإدارة العلي���ا للكلي���ات واملعاه���د� ،إ�ضافة �إىل
املقابالت التي متت مع عينة من القيادات الأكادميية وهيئة التدري�س والطالب.
ومبراجع ��ة وحتلي ��ل ظروف وبيئة العم ��ل اخلارجية والداخلي ��ة لتحديد الفر�ص والتهديدات ونقاط ال�ض ��عف
والقوة لكليات اجلامعة ومعاهدها مت حتديد الغايات والأهداف اال�س�ت�راتيجية والأهداف الفرعية والأن�شطة
�أخذ ًا يف االعتبار م�ؤ�ش ��رات قيا�س كفاءة الأداء املعتمدة من الهيئة القومية ل�ض ��مان جودة التعليم واالعتماد.
ومت حتلي ��ل الفجوة بني الغايات املطلوب حتقيقها وبني نتائج حتليل البيئة الداخلية واخلارجية وذلك لتحديد
وتقييم الأن�ش ��طة واالحتياجات اخلا�ص ��ة بتطوير اجلامعة ،كما مت تخ�ص ��ي�ص جزء من اخلطة اال�سرتاتيجية
لتحليل الفجوة وحتديد االحتياجات كملخ�ص لنتائج التحليل.
ومت �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة القاهرة طبق ًا للخطوات التالية:
• تكوين جلنة �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
• االتفاق على هيكل مقرتح اخلطة اال�سرتاتيجية.
• جتميع امل�ستندات املتاحة ل�صياغة و�إعداد عنا�صر اخلطة.
• االتفاق على بع�ض ال�ص ��ياغات الأولية لر�ؤية ور�س ��الة وغايات و�أهداف اجلامعة اال�س�ت�راتيجية وعقد
ور�شتي عمل لإعادة �ضبط و�صياغة هذه العنا�صر.
• �إعداد و�إجراء ا�ستبيان ر�أي للمفا�ضلة بني املقرتحات املختلفة للر�ؤية والر�سالة والأهداف.
• �إعداد خطة ال�ستطالع �آراء اجلهات والأطراف ذات العالقة يف املرحلة الق�صرية القادمة قبل االعتماد
النهائي للخطة.
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و روع���ي عن���د �إع���داد وتطوير اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة للجامعة الأه���داف التالية التي مت االتف���اق عليها
م�سبقاً عند تطوير م�شروع اخلطة:
• حتديد الر�سالة والر�ؤية اال�سرتاتيجية للجامعة خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
• تطوير الغايات العامة اال�س�ت�راتيجية التي تعرب عن املحاور الرئي�س ��ية للم�ش ��روعات والأن�ش ��طة املتوقع
تنفيذها يف الفرتة القادمة.
• تطوي ��ر الأه ��داف التف�ص ��يلية الفرعي ��ة املطلوبة وذلك لتحقي ��ق الغايات العام ��ة وتوزيعها على فرتات
اخلطة وحتديد املوارد املطلوبة لكل ن�شاط.
• التحليل التف�صيلي للأن�شطة املطلوبة لتحقيق كل هدف من الأهداف الرئي�سية للم�شروع.
• �إع ��داد مقرتح لإن�ش ��اء وح ��دة �إدارية “وحدة اخلطة واملتابعة” لإعداد اخلطط ال�س ��نوية التف�ص ��يلية
وملتابع ��ة تنفي ��ذ اخلطة اال�س�ت�راتيجية ب�ش ��كل دوري منتظم و�إع ��داد تقارير الإجن ��از الدورية واخلطط
التف�صيلية لقطاعات وكليات ومعاهد اجلامعة.
• قيا�س الآثار الإيجابية املرتتبة على تنفيذ الأن�ش ��طة والربامج وامل�ش ��روعات اخلا�صة بتطوير وحتديث
اجلامعة.
• الت�أكد من توافق الأن�شطة وامل�شروعات امل�ستقبلية مع احتياجات جميع الأطراف ذات العالقة مع جامعة
القاه ��رة .ولتحقيق الهدف الأخ�ي�ر �إهتم فريق العمل مبراعاة حتقيق م�ص ��الح اجلهات والأطراف ذات
العالقة عند تطوير الأهداف والأن�شطة اخلا�صة باخلطة اال�سرتاتيجية.
م�صادر جمع بيانات اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة
اعتمد فريق العمل على البيانات الأولية والثانوية املتوفرة والتي متثلت فيما يلي:
• البيانات املتاحة لدى �إدارات الكليات واملعاهد اجلامعية.
• التقارير ال�سنوية للكليات واملعاهد ونتائج ا�ستبيانات الر�أي واملقابالت املتعمقة والدرا�سات الذاتية التي
مت عقدها مع عينة من بع�ض كليات ومعاهد اجلامعة واجلهات ذات العالقة.
• تقارير املراجعة الداخلية ملركز �ضمان اجلودة بجامعة القاهرة يف الفرتة من مار�س � 2007إىل �إبريل
.2009
• كلمة الأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة القاهرة يف احتفال مئوية اجلامعة.
• مقرتح عمل جلنة «اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة القاهرة».
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�أع�ضاء هيئة تدري�س جامعة القاهرة يف االحتفال مبئوية اجلامعة

• مالمح خطة تطوير جامعة القاهرة – قطاع التعليم والطالب.
• مقرتح برنامج تدعيم القدرات التناف�سية لكليات جامعة القاهرة ومعاهدها.
• حما�ضرة الأ�ستاذ الدكتور نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا والبحوث �أمام امل�ؤمتر الدويل الرابع
للبحوث العلمية وتطبيقاتها – دي�سمرب .2008
• دليل تقومي واعتماد اجلامعات – الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم.
• اخلطة اال�سرتاتيجية ل�ضمان اجلودة واالعتماد جلامعة القاهرة – .2006
• دليل جامعة القاهرة بني الأم�س واليوم . 2009 - 2008
• املفك ��رة الإح�ص ��ائية للع ��ام اجلامعي  – 2008- 2007الع ��دد الثالث – مركز املعلوم ��ات والتوثيق –
جامعة القاهرة.
• الن�ش ��رة الإح�ص ��ائية الإجمالي ��ة للعام اجلامع ��ي  – 2008- 2007مركز املعلوم ��ات والتوثيق – جامعة
القاهرة.
• خطة جامعة القاهرة للعام اجلامعي .2010-2009
2015 - 2010
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جامعة القاهرة
«أنشئت جامعة القاهرة في عام  1908لتكون منارة للفكر الحر وأساسًا للنهضة
العلمية وجسرًا يصل البالد بمنابع العلم الحديث ،وبوتقة تعد فيها الكوادر الالزمة
في كافة التخصصات لمشاركة العالم تقدمه العلمي»

5

المالمح األساسية لجامعة القاهرة
 1-5الن�ش�أة والتطور
جامعة القاهرة هي �أقدم اجلامعات امل�صرية والعربية املعا�صرة �إذ ت�أ�س�ست بع�ض كلياتها يف ع�شرينيات
القرن التا�سع ع�شر �إبان حكم حممد علي با�شا .وبعد ثمانني عاما اندلعت حملة �شعبية وا�سعة للمطالبة
ب�إن�ش ��اء جامعة �أهلية حديثة بقيادة م�صطفى كامل وغريه من رموز م�ص ��ر لتت�أ�س�س جامعة القاهرة يف
 21دي�سمرب  1908حتت ا�س ��م اجلامعة امل�صرية ،و�أعيد ت�س ��ميتها الحقا با�س ��م جامعة ف�ؤاد الأول عام
 1936ثم جامعة القاهرة بعد ثورة يوليو .1952

 2-5كليات ومعاهد اجلامعة
يبلغ عدد كليات اجلامعة ع�ش ��رون كلية �إ�ض ��افة �إىل خم�س ��ة معاهد درا�س ��ات عليا .ومتنح تلك الكليات
واملعاه ��د درج ��ة البكالوريو�س واللي�س ��ان�س على م�س ��توى ال�ش ��هادة اجلامعية الأوىل .ودرج ��ات الدبلوم
واملاج�ستري والدكتوراة يف العديد من التخ�ص�صات على م�ستوى الدرا�سات العليا.
�شكل (  ) 1تاريخ ت�أ�سي�س كليات جامعة القاهرة ومعاهدها
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وتتنوع كليات ومعاهد اجلامعة لت�شمل �ستة قطاعات �أكادميية �أ�سا�سية هي:
	•قط ��اع العل ��وم الطبية وي�ض ��م كليات الطب وطب الفم والأ�س ��نان وال�ص ��يدلة والع�ل�اج الطبيعي
والتمري�ض ومعهد الأورام.
	•قطاع العلوم الهند�س ��ية وي�ض ��م كليات الهند�س ��ة والتخطي ��ط الإقليمي والعمراين واحلا�س ��بات
واملعلومات.
	•قطاع العلوم الإن�سانية وي�ضم كليات الآداب والآثار والدرا�سات الرتبوية وريا�ض الأطفال والرتبية
النوعية ودار العلوم.
	•قطاع العلوم الأ�سا�سية وي�ضم كليات العلوم والزراعة والطب البيطري.
	•قط ��اع العل ��وم االجتماعي ��ة وي�ض ��م كلي ��ات التج ��ارة واالقت�ص ��اد والعل ��وم ال�سيا�س ��ية واحلقوق
والإعالم.
	•قطاع العلوم البينية وي�ضم معهد الإح�صاء ومعهد الدرا�سات الأفريقية ومعهد الليزر.

 3-5طالب اجلامعة

حتظى جامعة القاهرة بقبول عام لدى الأو�س ��اط الطالبية ورغبة م�ؤكدة يف االلتحاق بها نظر ًا ملا تتمتع
به من �سمعة طيبة يف الأو�ساط الأكادميية على امل�ستويني املحلى والإقليمي .وت�ضم جامعة القاهرة طالبا
من جميع حمافظات م�ص ��ر �إ�ض ��افة �إىل طالب وافدين ميثلون طالبا من �أكرث من �أربعني دولة .وب�صفة
عام ��ة ف�إن هذا التنوع الطالبي ي�س ��اعد على خل ��ق جامعة ذات ثقافات متعددة ت�س ��مح لطالبها بدرجة
عالي ��ة من التنوع الثق ��ايف الذي يرثى العملية التعليمية .ويو�ض ��ح اجلدول(�)1أع ��داد الطالب املقيدين
باجلامعة يف العام الدرا�سي .2009 / 2008
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جدول ( : )1بيان ب�أعداد طالب جامعة القاهرة (العام الدرا�سي )2009 /2008
موقع
الكلية

الكليــة
كلية الآداب

كليـــــات داخل احلرم اجلــــــامعي

كلية احلقوق
كلية التجارة

نظامي
�إنت�ساب
نظامي
�إنت�ساب
نظامي
�إنت�ساب

كلية الآثار
كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
كلية الإعالم
كلية دار العلوم

كليـــــــــات خــــــارج احلـــــرم

كلية التخطيط الإقليمي والعمراين
كلية العلوم
�إجمايل عدد الطالب داخل احلرم اجلامعي
الهند�سة
الزراعة
الطب
الطب البيطري
ال�صيدلة
طب الفم و الأ�سنان
العالج الطبيعي
التمري�ض
احلا�سبات واملعلومات
الرتبية النوعية
ريا�ض الأطفال
�إجمايل عدد الطالب خارج احلرم اجلامعي
الإجمايل العام

نظامي
�إنت�ساب

عدد الطالب
طالبـة
طـالب
12286
2822
5991
3242
7594
12614
6612
10011
15913
12513
10024
15223
2400
1131
2755
901
2566
433
5257
3307
1019
542
425
603
2848
2151
75690
65493
3095
9077
1377
1950
4507
5180
1445
1100
4663
2777
1268
1198
2028
1178
612
384
851
972
785
101
1845
22476
23917
98166
89410

املجموع
15108
9233
20208
16623
28426
25247
3531
3656
2999
8564
1561
1028
4999
141183
12172
3327
9687
2545
7440
2466
3206
996
1823
886
1845
46393
187576
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وبتحليل نتائج اجلدول ال�سابق ميكن �أن نخل�ص للنتائج التالية :

�شكل رقم (  ) 2ن�سب طالب مرحلة البكالوريو�س واللي�سان�س داخل وخارج احلرم اجلامعي

�شكل رقم ( � ) 3إجمايل ن�سب الطلبة والطالبات يف مرحلة البكالوريو�س واللي�سان�س

العلوم الطبية
العلوم الهند�سية
العلوم الأ�سا�سية
العلوم االجتماعية
الإن�سانية والرتبوية
�شكل رقم (  ) 4توزيع الطالب بني القطاعات الأكادميية املختلفة
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ويو�ض ��ح اجل ��دول ( )2بيان ًا ب�أعداد الطالب املقيدين بربامج الدرا�س ��ات العليا يف العام الدرا�س ��ي /2007
 2008كم ��ا يو�ض ��ح اجلدول ( )3بيان ًا ب�أعداد الطالب احلا�ص ��لني عل ��ى درجات الدرا�س ��ات العليا يف العام
الدرا�سي .2008 /2007
جدول ( : )2بيان ب�أعداد الطالب املقيدين بالدرا�سات العليا يف العام الدرا�سي 2008 /2007
ماج�ستري

دبلوم

�إجمايل

دكتوراة

طالب

طالبة

طالب

طالبة

طالب

طالبة

طالب

طالبة

6563

4020

6447

5521

1478

1176

14488

10717

جدول ( : )3بيان ب�أعداد اخلريجني من الدرا�سات العليا يف العام الدرا�سي 2008 /2007
ماج�ستري

دبلوم

�إجمايل

دكتوراة

طالب

طالبة

طالب

طالبة

طالب

طالبة

طالب

طالبة

1875

1611

656

565

458

293

2989

2469

�شكل (  ) 5توزيع الطالب بني مرحلة البكالوريو�س واللي�سان�س ومرحلة الدرا�سات العليا

وباملقارنة بني �أعداد طالب مرحلة البكالوريو�س واللي�س ��ان�س ( جدول  ) 1و�أعداد طالب مرحلة الدرا�س ��ات
العليا (جدول  )2يت�ض ��ح من ال�ش ��كل البياين رقم ( � ) 5أن من بني كل ثمانية طالب يف مرحلة البكالوريو�س
واللي�سان�س هناك �أحد الطالب يكمل درا�ساته العليا يف اجلامعة مع الأخذ يف االعتبار من ي�سجل بالدرا�سات
العليا من غري خريجي جامعة القاهرة.

2015 - 2010

21

ويو�ض ��ح الر�س ��م البي ��اين– (�ش ��كل  - ) 6تط ��ور �أع ��داد ط�ل�اب جامع ��ة القاه ��رة ملرحل ��ة البكالوريو� ��س �أو
اللي�س ��ان�س وكذا مرحلة الدرا�س ��ات العليا يف الفرتة من العام الدرا�س ��ي  1946/1945وحتى العام الدرا�سي
2008/2007

�شكل رقم (  ) 6تطور �أعداد طالب جامعة القاهرة

كم ��ا يو�ض ��ح الر�س ��م البياين– ( �ش ��كل  - ) 7تطور �أعداد خريجي جامع ��ة القاهرة ملرحل ��ة البكالوريو�س �أو
اللي�س ��ان�س وكذا مرحلة الدرا�س ��ات العليا يف الفرتة من العام الدرا�س ��ي  1946/1945وحتى العام الدرا�سي
2008/2007

�شكل رقم (  ) 7تطور �أعداد خريجي جامعة القاهرة
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وت�ش ��جيعا للط�ل�اب عل ��ى التف ��وق ف� ��إن  39872طالب من طلب ��ة مرحل ��ة البكالوريو�س �أو اللي�س ��ان�س بن�س ��بة
( )%21.25تقا�ض ��وا مكاف�آت تفوق �س ��نوية ب�إجمايل  4.620مليون جنيه عن العام الدرا�سي .2008/2007
كم ��ا قدمت اجلامع ��ة دعم ًا اجتماعي ًا بقيمة  1.179مليون جنيه لعدد  13888طالب بن�س ��بة (  ) % 7.40يف
نف�س العام الدرا�سي.
وامت ��داد ًا للخدمات الطالبية توفر اجلامعة �أماكن لإقامة الطالب املغرتبني والوافدين من خالل ثالث مدن
جامعي ��ة بطاقة ا�س ��تيعابية قدره ��ا  14395طالب وطالبة .وتت�ض ��من تلك املدن  32مبنى �س ��كنى بعدد غرف
�إجماىل  5832غرفة يقطنها حواىل  6950طالب ًا و  7445طالبة كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
جدول ( : )4الطاقة اال�ستيعابية للمدن اجلامعية
املدينة

القوة اال�ستيعابية

عدد املبانى

عدد احلجرات

الطلبة

6950

14

3358

الطالبات

3885

11

1113

الرعاية

2554

4

1154

املدن اخلارجية

1006

3

207

الإجماىل

14395

32

5832

وحر�ص� � ًا عل ��ى حتقيق التنوع الثق ��ايف ورغبة يف القي ��ام بالدور الإقليمي والعاملي يف ن�ش ��ر املعرف ��ة ف�إن �إدارة
اجلامعة ت�ستهدف زيادة �أعداد الطالب الوافدين للدرا�سة مبختلف كليات اجلامعة ومعاهدها .وقد بلغ عدد
الطالب الوافدين يف خمتلف كليات اجلامعة ومعاهدها حوايل  3389بن�س ��بة  %1.8من �إجمايل عدد طالب
اجلامعة يف العام الدرا�س ��ي  2008 / 2007منهم  2299طالب ًا بن�س ��بة  % 67.8و  1090طالبة بن�سبة %32.2
من �إجمايل الطالب الوافدين .وتدر�س الغالبية العظمى من الطالب الوافدين يف كليتي الطب ( 943طالب ًا)
.
واحلقوق ( 623طالب ًا) بن�سبة  % 46.2من �إجمايل الطالب الوافدين
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� 4-5أع�ضـــاء هيئة التدري�س
يبلغ العدد الإجمايل للقوة الفعلية لأع�ض ��اء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة  10799ع�ض ��و ًا منهم  6832ع�ضو
هيئة تدري�س و  3967معاون ًا لأع�ضاء هيئة التدري�س يف العام الدرا�سي .2008 / 2007
جدول ( )5بيان �إجمايل القوة الفعلية لأع�ضاء هيئة التدري�س ومعاونيهم ()2008
الكلية
الآداب
احلقوق
التجارة
دار العلوم
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
العلوم
الطب
طب الأ�سنان
ال�صيدلة
الهند�سة
الزراعة
الطب البيطري
الإعالم
الآثار
التخطيط العمراين
العالج الطبيعي
التمري�ض
الرتبية النوعية
احلا�سبات واملعلومات
ريا�ض الأطفال
معهد الأورام
معهد الدرا�سات الإح�صائية
معهد الدرا�سات الأفريقية
معهد الدرا�سات الرتبوية
معهد الليزر
الإجمايل

24

�أع�ضاء هيئة التدري�س
339
66
135
103
165
570
2460
332
238
663
439
259
83
87
41
129
73
64
56
32
294
46
44
60
54
6832
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هيئة معاونة
203
34
148
61
145
253
887
156
208
371
219
94
68
74
66
309
121
68
132
40
161
40
43
18
48
3967

�إجمايل
542
100
283
164
310
823
3347
488
446
1034
658
353
151
161
107
438
194
132
188
72
455
86
87
78
102
10799

ويو�ض ��ح الر�س ��م البياين التايل – ( �ش ��كل  - ) 8تطور �أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومعاونيهم خالل الفرتة
من  1951/1950وحتى العام الدرا�سي  ,2008/2007وتت�سم تركيبة �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة بدرجة
عالي ��ة من التنوع والتميز ,فالعديد من �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س باجلامعة اتيحت لهم فر�ص احل�ص ��ول على
الدرجات العلمية املختلفة (املاج�س ��تري والدكتوراه) من خمتلف بلدان العامل مثل الواليات املتحدة الأمريكية
وبريطانيا وفرن�س ��ا و�أملاني ��ا وكندا واليابان ودول عدي ��دة �أخرى ,وي�ؤدى ذلك �إىل تنوع خربات �أع�ض ��اء هيئة
التدري�س �إ�ض ��افة �إىل حر�صهم على �إبقاء قنوات االت�ص ��ال مع اجلامعات العاملية مفتوحة من خالل اجلهود
البحثية والعلمية امل�ش�ت�ركة .وتتميز اجلامعة بوجود عدد كبري من احلا�صلني على جوائز حملية وعاملية .فقد
بلغ عدد علماء اجلامعة احلا�ص ��لني على جوائز الدولة حوايل  22ع�ض ��و هيئة تدري�س خالل العام الدرا�س ��ي
.2009 /2008

�شكل (  ) 8تطور �أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة  -جامعة القاهرة

ولق ��د بلغ عدد الأ�س ��اتذة الأجانب الزائرين جلامعة القاهرة � 255أ�س ��تاذ ًا يف العام الدرا�س ��ي 2008/2007
بن�س ��بة  % 34.00م ��ن ال ��دول الأوربي ��ة و  % 33.00من الدول الإفريقية و  % 21.00من الدول الآ�س ��يوية و
 % 12.00من �أمريكا وكندا.
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ولقد بلغت االتفاقيات الثنائية املعقودة مع اجلامعات وامل�ؤ�س�س ��ات الأجنبية  283اتفاقية يف العام الدرا�س ��ي
 2008/2007كان �أغلبها مع اليابان (  52اتفاقية ) وفرن�سا (  42اتفاقية ) ورو�سيا (  25اتفاقية ) و�أمريكا
(  25اتفاقي ��ة ) وال�ص�ي�ن (  16اتفاقي ��ة ) و�أملاني ��ا (  15اتفاقي ��ة ) .وبلغت االتفاقيات الثنائي ��ة املعقودة مع
اجلامعات وامل�ؤ�س�س ��ات العربية  113اتفاقية منها  36اتفاقية داخلية ( جامعات وم�ؤ�س�س ��ات م�صرية ) وت�سع
اتفاقيات مع كل من اجلزائر وال�س ��ودان وليبيا وفل�س ��طني وثماين اتفاقيات مع كل من اليمن و�س ��وريا وخم�س
اتفاقيات مع املغرب.
كما توىل �إدارة اجلامعة عناية خا�ص ��ة ملعاوين �أع�ض ��اء هيئة التدري�س حيث بلغ �إجمايل عدد معاوين �أع�ض ��اء
هيئة التدري�س الذين �س ��افروا خالل العام  2009/2008عدد  757ع�ض ��و ًا  ،موزعني مابني منحة خا�ص ��ة -
منحة عامة  -بعثات داخلية وبعثات خارجية � -إ�شراف م�شرتك – م�ؤمترات ،وبلغ �إجمايل دعم �سفر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ومعاونيهم  2,564,000جنيه يف العام نف�سه.

 5-5البنية الأ�سا�سية للجامعة
متتل ��ك جامعة القاهرة رموز ًا تاريخية مهمة وبنية �أ�سا�س ��ية داعمة للعملية التعليمية مت ت�أ�سي�س ��ها عرب
مائة عام من تاريخها من مكتبات ومعامل حا�سب �آيل وقاعات حما�ضرات ومتارين ومعار�ض م�شروعات
وك ��ذا املراك ��ز البحثية الداعمة خلدمة املجتمع وتنمية البيئة وب�ص ��فة عامة ميك ��ن �إيجاز �أهم مالمح
البنية الأ�سا�سية للجامعة فيما يلي:
• �ساعة جامعة القاهرة
وهي من �أهم رموز جامعة القاهرة وقد �أقيم برج ال�ساعة عام  1937بارتفاع  40مرت ًا ,وظلت ال�ساعة الر�سمية
مليقات الإذاعة امل�صرية لفرتات طويلة.
• قاعة احمد لطفي ال�سيد:
افتتحت عام  1935وهي قاعة ملحقة بقاعة االحتفاالت الكربى ,وتعقد بها جل�سات جمل�س اجلامعة واملجل�س
الأعلى للجامعات واالجتماعات امل�صغرة .

26

الخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة

ساعة جامعة القاهرة
“ما تتخيله بكل قوة ووضوح وترغب فيه بكل قوة وإصرار وتؤمن به إيمانًا
عميقًا وتعمل على تنفيذه بكل عزم ونشاط فحتمًا سيتحقق بكل قوة”
2015 - 2010
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• قاعة االحتفاالت الكربى:
افتتحت ر�س ��مي ًا عام  ،1935وقد �أن�ش ��ئت على م�س ��احة 3160م 2وتت�س ��ع لع ��دد �أربعة �آالف ف ��رد  ,وتقام بها
امل�ؤمترات القومية والعلمية وحفالت اخلريجني وندوات املو�سم الثقايف وبع�ض احلفالت الفنية.

الرئي�س الأمريكي �أوباما خالل زيارته جلامعة القاهرة 2009

• املكتبة املركزية
افتتحت يف عام  1932وظلت على مدى �أكرث من  75عام ًا تقدم خدمات االطالع واال�ستعارة لطالب اجلامعة
والباحث�ي�ن ,ويف ع ��ام  2008وم ��ع احتفال اجلامعة مب ��رور مائة عام على �إن�ش ��ائها افتتح ��ت املكتبة املركزية
اجلدي ��دة على م�س ��احة  4000م�ت�ر ًا مربع ًا بارتفاع ثمانية �أدوار من خالل ت�ص ��ميم معماري ع�ص ��ري فريد,
ومت تزويدها ب�أحدث التقنيات الفنية لعمليات الفهر�س ��ة والن�شر االلكرتوين والطباعة ,وت�ضم قاعات للبحث
االلكرتوين واالطالع وقاعة للمكفوفني ومتحف ًا لكنوز اجلامعة وقاعة لعر�ض بانو راما الرتاث.
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• املدن اجلامعية
افتتحت �أول املدن اجلامعية لغر�ض �س ��كني الطالب املغرتبني يوم  6مايو  ,1949ومنذ ذلك احلني مل تتوقف
�أعمال التو�سيع والتطوير يف املباين واملرافق .فهناك مدينة طالب بحي بني ال�سرايات تبلغ قدرتها اال�ستيعابية
 6950طالبا� .أما مدينتا الطالبات باجليزة وبوالق الدكرور فتت�س ��ع لـ  6439طالبة �إ�ض ��افة �إىل بع�ض البيوت
اخلارجية للطالبات ب�سعة  1006طالبة  .وتقدم هذه املدن خدمات ال�سكن والتغذية نظري ر�سوم رمزية.
• مركز التعليم املفتوح
�أن�ش ��ئ املرك ��ز يف  8يناي ��ر  1991به ��دف توفري التعلي ��م اجلامعي ملن فاتتهم فر�ص ��ه التعلي ��م العايل ,ومينح
املرك ��ز درج ��ة البكالوريو�س واللي�س ��ان�س يف خم�س ��ة برام ��ج تعليمية ( برام ��ج املعامالت املالي ��ة والتجارية،
برنامج تكنولوجيا ا�ست�ص�ل�اح وا�ستزراع الأرا�ضي ال�صحراوية ،برنامج الرتجمة ،برنامج الإعالم ،وبرنامج
الدرا�س ��ات القانونية ) ويبلغ عدد الطالب امللتحقني بربامج التعليم املفتوح حوايل  50000طالباً وطالبة
يف العام الدرا�سي . 2008/2007
• دور ال�ضيافة
ت�ضم اجلامعة دارين لل�ضيافة ,افتتحت �أوالهما عام , 1983وتقع داخل حرم اجلامعة ,وافتتحت الثانية عام
 ,1995وتقع داخل القرية الريا�ض ��ية  ,وتخ�ص ���ص الداران لإقامة �ضيوف اجلامعة وبع�ض الأ�ساتذة وال�سادة
الزائرين من جامعات �أخرى.
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• القرية الريا�ضية
�أثناء فعاليات �أ�س ��بوع �ش ��باب اجلامع ��ات الرابع
ع ��ام  ،1999افتتح ��ت اجلامع ��ة �أك�ب�ر م�ش ��روع
للتو�س ��ع والتطوير ملالعب جامع ��ة القاهرة بحيث
�أ�ص ��بحت القرية الريا�ض ��ية ت�ض ��م جمم ��ع تن�س
ي�ض ��م ع�ش ��رة مالعب قانونية  -جممع البولينج
وي�ضم ملعبني بعدد  6خطوط  -جممع اال�سكوا�ش
وي�ض ��م  4مالع ��ب مكيف ��ة مركزيا  -ع ��دد ثالثة
مالعب ترتان ثنائي وثالثي وخما�س ��ي لريا�ضات
الكرة الطائرة وكرة ال�س ��لة وكرة اليد �إ�ضافة �إىل
م�ض ��مار 200م -حمام �س ��باحة اوليمبي  -ملعب
كرة قدم مبدرجات للم�ش ��اهدين وم�ضمار لألعاب
الق ��وى  -عدد  2ملعب كرة قدم فرعي � -ص ��الة
مغط ��اة ومكيفة � -ص ��الة مالكمة مكيفة الهواء -
عدد اثنني ملعب لكرة ال�سلة.

تكرمي الطالب يف اليوم الريا�ضي

وبالإ�ضافة للقرية الريا�ضية هناك �صالة ريا�ضة وحمام �سباحة �صغري بكلية الهند�سة وملعب كرة قدم وحمام
�س ��باحة �صغري وملعب كرة �سله وملعب للكرة الطائرة بكلية الزراعة  ،كما يوجد حمام �سباحة �صغري ،وملعب
كرة خما�سي بكلية طب ق�صر العيني و�صالة للياقة وتن�س الطاولة بكلية دار العلوم.
• مركز امل�ؤمترات
مت افتتاحه يف  24فرباير عام  , 1998وي�ض ��م خم�س قاعات رئي�سية ت�سمح ب�إقامة امل�ؤمترات والندوات وور�ش
العمل ,وترتاوح �سعة القاعات ما بني  66اىل  208فرد ًا.
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• م�ست�شفيات جامعة القاهرة
تعترب م�ست�ش ��فيات جامعة القاهرة من �أ�ض ��خم و�أعرق امل�ست�ش ��فيات التعليمية يف ال�شرق الأو�سط وهي ت�ضم:
م�ست�ش ��فى املنيل اجلامعي القبلي -م�ست�ش ��فى املنيل اجلامعي البحري -م�ست�شفى الطوارئ -وحدة العمليات
م�ست�ش ��فى �أمرا�ض الن�ساء والتوليد -م�ست�شفى املنيل اجلامعي التخ�ص�ص ��ي -م�ست�شفى الأمرا�ض الباطنةم�ست�ش ��فى الأطف ��ال اجلامعي -م�ست�ش ��فى الأطفال اجلامعي اجلدي ��د -املركز الطب ��ي الوقائي االجتماعيالعيادات اخلارجية -م�ست�ش ��فى اجلراحة واحلوادث .وت�ض ��م هذه امل�ست�شفيات � 3495سرير ًا وت�شمل جميعالتخ�ص�ص ��ات الطبية ,كما يتبع جامعة القاهرة �أي�ض� � ًا م�ست�شفى ق�ص ��ر العيني التعليمي اجلديد وم�ست�شفى
الطلبة وم�ست�شفى معهد الأورام القومي.
• م�شروع امتداد اجلامعة مبدينة ال�شيخ زايد
تق ��ع املرحلة الأوىل من م�ش ��روع امتداد اجلامعة مبدينة ال�ش ��يخ زايد على بعد ح ��وايل 25كيلومرت ًا من حرم
اجلامعة الأم ,وتت�ض ��من هذه املرحلة �إن�ش ��اء خم�سة مبانٍ على م�س ��احة  15فدان ًا من �إجمايل  49فدان ًا ت�شكل
امل�ساحة الكلية للم�شروع بتكلفة �إجمالية  15مليون جنية.

مباين اجلامعة مبدينة ال�شيخ زايد
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العناصر الرئيسية للخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة
 1-6ر�ؤية اجلامعة
تكون ��ت ر�ؤي ��ة جامعة القاهرة من خالل جتارب مائ ��ة عام من التميز الأكادميي عا�ش ��تها اجلامعة منذ
ن�ش�أتها ,وتعك�س الر�ؤية حلم اجلامعة خالل �سنوات اخلطة .ويبنى هذا احللم على فهمنا ال�صحيح لواقع
البيئة الديناميكية املحيطة التي نحياها وفهمنا الأعمق لرغبات �أ�ص ��حاب امل�ص ��الح امل�ؤثرين واملت�أثرين
ب�أن�شطة اجلامعة املختلفة� ،إ�ضافة �إىل حتديد دقيق ملجموعة القيم احلاكمة للعمل اجلامعي.
�إذا �أخذنا يف االعتبار كل ما �سبق فقد مت حتديد ر�ؤية اجلامعة كما يلي:
�أن تكون جامعة القاهرة واحدة من �أف�ضل اجلامعات العاملية امل�شهود لها بالأ�صالة
وال�سبق يف تكوين املعرفة ون�شرها وتطبيقها لإثراء حياة الأفراد واملجتمع
وامل�ؤ�س�سات والبيئة املحيطة.

 2-6ر�سالة اجلامعة
تعك�س ر�س ��الة اجلامعة ال�س ��بب الأ�سا�س ��ي الذي �أن�ش ��ئت اجلامعة من �أجله ،والر�س ��الة من هذا املنطلق
تعك�س جمموعات الأن�ش ��طة والربامج واخلدمات التي ت�سعى اجلامعة �إىل تقدميها والو�سائل التي ميكن
من خاللها حتقيق ر�سالة اجلامعة.
التميز يف تقدمي خدمات التعليم العايل ملقابلة احتياجات املجتمع املحلى
والإقليمي والدويل والإ�سهام ب�شكل فعال ودائم يف حتقيق التنمية االجتماعية
واالقت�صادية يف م�صر ,وتتحقق ر�سالتنا من خالل االلتزام باملعايري الدولية
للتميز يف جماالت التعليم والبحوث وخدمة املجتمع ,و�إحداث التكامل بني
الأفراد والتكنولوجيا ونظم الأعمال ،وتنمية ر�أ�س املال الب�شري باجلامعة.
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� 3-6شعار اجلامعة
جامعة القاهرة منارة العلم يف م�صر وحميطها الإقليمي
تت�ضمن ر�ؤية ور�سالة و�شعار جامعة القاهرة املكونات الأ�سا�سية للأ�س�س العلمية التالية:
م

املكون

1

اخلدمة املقدمة

خلق املعرفة ون�شرها وتطبيقها يف املجاالت العلمية واملجتمعية كافة.

2

ال�سوق امل�ستهدف

ال�سوق املحلية والإقليمية والعاملية.

3

امل�ستفيد من خدمات
اجلامعة

كل �أ�صحاب امل�صالح (الدولة ،الهيئات الت�شريعية والتنفيذية ،الإعالم،
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واالجتماعية� ،أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملون
والطالب وغريهم).

4

التكنولوجيا

تعظيم اال�ستفادة من تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات وتطبيقاتها يف
خدمة التعليم والبحث العلمي.

5

القوى الب�شرية

الرتكيز

تنمية ر�أ�س املال الفكري للجامعة وتعظيم العائد من اال�ستثمار الب�شرى
على امل�ستويني املحلى والعاملي.

6

البقاء والنمو

احلفاظ على تراث اجلامعة مع اللحاق بركب التقدم العاملي يف الوقت
نف�سه.

7

الر�ؤية الذاتية

جامعة القاهرة هي منارة العلم يف م�صر وحميطها الإقليمي.

8

الفل�سفة الأ�سا�سية

التميز يف الأداء يحقق التقدم احلقيقي يف الأجل الطويل.

9

ال�صورة املجتمعية

�إميان عميق بالدور التنموي االقت�صادي واالجتماعي للجامعة يف خدمة
املجتمع.
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 4-6القيم احلاكمة
يتطلب جناح اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة حتديد جمموعة من القيم احلاكمة التي متثل املنطلق الأ�سا�سي
احلاك ��م ل�س ��لوكيات �أبناء اجلامعة كافة .غري �أن جمرد حتدي ��د تلك القيم ال يعترب يف حد ذاته كافي ًا لتحقيق
اخلطة ,فالبد لتلك القيم من عمليات تدعيم م�ستمرة حتى تتحول من جمرد �شعارات �إىل �أفعال قوية وم�ؤثرة
و�أ�س ��ا�س متني للتعامالت اجلامعية للم�س ��تويات كافة .وميثل التميز الأكادميي املحور الرئي�س للقيم احلاكمة
للجامعة ,ويعد هذا التميز الأكادميي حمرك ًا �أ�سا�سي ًا لثالثة مكونات رئي�سية من مكونات ر�سالة اجلامعة هي
التعليم والطالب ،الدرا�س ��ات العليا والبحوث ،وخدمة املجتمع وتنمي ��ة البيئة� .إن الت�أكيد على قيم التميز يف
الأداء يف املجاالت الثالثة ال�سابقة �سوف ي�ساعدنا على حتقيق ر�سالة اجلامعة.

ت�سعى �إدارة اجلامعة على ت�أكيد جمموعة القيم التالية

E S C O R T
التمكين
تداول المعرفة
عملية تعلم مستمرة
هدف واحد
مكافأة األداء المتميز
الجهد الجماعي
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Empowerment
Shared Knowledge
Continuous Learning Process
One Goal
Rewarding Excellent Performance
Team Effort

االحتفال مبئوية اجلامعة حتت �شعار "مائة عام من العطاء"

•

التمكنيEmpowerment:

نحن ن�ؤمن ب�ض ��رورة �أن ت�ش ��ارك �أطراف اجلامعة كلها يف عملية �ص ��نع واتخاذ القرار ,ويتحقق ذلك من
خالل تدعيم القرارات على م�ستويات الأق�سام العلمية والكليات واجلامعة والوحدات الإدارية والطالب.
نحن ندعم التوجه نحو مزيد من الالمركزية يف �صنع واتخاذ القرار.
• تداول املعرفة

Shared Knowledge

نحن ن�ؤمن �أن القيمة احلقيقة للمعرفة تكمن يف م�شاركتها مع الآخرين من خالل ن�شر البحوث والدرا�سات
حملي ًا وعاملي ًا وت�س ��هيل �س ��بل الو�صول �إىل م�صادر املعرفة املختلفة من خالل و�سائل تكنولوجيا املعلومات
التي نوفرها على م�ستوى اجلامعة والكليات واملعاهد .
• التعلم امل�ستمر

Continuous Learning Process

نح ��ن ن�ؤم ��ن �أن التقدم امللمو� ��س ال يتحقق فقط من خالل الرك ��ون للمكانة التاريخي ��ة للجامعة بقدر ما
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يتحقق من خالل تعديل املمار�سات اجلامعية ال�ستيعاب تطورات العلم والتكنولوجيا احلديثة وتطبيقاتها
يف جماالت احلياة كلها .ذلك هو التعلم امل�س ��تمر ,ونحن نحقق ذلك من خالل تفعيل دور املراكز البحثية
وتدعيم خطط البحث العلمي باجلامعة.
• هـدف واحـد

One Goal

نحن ن�ؤمن �أننا فريق واحد له غاية واحدة ،يحركنا يف هذا رغبة �أكيدة لتحقيق ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها.
ونح ��ن نحق ��ق ذلك من خالل تكامل خطط اجلامع ��ة مع خطط الكليات واملعاهد والإدارات �إ�ض ��افة �إىل
دعوة �أ�صحاب امل�صالح  Stakeholdersللإ�سهام يف �صياغة هذه الغاية وحتقيقها.
• مكاف�أة الأداء املتميز

Rewarding Excellent Performance

نحن ن�ؤمن ب�أن ال�س ��لوك الإيجابي لأع�ض ��اء �أ�س ��رة اجلامعة كلها البد �أن يدعم من خالل خطط اجلامعة
لإثابة الأداء املتميز� ,إن الأداء املتميز هو و�س ��يلة جامعة القاهرة لتحقيق ر�ؤيتها ور�س ��التها .ونحن نحقق
ذلك من خالل العديد من الأن�شطة اجلامعية التي ت�ستهدف مكاف�أة املتميزين من الطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري�س والعاملني.
• اجلهد اجلماعي

Team Effort

نحن ن�ؤمن �أن ت�ض ��افر اجله ��ود بني كل �أطراف العملية التعليمية باجلامعة يحقق قيمة م�ض ��افة ال ميكن
�أن يحققه ��ا طرف مبفرده .ونح ��ن نحقق ذلك من خالل تفعيل دور اللجان املتخ�ص�ص ��ة ذات اخللفيات
العلمية والعملية املتنوعة.
وبالإ�ض ��افة �إىل القيم ال�س ��ابقة ف�إن اجلامعة ت�ؤمن ب�أهمية الرتكيز علي م�سئوليتها جتاه املجتمع Social

 Responsibilityم ��ع احلفاظ على الأ�ص ��الة والهوية احل�ض ��ارية للدول ��ة  Authenticityواالهتمام
باملحافظة على البيئة  Environmental Protectionوتنفيذ الغايات والأهداف بنزاهة Integrity
مع الرتكيز على الإن�سان �أو ًال  People Centeredكمحرك �أ�سا�سي لنجاح تنفيذ اخلطة.
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7

الغايات االستراتيجية
حتقيقاً لر�ؤية ور�سالة اجلامعة مت حتديد الغايات والأهداف اال�سرتاتيجية التالية:
الغاية الأويل

 :رفع كفاءة الأداء امل�ؤ�س�سي لتح�سني الو�ضع التناف�سي للجامعة.

الغاية الثانية  :االلتزام بتطبيق معايري اجلودة وتقييم القدرة امل�ؤ�س�سية والفاعلية التعليمية دوري ًا.
الغاية الثالثة  :زيادة القدرة التناف�سية لطالب جامعة القاهرة.
الغاية الرابعة  :تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومهاراتهم وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم.
الغاية اخلام�سة  :تطوير البحث العلمي ودعمه وا�ستثماره يف تنمية االقت�صاد القومي ،وتوجيه الأبحاث نحو
تعزيز اخلدمات العامة واحلكومية.
الغاية ال�ساد�سة  :تدعيم عالقات ال�شراكة وبراجمها مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتنمية البيئة.
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الغايات االستراتيجية
G O A L S

S T R A T E G I C

1

6

رفع كفاءة الأداء
امل�ؤ�س�سي لتح�سني
الو�ضع التناف�سي
للجامعة

تدعيم عالقات
ال�شراكة وبراجمها
مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وتنمية البيئة

2

5
تطوير البحث العلمي
ودعمه وا�ستثماره يف
تنمية االقت�صاد القومي،
وتوجيه الأبحاث نحو تعزيز
اخلدمات العامة واحلكومية

االلتزام بتطبيق معايري
اجلودة وتقييم القدرة
امل�ؤ�س�سية والفاعلية
التعليمية دوري ًا

3

زيادة القدرة
التناف�سية لطالب
جامعة القاهرة

4

38

تنمية قدرات �أع�ضاء
هيئة التدري�س
ومهاراتهم وحت�سني
اخلدمات املقدمة لهم

الخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة

8

تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات
مبقارنة الو�ض ��ع الراهن للجامعة طبقا لنتائج التحليل البيئي مع الأهداف اال�سرتاتيجية امل�ستهدف حتقيقها
مت حتليل الفجوة وحتديد االحتياجات طبقا ملا يلي:
رفع كفاءة الأداء امل�ؤ�س�سي لتح�سني الو�ضع التناف�سي للجامعة
• احلاج ��ة �إىل تطوي ��ر الهيكل التنظيمي للجامعة وربطه بالهياكل التنظيمية لكليات اجلامعة ومعاهدها
و�ضرورة دعم �إدارة التنمية الب�شرية والتدريب ومركز �ضمان اجلودة واالعتماد.
• احلاجة �إىل �صياغة كود للممار�سة الأخالقية للجامعة وحتديد �آليات املمار�سات الأخالقية للكليات.
• احلاج ��ة �إىل تنمية املهارات الإدارية لبع�ض القيادات الأكادميية ودرا�س ��ة االحتياجات التدريبية لتنمية
قدرات القيادات احلالية وامل�ستقبلية.
• احلاجة املا�سة لرفع كفاءة �أداء اجلهاز الإداري باجلامعة.
• احلاج ��ة �إىل ا�س ��تكمال مباين املكتب ��ة املركزية اجلديدة وكذا بع�ض مباين وم�ست�ش ��فيات كليات الطب
والزراع ��ة والطب البيطري والتمري� ��ض والتخطيط العمراين والعالج الطبيعي واحلا�س ��بات واملعلومات
و�أعمال جتديد املعهد القومي للأورام.
• احلاج ��ة �إىل مزي ��د م ��ن اخلدم ��ات الأ�سا�س ��ية (�أعم ��ال بنكي ��ة وت�أم�ي�ن) لأع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س
والعاملني.
• احلاجة �إىل وجود متحف لوثائق اجلامعة.
• احلاجة �إىل تطوير مطبعة اجلامعة و�إن�شاء دار ن�شر جلامعة القاهرة.
• احلاجة �إيل �إعداد �شبكة نظم معلومات متكاملة موحدة باجلامعة تربط بني الكليات واملعاهد بالإ�ضافة
�إىل الرتكيز على خدمات احلكومة االلكرتونية  e-govوخدمات التعليم االلكرتوين .e-education
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تطبيق معايري اجلودة وتقييم القدرة امل�ؤ�س�سية والفاعلية التعليمية دورياً
بتحلي ��ل الو�ض ��ع الراهن مقارنة مع الأهداف اال�س�ت�راتيجية امل�س ��تهدف حتقيقها مت حتلي ��ل الفجوة وحتديد
االحتياجات طبقا ملا يلي:
• عدم وجود هيكل تنظيمي ولوائح مالية و�إدارية معتمدة للكثري من وحدات �ضمان اجلودة بكليات اجلامعة
ومعاهده ��ا وع ��دم وجود عالقات وا�ض ��حة بني وحدات �ض ��مان اجلودة ومركز �ض ��مان اجلودة من جهة
واملجال�س اجلامعية والقيادات الأكادميية من جهة �أخرى.
• �ضرورة الربط بني اخلطط اال�سرتاتيجية لكليات اجلامعة ومعاهدها و بني اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة
وحتقيق التوافق املطلوب.
• عدم وجود خطة عمل لتحقيق �ض ��مان اجلودة ال�ش ��امل للجامعة بهدف احل�ص ��ول على االعتماد وحتقيق
اال�ستدامة.
• �ضرورة عمل زيارات ميدانية للكليات التي تنتظر زيارات خارجية لعمل حماكاة للزيارة امليدانية �أو زيارة
االعتماد.
• احلاجة لتطوير �أداء مركز �ض ��مان اجلودة واالعتماد وفق ًا لر�ؤية ور�س ��الة و�أهداف املركز اال�س�ت�راتيجية
املعتمدة واملعلنة.
• احلاجة �إىل تنظيم ور�ش ��ة عمل بح�ض ��ور القيادات الأكادميية اجلامعية وخرباء اجلودة ومديري وحدات
اجلودة ور�ؤ�س ��ائها لو�ض ��ع خطط رف ��ع قدرة وفعالي ��ات الكليات واجلامع ��ة يف التقومي امل�ؤ�س�س ��ي وتقومي
الفاعليه التعليمية.
• احلاجة لتنظيم ور�شة عمل بح�ضور بع�ض القيادات الأكادميية ومديري الوحدات وبع�ض �أ�ساتذة القانون
م ��ن كلية احلق ��وق لتحديد �أ�س ��لوب التعامل الأمثل م ��ع متطلبات الهيئة القومية ل�ض ��مان ج ��ودة التعليم
واالعتماد يف �ضوء قانون تنظيم اجلامعات.
• احلاجة لعمل درا�سة ذاتية دورية للجامعة كل خم�س �سنوات بناء على الدرا�سات الذاتية لكليات اجلامعة
ومعاهدها وبناء على التقييم الدوري للأداء لكل جوانب منظومة العمل باجلامعة.
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زيادة القدرة التناف�سية لطالب جامعة القاهرة
بتحلي ��ل الو�ض ��ع الراهن مقارنة مع الأهداف اال�س�ت�راتيجية امل�س ��تهدف حتقيقها مت حتلي ��ل الفجوة وحتديد
االحتياجات طبقا ملا يلي:
• احلاجة لو�ض ��ع املعايري احلاكمة لطرح الربامج اجلديدة مبا يحافظ على �س ��معة ومكانة اجلامعة ويحقق
لها التطور العلمي املطلوب يف نف�س الوقت.
• احلاجة لتنمية مهارات الطالب وقدراتهم و�إعدادهم ل�سوق العمل من خالل الربامج املختلفة ودورات
اللغات الأجنبية وعلوم احلا�س ��بات لالرتقاء مبهارات اخلريجني املهنية يف اللغات وعلوم احلا�سب والتي
يحتاجها �سوق العمل وحتى ي�ستطيع التناف�س مع �أقرانه من خريجي اجلامعات الأجنبية.
• احلاجة لإن�شاء مكتب لرعاية اخلريجني ولتعزيز التوا�صل بينهم.
• احلاجة لتدعيم مكتب الطالب الوافدين وحتديثه لزيادة قدرته على جذب الطالب الوافدين للدرا�س ��ة
باجلامعة وتقدمي خدمات علمية واجتماعية �أف�ضل لهم ،وفتح فروع جديدة بالبلدان العربية.
• احلاجة �إىل وجود قاعدة بيانات طالبية بغر�ض تكوين �ص ��ورة متكاملة  Profileجلميع طالب جامعة
القاهرة.
• احلاجة �إىل تنمية موارد �ص ��ندوق تكافل الطالب مبا يزيد من قدرته على تدعيم اخلدمات والأن�ش ��طة
الطالبية مثل الرعاية ال�صحية و�سداد امل�صروفات و�شراء الأجهزة التعوي�ضية.
• احلاج ��ة �إىل تنمي ��ة قدرات العاملني يف قطاع رعاية ال�ش ��باب يف اجلامعة وكلياتها يف اللغات الأجنبية
واحلا�سبات واملعلوماتية وعلم النف�س االجتماعي وعلم النف�س الريا�ضي.
• احلاجة لتطوير املدن اجلامعية .
• احلاجة �إىل �ص ��يانة املالعب املختلفة وكذلك مناطق ممار�س ��ة الأن�ش ��طة يف كليات اجلامعة مثل مالعب
الزراعة والهند�س ��ة والطب و�إعطاء الفر�ص ��ة جلميع الطالب والطالبات ملمار�س ��ة الريا�ض ��ة �إ�ضافة �إىل
التو�سع يف �أندية تكنولوجيا املعلومات يف املدن اجلامعية.
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تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومهاراتهم وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم
بتحلي ��ل الو�ض ��ع الراهن مقارنة مع الأهداف اال�س�ت�راتيجية امل�س ��تهدف حتقيقها مت حتلي ��ل الفجوة وحتديد
االحتياجات طبق ًا ملا يلي:
• احلاجة �إىل زيادة م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�شروعات الأبحاث القومية والدولية.
• احلاج ��ة �إىل زي ��ادة م�ش ��اركة �أع�ض ��اء هيئة التدري�س يف برامج تبادل الأ�س ��اتذة ب�ي�ن الكليات واملعاهد
واجلامعات املختلفة.
• احلاجة �إىل زيادة م�ش ��اركة �أع�ض ��اء هيئة التدري�س يف الن�ش ��ر العلمي الدويل لأبحاثهم ويف امل�ش ��اركة يف
امل�ؤمترات العلمية الدولية.
• احلاجة �إىل زيادة م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤمترات العلمية.
• وجود م�شكالت �إ�سكان عند بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة.
• نق�ص القدرة اال�ستيعابية لدور ال�ضيافة باجلامعة.
تطوير ودعم البحث العلمي وا�ستثماره يف تنمية االقت�صاد القومي ،وتوجيه
الأبحاث نحو تعزيز اخلدمات العامة واحلكومية
بتحلي ��ل الو�ض ��ع الراهن مقارنة مع الأهداف اال�س�ت�راتيجية امل�س ��تهدف حتقيقها مت حتلي ��ل الفجوة وحتديد
االحتياجات طبقا ملا يلي:
• احلاج ��ة �إىل حتدي ��ث خط ��ط البح ��ث العلمي بالأق�س ��ام والكلي ��ات واملعاه ��د وربطها باخلط ��ة البحثية
للجامعة.
• الت�أ�سي�س احلديث للن�شرة العلمية للجامعة وحاجتها �إىل الدعم حتى يتم االعرتاف بها دوليا.
• احلاجة �إىل االهتمام ب�إن�شاء فرع دويل جلامعة القاهرة.
• االهتمام بتطبيق و�سائل التكنولوجيا احلديثة يف جمال البحث العلمي.
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تدعيم عالقات ال�شراكة وبراجمها مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتنمية البيئة

بتحلي ��ل الو�ض ��ع الراهن مقارنة مع الأهداف اال�س�ت�راتيجية امل�س ��تهدف حتقيقها مت حتلي ��ل الفجوة وحتديد
االحتياجات طبقا ملا يلي:
• احلاجة �إىل زيادة م�شاركة امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف تدريب وت�أهيل الطالب واخلريجني.
• احلاج ��ة �إىل توقي ��ع اتفاقي ��ات تعاون مع م�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدين بغر�ض و�ض ��ع برام ��ج لزيادة فر�ص
ت�شغيل خريجي اجلامعة.
• احلاجة �إىل تن�شيط رابطة خريجي جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها املختلفة.
• احلاجة �إىل ت�ش ��جيع وحتفيز الوحدات ذات الطابع اخلا�ص املتميز والأكرث تفاع ًال وتناغم ًا يف خدمة
اجلامعة واملجتمع املحيط مع الرتكيز على امل�شروعات ذات الطبيعة البحثية والتي تتفرد بتقدميها.
• �ضعف تربعات رجال الأعمال واملجتمع املدين املقدمة لوحدات جامعة القاهرة ذات الطابع اخلا�ص.
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أساليب تحقيق الغايات االستراتيجية

 .1رفع كفاءة الأداء امل�ؤ�س�سي لتح�سني الو�ضع التناف�سي للجامعة
 1/1تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة وحتديثه يف �ضوء قانون تنظيم اجلامعات.
 2/1تدعيم مبد�أ القيادة وتطبيق قواعد احلوكمة  Governanceوتطوير �أ�سلوب �صناعة واتخاذ القرار
لرفع كفاءة وفاعلية الأداء امل�ؤ�س�سي.
�	3/1إعداد واعتماد كود املمار�سة الأخالقية للجامعة والتزام القيادات اجلامعية و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والهيئة املعاونة والطالب والعاملني به.
�	4 /1إعداد نظام لت�أهيل القيادات املتمر�سة يف الإدارة اال�سرتاتيجية للجامعة مبا ميكنها من تطوير البنية
الأ�سا�سية للجامعة والتوظيف الأمثل للموارد املادية والب�شرية ور�أ�س املال الفكري
 5/1رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات اجلهاز الإداري للجامعة و�إدارات الكليات و�إعطائهم دورات يف اللغات
الأجنبية واحلا�سبات والدورات التخ�ص�صية.
 6/1ت�أ�سي�س مراكز �أبحاث جديدة للجامعة وقاعة م�ؤمترات ومراكز تنمية لقدرات الطالب بالأر�ض اجلديدة
املخ�ص�صة للجامعة مبنطقة بني ال�سرايات.
 7/1ا�ستكمال مباين املكتبة املركزية اجلديدة :يتكون امل�شروع من بدروم و�أر�ضى منخف�ض و�أر�ضى مرتفع
�إ�ض ��افة �إىل خم�س ��ة �أدوار متكررة .مت تنفيذ امل�ش ��روع على مرحلتني .املرحلة الأوىل تت�ضمن بدروم
� +أر�ض ��ى منخف�ض � +أر�ض ��ى مرتفع +الدور الأول  +الدور الثاين .واملرحلة الثانية تت�ض ��من � 3أدوار
متك ��ررة .تبل ��غ القيمة التقديرية للم�ش ��روع  60مليون جنية لأعمال املرحل ��ة الأوىل و  35مليون جنية
للمرحلة الثانية.
 8/1ا�ستكمال مبنى الن�ساء والتوليد :يتكون امل�شروع من بدروم و� 3أدوار جراج و� 3أدوار متكررة .القيمة
التقديرية للم�شروع  30مليون جنية.
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�أر�ض بني ال�سرايات (�شارع ثروت)

�	9/1إن�شاء مبنى التعليم املتطور (كلية الطب) :وتبلغ القيمة التقديرية للم�شروع  35مليون جنية.يبلغ االعتماد
املطلوب لإنهاء امل�شروع حوايل  4مليون جنية.
 10/1ا�س ��تكمال �أعمال بناء م�ست�ش ��فى الأمرا�ض املتوطنة :يتكون املبنى من عدد  4فوا�صل (�أ ،ب ،ج ،د).
القيمة التقديرية للم�شروع  300مليون جنية .بلغ ما مت �صرفه حتى الدفعة  39مبلغ  8864496جنية.
املدرج بخطة  2009/2008مبلغ  4مليون جنية.
 11/1م�شروعات �أخرى �سوف يتم تنفيذها خالل �سنوات اخلطة وتت�ضمن كل من (علي �سبيل املثال):
• �إن�شاء مبنى الدار�سني ( )3بكلية الزراعة.
• �إن�شاء مبنى الفريو�سات بكلية الطب البيطري.
• ا�ستكمال تعلية الدور اخلام�س بكلية التمري�ض.
• تعلية دور ملبنى كلية التخطيط العمراين.
• تعلية دور ملبنى كلية العالج الطبيعي.
• �إن�شاء مبنى جديد بكلية احلا�سبات واملعلومات.
• تعلية دورين فوق مبنى املكفوفني بكلية احلا�سبات واملعلومات.
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• تعلية دور فوق املبنى امللحق بكلية احلا�سبات واملعلومات.
• �أعمال جتديد املعهد القومي للأورام.
�	12/1إن�ش ��اء مركز جتارى لتقدمي العديد من اخلدمات الأ�سا�س ��ية (�أعمال بنكية وت�أمني) لأع�ض ��اء هيئة
التدري�س والعاملني وي�ستخدم عائد هذا املركز يف دعم الأن�شطة الطالبية املختلفة و متويلها.
 13/1حتويل املكتبة املركزية القدمية �إىل متحف لوثائق اجلامعة.
 14/1العمل على اال�ستخدام الأمثل ملطبعة اجلامعة يف خدمة اجلامعة وكلياتها ومعاهدها و�أدوارها املختلفة
مما ي�سهم يف توفري الأموال املهدرة يف الطباعة يف املطابع اخلارجية.
 15/1ا�ستكمال �إن�شاء وحدات الطوارئ و�إدارة الأزمات بكليات ومعاهد اجلامعة املختلفة.
�	16/1إع ��داد �ش ��بكة نظم معلوم ��ات متكاملة موحدة على م�س ��توى اجلامع ��ة تربط بني الكلي ��ات واملعاهد
بالإ�ض ��افة �إىل الرتكي ��ز على خدم ��ات احلكومة االلكرتوني ��ة  e-govوخدم ��ات التعليم االلكرتوين
.e-education

 .2تطبيق معايري اجلودة وتقييم القدرة امل�ؤ�س�سية والفاعلية التعليمية دورياً
�س ��وف يتوىل مركز �ض ��مان اجلودة واالعتماد القيام باملهام التالية لت�أهيل كليات ومعاهد اجلامعة لالعتماد
خالل �س ��نوات اخلطة �إ�ض ��افة �إىل �إعداد اجلامعة لالعتماد امل�ؤ�س�سي خالل العامني القادمني وفقا للأن�شطة
التالية:
 1/2الربط بني اخلطط اال�سرتاتيجية لكليات اجلامعة ومعاهدها واخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة من خالل
قيام خ�ب�راء املركز مبراجعة اخلطط اال�س�ت�راتيجية للكليات واملعاهد وتطويره ��ا لتتوافق مع خطة
اجلامعة.
 2/2و�ض ��ع خطة عمل لتحقيق �ض ��مان اجلودة ال�ش ��امل للجامعة بهدف احل�ص ��ول على االعتماد وحتقيق
اال�ستدامة.
 3/2مراجعة مناذج املراجعة الداخلية ومطابقتها مع مناذج املمار�سات التطبيقية لالعتماد وال�صادر عن
الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم وكذا مناذج م�ؤ�س�سات اجلودة واالعتماد الدولية.
�	4/2إعداد قائمة بالأدلة وال�شواهد والوثائق املطلوب مراجعتها وكذا بروتوكوالت اللقاءات و�إر�سالها للكليات
واملعاهد اجلامعية.
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�	5/2إج ��راء زيارات ميدانية للكليات التي تنتظر زيارات خارجية لعمل حماكاة للزيارة امليدانية �أو زيارة
االعتماد.
 6/2زيادة فريق املراجعة الداخلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة القاهرة من خالل تدريب  15ع�ضو
هيئة تدري�س جديد �سنويا.
 7/2تنظيم بع�ض ور�ش العمل ودورات حماكاة لفرق املراجعة الداخلية ( 100مراجع) بهدف توحيد املفاهيم
ومعايري التقييم بني املراجعني.
 8/2تطوير �أداء مركز �ضمان اجلودة واالعتماد وفقا لر�ؤية ور�سالة و�أهداف املركز اال�سرتاتيجية املعتمدة
واملعلنة.
 9/2تنظيم ور�ش عمل لوكالء الكليات ل�شئون التعليم والطالب بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون التعليم
والطالب لو�ضع خطط رفع الفعالية التعليمية ملرحلة البكالوريو�س  /اللي�سان�س للجامعة والكليات.
 10/2تنظيم ور�ش عمل لوكالء الكليات للدرا�سات العليا والبحوث بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحوث لو�ضع خطط رفع الفعالية التعليمية للجامعة والكليات واملعاهد يف جمايل الدرا�سات
العليا والبحوث.
 11/2تنظيم ور�ش عمل لوكالء الكليات ل�ش ��ئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بح�ض ��ور نائب رئي�س اجلامعة
ل�ش ��ئون خدم ��ة املجتم ��ع وتنمية البيئة لو�ض ��ع خط ��ط تنمية امل�ش ��اركة املجتمعية للجامع ��ة والكليات
واملعاهد.
 12/2تنظي ��م ور�ش عمل لعمداء الكليات واملعاهد بح�ض ��ور القيادات الأكادميي ��ة للجامعة وخرباء اجلودة
ومديري وحدات اجلودة لو�ضع خطط رفع قدرة وفعالية الكليات واجلامعة يف التقومي امل�ؤ�س�سي وفى
تقومي الفعالية التعليمية وللتعامل الأمثل مع متطلبات الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد
يف �ضوء قانون تنظيم اجلامعات.
�	13/2إع ��داد تقري ��ر دوري �س ��نوي بناء عل ��ى التقارير الدوري ��ة للكليات واملعاهد ي�ص ��در م ��ع بداية العام
الدرا�سي.
�	14/2إعداد درا�سة ذاتية دورية لكليات ومعاهد اجلامعة كل خم�س �سنوات.
�	15/2إعداد درا�سة ذاتية للجامعة بناء على الدرا�سات الذاتية لكليات ومعاهد اجلامعة وبناء على التقييم
الدوري للأداء لكل جوانب منظومة العمل باجلامعة.
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 .3زيادة القدرة التناف�سية لطالب جامعة القاهرة
 1/3اال�ستمرار فى تقدمي الربامج الدرا�سية اجلديدة بنظام ال�ساعات املعتمدة مع و�ضع املعايري احلاكمة
لطرح الربامج اجلديدة مبا يحافظ على �سمعة اجلامعة ومكانتها ويحقق لها التطور العلمي املطلوب
يف الوقت نف�سه.
 2/3زيادة عدد برامج تنمية مهارات وقدرات الطالب و�إعدادهم ل�سوق العمل من خالل الربامج املختلفة
ودورات اللغ ��ات الأجنبي ��ة وعلوم احلا�س ��بات لالرتقاء مبهارات اخلريجني املهني ��ة يف اللغات وعلوم
احلا�س ��ب والتي يحتاجها �س ��وق العمل وحتى ي�س ��تطيع التناف� ��س مع �أقرانه م ��ن خريجي اجلامعات
الأجنبية.
 3/3اعتماد املعايري الأكادميية القومية لكليات اجلامعة ومعاهدها وتبني معايري جهات االعتماد الدولية
ل�ضمان التميز ومراجعة املخرجات التعليمية امل�ستهدفة لربامج مرحلة البكالوريو�س �أو اللي�سان�س.
�	4/3إن�شاء مكتب لرعاية اخلريجني ولتعزيز التوا�صل بينهم.
 5/3اعتماد املعايري الأكادميية القومية لكليات ومعاهد اجلامعة وتبني معايري جهات االعتماد الدولية ل�ضمان
التميز ومراجعة املخرجات التعليمية امل�ستهدفة لربامج مرحلة الدرا�سات العليا.
 6/3تطوير الربامج التعليمية ومقررات الدرا�سات العليا لكل كليات اجلامعة ومعاهدها وحتويلها �إىل برامج
�ساعات معتمدة وفقا ملتطلبات الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد.
 7/3التو�سع يف تنفيذ برامج التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ون�شر التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد
وذلك عن طريق التو�سع يف تقدمي برامج درا�سية جديدة ملقابلة االحتياجات املتعددة يف �سوق العمل
م ��ن خالل برامج التعليم املفت ��وح ومد خدمات التعلي ��م املفتوح للمناطق اجلغرافي ��ة النائية لتوفري
خدمة التعليم عن بعد يف تلك املناطق .واال�ستمرار يف التو�سع يف تقدمي مقررات التعليم الإلكرتوين
من خالل كليات ومعاهد اجلامعة املختلفة.
 8/3تدعيم وحتديث مكتب الطالب الوافدين لزيادة قدرته على جذب الطالب الوافدين للدرا�سة باجلامعة
وتقدمي خدمات علمية واجتماعية �أف�ضل لهم ،وفتح فروع جديدة بالبلدان العربية.
 9/3اال�ستمرار يف �إعداد وتنفيذ برامج ح�ضانات البحث العلمي والتي ت�ستهدف نقل ثقافة حب البحث العلمي
للطالب املتميزين ليكونوا نواة حقيقة لعلماء الغد.
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 10/3تنفيذ برنامج لرعاية الطالب املتعرثين علمي ًا مب�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س وبا�ستخدام الو�سائل
التعليمية احلديثة.
 11/3تطبيق م�شروع دعم الكتاب اجلامعي والذي ي�ستهدف توفري الكتاب اجلامعي للطالب غري القادرين
جمان ًا �أو ب�سعر منخف�ض جد ًا .ومن املتوقع �أن تبلغ تكلفة امل�شروع حوايل  20مليون جنية م�صري يتم
تدبريها من التمويل الذاتي و�إ�سهامات املجتمع املدين.
�	12/3إن�شاء قاعدة البيانات الطالبية بغر�ض تكوين �صورة متكاملة  Profileجلميع طالب جامعة القاهرة.
�سوف يتم االعتماد ب�صفة �أ�سا�سية على تلك القاعدة يف تخطيط كل �أن�شطة �شئون الطالب اعتبار ًا
من العام الدرا�سي .2011/2010
 13/3تطوير املقررات والكتاب اجلامعي بهدف ال�س ��عي للق�ض ��اء على ما ي�س ��مي باملذكرات وامللخ�ص ��ات
الدرا�س ��ية والتي يتم ن�س ��خها وتداولها بني الط�ل�اب بدون مراجعة وبدون االلت ��زام بالأمانة العلمية
من خالل ت�ش ��جيع وحتفيز �أع�ض ��اء هيئة التدري�س على الت�أليف العلمي و�ش ��راء حق الت�أليف ب�س ��عر
منا�س ��ب م�شجع ,وقيام مطبعة اجلامعة بالطباعة والن�شر والبيع ب�سعر يف متناول الطالب ,و ت�شجيع
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س وحتفيزهم على ت�أليف املقررات االلكرتونية .وت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س
وحتفيزه ��م على الإع ��داد االلك�ت�روين  Data Bankجلميع املقررات و�أ�س ��ئلة و�أجوب ��ة االمتحانات
النهائية والعملية والن�صف ف�صلية للق�ضاء على الدرو�س اخل�صو�صية.
 14/3تطوي ��ر الربامج التعليمي ��ة وذلك من خالل ت�ش ��جيع الكليات واملعاهد علي تغي�ي�ر وتطوير الربامج
الدرا�س ��ية لنظام ال�ساعات املعتمدة  ،وت�ش ��جيع وحتفيز الكليات واملعاهد علي �إن�شاء برامج درا�سية
جديدة منفردة �أو م�شرتكة بينية بني �أكرث من ق�سم علمي يف الكلية الواحدة �أو بني كليتني خمتلفتني,
وتقدمي برامج متميزة متطورة يف جميع الأق�سام باللغات الأجنبية.
 15/3تنمية موارد �صندوق تكافل الطالب بغر�ض زيادة القدرة على تدعيم كل اخلدمات والأن�شطة الطالبية
مثل الرعاية ال�صحية و�سداد امل�صروفات و�شراء الأجهزة التعوي�ضية.
 16/3دعم الأن�شطة الطالبية ورعاية ال�شباب وذلك من خالل تطوير قدرات العاملني يف قطاع رعاية ال�شباب
يف اجلامع ��ة وكلياته ��ا ومعاهدها من خالل دورات اللغ ��ات الأجنبية واحلا�س ��بات واملعلوماتية وعلم
النف�س االجتماعي وعلم النف�س الريا�ض ��ي ,وا�س ��تحداث و�إعداد برامج �ش ��بابية جديدة تتنا�سب مع
ميول ال�ش ��باب الذي يبحث عن اجلديد من خالل التعرف علي ميولهم احلقيقة (برنامج اكت�ش ��اف
الطال ��ب املوهوب) والبعد عن امللل فيما ينفذ من �أن�ش ��طة متكررة دون جتديد ,واالهتمام بريا�ض ��ة
الأبط ��ال (�إع ��داد البطل الأوليمب ��ي) بالتعاون مع االحت ��ادات والأندية الريا�ض ��ية القريبة من مقر
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اجلامعة لرعاية الأبطال يف الريا�ض ��ات ال�شهرية خا�ص ��ة الألعاب الفردية مثل التن�س وتن�س الطاولة
واال�س ��كوا�ش وال�س ��باحة والرماية وامل�صارعة واملالكمة وكمال الأج�س ��ام ورفع الأثقال و�ألعاب القوي
واخلما�س ��ي احلديث وريا�ض ��ات الدفاع عن النف�س (مع الرتكيز على طالب املدن اجلامعية ل�ش ��غل
�أوقات فراغهم فيما يفيد عقولهم و�أج�سادهم ويبعدهم عن التطرف يف �شتى �أنواعه).
 17/3تطوير املدن اجلامعية واالهتمام باملدينة الريا�ضية جلامعة القاهرة و�صيانة املالعب املختلفة وكذلك
مناطق ممار�سة الأن�شطة يف كليات ومعاهد اجلامعة املختلفة مثل مالعب الزراعة والهند�سة والطب
و�إعطاء الفر�صة جلميع الطالب والطالبات ملمار�سة الريا�ضة ب�شعار العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم
والوقاية خري من العالج والريا�ض ��ة للجميع .كما تت�ض ��من عملية التطوير تطبيق �أحدث نظم �سالمة
الغذاء  Food Safetyوالرقابة ال�ص ��ارمة على الوجبات املقدمة لطالب املدن اجلامعية وا�ستحداث
برامج �أن�ش ��طة طالبية متميزة خا�ص ��ة بطالب املدن اجلامعية ومناف�س ��ات فيما بني املقيمني خا�صة
�أن�ش ��طة �إع ��داد البط ��ل االوليمبي يف الريا�ض ��ات الفردية �إ�ض ��افة �إىل التو�س ��ع يف �أندي ��ة تكنولوجيا
املعلومات يف املدن اجلامعية.
 18/3حتديث القرية الأوليمبية الريا�ضية مبيزانية تقديرية حوايل مليون ون�صف جنية م�صري.
 19/3ا�ستحداث وحدات الإر�شاد النف�سي خلدمة ورعاية طالب الكليات واملعاهد املختلفة.
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 .4تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومهاراتهم وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم
يتم حتقيق هذه الغاية عن طريق ما يلي:
�	1/4إعداد خطة لزيادة م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�شروعات الأبحاث القومية والدولية ،مبا يدعم
بناء خرباتهم وقدراتهم.
 2/4و�ضع نظام ي�سهم يف زيادة م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤمترات املحلية والدولية.
 3/4ت�ش ��جيع م�شاركة �أع�ض ��اء هيئة التدري�س يف برامج تبادل الأ�ساتذة بني الكليات واملعاهد واجلامعات
املختلفة.
 4/4التطوير امل�ستمر لربامج تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الأكادميية للوفاء مبتطلبات
اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة وخطط الكليات واملعاهد باجتاه ت�أهيلها لالعتماد.
 5/4تدعيم �أن�شطة رعاية الباحثني والهيئة املعاونة وذلك من خالل الأن�شطة التالية:
• زي ��ادة املخ�ص�ص ��ات املالية لبند حتفيز �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س على الن�ش ��ر العلمي الدويل مما
يح�سن من ترتيب اجلامعة يف تقييم اجلامعات العاملية والإفريقية.
• زيادة املخ�ص�صات املالية لبند حتفيز �أع�ضاء هيئة التدري�س على اال�شرتاك يف امل�ؤمترات
العلمية الدولية.
• زيادة املخ�ص�صات املالية لبند التمويل الذاتي لبحوث امل�شروعات البحثية لأع�ضاء هيئة
التدري�س.
 6/4رعاية الهيئة املعاونة (املعيدون واملدر�سون امل�ساعدون) وذلك من خالل الأن�شطة التالية:
• تنظيم م�س ��ابقات لأح�س ��ن بحث م�ستخل�ص من ر�سالة على م�س ��تويات الأق�سام والكليات واملعاهد
واجلامعة.
• ا�ستمرار وتطوير تدبري التمويل الالزم للم�شروعات البحثية ال�صغرية.
• تطوير دورات اللغات الأجنبية وعلوم احلا�سبات.
• رعاية املبعوثني وربطهم بالوطن.
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• �إقامة احتفالية عيد الهيئة املعاونة لتكرمي املتميزين من املدر�سني امل�ساعدين واملعيدين باجلامعة
خا�صة املتقدمني ب�أف�ضل ر�سالة ماج�ستري �أو دكتوارة يف كل كلية من كليات ومعاهد جامعة
القاهرة.
 7/4م�شروع �إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني :مت تخ�صي�ص م�ساحة من الأر�ض اجلديدة جلامعة
القاهرة يف مدينة ال�س ��اد�س من �أكتوبر لإقامة م�ش ��روع �أع�ض ��اء هيئة التدري�س العاملني باجلامعة.
وفى �ض ��وء الدرا�سة اال�ستطالعية التي متت ( 11000ع�ضو هيئة تدري�س وعامل) �أت�ضح �أن الغالبية
العظمى من ال�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني يف�ضلون م�ساحات �سكنية ترتاوح ما بني  90مرت
�إىل  180مرت .وجارى حالي ًا احل�صول على موافقات اجلهات املعنية للبدء يف فتح باب احلجز وتنفيذ
امل�شروع .ومن املتوقع البدء يف التنفيذ يف بداية عام .2010
 8/4تطوير دار ال�ضيافة باجلامعة لتقدمي خدمات ا�ست�ضافة متميزة مع زيادة عدد غرف الدار .وتبلغ القيمة
التقديرية املبدئية لعملية التطوير حوايل  5مليون جنية م�صري.

�صور لدار ال�ضيافة بعد التعديل

 9/4تطوير �إدارة �صندوق زمالة �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني باجلامعة.
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 10/4تطوير نادي التجديف لي�ص ��بح مقر ًا اجتماعي ًا منا�سب ًا لأع�ضاء هيئة التدري�س .ومن املتوقع �أن تبلغ
تكلفة التطوير حوايل  5مليون جنية م�صري.

لقطات منظورية لنادي التجديف

 .5تطوير ودعم البحث العلمي وا�ستثماره يف تنمية االقت�صاد القومي ،وتوجيه
الأبحاث نحو تعزيز اخلدمات العامة واحلكومية
و�سوف يتم حتقيق هذا الهدف عن طريق ما يلي:
 1/5حتديث خطط البحث العلمي بالأق�سام والكليات واملعاهد وربطها باخلطة البحثية للجامعة.
 2/5رفع كفاءة العملية البحثية بااللتزام باملعايري القومية �أو الدولية.
�	3/5إعداد ميزانية البحث العلمي وتدبري م�صادر التمويل الالزمة.
 4/5دعم الن�شرة العلمية للجامعة واالعرتاف بها دوليا واحل�صول على درجة مقارنة تناف�سية دولية.
 5/5زيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي مع اجلامعات الأجنبية وتفعيلها.
 6/5ت�شجيع البحوث امل�شرتكة وتعزيز فر�ص احلوار احل�ضاري والأكادميي.
 7/5تعزيز م�ؤمتر اجلامعة للبحوث العلمية وعقد م�ؤمترات علمية دولية للكليات واملعاهد مع التن�سيق بني
التخ�ص�صات املتقاربة يف كليات ومعاهد اجلامعة املختلفة.
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 8/5م�شروع �إن�شاء فرع جامعة القاهرة الدويل :الهدف من �إن�ش ��اء هذا الفرع هو تقدمي برامج علمية
جدي ��دة من خ�ل�ال التعاون مع اجلامع ��ات الأجنبية املتميزة يف تخ�ص�ص ��ات علمية معينة ,و�س ��وف
يتم االتفاق مع جمموعة من اجلامعات الإجنليزية والأمريكية والأملانية للتو�ص ��ل �إىل �ش ��كل االتفاق
النهائي ,و�س ��وف يتم تنفيذ امل�ش ��روع م ��ن خالل تطبيق مبد�أ ال�ش ��راكة بني القط ��اع العام والقطاع
اخلا� ��ص  ,PPPومن املخطط �أن تت�ض ��من التخ�ص�ص ��ات املقرتح ��ة لهذا الفرع جماالت ال�س ��ياحة
و�إدارة الأعمال والهند�سة والتمري�ض .
 9/5م�شروع النانو تكنولوجي � :سوف يتم تخ�صي�ص موقع امل�شروع يف موقع اجلامعة مبدينة ال�شيخ زايد,
ويبل ��غ حج ��م التموي ��ل  150مليون جنية م�ص ��ري� .أهم املجاالت البحثية للم�ش ��روع ه ��ي حتلية املياه
وا�ستخدامات الطاقة ال�شم�سية ,و�سوف يتم ا�ستقطاب كفاءات علمية م�صرية دولية (عودة الطيور
املهاجرة) لتدعيم الطاقات الب�شرية العاملة يف هذا امل�شروع.
�	10/5إن�شاء وحدة بحثية للدرا�سات النووية وتطبيقاتها ال�سلمية.

مبنى النانوتكنولوجي بال�شيخ زايد
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 .6تدعيم عالقات ال�شراكة وبراجمها مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتنمية البيئة
 1/6تدعيم ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف تدريب الطالب واخلريجني وت�أهيلهم.
 2/6زيادة عدد امل�شاركني يف برامج حمو الأمية من العاملني يف اجلامعة.
�	3/6إحياء احلياة الثقافية والرتاثية باجلامعة.
 4/6تدعيم القوافل الطبية ملحافظات م�صر وقراها.
 5/6و�ضع برامج لتنمية ال�شعور ب�إجراءات الأمان احليوي والأمن البيئي ملن�ش�آت اجلامعة.
 6/6توقيع اتفاقيات التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين (مثل جمعية �شباب رجال الأعمال وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ،وال�ص ��ندوق االجتماعي للتنمية ،املعهد امل�ص ��ريف العربي ،م�ؤ�س�س ��ة فورد) بغر�ض
و�ضع برنامج لزيادة فر�ص ت�شغيل خريجي اجلامعة.
 7/6تن�شيط رابطة خريجي جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها املختلفة.
 8/6ت�ش ��جيع وحتفيز الوحدات ذات الطابع اخلا�ص املتميزة والأك�ث�ر تفاعال وتناغما يف خدمة اجلامعة
واملجتم ��ع املحيط م ��ع الرتكيز على امل�ش ��روعات ذات الطبيع ��ة البحثية والتي تتف ��رد بتقدميها هذه
الوحدات.
�	9/6إن�شاء  Spin off Company and Business Incubatorsفرق وجمموعات عمل حمرتفة من كليات
احلقوق واالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية والتجارة مع العمل على �إيجاد طريقة للمواءمة بني الت�شريعات
احلالية وهذه الأنظمة احلديثة مما ي�ؤدي �إىل زيادة كبرية يف دخل اجلامعة.
 10/6ت�سويق خدمات الوحدات ذات الطابع اخلا�ص وعر�ضها للمجتمع املدين لتعظيم اال�ستفادة يف اجتاهي
خدمة املجتمع وتنميته البيئة مع زيادة العائد املادي للجامعة.
 11/6العمل على حتفيز رجال الأعمال واملجتمع املدين واجتذابهم للتفاعل مع وحدات جامعة القاهرة.
 12/6ان�شاء دار ن�شر جــامعـة القاهــرة.
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المخاطر والتحديات
مت درا�س ��ة املخاط ��ر والتحديات التي قد تواجه تنفيذ اخلطة اال�س�ت�راتيجية للجامعة ،والتي ميكن ح�ص ��رها
فيما يلي:
املخاطر التجارية:
• زيادة توقعات جمتمع الأعمال والطالب بالن�س ��بة جلودة خدمة التعليم وتنوع الربامج وتقليل
�أعداد الطالب يف املجموعات الدرا�س ��ية ,كذلك �س ��تظهر املخاطر التجارية من جانب املناف�سة
املتوقعة من التعليم اجلامعي اخلا�ص حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ،وخا�ص ��ة فروع اجلامعات الأجنبية
العاملة يف م�صر.
• زيادة توقعات الطالب جلودة تكنولوجيا املعلومات التي تقدمها اجلامعة.
• التهديدات التي تواجة التعليم التقليدي من جانب التعليم عن بعد .Virtual Education
خماطر �سوق العمل:
• زي ��ادة توجه �س ��وق العمل لالهتمام بالتعليم املهني املتخ�ص ���ص ،والتعلي ��م والتدريب التحويلي
واملناف�س ��ة من جانب مراكز التدريب والتعليم ومن جمتمع �شركات الأعمال التي تخطط لإن�شاء
معاهد تعليم وتدريب ل�سد احتياجاتها من التخ�ص�صات النادرة.
املخاطر املالية:
• ن ��درة امل ��وارد والإمكانيات املادي ��ة لتمويل الأبحاث اخلا�ص ��ة بالتطوير واالبتكار واملناف�س ��ة من
جان ��ب قطاع الأعمال وال�ص ��ناعة ,ف�ض�ل ً�ا عن ندرة امل ��وارد املالية الذاتية لالنته ��اء من البنية
الأ�سا�س ��ية املطلوبة للجامعة خا�صة املباين ومراكز الأبحاث اجلديدة واملن�شئات اخلا�صة مبوقع
ال�شيخ زايد .
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املخاطر الداخلية:
• وجود قوى معار�ضة للتطوير ولتطبيق نظم اجلودة ,وميكن مواجهة هذا بتفعيل اخلطة التنفيذية
املو�ضوعة لن�شر ثقافة اجلودة ومقاومة التغيري.
• عدم توافر ر�أ�س مال ب�شري كفء لتنفيذ �أهداف اخلطة ,وميكن تنمية مهارات العن�صر الب�شري
من خالل التدريب والتعلم التدريجي.
• �ضعف الرقابة على تكاليف تقدمي اخلدمات اجلامعية املدعمة من قبل الدولة.
• عدم ممار�س ��ة �س ��لطات الإدارة الر�ش ��يدة واحلاجة �إىل املزيد من الإف�صاح وال�شفافية لتحقيق
حوكمة اجلامعة .حيث يحتاج الأمر ملبادئ وكود حلوكمة ن�شاط اجلامعة.
• �ص ��عوبة احلفاظ على ا�س ��م جامعة القاهرة وهويتها و�شخ�ص ��يتها التي تفردت بها عرب قرن من
الزمان عند مواجهة التغريات �أو امل�ستجدات املحيطة.
• جناح اخلطة يحتاج �إيل امل�ساءلة وامل�س�ؤولية.
خماطر التنفيذ:
• مركزي ��ة اتخ ��اذ بع�ض القرارات عل ��ي م�س ��توي الإدارة العليا باجلامعة حيث يحت ��اج الأمر �إىل
تدعيم الالمركزية عند اتخاذ بع�ض القرارات علي م�ستوي الكليات واملعاهد.
• �صعوبة حتديد م�ؤ�شرات قيا�س جودة الأداء بالن�سبة لبع�ض املخرجات املتوقعة للخطة.
• ظهور العديد من الق�ض ��ايا القومية التي ت�س ��تحوذ على اهتمام القيادات اجلامعية عند ترتيب
الأولويات على ح�سب جدول تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة.
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عناصر نجاح الخطة
يتوقف جناح اخلطة اال�سرتاجتية على عدد من العنا�صر نوجزها فيما يلي:
1 .1الإميان التام ب�أن اخلطة احلالية لي�س ��ت ا�س ��تجابة ملظهر من مظاهر الإدارة احلديثة ،ولكنها ا�س ��تجابة
حقيقة حلاجة ورغبة �أكيدة من جانب جامعة القاهرة ال�ستعادة مكانتها التاريخية والتو�صل �إىل م�ستقبل
�أف�ضل.
2 .2اجلهد الأكرب للخطة يجب �أن ين�صب على خلق ال�صورة امل�ستقبلية بد ًال من تقرير الواقع احلايل للجامعة,
فالهدف الأ�سمى للخطة هو خلق �صورة جامعة القاهرة  2015وحتديد �سبل حتقيقها وفق ًا لر�ؤية علمية.
3 .3االلتزام الوا�ضح وال�صريح من كل �أجهزة اجلامعة وكلياتها ومعاهدها ,والرغبة يف تنفيذ ر�ؤية اجلامعة
ور�سالتها.
4 .4عق ��د ندوات للقي ��ادات اجلامعي ��ة والإدارية والط�ل�اب بهدف خلق الوع ��ي بطبيعة اخلطة اال�س�ت�راتيجية
للجامعة و�أهميتها.
5 .5االلتزام ب�إ�صدار تقرير �إجناز �سنوي للخطة اال�سرتاتيجية.
6 .6توفري الإمكانيات املادية الالزمة لإمتام اخلطة بامل�ستوى الالئق با�سم جامعة القاهرة وتاريخها.
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نظام متابعة وتنفيذ الخطة االستراتيجية وتقويمها

12

�إن �ض ��مان التنفي ��ذ والتطوير امل�س ��تمر للخطة يتطلب تكوين جلن ��ة عليا لتقييم تنفيذ اخلطة اال�س�ت�راتيجية
ومتابعتها برئا�س ��ة رئي�س اجلامعة وع�ضوية القيادات العليا الأكادميية والإدارية ,بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء جلنة
�إعداد اخلطة اال�س�ت�راتيجية ,ويرتكز دور اللجنة العليا يف التقييم الدوري الن�ص ��ف �سنوي ملخرجات اخلطة
واملتابعة امل�س ��تمرة جل ��ودة تنفيذ الغايات والأهداف اال�س�ت�راتيجية و�إجراء التعدي�ل�ات املطلوبة يف التوقيت
املنا�سب وتوفري االعتمادات املالية من امل�صادر الداخلية واخلارجية ل�ضمان تنفيذ اخلطة.
تق ��وم جلنة اخلطة اال�س�ت�راتيجية بعقد اجتماعات دورية �ش ��هرية ملتابعة التنفيذ والتقيي ��م بناء علي املعايري
املو�ض ��وعة ومقارنة الإجناز الفعلي بالأن�ش ��طة املخططة ،واتخاذ الإجراءات الت�ص ��حيحية ورفع التو�ص ��يات
املنا�سبة �إىل رئي�س اجلامعة مبا�شرة ،و�إعداد تقرير ن�صف �سنوي للجنة العليا.
�إن�ش ��اء وحدة �إدارية فنية تابعة للمكتب الفني لرئي�س اجلامعة حتت م�س ��مي “وحدة التخطيط اال�سرتاتيجي
واملتابعة” ت�ضم يف ع�ضويتها �أع�ضاء من القطاعات الرئي�سية امل�سئولة عن تنفيذ اخلطة“ :التعليم والطالب،
الدرا�س ��ات العلي ��ا والبحوث ،خدمة املجتم ��ع وتنمية البيئة والقط ��اع املايل والإداري ومركز �ض ��مان اجلودة
واالعتماد”.
ويرتكز ن�شاط العاملني يف هذه الوحدة يف االخت�صا�صات التالية:
�	.1إعداد اخلطط ال�س ��نوية والن�صف �سنوية التف�ص ��يلية الالزمة لتنفيذ الأهداف والأن�شطة اال�سرتاتيجية
للخطة مع الت�أكد من توافر املوارد املالية والإدارية الالزمة لتنفيذ كل ن�ش ��اط وحتديد اجلهات الإدارية
امل�سئولة عن التنفيذ.
 .2متابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة وتقييمها ب�صفة دورية منتظمة واعداد تقارير متابعة �شهرية
يف حال ��ة ح ��دوث �أي انحراف زمني �أو فني عن االن�ش ��طة املخططة ,وترفع التقارير ال�ش ��هرية �إىل جلنة
اخلطة اال�سرتاتيجية و�إىل رئي�س اجلامعة.
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�	.3إعداد نظام ملتابعة تنفيذ خطوات العمل التف�ص ��يلية وخطط العمل ال�س ��نوية ب�شكل دوري م�ستمر خالل
ف�ت�رات التنفي ��ذ مع �إعداد النماذج النمطية التي �ست�س ��تخدم يف �إعداد خطط العمل ال�س ��نوية/الدورية
وكذلك النماذج اخلا�صة مبتابعة التنفيذ للخطط ال�سنوية/الدورية.
 .4تطوير نظام لإعداد تقارير الإجناز ال�سنوية/والن�ص ��ف �س ��نوية الدورية مع الأخذ يف االعتبار م�ؤ�شرات
تقييم الأداء وتقييم خمرجات كل ن�شاط والتكلفة والعائد.
 .5الرتكيز على الربط الإلكرتوين ،من خالل نظام تكنولوجيا املعلومات ،للنظام بقواعد البيانات الرئي�سية
للجامع ��ة والكليات واملعاهد لت�س ��هيل �أ�س ��لوب تدف ��ق البيانات بانتظام وب�س ��رعة مع االرتقاء بامل�س ��توى
والأ�سلوب النمطي يف �إعداد اخلطط الدورية وتقارير الإجناز.
�أ�سلوب تنفيذ اخلطة واملتابعة والتقييم
�	.1أن يتم تف�صيل اخلطة اال�سرتاتيجية وخطة العمل اخلم�سيه �إىل خطط �سنوية.
 .2يتم �إعداد خطة العمل ال�س ��نوية وذلك با�ستخراج الأن�شطة والإجراءات التف�صيلية املطلوب تنفيذها كل
�سنة.
� .3أن يتم تق�سيم خطة العمل ال�سنوية �إىل خطط عمل ن�صف �سنوية لت�سهيل عملية �إعداد تقارير الإجناز واملتابعة
الن�صف �سنوية.
�	.4أن يتم متابعة الأن�شطة التي ت�سند �إىل جهات خارج �إدارة اجلامعة �أو �إىل خرباء من اخلارج �أثناء عملية
التنفيذ وذلك للت�أكد من ح�سن �أداء خمرجات هذه الأن�شطة.
 .5يقرتح �أن تكون هناك متابعة لتوفري املوارد الب�ش ��رية املطلوبة ,وكذلك متابعة لتوفري التدفقات النقدية
املطلوبة لتنفيذ كل ن�شاط ح�سب الربنامج الزمني للخطة.
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الجـزء الثاني

الجدول الزمني لتنفيذ األهداف االستراتيجية خالل ()2015-2010
(خريطة جانت) Gantt Chart
كود
الن�شاط الغايات والأهداف اال�سرتاتيجية التف�صيلية
رفع كفاءة الأداء امل�ؤ�س�سي لتح�سني الو�ضع التناف�سي للجامعة
1
 1/1تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة وحتديثة يف �ضوء قانون تنظيم
اجلامعات.
 2/1تدعيم مبد�أ القيادة وتطبيق قواعد احلوكمة  Governanceوتطوير
ا�سلوب �صناعة واتخاذ القرار
� 3/1إعداد واعتماد كود املمار�سة الأخالقية للجامعة
� 4/1إعداد نظام لت�أهيل القيادات املتمر�سة يف الإدارة اال�سرتاتيجية للجامعة
 5/1رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات اجلهاز الإداري للجامعة و�إدارات
الكليات واملعاهد و�إعطائهم دورات يف اللغات الأجنبية واحلا�سبات
والدورات التخ�ص�صية (متويل خارجي بالتعاون مع وزراة الدولة للتنمية
الإدارية).
 6/1ت�أ�سي�س مراكز �أبحاث جديدة للجامعة
 7/1ا�ستكمال مباين املكتبة املركزية اجلديدة
 8/1ا�ستكمال مبنى الن�ساء والتوليد
 9/1ان�شاء مبنى التعليم املتطور (كلية الطب)
 10/1ا�ستكمال �أعمال بناء م�ست�شفى الأمرا�ض املتوطنة
 11/1م�شروعات �أخرى �سوف يتم تنفيذها خالل �سنوات اخلطة وتت�ضمن كال من:
ان�شاء مبنى الدار�سني ( )3بكلية الزراعة.
ان�شاء مبنى الفريو�سات بكلية الطب البيطري.
ا�ستكمال تعلية الدور اخلام�س بكلية التمري�ض.
تعلية طابق ملبنى كلية التخطيط العمراين.
تعلية طابق ملبنى كلية العالج الطبيعي.
�إن�شاء مبنى جديد بكلية احلا�سبات واملعلومات.
تعلية طابقني فوق مبنى املكفوفني بكلية احلا�سبات واملعلومات.

15/14 14/13 13/12 12/11 11/10
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كود
الن�شاط الغايات والأهداف اال�سرتاتيجية التف�صيلية
تعلية طابق فوق املبنى امللحق بكلية احلا�سبات واملعلومات.
�أعمال جتديد املعهد القومي للأورام.
� 12/1إن�شاء مركز جتارى لتقدمي العديد من اخلدمات الأ�سا�سية (�أعمال
بنكية وت�أمني) لأع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني .
 13/1حتويل املكتبة املركزية القدمية �إىل متحف لوثائق اجلامعة.
 14/1العمل على اال�ستخدام الأمثل ملطبعة اجلامعة يف خدمة اجلامعة .
 15/1ا�ستكمال �إن�شاء وحدات الطوارئ و�إدارة الأزمات بكليات اجلامعة
ومعاهدها املختلفة
� 16/1إعداد �شبكة نظم معلومات متكاملة موحدة على م�ستوى اجلامعة تربط
بني الكليات واملعاهد بالإ�ضافة �إيل الرتكيز علي خدمات احلكومة
االلكرتونية  e-govوخدمات التعليم االلكرتوين ( e-educationمتويل
خارجي).
االلتزام بتطبيق معايري اجلودة وتقييم القدرة امل�ؤ�س�سية والفاعلية التعليمية دورياً
2
 1/2الربط بني اخلطط اال�سرتاتيجية لكليات اجلامعة ومعاهدها واخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة
 2/2و�ضع خطة عمل لتحقيق �ضمان اجلودة ال�شامل للجامعة
 3/2مراجعة مناذج املراجعة الداخلية ومطابقتها مع مناذج املمار�سات
التطبيقية لالعتماد
� 4/2إعداد قائمة بالأدلة وال�شواهد والوثائق املطلوب مراجعتها.
� 5/2إجراء زيارات ميدانية للكليات واملعاهد التي تنتظر زيارات خارجية.
 6/2زيادة فريق املراجعة الداخلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
القاهرة من خالل تدريب  15ع�ضو هيئة تدري�س جديد �سنويا.
 7/2تنظيم بع�ض ور�ش العمل ودورات حماكاة لفرق املراجعة الداخلية.
 8/2تطوير �أداء مركز �ضمان اجلودة واالعتماد.
 9/2تنظيم ور�ش عمل لوكالء الكليات واملعاهد ل�شئون التعليم والطالب.
 10/2تنظيم ور�ش عمل لوكالء الكليات واملعاهد للدرا�سات العليا والبحوث.
 11/2تنظيم ور�ش عمل لوكالء الكليات واملعاهد ل�شئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة.
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كود
الن�شاط الغايات والأهداف اال�سرتاتيجية التف�صيلية
 12/2تنظيم ور�ش عمل لعمداء الكليات واملعاهد بح�ضور القيادات الأكادميية
للجامعة وخرباء اجلودة ومديري وحدات اجلودة لو�ضع خطط رفع قدرة
وفعالية الكليات واجلامعة يف التقومي امل�ؤ�س�سي.
 13/2عمل تقرير دوري �سنوي بناء على التقارير الدورية للكليات واملعاهد .
� 14/2إعداد درا�سة ذاتية دورية لكليات ومعاهد اجلامعة كل خم�س �سنوات.
� 15/2إعداد درا�سة ذاتية للجامعة.
زيادة القدرة التناف�سية لطالب جامعة القاهرة
3
 1/3اال�ستمرار يف تقدمي الربامج الدرا�سية اجلديدة بنظام
ال�ساعات املعتمدة (متويل ذاتي كليات).
 2/3زيادة عدد برامج تنمية مهارات وقدرات الطالب
و�إعدادهم ل�سوق العمل (متويل خارجي).
 3/3اعتماد املعايري الأكادميية القومية لكليات ومعاهد اجلامعة
امل�ستهدفة لربامج مرحلة البكالوريو�س �أو اللي�سان�س.
� 4/3إن�شاء مكتب لرعاية اخلريجني ولتعزيز التوا�صل بينهم.
 5/3اعتماد املعايري الأكادميية القومية لكليات ومعاهد اجلامعة امل�ستهدفة
لربامج مرحلة الدرا�سات العليا.
 6/3تطوير الربامج التعليمية ومقررات الدرا�سات العليا لكافة كليات
ومعاهد اجلامعة وحتويلها �إىل برامج �ساعات.
 7/3التو�سع يف تنفيذ برامج التعليم الإلكرتوين والتعليم عن
بعــد.
 8/3تدعيم وحتديث مكتب الطالب الوافدين .
 9/3اال�ستمرار يف �إعداد وتنفيذ برامج ح�ضانات البحث العلمي
.
 10/3تنفيذ برنامج لرعاية الطالب املتعرثين علميا .
 11/3تطبيق م�شروع دعم الكتاب اجلامعي .
� 12/3إن�شاء قاعدة البيانات الطالبية .
 13/3تطوير املقررات والكتاب اجلامعي .
 14/3تطوير الربامج التعليمية ملرحلة البكالوريو�س والدرا�سات
العليا.
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كود
الن�شاط الغايات والأهداف اال�سرتاتيجية التف�صيلية
 15/3تنمية موارد �صندوق تكافل الطالب .
 16/3دعم الأن�شطة الطالبية ورعاية ال�شباب .
 17/3تطوير املدن اجلامعية واالهتمام باملدينة الريا�ضية جلامعة القاهرة .
 18/3حتديث القرية الأوملبية الريا�ضية.
 19/3ا�ستحداث وحدات الإر�شاد النف�سي خلدمة ورعاية طالب الكليات
واملعاهد املختلفة.
تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومهاراتهم وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم
4
� 1/4إعداد خطة لزيادة م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�شروعات
الأبحاث القومية والدولية
 2/4و�ضع نظام ي�ساهم يف زيادة م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
امل�ؤمترات املحلية والدولية
 3/4ت�شجيع م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برامج تبادل الأ�ساتذة بني
الكليات واملعاهد واجلامعات املختلفة.
 4/4التطوير امل�ستمر لربامج تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات
الأكادميية للوفاء مبتطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة وخطط
الكليات واملعاهد باجتاه ت�أهيلها لالعتماد.
 5/4تدعيم �أن�شطة رعاية الباحثني والهيئة املعاونة.
 6/4رعاية الهيئة املعاونة (املعيدون -املدر�سون امل�ساعدون).
 7/4م�شروع �إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني (متويل ذاتي).
 8/4تطوير دار ال�ضيافة باجلامعة لتقدمي خدمات ا�ست�ضافة متميزة .
 9/4تطوير �إدارة �صندوق زمالة �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني باجلامعة
(متويل ذاتي من ال�صندوق).
 10/4تطوير نادي اجلامعة للتجديف.
تطوير ودعم البحث العلمي وا�ستثماره يف تنمية االقت�صاد القومي ،وتوجيه الأبحاث نحو تعزيز اخلدمات العامة
5
واحلكومية
 1/5حتديث خطط البحث العلمي بالأق�سام والكليات واملعاهد وربطها
باخلطة البحثية للجامعة.
 2/5رفع كفاءة العملية البحثية بااللتزام باملعايري القومية �أو الدولية.
� 3/5إعداد ميزانية البحث العلمي وتدبري م�صادر التمويل الالزمة.

15/14 14/13 13/12 12/11 11/10

66

الخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة

كود
الن�شاط الغايات والأهداف اال�سرتاتيجية التف�صيلية
 4/5دعم الن�شرة العلمية للجامعة واالعرتاف بها دوليا واحل�صول على درجة
مقارنة تناف�سية دولية.
 5/5زيادة عدد وفاعلية اتفاقيات التعاون العلمي مع اجلامعات الأجنبية.
 6/5ت�شجيع البحوث امل�شرتكة مع ال�شركاء الأجانب وتعزيز فر�ص احلوار
احل�ضاري والأكادميي.
 7/5تعزيز م�ؤمتر اجلامعة للبحوث العلمية وعقد م�ؤمترات علمية دولية
للكليات واملعاهد مع التن�سيق بني التخ�ص�صات املتقاربة يف كليات
ومعاهد اجلامعة املختلفة.
 8/5م�شروع �إن�شاء فرع جامعة القاهرة الدويل.
 9/5م�شروع النانو تكنولوجي.
� 10/5إن�شاء وحدة بحثية للدرا�سات النووية وتطبيقاتها ال�سلمية.
تدعيم عالقات وبرامج ال�شراكة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتنمية البيئة
6
 1/6تدعيم ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف تدريب وت�أهيل الطالب
واخلريجني.
 2/6زيادة عدد امل�شاركني يف برامج حمو الأمية من العاملني يف اجلامعة.
� 3/6إحياء احلياة الثقافية والرتاثية باجلامعة.
 4/6تدعيم القوافل الطبية ملحافظات وقرى م�صر.
 5/6و�ضع برامج لتنمية ال�شعور ب�إجراءات الأمان احليوي والأمن البيئي
ملن�ش�آت اجلامعة.
 6/6توقيع اتفاقيات التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
 7/6تن�شيط رابطة خريجي جامعة القاهرة وكلياتها واملعاهد املختلفة.
 8/6ت�شجيع الوحدات ذات الطابع اخلا�ص املتميزة وحتفيزها.
9/6
�إن�شاء Spin off Company and Business Incubators
 10/6ت�سويق خدمات الوحدات ذات الطابع اخلا�ص.
 11/6العمل على حتفيز وجذب رجال الأعمال واملجتمع املدين للتربع لوحدات
جامعة القاهرة.
� 12/6إن�شاء دار ن�شــر جـامـعــة القـاهــــرة.
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تحليل البيئة الداخلية والخارجية لجامعة القاهرة
 .1رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للجامعة
�أوال حتليل البيئة الداخلية:
نقـــاط القــــوة
1 -1جامعة القاهرة ا�سم عريق ولها مكانة تاريخية بارزة.
2 -2وجود نخبة من ال�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شهود لهم بالتفوق يف املجال العلمي.
3 -3متيز املوقع اجلغرايف للجامعة وامتداد خدماتها �إىل كافة حمافظات م�صر.
4 -4امتداد من�ش�آت اجلامعة من القاهرة �إىل حمافظة � 6أكتوبر.
5 -5جتديد وحتديث من�ش�آت اجلامعة التعليمية والإدارية وفق ًا خلطة ا�ستثمارية وا�ضحة املعامل.
6 -6وجود بناء م�ؤ�س�سي وهيكل تنظيمي معتمد باجلامعة وممار�سة العمل طبقا للهيكل املعتمد.
�7 -7إن�شاء مركز �ضمان اجلودة واالعتماد باجلامعة منذ عام .1999
8 -8وجود جلنة ملواجهة الكوارث والأزمات تابعة لنائب رئي�س اجلامعة خلدمة املجتمع وتنمية البيئة.
9 -9القيادات اجلامعية ت�ؤمن بالبناء امل�ؤ�س�س ��ي والقانوين وت�ض ��ع تنمية العاملني �ض ��من �أولوياتها مما ي�شكل فر�صه
لدعم �إدارة هذه الأن�شطة.
1010تنبع القرارات وال�سيا�س ��ات من جمال�س الأق�س ��ام ث ��م جمال�س الكليات والتي متار�س كامل �ص�ل�احياتها حيث ال
يوجد �أي ت�سلط �إداري من جمل�س اجلامعة عليها ,فال ينق�ض قراراتها ويف حالة اختالف الر�أي يعيدها ملجال�س
الكليات ثم جمال�س الأق�سام املخت�صة.
1111هناك ف�ص ��ل وا�ضح بني �صالحيات جمال�س الأق�س ��ام والكليات وجمل�س اجلامعة ,مبا ي�سمح لها بالإبداع وحرية
الت�ص ��رف واحلركة يف �إطار وا�س ��ع من حمددات عامة متفق عليها لتحديد االولويات واالحتياجات وفقا لنتائج
الزيارات امليدانية.
1212ال�سلطات املخولة لرئي�س اجلامعة وجمل�س اجلامعة والعمداء والوكالء وجمال�س الكليات والأق�سام ور�ؤ�سائها تتيح
درجة منا�سبة من املرونة ت�سمح بتغيري الأولويات ومراجعة ال�سيا�سات لتلبية االحتياجات النا�شئة عن ذلك.
1313وجود قيادات �إدارية باجلامعة ذات خربة طويلة.
1414وجود م�شروعات ذات عائد باجلامعة ممكن �أن ت�ؤدي �إىل توفري دخل �أ�ضايف لبع�ض العاملني املتميزين مما ي�ؤدي
�إىل توفري حافز جيد للعاملني.
1515ربط احلوافز واملكاف�أت مب�ستويات الأداء ,مما يزيد من تواجد العاملني ويح�سن الإنتاجية.
1616مت تطبيق نظم املعلومات والتوثيق االلكرتوين  MISيف بع�ض كليات جامعة القاهرة.
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نقاط ال�ضعف
1 -1حاجة الهيكل التنظيمي للجامعة للتطوير والربط بني الهياكل التنظيمية لكليات ومعاهد اجلامعة.
2 -2عدم ربط �إدارة التنمية الب�شرية والتدريب ومركز �ضمان اجلودة واالعتماد مع الهيكل التنظيمي للجامعة.
�3 -3ضعف م�صادر التمويل الالزمة لإن�شاء وحدات جديدة داعمة للقدرة امل�ؤ�س�سية والفاعلية التعليمية باجلامعة.
4 -4عدم وجود كود للممار�سة الأخالقية للجامعة.
5 -5ال توجد خطة ا�س�ت�راتيجية حمددة املعامل لتنمية املهارات الإدارية للقيادات الأكادميية ولأع�ض ��اء هيئة التدري�س
باجلامعة.
6 -6عدم حتديد االحتياجات التدريبية لتنمية قدرات القيادات احلالية وامل�س ��تقبلية ف�ض�ل ً�ا عن عدم حتديد تفا�ص ��يل
هذه الربامج وحمتواها العلمي و�آليات التقييم واال�ستفادة منها.
�7 -7ض ��عف م�ش ��اركة الهيئة املعاون ��ة وممثلي الطالب املنتخبني وعدد كبري من �أع�ض ��اء من هيئ ��ة التدري�س يف �أعمال
املجال�س املختلفة للكليات ولو ب�شكل جزئي للتعبري عن ر�أيهم يف عملية اتخاذ القرار اجلامعي.
8 -8عدم التوافق بني خربة بع�ض العاملني ومتطلبات التو�صيف الوظيفي.
  9حاجة �إدارة ال�شئون القانونية يف الدفاع عن حقوق اجلامعة اىل رفع الكفاءة ودعم من �أ�ساتذة كلية احلقوق.1010ع ��دم وجود مرك ��ز للمعلومات للرد على ا�ستف�س ��ارات الطالب و�ض ��يوف اجلامع ��ة والتعريف ب�أن�ش ��طتها وكلياتها
ومراكزها البحثية.
1111حاجة �إدارة العالقات العامة باجلامعة �إىل برامج تطوير وحت�سني �أداء ،ودعم من �أ�ساتذة كليات الإعالم.
�1212ضعف كفاءة اجلهاز الإداري باجلامعة خا�صة يف جمال ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيات واملعلومات.
�1313ض ��عف نظام تقييم �أداء للقيادات الإدارية والعاملني �إ�ض ��افة �إىل عدم تعاون بني الإداريني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
يف التقييم امل�ستمر للوحدات الإدارية.
�1414أ�س ��اليب رب ��ط احلوافز واملكاف�أت مب�س ��تويات الأداء يف وجود مناف�س ��ه غ�ي�ر �إيجابية قد ت� ��ؤدي �إىل بع�ض النتائج
ال�سلبية.
1515احلاج ��ة ال�س ��تكمال بع�ض مباين وم�ست�ش ��فيات كلي ��ات الطب والزراعة والط ��ب البيطري والتمري� ��ض والتخطيط
العمراين والعالج الطبيعي واحلا�سبات واملعلومات و�أعمال جتديد املعهد القومي للأورام.
1616عدم تخ�صي�ص متحف لوثائق اجلامعة.
1717عدم تطوير مطبعة اجلامعة منذ فرتة طويلة.
1818عدم وجود �ش ��بكة نظم معلومات متكاملة موحدة باجلامعة تربط بني الكليات واملعاهد وعدم تطبيق نظام e-gov
ونظام e-education
1919عدم ا�س ��تجابة من بع�ض �أع�ض ��اء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة والعاملني لتحديث املعلومات على موقع اجلامعة
على �شبكة االنرتنت.
 -20هج ��رة العديد من �أع�ض ��اء هيئة التدري�س للعمل يف اجلامعات امل�ص ��رية اخلا�ص ��ة �أو اجلامع ��ات العربية (هجرة
العقول).
 -21عدم تنا�سب �إعداد الطالب املقبولني مع الطاقة التعليمية املتاحة.
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ثانيا :حتليل البيئة اخلارجية:
الفـــر�ص

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

70

1وج ��ود م�ش ��روعات لتطوي ��ر الهي ��اكل التنظيمي ��ة
مطروحة علي امل�ستوى الدويل واملحلي.
2توف ��ر املن ��اخ الع ��ام الداع ��م لثقاف ��ة ال�ش ��فافية
وامل�صداقية واحلوكمة.
3وجود م�ش ��روعات تطوير ج ��ودة التعليم مما ميكن
اجلامعة من توفري جزء من احتياجاتها.
4تق ��دم العدي ��د م ��ن كلي ��ات اجلامع ��ة مل�ش ��روعات
التطوي ��ر امل�س ��تمر والت�أهي ��ل واالعتم ��اد مما يوفر
التمويل الالزم لتفعيل اخلطة اال�سرتاتيجية.
5التوجه العام بالدولة لالرتقاء بالعاملني ب�أجهزتها
وم�ؤ�س�ساتها املختلفة.
6االهتمام الع ��ام بالدولة نحو تفعي ��ل قواعد الثواب
والعقاب والربط بني الأداء واحلوافز.
7وج ��ود م�ؤ�ش ��رات معتم ��دة حالي ��ا ()NAQAAE
لقيا� ��س الأداء والت�أك ��د م ��ن اجل ��ودة مم ��ا ي� ��ؤدي
�إىل التقيي ��م امل�س ��تقل والفعل ��ي لأداء امل�ؤ�س�س ��ات
وت�صويبه.
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التهديدات

-1

-2
-3
-4
-

1التزام اجلامع ��ة بالهيكل التنظيم ��ي وفقا لقانون
تنظي ��م اجلامع ��ات مب ��ا يحج ��م من عم ��ل بع�ض
التعديالت لتنا�س ��ب املتغ�ي�رات التي حدثت طوال
العقود ال�سابقة.
2معاناة املناخ العام باملجتمع من الالمبااله وانعدام
الثقة يف التغيري والتاثري.
�3ضعف امليزانية املعتمدة للجامعة من الدولة ،مما
يعيق تنفيذ خطط رفع كفاءة الأداء.
�4أن قوان�ي�ن العامل�ي�ن بالدولة حتج ��م تطبيق مبد�أ
الثواب والعقاب واال�ستمرارية بالأداء واجلودة.
 5تزاي ��د ح ��دة املناف�س ��ة املحلي ��ة والعاملي ��ة ب�ي�ن
اجلامعات.
 6زي ��ادة خم�ص�ص ��ات البحث العلم ��ي يف جامعات
ال ��دول العربي ��ة والأجنبي ��ة بدرج ��ه �أك�ب�ر م ��ن
خم�ص�صات جامعة القاهرة لنف�س الغر�ض.

 .2تطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية دوريًا
�أوال حتليل البيئة الداخلية:
نقــــاط القــــوة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1وجود وحده �ضمان اجلوده واالعتماد منذ عام  1999م حيث قامت بعمل زيارات ميدانية للتحليل لـ 25كلية
من كليات جامعة القاهرة.
2قيام مركز �ضمان اجلودة مبحاكاة الزيارات امليدانية للكليات التي تنتظر زيارات ميدانية �أو زيارات
اعتماد.
3االنتهاء من م�شاريع �إن�شاء نظام داخلي ل�ضمان اجلودة يف الكليات ،وح�صول العديد من الكليات على
م�شروعات التطوير.
�4إنتظام �أعمال اال�ستبيانات وبدء انت�شار مفهوم ربط م�صداقية اال�ستبيانات بالأداء.
5مت �إعداد املعايري املرجعية القيا�سية للعديد من التخ�ص�صات يف اجلامعة.
6دعم القيادة اجلامعية لأن�شطة اجلودة و�أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني فيها.
7تطبيق نظام جودة الأداء ،مما �أتاح زياده �ساعات االت�صال بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س.
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نقاط ال�ضعف
1 -1عدم وجود هيكل تنظيمي ولوائح مالية و�إدارية معتمدة للكثري من وحدات �ضمان اجلودة بكليات اجلامعة
ومعاهدها.
2 -2عدم وجود عالقات وا�ضحة بني وحدات �ضمان اجلودة ومركز �ضمان اجلودة باملركز من جهة واملجال�س اجلامعية
والقيادات الأكادميية من جهة �أخرى.
3 -3عدم الربط حتى تاريخه بني اخلطط اال�سرتاتيجية لكليات ومعاهد اجلامعة واخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة
لتحقيق التوافق املطلوب.
4 -4عدم وجود خطة عمل لتحقيق �ضمان اجلودة ال�شاملة للجامعة بهدف ح�صول كليات ومعاهد اجلامعة على االعتماد
وحتقيق اال�ستدامة.
5 -5عدم وجود خطة زمنية حمددة لتطوير �أداء مركز �ضمان اجلودة واالعتماد وفقا لر�ؤية ور�سالة و�أهداف املركز
اال�سرتاتيجية املعتمدة واملعلنة.
6 -6عدم وجود منهج لتحديد �أ�سلوب التعامل الأمثل مع متطلبات الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد والتي
قد تتعار�ض مع قانون تنظيم اجلامعات.
7 -7عدم وجود خطط لرفع قدرة الكليات واجلامعة وفعالياتهما يف التقومي امل�ؤ�س�سي وتقومي الفعالية التعليمية.
8 -8عدم قيام كليات اجلامعة ومعاهدها بعمل درا�سة ذاتية دورية .
9 -9عدم وجود درا�سة ذاتية دورية للجامعة بناء على الدرا�سات الذاتية لكليات اجلامعة ومعاهدها وبناء على التقييم
الدوري للأداء لكل جوانب منظومة العمل باجلامعة.
1010عدم االنتهاء من بع�ض املعايري الأكادميية املرجعية القومية مع عدم التزام العديد من العمليات مبعايري مرجعيه
قيا�سية.
1111ال يوجد مقيم خارجي لتقييم العديد من الربامج الدرا�سية يف معظم الكليات .
1212عدم الف�صل بني ثقافة املو�ضوعية والآراء ال�شخ�صية عند �إجراء املراجعات الداخلية للكلية.
1313نتائج تقييم املراجعة الداخلية غري ملزمة جلميع الكليات .
1414ال توجد �آليات للمتابعة والتعامل مع معوقات تنفيذ اخلطط املختلفة للجودة.
1515عدم التجاوب يف حتقيق �إ�ستجابة حقيقية مل�ؤ�شرات التقييم.
1616عدم ا�ستكمال �إعداد برامج ال�ساعات املعتمدة يف جميع الكليات.
1717املخرجات التعليمية امل�ستهدفة حتتاج �إىل مراجعة وتطوير خا�صة بالن�سبة للمهارات املهنية.
1818عدم وجود ربط بني املخرجات الفعلية للمناهج الدرا�سية وبني ما هو مطروح من �أ�ساليب تقييم للطالب يف كثري
من الكليات.
1919عدم قدرة الطالب على حتقيق املخرجات التعليمية امل�ستهدفة بدرجة عالية وبخا�صة املهارات الذهنية واملهنية.
2020بع�ض االمتحانات ال تخترب القدرة على حل امل�شاكل ،وال تقي�س املهارات الذهنية واملهنية امل�ستهدفة.
�2121ضعف م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أن�شطة �ضمان اجلودة.
�2222ضعف ال�سيا�سة املو�ضوعه للتفاعل مع جمموعة امل�ستفيدين لتكوين قاعدة بيانات عن فر�ص العمل املتاحة خلريجي
الكلية.
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ثانيا :حتليل البيئة اخلارجية:
الفر�ص
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1االجت ��اه الع ��ام لتطبي ��ق معاي�ي�ر اجل ��وده يف التعليم
العاىل.
 2وجود هيئة قومية ل�ضمان جوده التعليم واالعتماد.
3جاري �إعداد معايري �أكادميية قومية مب�ش ��اركة بع�ض
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعه.
�4أن فر�صة اجلامعة �أ�صبحت عالية يف �إمتام االعتماد
يف الوقت املنا�س ��ب ،حيث مت دعم الكثري من الكليات
مب�شروعات التطوير .
5ت�شجيع م�شاركة �أع�ضاء هيئات التدري�س باجلامعات
يف �أن�شطه اجلوده من خالل زيادة احلافز املادي.
6وجود قاعدة بيانات لتقييم �أداء الكليات.
7وجود متخ�ص�ص�ي�ن و�إ�ست�ش ��اريني خارجني معتمدين
للتقييم.

التهديدات
-1
-2
-3
-4
-5

1القوانني امللزمة لتنظيم اجلامعات حتتاج �إىل
تعديل.
�2إرتباط �أعمال اجلودة وم�شروعاتها بالقيادات
احلالية وهناك خطر تغيري �أن�شطة اجلودة فى
حالة تغيري القيادات.
3عدم تنا�سب بع�ض املعايري الأكادميية مع الظروف
والإمكانيات املتاحة .للجامعة نتيجة للمناف�سة مع
جهات دولية مماثلة.
4عدم ر�ضا الأطراف املعنية عن الربامج الدرا�سية
يقلل من حتقيق املخرجات التعليمية امل�ستهدفة.
5تقدم بع�ض الكليات من اجلامعات الأخرى
املناف�سة للح�صول على �شهادة اعتماد اجلودة.
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 .3زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرة
�أوال حتليل البيئة الداخلية:
نقــاط القـــوة
1 -1وجود �أ�سا�س منا�سب لتكوين قاعدة بيانات لطالب جامعة القاهرة.
�2 -2إعتم ��اد بع� ��ض اللوائح اجلديدة للدرا�س ��ة باجلامع ��ة بنظام ال�س ��اعات املعتمدة مثل :الزراعة – احلا�س ��بات
واملعلومات – التخطيط الإقليمي والعمراين ملرحله البكالوريو�س.
3 -3زيادة منح برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة ومنح العديد من الدرجات العلمية.
4 -4وجود بع�ض برامج الدرا�سات العليا بنظام ال�ساعات املعتمدة.
5 -5وجود بع�ض اتفاقيات التعاون امل�شرتك فى جمال زيادة القدرة التناف�سية لطالب جامعة القاهرة.
6 -6دعم الأن�شطة الطالبية وتنمية الوعي القومي وال�سيا�سي للطالب بعيد ًا عن التع�صب واحلزبية.
7 -7الربامج التعليمية باجلامعة تغطي �أغلب التخ�ص�صات.
8 -8ح�صول الطالب علي كم من املعلومات الدرا�سية ي�ضمن حتقيق املخرجات التعليمية امل�ستهدفة.
�9 -9سيا�سات اجلامعة متكن طالبها من امل�شاركة يف جميع جوانب احلياة الإجتماعية والأكادميية باجلامعة.
� 1010سيا�سات اجلامعة ت�ضمن للطالب امل�ساواة يف احلقوق ويف توزيع املوارد.
1111تنوع �أ�ساليب التدري�س للمقررات الدرا�سية املختلفة يف العديد من كليات اجلامعة.
1212وجود برامج ح�ضانات البحث العلمى التى تهدف لنقل ثقافة حب البحث العلمى للطالب املتميزين.
1313تطبي ��ق اجلامعة ل�سيا�س ��ة الب ��اب املفتوح للطالب وذلك بالتعامل مع ال�ش ��كاوى واال�ستف�س ��ارات ،مع �ض ��مان
اخل�صو�صية وال�سرية والعدالة ،ف� ً
ضال عن �إمكانية تقدمي اال�ستف�سارات ب�صورة فردية �أو جماعية.
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نقاط ال�ضعف
1 -1نق�ص بع�ض املهارات والقدرات لدى بع�ض الطالب للوفاء مبتطلبات �سوق العمل يف جمال اللغات الأجنبية وعلوم
احلا�سب.
2 -2نظام التعليم الإلكرتوين غري معمم و�أجهزة الكمبيوتر والإنرتنت غري كافية.
3 -3احلاجة �إىل تدعيم قدرة مكتب الطالب الوافدين على جذب الطالب الوافدين للدرا�سة باجلامعة وتقدمي خدمات
علمية واجتماعية �أف�ضل لهم ،وفتح فروع جديدة بالبلدان العربية.
�4 -4إلتزام اجلامعة بحقوق امللكية الفكرية والن�شر ،وعجز مواردها املالية الالزمة ل�شراء رخ�ص ا�ستخدام برامج
احلا�سب �أو عدد كبري من ن�سخ الكتاب الواحد.
5 -5عدم وجود قاعدة بيانات طالبية بغر�ض تكوين �صورة متكاملة  Profileجلميع طالب جامعة القاهرة.
�6 -6إنت�شار ما ي�سمي باملذكرات وامللخ�صات الدرا�سية والتي يتم ن�سخها وتداولها بني الطالب بدون مراجعة وبدون
االلتزام بالأمانة العلمية.
7 -7قلة املقرارت الإلكرتونية يف غالبية الربامج.
 8 -8عدم التن�سيق والتكامل بني املقررات املختلفة ي�ؤدي �إىل التكرار يف العديد من املناهج يف كليات اجلامعة.
9 -9عدم الرتكيز على التعليم الذاتي ك�أحد الو�سائل التعليمية احلديثة ال�ضرورية .
�1010ضعف موارد �صندوق تكافل الطالب ،مما يقلل من قدرته على تدعيم اخلدمات والأن�شطة الطالبية ،مثل الرعاية
ال�صحية و�سداد امل�صروفات و�شراء الأجهزة التعوي�ضية.
�1111ضعف قدرات العاملني يف قطاع رعاية ال�شباب يف اجلامعة وكلياتها يف اللغات الأجنبية واحلا�سبات واملعلوماتية وعلم
النف�س االجتماعي وعلم النف�س الريا�ضي.
1212احلاجة لتطوير املدن اجلامعية وزيادة قدرتها اال�ستيعابية.
1313عدم �صيانة املالعب املختلفة ،وكذلك مناطق ممار�سة الأن�شطة يف كليات اجلامعة ،مثل مالعب الزراعة والهند�سة
والطب.
1414عدم وجود نظام ر�سمي فعال للإر�شاد الأكادميي والدعم املعنوي للطلبة.
1515عدم توافر تو�صيف للعديد من الربامج الدرا�سية.
1616عدم كفاية وكفاءة �ساعات التدريب العملية يف العديد من الكليات.
�1717ضعف الوعي القومي للطالب و�ضعف الإنتماء للجامعة.
1818عدم وجود نظام ملتابعة اخلريجني وجهات توظيفهم يف غالبية كليات اجلامعة.
1919زيادة �أعداد الطالب امللتحقني باجلامعة تزيد من عدم التزام الطالب باحل�ضور.
2020عدم ا�ستغالل اخلربات العملية والعلمية يف تطوير املناهج يف العديد من الكليات .
2121تعود الطالب على التلقني واحلفظ فى التعليم قبل اجلامعى.
2222احلاجة �إىل تطوير القرية الأوليمبية لتدعيم الن�شاط الريا�ضى للطالب.
2323عدم وجود وحدات للإر�شاد النف�سى خلدمة طالب اجلامعة ورعايتهم.
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ثانيا :حتليل البيئة اخلارجية:

الفر�ص
-1
-2
-3
-4
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1اهتمام ع ��دد كبري من ال�ش ��ركات العامة واخلا�ص ��ة
باال�شرتاك فى ملتقى التوظيف ال�سنوى باجلامعة.
2زياده قنوات االت�صال بني جهات العمل والكليات.
�3إنت�شار التعليم االلكرتوين عن بعد بالتعليم العاىل.
4ح�ص ��ول بع� ��ض الكليات عل ��ى دعم م ��اىل من خالل
تطبي ��ق م�ش ��روعات التطوي ��ر امل�س ��تمر والت�أهي ��ل
لالعتم ��اد مما ي�س ��اعد على �ش ��راء املراج ��ع والكتب
ورخ�ص ت�شغيل الربامج.

الخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة

التهديدات
-1
-2
-3
-4

1ع ��دم ر�ض ��ا جه ��ات العم ��ل ع ��ن م�س ��توى �أداء
اخلريجني.
2عدم الربط بني الدرا�سات العليا واالحتياجات على
امل�ستوى الإقليمي بالدول العربية والدولية.
�3ضعف تفعيل الربامج الدرا�سية امل�شرتكة مع كليات
مثيلة دولي ًا و�إقليمي ًا وحملي ًا.
4الأزم ��ة االقت�ص ��ادية العاملية وت�أثريه ��ا على فر�ص
العمل يف ال�سوق العاملي والإقليمي واملحلي.

 .4تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وتحسين الخدمات المقدمة لهم
�أوال حتليل البيئة الداخلية:
نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

 -1وجود خطه ا�سرتاتيجية حمدده املعامل
لتنمية قدرات �أع�ض ��اء هيئة التدري�س
والهيئ ��ة املعاون ��ة باجلامعة من خالل
.FLDP
� -2أن اجلامعة ت�ض ��م جمموعة من الرواد
العلم ��اء يف جمي ��ع التخ�ص�ص ��ات يف
م�صر والعامل.
 -3وجود ن�س ��بة كبرية من ال�ش ��باب �ضمن
�أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س ،مما يدعم
الرغب ��ة يف التعلي ��م والتق ��دم العلمي
التى تخدم املجتمع.
 -4م�ش ��اركة �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س
املتفرغ�ي�ن يف الأن�ش ��طة التعليمي ��ة
واال�ست�شارية املهنية.
� -5إلت ��زام ع�ض ��و هيئة التدري�س بح�ض ��ور
دورات تنمي ��ة الق ��درات ك�ض ��رورة
للرتقية.

�1 -1ض ��عف م�ش ��اركة �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س يف م�ش ��روعات الأبح ��اث القومية
والدولية.
�2 -2ضعف م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برامج تبادل الأ�ساتذة بني الكليات
واملعاهد واجلامعات املختلفة.
�3 -3ضعف م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الن�شر العلمي الدويل لأبحاثهم ويف
امل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية الدولية.
�4 -4ض ��عف م�ش ��اركة الهيئة املعاونة يف امل�ؤمترات العلمية ،و�ضعف م�ستوى الهيئة
املعاونة فى اللغات الأجنبية وبخا�صة اللغة الإجنليزية.
5 -5وجود م�شكالت �إ�سكان عند بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة.
6 -6ع ��دم توافر خط ��ة ا�س�ت�راتيجية حمددة املع ��امل لتنمي ��ة امله ��ارات الإدارية
للقيادات الأكادميية ولأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة.
�7 -7ضعف النظام والإجراءات واخلدمات التنظيمية والإدارية الداعمة لأع�ضاء
هيئة التدري�س وذات الت�أثري على �أدائهم .
8 -8ع ��دم االهتمام بانعكا�س الأن�ش ��طة العلمية واخلربات املهنية لأع�ض ��اء هيئة
التدري�س علي حت�سني كفاءه التعليم.
9 -9زيادة العبء التدري�س ��ى على �أع�ض ��اء هيئة التدري�س يف الكليات لزيادة عدد
الطالب �أو نتيجة للتدري�س يف �أكرث من كلية .
1010ندرة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بع�ض التخ�ص�صات
�1111أن نادى �أع�ضاء هيئة التدري�س ال يقدم خدمات الئقة بالأع�ضاء.
1212نق�ص القدره اال�ستيعابية لدور ال�ضيافة .
1313هجرة العديد من ال�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س (خارجي ًا وداخلي ًا) لتح�سني
الأو�ضاع املالية.
�1414ضعف اخلدمات والبنية الأ�سا�سية لنادى جتديف جامعة القاهرة.
�1515ضعف الأن�شطة اخلا�صة برعاية املبعوثني وربطهم بالوطن.
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ثانيا :حتليل البيئة اخلارجية:
الفر�ص
1-1تقدم وزارة التعليم العاىل فر�ص �إيفاد لأع�ضاء هيئة
التدري�س فى مهمات علمية للخارج.
�2-2أن ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة الإقليمية
والدولية تقدم منح ًا لأع�ض ��اء هيئة التدري�س والهيئة
املعاونة.
�3-3أن وزارة التعلي ��م الع ��اىل و�أكادميي ��ة البحث العلمى
تقوم ��ان على متويل الأبح ��اث الأكادميية والتطبيقية
على امل�ستوى القومى .
4-4انعق ��اد ع ��دد كب�ي�ر م ��ن امل�ؤمت ��رات وور� ��ش العم ��ل
الأكادميية على امل�ستوى املحلى والإقليمى والدوىل.

التهديدات
-1

-2
-3
-4
-5
-6
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الخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة

1تعمل اجلامعات اخلا�ص ��ة على جذب �أع�ض ��اء هيئة
التدري� ��س العاملني بجامعة القاه ��رة للعمل بها من
خ�ل�ال االنت ��داب �أو الإعارة �أو النقل للتخ�ص�ص ��ات
املهمة مما قد ي�ؤدى �إىل وجود عجز باجلامعة.
2جذب جمتمع الأعمال اخلا�ص والعام لأع�ضاء هيئة
التدري�س لال�س ��تفادة من خرباته ��م ،مما ي�ؤثر على
�إعطائهم الوقت الكافى جلامعة القاهرة.
�3أن القطاع اخلا�ص يقدم دخو ًال متميزة لأع�ضاء هيئة
التدري�س تناف�س الدخول التى تقدمها اجلامعة.
4ارتف ��اع ن�س ��بة دوران العمل لأع�ض ��اء الهيئة املعاونة
لهيئة التدري�س لتوافر فر�ص عمل بدخول مميزة.
�5أن تطبي ��ق �أنظم ��ة اجلودة م ��ن قب ��ل وزارة التعليم
الع ��اىل ي�ؤثر عل ��ى ج ��ودة �أداء بع�ض �أع�ض ��اء هيئة
التدري�س.
6انخفا� ��ض م�س ��اهمة املجتم ��ع املحل ��ى ف ��ى توف�ي�ر
االعتمادات املالية لتمويل البحث العلمى فى م�صر.

 .5تطوير البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمية االقتصاد القومي ،وتوجيه
األبحاث نحو تعزيز الخدمات العامة والحكومية
�أوال حتليل البيئة الداخلية:
نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

�1 -1إ�ص ��دار الن�ش ��رة العلمية للجامعة ودعمه ��ا حتى يتم
االعرتاف بها دوليا.
�2 -2أن عدد ًا كبري ًا من ال�س ��ادة �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س
من�ضمون ك�أع�ضاء يف اللجان الدائمة.
 3 -3وجود ح�ص ��ر للإمكانيات املادية والب�شرية يف جميع
كليات اجلامعة للإ�ستفادة منها يف الأبحاث
 4 -4توفر ع ��دد كبري من الأجه ��زة احلديثة يف الوحدات
ذات الطابع اخلا�ص.
5 -5فوز اجلامعة بالعديد من امل�شاريع البحثية الأجنبية.
6 -6م�شاركة العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أن�شطة
البحث العلمي.
�7 -7إ�شرتاك اجلامعة فى ال�شبكة القومية للمجل�س الأعلى
للجامعات التى تتيح االطالع على الأبحاث واملقاالت
الأكادميية على امل�ستوى الدوىل.
8 -8افتت ��اح املكتب ��ة املركزي ��ة اجلدي ��دة للجامع ��ة ك�أحد
الركائز الأ�سا�سية لتوفري املوارد والأبحاث العلمية .
9 -9وج ��ود عدد كبري م ��ن اتفاقي ��ات التع ��اون فى جمال
الأبح ��اث العلمي ��ة م ��ع اجلامع ��ات ومراك ��ز البح ��ث
الإقليمية والدولية.
1010تعقداجلامعة م�ؤمتر ًا علمي ًا �س ��نوي ًا للأبحاث العلمية
واملجتمعية.

1 -1ع ��دم حتدي ��ث خط ��ط البح ��ث العلم ��ي بالأق�س ��ام
والكلي ��ات واملعاه ��د وربطه ��ا باخلط ��ة البحثي ��ة
للجامعة.
 2 -2عدم وجود خطة ا�س�ت�راتيجية لتطوير عمل املراكز
البحثية باجلامعة.
�3 -3إنخفا� ��ض ع ��دد الإتفاقي ��ات م ��ع مراك ��ز الأبحاث
العلمية املحلية والإقليمية والدولية.
 4 -4عدم اهتمام الوحدات ذات الطابع اخلا�ص بدورها
البحثي.
� 5 -5ضعف ميزانية الأبحاث ،وعدم وجود دعم للن�شاط
البحثي بني اجلامعة واملجتمع.
 6 -6زيادة تكلفة الأبح ��اث واعتماد الباحث على موارده
ال�شخ�صية يف البحث العلمي.
� 7 -7ض ��عف �أعم ��ال الت�ألي ��ف والن�ش ��ر يف املج ��االت
العلمية التخ�ص�ص ��ية خا�ص ��ة لقدامى �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
8 -8ع ��دم اال�س ��تفادة م ��ن �ش ��بكة االت�ص ��االت يف دعم
الأن�شطة العلمية واالت�صال باملجتمع.
9 -9ع ��دم وجود ح�ص ��ر للأبح ��اث العلمية املن�ش ��ورة يف
اخلارج والداخل .
1010ع ��دم تفعي ��ل عدد كب�ي�ر م ��ن اتفاقيات التع ��اون مع
مراكز الأبحاث واجلامعات الإقليمية والدولية.
1111عدم وجود وحدات بحثية لبع�ض التطبيقات العلمية،
مثل الدرا�سات النووية وتطبيقاتها ال�سلمية.
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ثانيا :حتليل البيئة اخلارجية:
الفر�ص
1 -1تطبيق نظام الإ�شراف امل�شرتك.
2 -2زيادة املنح الدرا�سية للخارج.
3 -3ب ��دء ن�ش ��ر الأبح ��اث املن�ش ��ورة يف اخل ��ارج يف العديد من
الكليات.
4 -4طم ��وح �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س والهيئ ��ة املعاونة لل�س ��فر
للخارج.
5 -5اال�ستفادة من الدرا�سني يف الربامج اخلارجية من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف العملية التعليمية وخطة البحث العلمي.
6 -6وجود رغبة لدى عدد كبري من اجلامعات الأجنبية ومراكز
الأبحاث الدولية للم�شاركة فى تنفيذ الأبحاث والدرا�سات
املجتمعية مع جامعة القاهرة.
�7 -7إهتمام وزارة التعليم الع ��اىل بدعم خطط البحث القومى
التى تعزز اخلدمات العامة واحلكومية ومتويلها.
�8 -8إهتم ��ام وزارة التنمي ��ة الإدارية بتطوير م�ؤ�س�س ��ات الدولة
م ��ن خالل التدريب واال�ست�ش ��ارات لأجهزة اخلدمة العامة
واحلكومية.
9 -9يتوافر على امل�ستوى القومى عدد كبري من مراكز الأبحاث
ووح ��دات خدم ��ة املجتمع ميك ��ن التعاون معها ف ��ى تعزيز
اخلدمات العامة واحلكومية.
�1010إهتم ��ام احلكومة امل�ص ��رية خا�ص ��ة وزارة املالي ��ة بتنفيذ
م�شروعات ال�ش ��راكة بني القطاع العام واخلا�ص من خالل
نظام
)Private Public Partnership (ppp
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التهديدات
-1
-2
-3
-4
-5

�1ض ��عف موارد الدول ��ة املادية لدع ��م البحث
العلمي.
2عدم وجود عدالة ف ��ى توزيع الدعم للبحوث
ي�ض ��عف من م�شاركة �أع�ض ��اء هيئة التدري�س
يف البحث ب�صورة منتظمة.
3ع ��دم ارتب ��اط البح ��ث العلم ��ي باجلامع ��ة
باملتغريات العاملية والدولية والإقليمية.
�4ض ��عف اهتم ��ام بع� ��ض جه ��ات املجتم ��ع فى
م�شاركة اجلامعة فى الأبحاث العلمية.
5مناف�سة اجلامعات اخلا�صة واملعاهد العلمية
فى تق ��دمي برام ��ج تعزيز اخلدم ��ات العامة
واحلكومية.

 .6تدعيم عالقات وبرامج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة
�أوال حتليل البيئة الداخلية:
نقاط القوة
-1
-2
-3
-4
-5

1وج ��ود خربة كافية لدى �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س
ومعاونيهم والطالب يف �أن�ش ��طة املراكز البحثية
املرتبطة بخدمة املجتمع.
2امتالك اجلامعة �آليات منا�سبة لدعم التعاون مع
القطاع املجتمعي.
3امت�ل�اك اجلامع ��ة �آلي ��ات منا�س ��بة لتقيي ��م
احتياج ��ات املجتم ��ع احلقيقية جلم ��ع املعلومات
وعمل امل�سوحات املختلفة يف مناطق الدرا�سة.
�4إمكاني ��ة الرب ��ط ب�ي�ن برام ��ج الدرا�س ��ات العليا
و�أن�ش ��طة خدمة املجتمع من خ�ل�ال املراكز ذات
الطابع اخلا�ص.
5وجود مطبعة باجلامعة ذات �إمكانيات تتمكن من
خاللها من تقدمي خدمات �أف�ضل كدور ن�شر.

نقاط ال�ضعف
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

1عدم وجود اتفاقيات تعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين بغر�ض و�ض ��ع برامج لزيادة فر�ص ت�شغيل
خريجي اجلامعة.
2احلاج ��ة �إىل ت�ش ��جيع وحتفي ��ز الوح ��دات ذات
الطابع اخلا� ��ص املتميزة والأكرث تفاعال وتناغما
يف خدمة اجلامعة واملجتمع املحيط ،مع الرتكيز
عل ��ى امل�ش ��روعات ذات الطبيع ��ة البحثي ��ة والتي
تتفرد بتقدميها.
3ت�ض ��ا�ؤل االهتم ��ام بالأن�ش ��طة اخلا�ص ��ة بخدمة
م�ؤ�س�سات املجتمع.
4قلة امل�ش ��روعات اخلريية والبيئي ��ة التي تقوم بها
اجلامعة.
 5احلاج ��ة �إىل زيادة ع ��دد امل�ش ��اركني فى برامج
حمو الأمية من العاملني باجلامعة.
�6ض ��عف دور رابط ��ة خريج ��ى جامع ��ة القاه ��رة
وكلياتها ومعاهدها املختلفة.
7عدم وجود دار ن�شر تابعة للجامعة.
�8ض ��عف الأن�ش ��طة اخلا�ص ��ة ب�إج ��راءات الأم ��ان
احليوى والأمن البيئى ملن�ش�آت اجلامعة.
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ثانيا :حتليل البيئة اخلارجية:
الفر�ص
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

82

1رغبة بع�ض م�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدنى فى امل�شاركة
م ��ع اجلامع ��ة ف ��ى تدري ��ب الط�ل�اب واخلريج�ي�ن
وت�أهيلهم.
 2االهتم ��ام احلايل من الدولة ب ��دور املجتمع املدين
وم�ساهماته املتعددة.
 3التوج ��ه الع ��ام لالهتم ��ام بالبيئ ��ة وزي ��ادة الوعي
البيئي.
�4إمكانية م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �إعادة
�صياغة املحتوى العلمى للمقرارت الدرا�سية كخطوة
الكتمال الر�ضا العام عن مدخالت التعليم.
5حاج ��ة م�ؤ�س�س ��ات املجتم ��ع املدن ��ى �إىل اخل�ب�رات
املهني ��ة التى تتواف ��ر باجلامعة فى جم ��االت تنمية
اخلربات الإداري ��ة واملالية والقانونية واملحا�س ��بية
والطبي ��ة والهند�س ��ية والعلوم الطبيعي ��ة والرتجمة
والعلوم االقت�صادية وال�سيا�سية والدبلوما�سية.
6حاج ��ة الوح ��دات املحلي ��ة للقوافل الطبي ��ة لزيارة
حمافظات م�صر وقراها.
�7إيجابي ��ة �آراء امل�س ��تخدمني النهائي�ي�ن ف ��ى ج ��ودة
اخلدم ��ات املجتمعي ��ة التى تقدمها بع� ��ض الكليات
بدرجة كبرية.
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التهديدات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

�1ض ��عف تربع ��ات رجال الأعم ��ال واملجتم ��ع املدين
املقدم ��ة لوح ��دات جامع ��ة القاه ��رة ذات الطاب ��ع
اخلا�ص.
�2ض ��عف الرتابط بني اجلامعة و�أولياء �أمور الطالب
باعتباره ��م اجلهة ذات امل�ص ��لحة املبا�ش ��رة والتي
متثل املجتمع .
�3ضعف دور رجال الأعمال وم�ؤ�س�سات املجتمع املدنى
فى التفاعل والتعاون مع وحدات جامعة القاهرة.
�4ض ��عف التربع ��ات املقدم ��ة م ��ن رج ��ال الأعم ��ال
وم�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدنى للوح ��دات ذات الطابع
اخلا�ص وللمراكز البحثية باجلامعة.
�5ض ��عف ت�س ��ويق خدم ��ات الوح ��دات ذات الطاب ��ع
اخلا�ص باجلامعة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدنى.
6ت�ض ��ا�ؤل الأن�ش ��طة املتعلقة ب�إحياء احلياة الثقافية
وال�ت�راث احل�ض ��ارى باال�ش�ت�راك م ��ع م�ؤ�س�س ��ات
املجتمع املدنى.
�7ضعف عدد اتفاقيات التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املدنى فى جمال املحافظة على البيئة.
�8ض ��عف م�ش ��اركة امل�ؤ�س�س ��ات املجتمعية فى تدريب
الطالب واخلريجني وت�أهيلهم.

فريق إعداد الخطة االستراتيجية
اإلشراف العام
�أ.د.ح�سام كامــل
رئيـــ�س اجلــامــعـــة
رئيس فريق العمل
�أ.د .عادل زايــد
نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون التعليم والطالب
فريق العمل
�أ.د .عــزة �أغــــا
عميد كلية ال�صيدلة
�أ.د� .أ�سامة الأن�صارى
كلية التجارة
د .جمدى قرقر
كلية التخطيط الإقليمي والعمرانى
د .رانيا يون�س
كلية طب ق�صر العينى
مراجعة اللغة
�أ.د .زين العابدين �أبوخ�ضرة
عميد كلية الآداب
الفريق الفنى
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