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 -1الملخص التنفيذى
في ظل الدعاوي الملحة لتطوير الجامعات والتعليم الجامعي في مصرنا الحبيبة وعالمنا

العربي  ،ونظ ار للتدهور الواضح في المستوى العلمي لجامعاتنا وضعف مكانتها العلمية على

المستوى العالمي؛ باإلضافة إلى شكوى الكثير من المؤسسات وأصحاب األعمال  ،التي تستخدم
الفعال
خريجي هذه الجامعات ،من ضعف في القدرة العملية لهؤالء الخريجين على ممارسة دورهم ّ
 .كان البد للعلماء والباحثين أن يقدموا رؤاهم نحو اآلليات المقترحة للتطوير.

وفي هذا اإلطار جاء القرار التاريخي لفخامة السيد الرئيس  /عبد الفتاح السيسي رئيس

الجمهورية رقم  147لسنة  2016بإنشاء جامعة العريش في هذه المرحلة الزمنية الحساسة من
تاريخ مصر الحديث  ،ففي الوقت الذي تعاني منه سيناء من محاوالت قوى اإلرهاب والتطرف

لهدم التنمية جاء هذا القرار التاريخي الذي يعد بحق قرار المواجهة والتحدي والبداية الحقيقة لتنمية

وتعمير سيناء  ،لذلك يعد تفعيل دور جامعة العريش في تنمية سيناء من أكثر المهام حساسية في
الوقت الراهن ،فهذه الجامعة الوليدة تهتم بتوجيه العمل وربطه بمتطلبات التنمية في سيناء ،فالتنمية

هي حجر األساس في مواجهة قوى اإلرهاب  ،فالوظائف التقليدية للجامعة لم تعد كافية،

وخصوصا في عصر أصبحت فيه ثورة االتصاالت والمعلومات تشكل تحديا خطيرا ،مما يتطلب
من الجامعة أن تبحث عن وظائف وأدوار جديدة تقوم من خاللها بتقديم خدماتها للمجتمع ،فال

يتوقف دورها عند وظيفتي التدريس وإجراء البحوث ،وإنما يمتد دورها إلى مجال يتيح للبحث
العلمي الجامعي المشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والتطوير الصناعي ودفع عجلة
النمو والتقدم االقتصادي في المجتمع إلى األمام .لذا يجب بناء وتعزيز عالقة شراكة فعالة بين

جامعة العريش وقطاع األعمال تؤتي ثمارها لكال الطرفين .وتحقق التقدم والنهوض االقتصادي

للمجتمع.

إن المسارات اإلستراتيجية للخطةة تتمثةل فةي تعزيةز قةيم الجةودة واالسةتدامة والتقنيةة واإلبةداع

المعرفةةي والتواصةةل المجتمعةةي  ،وتتمثةةل تلةةك المسةةارات فةةي التعلةةيم والةةتعلم الفعةةال لتعزيةةز الخةةدمات
التعليميةة ورفةةع كفةاءة مخرجاتهةةا ،والتوسةع فةةي بةرام الد ارسةةات العليةا وتعزيةةز اسةتثمار جةةودة البحةةث

العلمي ،وكذا تفعيل المشاركة المجتمعية للجامعة وتقديم إسهامات متميزة لخدمة المجتمةع ،وتطةوير
بيئ ةةة محفةةزة وداعم ةةة لإلب ةةداع واالبتك ةةار ،والتوس ةةع ف ةةي اس ةةتثمار إنج ةةا ات الجامع ةةة العلمي ةةة والطبي ةةة،

وتأهيل القيادات ودعم التطةوير اإلداري لتنويةع بةرام التمويةل والشةراكات .واإلهتمةام بالبنيةة التحتيةة
والخ ة ةةدمات واس ة ةةتدامتها وف ة ةةق مع ة ةةايير الجامع ة ةةات الخضة ة ةراء ،وتط ة ةةوير خ ة ةةدمات تقني ة ةةة المعلوم ة ةةات

وتطبيقاتها بمعايير عالمية متميزة.
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ويعرض الملخص التنفيذى العناصر الرئيسية لخطة تطوير جامعة العةريش المقترحةة حيةث

تتكةةون الخطةةة مةةن ج ةزئين اساسةةيين ،يتضةةمن الجةةزء األول مةةن الخطةةة عةةرض لألسةةس التةةي بنيةةت
عليهة ةةا الخطة ةةة ،إنطالقة ةةا مة ةةن اإلسة ةةتفادة مة ةةن خطة ةةع وإسة ةةتراتيجيات الجامعة ةةات العالمية ةةة واإلقليمية ةةة

المتقدمة.

ويتضمن الجزء الثانى تحديد العناصر الرئيسية للمشروع  ،حيث تم تحديد أهةداف المشةروع

ومكونات المشةروع وعةرض لتحليةل البيئةة الداخليةة والخارجيةة لجامعةة العةريش ،وكةذلك تةم الصةياةة

النهائية لرؤية الجامعة ورسالتها
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 -2مقدمة
سةعيا لتحقيةةق العدالةة فةةي تو يةةع فةر

التعلةةيم العةالي بةةين محافظةةات مصةر وبةةين الطبقةةات

االجتماعيةةة واالقتصةةادية المختلفةةة وخاصةةة فةةي سةةيناء  ،أنش ةأت جامعةةة الع ةريش بةةالقرار الجمهةةوري

التةةاريخي رقةةم ( )147لسةةنة 2016م بعةةد أن كانةةت فرعةةا لجامعةةة قنةةاة السةةويس منةةذ عةةام  7أبريةةل
2014م ،ض ةةمت الجامع ةةة س ةةتة كلي ةةات وه ةةي كلي ةةة التربي ةةة  -كلي ةةة العل ةةوم الزراعي ةة البيئي ةةة – كلي ةةة

التربيةةة الرياضةةية (بنةةين -بنةةات) – كليةةة العلةةوم – كليةةة األداب – معهةةد الد ارسةةات البيئيةةة  ،وعلةةى
الرةم من العمر القصير لجامعةة العةريش والةذي لةم يتجةاو سةبعة أشةهر إال أنهةا اسةتطاعت إضةافة

ثالثةةة كليةةات جديةةدة قبةةل بةةدء العةةام الد ارسةةي فةةي سةةبتمبر 2016م وهةةي كليةةات اإلقتصةةاد المنزلةةي ،

والتج ةةارة  ،واإلس ةةتزراع المة ةائي والمص ةةايد البحري ةةة خ ةةالل الع ةةام الد ارس ةةي 2017/2016م والد ارس ةةة

منتظمة على أكمل وجه .

كما تمت الموافقة من المجلس األعلى للجامعات علةى إنشةاء كليةة الطةب البيطةري بجامعةة

العةريش علةةى أن تبةةدأ الد ارسةةة بهةةا فةةي العةةام الد ارسةةي القةةادم  ، 2021/2020وتمةةت الموافقةةة علةةى

اضةةافة كليةةة الط ةب البشةةري وكليةةة الحاسةةبات والمعلومةةات والتةةى سةةتبدأ بهمةةا الد ارسةةة عةةام -2021
.2022

وعلةةى الةةرةم مةةن هةةذه اإلنجةةا ات فةةي هةةذا الوقةةت القصةةير لل ايةةة  ،وفةةي ظةةل هةةذه الظةةروف

الحساسة التي تمر بها المحافظة إال أنها ليست بمستوى طموح وآمال أبناء المحافظة .

أص ةةبحت جامع ةةة الع ةريش من ةةارة للعل ةةم وتحول ةةت م ةةن جامع ةةة ته ةةتم بالت ةةدريس فق ةةع إل ةةى جامع ةةة ته ةةتم
بالتدريس والبحث العلمى وخدمة وتنمية المجتمع السيناوي  .وقةد جةاء إنشةاء الكليةات الجديةدة لتلبيةة

احتياجةةات المجتمةةع السةةيناوي وربةةع الجامعةةة بةةالمخطع القةةومي للنهضةةة والتنميةةة مصةةر 2030م،
وعلى سبيل المثال القطةاع الطبةي الةذي يعةاني مةن نقصةه بشةدة المجتمةع السةيناوي ،وكةذلك القطةاع

اإلقتصادي واإلستثماري .

وفةةي إطةةار اهتمةةام الجامعةةة المت ازيةةد بتحقيةةق منظومةةة رعايةةة صةةحية شةةاملة ومتكاملةةة تعةةز

البيئةةة األساسةةية للرعايةةة الصةةحية فةةي محافظةةة الع ةريش جةةاري كليةةة الطةةب وبهةةا مستشةةفى جةةامعى

بسةةعة  400س ةرير تمثةةل المرحلةةة األولةةى مةةن مش ةروع انشةةاء مدينةةة طبيةةة متكاملةةه فةةي حةةرم جامعةةة

العة ةريش وس ةةوف يت ةةيح المش ةةروع تق ةةديم والخ ةةدمات الطبي ةةة الوقائي ةةة والعالجي ةةة لك ةةل فئ ةةات المجتم ةةع
السيناوي ،إلى جانب دعم ومساندة أنشطة البحث العلمي والتعليم والتدريب العملةي .إن حلةم إنشةاء
كلية الطب والمستشفى الجامعى راود أبناء المحافظة منذ أكثةر مةن التحريةر أصةبح اليةوم أقةرب الةى

التحقيةةق ف ةةي القريةةب العاج ةةل ،ول ةةم يقتصةةر دور الجامع ةةة فةةي انج ةةا المنش ة ت الجديةةدة وانم ةةا قام ةةت
بترميم وصيانة وتطوير مبانى الجامعة القديمة من كليات ومةدرجات وإسةكان طالبةى بكةل مفاصةلها
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من أبنية وشوارع ومعامل وقاعات دراسية لتعظيم اإلستفادة من اإلمكانات المتاحة  ،والمساهمة فةي

سرعة البدء في الدراسة في الكليات الجديدة لحين اإلنتهةاء مةن المبةاني المخصصةة لتلةك الكليةات .

كما تم اإلهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثيةة والمجتمعيةة بالجامعةة بةدعم العديةد مةن مشةروعات

البحةةوث العلميةةة والمجتمعيةةة مثةةل مركةةز تطةةوير التعلةةيم الجةةامعي ووحةةدة إدارة المشةةروعات  ،وإنشةةاء
مركز المتميزة لخدمةة المجتمةع مثةل مركةز بحةوث نحةل العسةل والمفةرك السةمكي واإلنتةا
عدد من ال ا

ال ةةداجني بأنواع ةةه المختلف ةةة (دواج ةةن – س ةةمان – أ ارن ةةب – ب ةةع  ، ) .....واإلنت ةةا الز ارع ةةي بأنواع ةةه

المختلفةةة ( يتةةون – خضةةر – فاكهةةة – ينةةة) وبأسةةعار تنافسةةية لخدمةةة المجتمةةع السةةيناوي  ،وعلةةى
صةةعيد العمةةل األكةةاديمي  ،باإلضةةافة إلةةى التوسةةع فةةي إنشةةاء الكليةةات شةةهدت الفتةرة الماضةةية أيضةةا
توسعا رأسيا سواء في البرام األكاديميةة المتميةزة  ،أو بةرام الد ارسةات العليةا .فقةد تةم إعةداد برنةام

متميةةز فةةى كليةةة االسةةتزراع المةةائي والمصةةايد البحريةةة وجةةارى إعةةداد برنةةام للتقنيةةة الحيويةةة بمرحلتةةى
البكالوريوس والدراسات العليةا بكليةة العلةوم ،وإتاحةة فةر

الد ارسةات العليةا بكليةات الجامعةة .وجةارى

إستكمال الكوادر البشرية بالكليات الحديثة تمهيةدا لبةدء الد ارسةات العليةا بهةا .كمةا تةم االهتمةام بةالقيم

الجمالية من مسطحات خضراء وأرصفة ومقاعد للجلوس ونظافة.

 1-2إحصائية عن جامعة العريش للعام الجامعى 2017/2016م
العنصر

العدد

مالحظات

عدد كليات الجامعة

12

اضافة كلية الطب والحاسبات والمعلومات

عدد طالب مرحلة البكالوريوس

7352

عدد طالب مرحلة الدراسات العليا

2000

عدد طالب التعليم المفتوح

3150

 1155طالب  1995 ،طالبة

108

 76طالب  32 ،طالبة

(مرحلة الدراسات العليا)

17

 9دبلوم  8 ،ماجستير

عدد أعضاء هيئة التدريس

333

عدد معاونى أعضاء هيئة التدريس

132

عدد العاملين بالجها اإلدارى

685

عدد المراكز البحثية

3

للتنمي  ،مركز اإلستزراع السمكي (المفرك السمكي)

8

بموافقة مجلس الجامعة

6

طبقا لقانون تنظيم الجامعات

عدد الطالب الوافدين
(مرحلة البكالوريوس)
عدد الطالب الوافدين

عدد الوحدات ذات الطابع الخا
عدد الصناديق الخاصة

مركز بحوث نحل العسل  ،مركز الدعم العلمي
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 2-2اإلمكانيات اإلنشائية بالجامعة :
 )1الحرم الجامعي وهو بمساحة  82فدان ويشمل المنشأت التالية :
• مبنى إدارة كلية العلوم الزراعيةة مسةاحة 1600م 2دوريةن يحتةوي علةى مكتةب عميةد الكليةة
و الوكالء وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية

•

مبنةةى االقسةةام العلميةةة لكليةةة العلةةوم الزراعيةةة (بةةدروم – ثالثةةة أدوار علةةي مسةةاحة 1500م2

•

مبنى كلية العلوم على مساحة 3000م 2بدروم  +ثالثة أدوار يحتوى على مكتةب العميةد

ويحتوي على قاعات دراسية به معمل الكلية – الكيمياء – الفيزياء – البيولوجي )

و ال ةةوكالء واعضة ةةاء هيئة ةة التة ةةدريس وإدارة الكلية ةةة باإلضة ةةافة الة ةةى قاعة ةةات د ارسة ةةية ومعامة ةةل

الكيمياء والفيزياء والبيولوجي
•

مبنى كلية التربية الجديد مساحة 900م  2بدروم  +اربع ادوار علويةة يحتةوي علةى مكتةب
عمي ةةد الكلي ةةة والس ةةادة ال ةةوكالء واعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس وإدارة الكلي ةةة وقاع ةةات االجتماع ةةات

وقاعات دراسية
•

مبن ةةى مجم ةةع م ةةدرجات تعليمي ةةة عل ةةى مس ةةاحة  1200م 2ب ةةدروم قاع ةةات د ارس ةةية  +دوري ةةين

•

مبنةةى كليةةة االسةةتزراع البحةةري والمصةةايد البحريةةة علةةى مسةةاحة 900م  2مةةن دوريةةن يحتةةوى

علويين به أربع مدرجات سعة  250طالب لكل مدر

عل ةةى مكتب ةةة عمي ةةد الكلي ةةة والس ةةادة ال ةةوكالء واعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس وادارة الكلي ةةة وقاع ةةات

دراسية

•

مبنى كلية التجارة على مساحة 700م 2مكون من دورين

•

مبنى كلية االقتصاد المنزلي على مساحة 500م 2من دورين باالضافة الى ورشة التصنيع

•

مبن ةةى ادارة الجامع ةةة عل ةةى مس ةةاحة 800م 2ثالث ةةة ادوار ب ةةه ادارة جامع ةةة العة ةريش ومكات ةةب

•

مدرجات كلية كلية العلوم الزراعية عدد مدرجين سعة  250طالب

وتحتوى على حاالت تعليمية وورشة االقتصاد المنزلي

ادارية
•

مبنى قاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة العريش سعة  500فرد مجهزة بأعلى مستوى

•

مبنى كلية االداب

•

مبنى كلية التجارة

•

مبنى كلية التربية الرياضية

•

انشاءات جديدة

•

مبنى معصرة الزيتون االنتاجية على مساحة 400م2
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مبنى ورشة النجارة على مساحة 400م 2تعليمية إنتاجية

•

مبنى مخا ن الجامعة 280م 2دورين

•

مبنى منحل كلية العلوم الزراعية

•

مسجد الجامعة على مساحة 400م2

 )2المدينة الجامعية للبنين على مساحة 8100م2
 )3المزرعة النموذجية الخارجية للجامعة
وه ةى مقام ةةة عل ةةى مس ةةاحة  72ف ةةدان تحت ةةوى عل ةةى مخ ةةا ن المزرع ةةة ومكات ةةب اداري ةةة الم ةةن
المزرعةةة  ،وعنبةةر الةةدواجن  3مسةةاحة 500م 2سةةور  2500كتكةةوت طاقةةة انتاجيةةة  ،وعةةدد  4ابةةار

ارتوا ي ةةة  4 +خ ازن ةةات مي ةةاة س ةةعة  80م  2الواح ةةد راعي ةةة مثمة ةرة يت ةةون  ،وص ةةوب راعي ةةة النت ةةا
الخضروات ونباتات الزينة.

 )4معهد الدراسات البيئية بقرية الخربة مركز بئر العبد:
يقع على مساحة  100.000م  2ويحتوى على :
•

مبنى ادارة المعهد على مساحة 200م 2دور ارضى مكاتب ادارية

•

مبنةةى قاعةةات د ارسةةية ومعامةةل علةةى مسةةاحة 1600م 2دور ارضةةى قاعةةات د ارسةةية ومعامةةل

•

مبنى ورش صناعية على مساحة 400م2

خدمة البيئة والمجتمع

 )5مبنى رئاسة جامعة العريش :
•
•

ويقع في وسع مدينة العريش يقام على مساحة 1600م 2من دور ارضي ودورين علويين

يحتوي علي مكتب االستاذ الدكتتور رئيس جامعة العريش واالدارات التابعة لسيادتة

•

مكاتب السادة نواب رئيس الجامعة واالدارات التابعة له

•

قاعة ةةات االجتماعة ةةات وقاعة ةةة المة ةةؤتمرات الصة ةةح ية وقاعة ةةة كبة ةةار الة ةةزوار وادارات الجامعة ةةة

المختلفة
 )6مبني مركز بحوث االستزراع البحري :

ويقع في مدينة العريش بالريسةة علةي سةاحل البحةر االبةيت المتوسةع علةي مسةاحة 8500

متر مربع من دورين يحتوي علةي معامةل ومفرخةات االسةمال والجمبةري النتةا الزريعةة المميةزة مةن
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االس ةةمال البحري ةةة والجمب ةةري ووح ةةدة انت ةةا الطحال ةةب واألرتيمي ةةا والروتيفي ةةر  ،ومعم ةةل لج ةةودة المي ةةاه
وأحواض لإلنتا المكثف لألسمال وصوب لإلنتا فائق التكثيف لألسمال والجمبري

 )7كلية التربية الرياضية
•

تقع في مدخل مدينة العريش علي مساحة 60000م 2تقريبا وتحتوي علي

•

مبني ادارة الكلية علي مساحة  650متةر مربةع مةن دوريةن وبةة مكتةب عميةد الكليةة والسةادة

•

مبني قاعات محاضرات دراسية علي مساحة  510متر  2من دورين

وكالء الكلية واعضاء هيئة التدريس وادارة الكلية

•

مبني الخدمات الرياضية ويتكون من دور واحد لت يير المالبس وحمامات وانشطة رياضية

•

مجموعةةة مالعةةب رياضةةية ( كةره قةةدم – كةرة سةةلة – كةرة يةةد – كةرة طةةائرة – ألعةةاب قةةوى –

•

قاعةةة لرياضةةات الفتيةةات (الجمبةةا اإليق ةةاعي – ال ةرقص التعبيةةري  -والعةةروض والتمرين ةةات

التنس  -انشطة اخري )
اإليقاعية)
•

ميدان متكامل للجوالة ومساحة لاللعاب الشاطئية  300 × 150م

•

عدد  60شاليه

•

مطعم يتسع ل  500فرد

 3-2التحديات التى تواجه الجامعة

• ضةةعف مسةةتوى مخرجةةات التعلةةيم مةةا قبةةل الجةةامعى (مةةدخالت الجامعةةة) مةةن الطةةالب  ،حيةةث
إحتلةةت مص ةةر المرتب ةةة  141م ةةن 144فةةى التعل ةةيم م ةةا قب ةةل الجةةامعى مقارن ةةة بالمرتب ةةة رق ةةم 19

لدولة اإلمارات ،والمرتبة األولى لدولة سن افورة

• عةةدد الطةةالب بجامعةةة العةريش  8933طالةةب فةةى لعةةام الجةةامعى 2017/2016م فةةى مقابةةل
الحد األقصى  45000طالب الذين يدرسون فى أكبر  80جامعة على مستوى العالم.

• تبلةةن نسةةبة طةةالب الجامعةةة  %83.9فةةى مرحلةةة البكةةالوريوس  %16.1 ،درسةةات عليةةا  ،بينمةةا
تبلن النسبة  %50عالميا.

• ع ةةدد الط ةةالب الواف ةةدين  108ف ةةى مرحل ةةة البك ةةالوريوس  17 ،ف ةةى الد ارس ةةات العلي ةةا ف ةةى الع ةةام
الجامعى 2017/2016م .
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• اإلنف ة ة ةةاى الس ة ة ةةنوى عل ة ة ةةى الطال ة ة ةةب

 13748جنيه ة ة ةةا ( %98.37دع ة ة ةةم حك ة ة ةةومى) مقارن ة ة ةةة

بنح ةةو 45000-30000دوالر أمريك ةةى تنفقه ةةا أفض ةةل الجامع ةةات العالمي ةةة ( %50-30دع ةةم

حكومى).

• التمويل الذاتى

 2مليون جنيها  ،نسبة التمويل الذاتى للجامعة

.%1.63

 4-2األسس التى بنيت عليها الخطة:
لتحقية ة ة ة ة ةةق تطلعة ة ة ة ة ةةات وطموحة ة ة ة ة ةةات جامعة ة ة ة ة ةةة العة ة ة ة ة ةريش اسة ة ة ة ة ةةتخدمت المنهجية ة ة ة ة ةةة التالية ة ة ة ة ةةة

لوضع خطة إستراتيجية:

 )1الطموحاااات  :الطموح ةةات الت ةةى تتطل ةةع لتحقيقه ةةا جامع ةةة العة ةريش ف ةةي الفتة ةرة 2020/2017م،
وكيةةف ينب ةةي لنةةا تحسةةين رسةةالة الجامعةةة (سةةبب إنشةةاءها) ورؤيتنةةا (األهةةداف التةةي نسةةعى إلةةى
تحقيقها) في ضوء هذه التطلعات والطموحات؟
 )2الغايات واألهداف اإلستراتيجية  :ما الركائز المميزة التي ترتكز عليها خطتنةا اإلسةتراتيجية؟ مةا
العناصر األساسية التي سنعتمد عليها في تحقيق تطلعاتنا وأهدافنا اإلستراتيجية؟

 )3المنطلقات  :ما المنطلقات األساسية التي تسهم في تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية؟

 )4الب ارام المحااددة التةةي ينب ةةي لنةةا اتباعهةةا لتحقيةةق تطلعاتنةةا بنجةةاح؟ والمقومةةات (مثةةل :التنظةةيم،
التمويل ،البنية التحتية) الال مة لتيسير إنجا مبادراتنا اإلستراتيجية؟

 )5خطاااة التنفياااذ  :م ةةا خط ةةة العم ةةل ال ةةال م تنفي ةةذها لتحقي ةةق المب ةةادرات؟ م ةةا اإلجة ةراءات الواج ةةب
اتخاذها ،وكيف يتم ترتيب أولوياتها؟ ما الموارد الال مة؟ ومن المسئول عن التسليم؟

 5-2المنطلقات األساسية لتنفيذ الخطة:
• دعااام القياااادة ال ياساااية العلياااا :تعتب ةةر اإل اردة السياس ةةية العلي ةةا الركي ةزة األه ةةم للب ةةدء ف ةةي الث ةةورة
المطلوب ةةة ف ةةي التعل ةةيم الع ةةالي وف ةةي بل ةةورة الرؤي ةةة واالس ةةتراتجية القومي ةةة للنه ةةوض ب ةةالتعليم كك ةةل.

ويعتبر خطاب الرئيس السيسةي ( )2014/9/28فةي جامعةة القةاهرة لتكةريم الطةالب المتميةزين
فةةى عيةةد العلةةم ،بةةادرة اهتمةةام مبش ةرة باإلصةةالح والثةةورة المطلةةوب تحقيقهةةا فةةي منظومةةة التعلةةيم
الع ةةالي ،وك ةةذلك مخرج ةةات الم ةةؤتمر الق ةةومي للش ةةباب ف ةةي ش ةةرم الش ةةيخ ن ةةوفمبر  2016برعاي ةةة
وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

• تبنى الدولة فل فة جودة التعليم العاالى  ،ومةا صةاحب ذلةك مةن تحديةد معةايير الجةودة وإنشةاء
الهيئات التى تعنى بوضع برام الجودة واإلعتماد وتنفيذها  ،لتطوير منظومة التعلةيم الجةامعى
بمصر  ،وربطه بإحنياجات سوى العمل والخطع التنموية الوطنية.

الصفحة 10

مقترح تطوير جامعة العريش 2020-2016

نحو مستقبل واعد لسيناء

• ظهور فرص جديدة طبقا للدستور الحالى (دستور  )2014مقارنة بالوضع السابق وهى:

 oرفع نسبة اإلنفاى على التعليم العالى إلى  %2من النةات القةومى اإلجمةالى علةى أن تت ازيةد
هذة النسبة حتى تصل إلى المعدالت العالمية (المادة  21من الدستور).

o

يةةادة نسةةبة اإلنفةةاى علةةى البحةةث العلمةةى إلةةى  %1مةةن النةةات القةةومى اإلجمةةالى علةةى أن

تتصاعد حتى تصل إلى المعدالت العالمية (المادة  23من الدستور).
 oإستقالل الجامعات والحرية األكاديمية (المادة  21من الدستور).

 oالتةةأمين الصةةحى الشةةامل مةةع يةةادة اإلنفةةاى علةةى القطةةاع الصةةحى بنسةةبة ال تقةةل عةةن %3
تتزايد تدريجيا (المادة  18من الدستور).

• البدء فى صياةة قانون جديد للتعليم العالى.

• التقدم ةير المسبوى فى تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات وخاصة فى مجال تكنولوجيا التعلةيم
عن بعد والتعليم اإللكترونى وأساليب المحاكاة.

• ج ةةاري إع ةةداد الخط ةةة اإلس ةةتراتيجية للبح ةةث العلم ةةى بجامع ةةة العة ةريش م ةةع األخ ةةذ ف ةةى اإلعتب ةةار
األولويات القومية  ،وإحتياجات خطة تطوير محافظتي سيناء الشمالية والجنوبية.

• الطلب المتزايد على التعليم العالى كما وكيفا فى مرحلتى البكالوريوس والد ارسات العليا.

• السياسة العامة إلدارة الجامعة الحالية نحو ترشيد اإلنفاى وتعظيم اإلستفادة من الموارد المتاحة
وضمان تحقيق مردود عال من اإلنفاى على كافة األنشطة وتنوع مصادر التمويل.

 6-2أهم مصادر المعلومات
لقد تم اإلستعانة بالعديد من مصادر المعلومات قبل إعداد خطة تطوير الجامعة وأهمها مايلى:
• اإلستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى بمصر.
• مراجعات لسياسات التعليم الوطن ية" :التعليم العالى فى مصر" (منظمة التعااون والتنمياة فاى
الميدان اإلقتصادى والبنك الدولى 2010م).
• الخطة اإلستراتيجية للتعليم العالى 2009م.
• تقرير متابعة وتقاويم أداء الخدماة التعليمياة بالجامعاات الحكومياة  – 2014/2013الجهاا
المرك ى للمحاسبات.
• الخطة القومية مصر . 2030
 -3مشروع تطوير جامعة العريش
 1-3الهدف من المشروع
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يهدف هذا المشروع إلى وضع خطة إستراتيجية لتطوير جامعة العريش ترتك علي الفهم
الصحيح والتحليل الدقيق لواقاع الجامعاة وامكانياتهاا ورؤيتهاا ورساالتها وغاياتهاا واهادافها
االستراتيجية التي تساعي إلاي تحقيقهاا وتعكاس طماوح الجامعاة لمساتقبل أفضال يكاون لجامعاة
العريش فيه دور الريادة والتمي في التعليم والتعلم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وخدمة
المجتمع السيناوي من خالل اإلصالح التشريعى إعاادة الهيكلاة المؤسساية وخلاق آلياات مساتقله
لضمان الجودة وأنظمة المراقبة.
 2-3محاور المشروع
ترتك خطة تطوير جامعة العريش على المحاور الرئيسية التالية:
أوال :محور عام :محور المساهمة في إصالح التشريع الحاكم لنظام التعليم العالى فى مصر.
ثانيا :محاور خاصة بالجامعة:
• محةةور القةةدرة المؤسسةةية  :ويهةةتم ب (التخطةةيع االسةةتراتيجي  ،والهيكةةل التنظيمةةي ،والقيةةادة
والحوكم ة ةة ،والمصة ةةداقية واألخالقية ةةات  ،والجهة ةةا اإلداري  ،والم ة ةوارد المالية ةةة  ،والمشة ةةاركة

المجتمعية وتنمية البيئة  ،والتقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة)

• مح ة ةةور الفاعلي ة ةةة التعليمية ة ةة  :ويه ة ةةتم ب (الط ة ةةالب والخريجي ة ةةون  ،والمع ة ةةايير األكاديمي ة ةةة ،

والب ةرام التعليميةةة  ،والتعلةةيم والةةتعلم والتسةةهيالت الماديةةة للةةتعلم  ،وأعضةةاء هيئةةة التةةدريس،

والبحةةث العلمةةي واألنشةةطة العلميةةة األخةةرى  ،والد ارسةةات العليةةا  ،والتقةةويم المسةةتمر للفاعليةةة
التعليمية

 1-2-3أوال :محور إصالح التشريعات الحاكمة لنظام التعليم العالى فى مصر
 oالمشاركة في صياغة قانون موحد للتعليم العالى.
 oالئحة تنفيذية للقانون الموحد.
 oلاوائح داخلياة للجامعاات ومؤسساات التعلايم العاالى إلظهاار هويتهاا (رؤيتهاا ورساالتها
وتمي ها).
 oلوائح داخلية للكليات تعادها الجامعاات فاى إطاار لوائحهاا وأهادافها اإلساتراتيجية وتباين
تفاصيل القواعد واألسس التي تدار بها العملية التعليمية والبحثية.
 2-2-3مبررات القانون الموحد للتعليم العالي
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صااياغة قااانون جديااد للتعلاايم العااالي وإدخااال آليااات ديموقراطيااة فااي الهياكاال الجامعيااة
والمؤسسية وبما يعالج االختالالت والفجوات القائماة فاي هاذ الهياكال وعلاى النحاو الاذي ياوفر
المرونة ويوا ن بين االستقاللية من ناحية وباين الاربط ماع األهاداف التنموياة القومياة والمحلياة
وكذلك المساءلة عن النتائج من ناحية ثانية.
 oرفع كفاءة المؤسساات التعليمياة لالرتقااء بمساتوى التعلايم العاالي وجودتاه لتمكينهاا مان
المنافسة العالمية مع تفعيل منظومة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي /الجامعات
لتدفع بالتطور التكنولوجي للمستويات العالمية.
 oتحقيق االرتباط المنشود بين مؤسسات التعلايم العاالي ومؤسساات المجتماع المادني بهادف
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لمصر.
 oتوفير الم يد من االستقالل للجامعات بماا يسامح لهاا أن تعبار عان نفساها وتعلان رؤيتهاا
وأهدافها والمعايير األكاديمية التي يتم اعتمادهااعلى أساساها وتوحياد األساس التاي تبناى
عليها إدارة وتنفيذ العملية التعليمية في كافة مؤسسات التعليم العالي.
 oإرساء قواعد الحريات األكاديمية واإلدارية والمالية.
 oتفعيل اإلدارة االقتصادية لمؤسسات التعليم العاالي مان خاالل االساتخدام األمثال للماوارد
وتنويع مصاادر التمويال بتنفياذ وتساويق أبحااث تطبيقياة وإنشااء واستضاافة حاضانات
تكنولوجية والمشاركة في إنشاء كيانات تعليمية وتكنولوجية.
 oسياسة القبول فى التعليم العالى من خالل دراسة مقارنة لسياسات القبول فى بعض الادول
المتقدمة بالتعاون مع اليونسكو بهدف تحسين فرص االلتحاق بالتعليم العالي.
 3-2-3ثانيا  :محاور القدرة المؤسسية  ،والفاعلية التعليمية :
بعد اإلطالع على المصادر السابقة ولكى يتم مواكبة المتغيرات التى طارآت علاى بيئاة
العمال المحلية والعالمية كان من الضرورى وضع خطة إساتراتيجية لتطاوير جامعاة العاريش
تحتاااوي علاااى التحليااال البيئاااي الربااااعي  SWOTالرؤياااة والرساااالة والغاياااات واألهاااداف
اإلستراتيجية وآليات تحقيق األهداف والمتابعة .

الصفحة 13

مقترح تطوير جامعة العريش 2020-2016

نحو مستقبل واعد لسيناء

 -4تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للجامعة
)(SWOT Analysis
البيئة الداخلية

البيئة الخارجية
الفرص
Opportunities

نقاط القوة
Strengths

المعوقات
Threats

نقاط الضعف
Weaknesses

 1-4أوال  :تحليل البيئة الداخلية للجامعة
يوجد مجموعة من نقاط القوة التاي تتسام بهاا الجامعاة والتاي يمكان اساتثمارها وتفعيلهاا
لتحقيق رسالتها,كما أن هناك بعض نقاط الضعف التي قد تحد من كفاءة وفعالياة الجامعاة والتاي
يمكن معالجتها لتحقيق رسالة الجامعة وغاياتها ويمكن إيضاحها كاألتي:
 1-1-4نقاط القوة التى تتميز بها الجامعة

Strengths

 oوجود حرم جامعى متمي على مستوى الجامعات المصرية .
 oبيئة تعليمية داعمة ومبانى ومنشآت جامعية متطورة وجاذبة وبنية أساسية.
 oتنوع التخصصات العلمية بالجامعة أو تفردها فى بعضها.
 oتنوع الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة.
 oتنوع وتمي مراك األبحاث المتخصصة بالجامعة.
 oوجود معايير لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 oوجود مدينة جامعية تستوعب عدد كبير من الطالب والطالبات المغتربين.
 oوجود مالعب مفتوحة بالجامعاة وملعاب شااطا باإلضاافة إلاى عدياد مان مالعاب كلياة
التربية الرياضية.
 oوجود م ارع إنتاج راعى متنوعة وإنتاج حيوانى وإنتاج دواجن تقدم خدماتها للمجتمع.
 oوجاااود إساااتراحة ألعضااااء هيئاااة التااادريس ومعااااونيهم مماااا يساااهل اإلقاماااه الدائماااة
لهم فى العريش.
 oوجود رعاية صحية ألعضاء هيئة التدريس والطالب.
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 oالتطوير المستمر للوائح الدراسية فى كثير من الكليات مواكبا لمتطلبات سوق العمل.
 oنشر بعض المقررات الدراسية إلكترونيا باإلضافة الى الكتاب الجامعى.
 oوجود مرك لتطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات
 oوحدات ذات طابع خاص وبرامج تعليمية ل يادة موارد الجامعة.
 oصيانة شاملة للمنشآت الجامعية.
 oالت ام الجامعة بحقوق الملكية الفكرية والنشر.
 oإستجابة إدارة الجامعة للشكاوى والمقترحات.
 oوجود ألية للتظلمات والشكاوى.
 oتبنى الجامعة لح مة من الجوائ لتقدير المتمي ين من أعضاء هيئاة التادريس ومعااونيهم
والعاملين.
 oإنشاء أنظمة داخلية لضمان الجودة بالكليات باإلضافة إلى مرك ضمان الجودة بالجامعة.
 oوجود برامج جديدة وبرامج للدراسة باللغة اإلنجلي ية ومرك للتعليم المفتوح.
2-1-4نقاط الضعف Weaknesses
 oعدم إستكمال الهياكل األكاديمية لألقسام العلمية وخاصة فى الكليات الجديدة.
 oاإلعتماد الكبير للجامعة على التمويل الحكومى مع عدم كفايته.
 oضعف الفعاليات واألنشطة الطالبية بالجامعة .
 oقلة األعداد التى تمتلك المهارات الكافية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 oعدم وجود نادى إجتماعى لخدمة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم.
 oقصور فى مهارات القيادة لدى بعض قيادات الصف الثانى والثالث فى الجامعة.
 oعدم توافر البنية التحتية اإللكترونية بالجامعة .
 oعدم مالءمة مستوى مدخالت التعليم العالى (مخرجات التعليم قبال الجاامعى) ماع متطلباات
الدراسة فى المرحلة الجامعية.
 oتدنى نسبة الفنيين مع عدم توافر وظائف مساعدى باحث.
 oانشغال أعضاء هيئة التدريس بالتدريس والجانب األكاديمي على حساب الجانب التطبيقي.
 oعدم ربط البرامج والتخصصات في الجامعة باحتياجات منظمات األعمال مان المهاارات
والمعارف والقدرات .
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 oارتباط تنفيذ البحث العلمي بالجامعة ببارامج تهادف باألسااس إلاى مسااعدة البااحثين فاي
الترقي بالدرجات األكاديمية وال يعكاس تصاميم األبحااث الجارياة احتياجاات المجتماع
وحل مشاكله.
 oالتوسع في الكم على حساب النوع في قبول الطلبة للدراسات العليا.
 oضعف الجانب التسويقي والتوعية المجتمعية  Public Awarenessبأنشطة ومخرجاات
وبرامج وخ دمات وتخصصات الجامعة ومدى قدرتها على حل مشكالت المجتمع وقطااع
األعمال عن طريق البحث والتطوير.
 oعدم االهتمام بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشكالت قطاع األعمال والصناعة.
 oعدم إستكمال المرافق الداعمة للعملية التعليمية بالجامعة.
 oعدم وجود مستشفى طلبة ومجمع العيادات الخارجية للعالج الطبيعى والمستشفى الجامعى
جارى تجهي ها تمهيادا إلفتتاحهاا تقادم خادماتها الصاحية المتميا ة للطاالب والعااملين
وأعضاء هيئة التدريس وأبناء المحافظة.
 oتأخر كليات الجامعة فى الحصول على اإلعتماد األكاديمى.
 oعدم وجود برامج دراسات عليا بالكليات الجديدة.
 oمحدودية أوعية النشر العلمى وعدم إعتمادها عالميا.
 oضعف مخصصات البحث العلمى فى موا نة الجامعة.
 2-4ثانيا  :تحليل البيئة الخارجية للجامعة
أوضحت نتائج التحليل البيئاي لمحافظاة العاريش مان خاالل اساتعراض الساياق الحياوي
االجتماعي واالقتصادي والسكاني للمحافظة باإلضافة إلي حصار الفارص المتاحاة والتهديادات
التي تواجهها من خالل اللقاءات واالستبيانات وورش العمل أن جامعة العريش أمامها العدياد مان
الفرص التي يمكن االستفادة منها في تدعيم الجامعة وتحقيق غاياتها وأهادافها اإلساتراتيجية كماا
أن هناك مجموعة من التهديدات التي يتحتم عليها تجنب آثارها إلى اقل درجة ممكنة.
ويمكن إيضاحها كاألتي :
 1-2-4الفرص Opportunities
 oالبعد القومي واإلستراتيجي لشبه ج يرة سيناء
 oالتوجهات السياسية للدولة لتنمية سيناء محاربة للتطرف واإلرهاب
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 oتوجه البحث العلمي إلستغالل إمكانات شبه ج يرة سيناء
 oالبرامج التنموية الواعدة للمحافظة
 oت ايد قبول المجتمع المدنى ورجال الصناعة للشراكة مع الجامعات.
 oحاجة المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لخدمات الجامعة ودورها التنموى فى المجتمع.
 oت ايااد حاجااة المجتمااع علااى اإلسااتفادة ماان التقنيااات المتطااورة فااى قطاااع تكنولوجيااا
المعلومات.
 oحاجة المجتمع إلى دراسات وأبحاث وخبارات وخادمات علمياة متخصصاة فاى مجااالت
البيئة ومعالجة الميا والصناعات الغذائية والمشاكل الصحية.
 oتوفر منح من منظمات دولية وإقليمية لدعم البحث العلمى.
 oوجود فرص للتعاون مع المجلس القاومى للعلاوم والتكنولوجياا وصاندوق تطاوير التعلايم
العالى ومكتبة األسكندرية وأكاديمية البحث العلمي .
 oجوائ الدولة تشكل فرصة لتشجيع البحث العلمى.
 oالطلب المت ايد على التعليم العالى كما وكيفا.
 oالموافقة على بعض كليات القطاع الطبى باإلضافة إلاى بعاض الكلياات المرتبطاة بالبيئاة
مثل كلية اإلست راع المائي والمصايد البحرية ومعهد الدراسات البيئية.
 oحاجة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية إلى برامج تدريبية وتنمية المهارات بالجامعة.
 oوجود منطقة صناعية ببئر العبد وأخرى بوسط سيناء.
 oوجود م ارع سمكية باإلضافة الى بحيرة البردويل ومصايد البحر المتوسط
 oوجود الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد.
 oت ايااد إقبااال الطااالب العاارب والوافاادين علااى الباارامج الدراسااية (بكااالوريوس – عليااا)
بالجامعة.
 2-2-4التهديدات Threats
 oالصورة السلبية نتيجة لبعض األعمال اإلرهابية في سيناء
 oمحدودية الموارد الذاتية بالجامعة واإلعتماد الكبير على التمويل الحكومى مع عدم كفايته.
 oعدم إستكمال الهياكل األكاديمية لألقسام العلمية وخاصة فى الكليات الجديدة
 oعدم استكمال الهياكل اإلدارية بالجامعة
 oعدم مالئمة النظم المالية واإلدارية المتبعة والمعمول بهاا فاى الجهاات الحكومياة لطبيعاة
عمل ونشاطات المجتمع العلمى.
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 oكثرة المشاكل البيئية والمجتمعية فى سيناء تشكل تحديا أمام الجامعة للبحث عن حلول.
 oإحجام رجال األعماال عان دعام التعلايم والبحاث العلماى والصاحة بالجامعاات اإلقليمياة
والتركي على القاهرة.
 oعدم مواكبة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للتعليم العالى للمستجدات.
 oهجرة عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس إلى الدول العربية والجامعات الخاصة.
 oتواضع البنية التحتية بمحافظة شمال سيناء من نقل داخلاى وعادم وجاود فناادق أو ساكن
مفروش مالئم.
 -5رؤية جامعة العريش ورسالتها
بعةد د ارسةة الوضةع الةراهن للجامعةة وفةى ضةوء الخطةة االسةتراتيجية للدولةة والمحافظةة تمةت

صياةة الرؤية والرسالة للجامعة على النحو التالي:
 1-5رؤية جامعة العريش:
الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة بما يحقق التنمية المستدامة وفقا لمعايير عالمية.
 2-5رسالة جامعة العريش:
توفير مناك أكاديمي يدفع إلى التعلم واإلبداع  ،ويعز المشاركة فةي إمةداد المجتمةع بكةوادر

مؤهلةةة وقةةادرة علةةى تلبيةةة احتياجةةات سةةوى العمةةل محليةةا واقليميةةا  ،وتقةةديم خةةدمات مجتمعيةةة متمي ةزة

واإلسهام في التمكين اإلجتماعي واإلقتصادي ألفراد المجتمع السيناوي وتنمية اإلقتصاد المعرفي .
 -6القيم والمبادئ الحاكمة للجامعة
تلتزم جامعة العريش بمجموعة من القيم والمبادئ الحاكمة تمثل القواعةد االرشةادية واالطةار
السلوكي الذى يعبر عن هوية الجامعة  ،وفلسفتها  ،واسلوب تعاملها مع المجتمع .وتكمن اهم القيم

االساسية للجامعة فيما يلى :

• الجودة والتميز  :االلتزام بالتطوير المستمر مةن خةالل القةدرة علةى مةز المهةارات بالمعرفةة
والتطبيق العملي والتأمل والممارسة واالستقصاء واالكتشاف.

• القياااادة والعمااال الجمااااعى  :تلت ةةزم الجامع ةةة الت ازم ةةا ارس ةةخا بتعزي ةةز األدوار القيادي ةةة الفردي ةةة
والمؤسسةةية التةةي تةةدفع عجلةةة التنميةةة االجتماعيةةة مةةع إيماننةةا العميةةق باالحترافيةةة والمسةةئولية
واإلبداع والعمل بروح الفريق الواحد .
• االصالة والمعاصرة :احترام قيم وعادات وتقاليد وتراث المجتمع والحفاظ عليها ,مع االنفتاح
العلمي والتقني والثقافي المعاصر.

• المبااادرة واالبترااار :تلتةةزم الجامعةةة بةةأرقى االسةةاليب والمقةةاييس التربويةةة والفكريةةة فةةي التعلةةيم
والتعلم واالبتكار واخد مام المبادرة وتحمل المسئولية عن انجا المهام المطلوبة.
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• التفوق واالبداع والتميز :تشجيع ودعم التفوى واالفكار االبداعية التي يمكن ان تفيد عمليا

ف ة ةةي ح ة ةةل المش ة ةةكالت المجتمعي ة ةةة ,والس ة ةةعي وراء التمي ة ةةز م ة ةةن خ ة ةةالل االلتة ةةزام بالمق ة ةةاييس

العالمية.

• الحرية االكاديمية :تكفل الجامعة الحرية الفكرية وحريةة التعبيةر وترسةيخ التقاليةد االكاديميةة
من خالل االطار القانوني لجميع اعضائها.

• العدالة والنزاهة :تلتةزم الجامعةة بمبةادئ العدالةة االجتماعيةة وتكةافؤ الفةر

والتنةوع الثقةافي

ويلتزم جميع أعضاء مجتمع الجامعة بأعلى درجات األمانة واالحترام واألخالقيات المهنية

• الشاافاةية والم ااا لة :تلتةةزم الجامعةةة الت ازمةةا ارسةةخا بعةةرض فكرهةةا وأفكارهةةا علةةى المجتمةةع
والعلمة ةةاء لقية ةةاس مقة ةةدار إسة ةةهاماتها فة ةةي المعرفة ةةة العالمية ةةة ،ويلتة ةةزم جمية ةةع أعضة ةةاء مجتمة ةةع

قيمنا في جميع األنشطة العلمية والدراسية.
الجامعة باحترام ّ
• التعل ايم الم ااتمر  :تلتةةزم الجامعةةة بةةدعم التعل ةيم المسةةتمر داخةةل مجتمةةع الجامعةةة وخارجةةه
وتعزيز النمو الفكري المستمر ورفاهية المجتمع المستدامة.

• إحتا ارال التعددياااة واإلخااات ف :تلت ةةزم الجامع ةةة بثقاف ةةة التع ةةدد وإدارة االخ ةةتالف للط ةةالب م ةةن

خل يةةات اجتماعيةةة مختلفةةة وتعّلمهةةم المنطةةق العلمةةي والح ةوار واحت ةرام التعدديةةة واالخةةتالف
وقبول اآلخر.

• تعزيز التفاهم بين الثقافات :تسعى الجامعة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات واألديان مةن
خالل التعليم األكاديمي واإلبداعي بهدف تعزيز وترسيخ الروابع.
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 -7الغايات االستراتيجية التي تحقق رؤية الجامعة ورسالتها
تتمثل الغايات واألهداف االستراتيجية لجامعة العريش ةيما يلي :
الغاية األولى :خريج متميز مبتكر قادر على اإلسهام الفعال في تنمية المجتمع.
األهداف المحققة للغاية:

• التقييم الذاتي والتطوير المستمر للسياسات والبرام التعليمية واالهتمام بالجانب النظري
والتطبيقي.

• تعزيز التطور األكاديمي والشخصي واالجتماعي والمهني لدي كافة الطالب إلعدادهم
وتأهيلهم للمراكز القيادية وإكسابهم روح المبادرة.

• تطوير وتنمية األنشطة الطالبية وأساليب تقديم الخدمات التعليمية ورعاية الطالب.

• تطوير البرام الدراسية التي تستخدم نظم التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني
الغاية الثانيةة :منظومةة دراسةات عليةا منتجةة للمعرفةة وقةادرة علةى تقةديم الحلةول لمشةكالت
المجتمع السيناوي.
األهداف المحققة للغاية:
• وضع خطة بحثية متميزة للجامعة ومبنية على اإلحتياجات المجتمعية وتدعم البنية
األساسية لتشجيع اإلبتكار العلمي ومتوافقة مع متطلبات الجودة العالمية .

• إعداد كوادر بحثية (أعضاء هيئة التدريس) مؤهلة متميزة بما يواكب التطوير المستمر
للبحث العلمي واألكاديمي.

• ترسيخ القيم والتقاليد الجامعية وااللتزام بأخالقيات البحث العلمي .

• إجراء بحوث متميزة ومبتكرة عالية الجودة وربطها باحتياجات المجتمع ونشر ثقافة النشر
الدولي وتشجيع البحوث البينية

• تطوير األنظمة اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث.

• عقد بروتوكوالت الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية واإلقليمية والعالمية
الغاية الثالثة :جامعة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع
األهداف المحققة للغاية:
• تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخا

وتقديم الخبرات االستشارية للهيئات

والمؤسسات االنتاجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• نشر الوعي بقضايا البيئة والمجتمع وتوجيه البحث العلمي لحل المشكالت البيئية.
• تنمية الوعي الثقافي والمعرفي للشباب بما ينعكس علي أفكارهم وسلوكياتهم لدعم التنمية
المستدامة في األقليم.

• إنشاء كليات ومراكز بحثية للعمل علي تنمية وتطوير الموارد المحلية واإلقليمية.
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• دعم فر التمويل الذاتي
الغاية الرابعة :جهاز إداري كفء وفعال
األهداف المحققة للغاية:

• استكمال الهيكل اإلداري بالجامعة والعمل على جذب أفضل الكفاءات اإلدارية للجامعة
• التوصيف الوظيفي لكل الوظائف اإلدارية بالجامعة .

• وضع مجموعة من األنظمة اإلدارية اإللكترونية لرفع الكفاءة اإلدارية لمختلف إدارات
الجامعة (الموارد البشرية – شئون الطالب – الدراسات العليا  ......الخ).

• تبني معايير عادلة وشفافة إلختيار القيادات اإلدارية بالجامعة على أساس الكفاءة
والجدارة وطبقا للقانون .

• العمل على توفير المناك المناسب للعاملين بالجامعة لتحفيزهم على اإلبداع والتميز.
• تفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة .

• ت يير اإلتجاهات السلبية لدى بعت الكوادر اإلدارية نحو التطوير اإلداري.

• اإلهتمام بالرعاية الصحية وتحسين الخدمات اإلجتماعية التي تقدم للجها اإلداري
بالجامعة.
الغاية الخامسة :جامعة العريش (جامعة مبادرة) :
األهداف المحققة للغاية:

• نشر الوعي بثقافة الجودة وضرورة الحصول علي االعتماد.
• وضع استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية تتماشى مع المبادئ العالمية
• إيجاد قنوات متنوعة للتعاون والشراكة اإلستراتيجية

• إعادة صياةة الهيكل اإلستراتيجي للجامعة بما يتالءم مع تجدد الرؤية المستقبلية
• إستبصار المشاكل المجتمعية ووضع تصورات عالجية ةير تقليدية
• تهيئة بيئة مواتية لألشخا

ذوي اإلعاقة

 -8تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات
إسة ةةتراتيجية تطة ةةوير جامعة ةةة العة ةريش ترتكة ةةز علة ةةى الفهة ةةم الصة ةةحيح والتحلية ةةل الة ةةدقيق لواقة ةةع

الجامعةة وامكانياتهةا ،ورؤيتهةا ،ورسةالتها ،وقيمهةا  ،ومةن ثةم تةم تحديةد ال ايةات االسةتراتيجية  ،وحةةدد
لكةةل ةايةةة مجموعةةة مةةن االهةةداف االسةةتراتيجية واالجرائيةةة الواضةةحة والمحةةددة بةةأطر كميةةة و منيةةة،

وبمقارنةةة الوضةةع الةراهن للجامعةةة طبقةةا لنتةةائ التحليةةل البيئةةي مةةع االهةةداف االسةةتراتيجية المسةةتهدف
تحقيقها تم تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات .
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وبنةةاء عل ةةى س ةةبق فق ةةد ت ةةم ص ةةياةة مجموع ةةة م ةةن اآللي ةةات والمش ةةروعات المس ةةتهدف تنفي ةةذها

خالل فترة الخطة اإلستراتيجية لسد الفجوة  ،تم تصنيفها الى المحاور التالية :
 )1محور التنظيم اإلداري

 )2محور التطوير األكاديمي وتحسين المخرجات
 )3محور البحث العلمي

 )4محور الشراكة المجتمعية

 )5محور التقنية والتطوير التكنولوجي
 )6محور التعاون الدولي

 )7محور خدمة وتنمية البيئة
 1-8اآلليات المقترحة ضمن محور التنظيم اإلداري :
 )1اعداد دليل عمل رئيس الجامعة وعمداء الكليات
 )2اعداد دليل مديري اإلدارات

 )3إعداد دليل عمل رؤساء األقسام والوكالء
 )4التخطيع االستراتيجي للجامعة
 )5التخطيع االستراتيجي للكليات

 )6التخطيع االستراتيجي لألقسام العلمية

 )7اعداد الوصف الوظيفي وإعالم كل موظف بتوصيفه الوظيفي
 )8توثيق اجراءات العمل لألقسام العلمية

 )9توثيق اجراءات العمل بمكاتب ومراكز الجامعة

 )10إعداد الموا نات حسب النشاطات لإلدارات والكليات
 )11تعزيز قدرات رؤساء األقسام العلمية في مجال اإلدارة

 )12تنظيم إحتفال سنوي للمتميزين في الجها اإلداري
 )13التنظيم اإلداري لألقسام والبرام العلمية

 )14دليل اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بالجامعة
 2-8األليات المقترحة لمحور التطوير األكاديمي وتحسين المخرجات :
 )1تحسين مهارات الل ة االنجليزية لهيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطالب
 )2إعداد مواصفات الخريجين لكل برنام تعليمي
 )3االعتماد األكاديمي للبرام العلمية
 )4التعليم عن طريق المشاريع

 )5االعتماد االكاديمي للمعامل و الحصول على شهادات الجودة المعتمدة
الصفحة 22

نحو مستقبل واعد لسيناء

مقترح تطوير جامعة العريش 2020-2016

 )6االعتماد االكاديمي للكليات

 )7االعتماد االكاديمي للجامعة
 )8دعم فكر وثقافة ريادة األعمال
 )9التوظيف وسوى العمل
 )10التواصل مع الخريجين

 )11تطوير المهارات الحياتية للطالب

 )12توصيف المقررات الدراسية
 )13دليل متميز للطالب

 )14تطوير مهارات طالب الدراسات العليا
 )15جائزة الجامعة لألداء االكاديمي المتميز

 )16المكتبة الرقمية لكل تخصص
 3-8اآلليات المقترحة لمحور البحث العلمي
 )1تحديد أولويات البحث العلمي للكليات
 )2اعداد خطة البحث العلمي للجامعة

 )3بناء القد ارت في مجال البحث العلمي
 )4تفعيل البوابة االلكترونية للبحث العلمي
 )5الحد من األقتباسات العلمية للبحوث

 )6المستودع الرقمي لرسائل الماجستير والدكتوراه

 )7المشاركة في البنك المصري للمعلومات EKB
 )8جائزة التميز العلمي في النشر الدولي

 )9جائزة التميز العلمي في البحوث التطبيقية
 4-8اآلليات المقترحة لمحور الشراكة المجتمعية :
 )1ربع الكليات بسوى العمل
)2

لملمة النسي االجتماعي

 )3حاضنة مشاريع تقنية المعلومات
 5-8اآلليات المقترحة لمحور التقنية والتطوير التكنولوجي
 )1تفعيل منظومة التعلم االلكتروني
 )2التواصل )التقني( بين الجامعة والكليات
 )3حوسبة أداء الكليات

 )4حوسبة متابعة اداء اإلدارات
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 )5بناء وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطالب في مجال تقنية
المعلومات ICDL

 )6حوسبة متابعة أداء الموظفين ) تقرير سنوي(
 )7حوسبة متابعة اداء أعضاء هيئة التدريس
 )8استخدام التكنولوجيا في التدريس

 )9تفعيل الموقع اإللكتروني والبوابة اإللكترونية للطالب واعضاء هيئة التدريس والموظفين

 )10انشاء وتحديث قواعد البيانات لمختلف قطاعات الجامعة
 6-8اآلليات المقترحة لمحور التعاون الدولي :
 )1يادة المشاريع الدولية
)2

يادة التبادل الطالبي

)3

يادة التبادل العلمي ألعضاء هيئة التدريس

 )4اإلجا ات العلمية

 )5يادة االتفاقيات الدولية
 7-8اآلليات المقترحة لمحور خدمة وتنمية البيئة:
 )1توطين البدو
 )2تدوير مخلفات الصناعية والزراعية
 )3قوافل بيئية وطبية

 )4معالجة مياه الصرف
 -9المخاطر والتحديات
 1-9المخاطر الخارجية

• يةةادة توقعةةات المجتمةةع الخةةارجي والطةةالب بالنسةةبة لجةةودة التعلةةيم وجةةودة تكنولوجيةةا المعلومةةات
التي تقدمها الجامعة.

• ظهور ظروف منافسة ةير متكافئة مع الجامعات العالمية نتيجة يادة خم العولمة.
• المنافسة المتوقعة من التعليم الخا

محليا وإقليميا ودوليا.

• يادة توجه سوى العمل لالهتمام بالتعليم المهني المتخصص.

• قلة الموارد واإلمكانيات المادية لتمويل األبحاث الخاصة بالتطوير واإلبتكار.
• قلة الموارد المالية الذاتية الال مة الستكمال البنية األساسية للجامعة.
• القدرة على مواجهة الت يير والمستجدات الخارجية.

• ظهور بعت القضايا القومية التي ت ير من ترتيب األولويات عند تنفيذ الخطة.
• ضعف تفاعل عضو هيئة التدريس مع أنشطة الجامعة.
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 2-9المخاطر الداخلية

• وجود قوى معارضة للتطوير وتطبيق الجودة.

• قلة توافر العناصر البشرية الكفء الال مة لتنفيذ أهداف الخطة.
• ضعف الرقابة على تقديم الخدمات الجامعية.

• الحاجة إلى المزيد من المسائلة وتحمل المسئولية.

• مركزية اتخاذ بعت الق اررات على مستوى اإلدارة العليا بالجامعة.

• صعوبة تحديد مؤشرات قياس جودة األداء لبعت المخرجات المتوقعة للخطة.
 3-9عناصر نجاح الخطة

• قناعةة المجتمةع األكةاديمي بخطةة تطةوير الجامعةة المقترحةة وترجمةة ذلةك إلةى أفعةال تةؤدي إلةى
التميز في األداء األكاديمي يحقق رسالة الجامعة.

• تنظة ةةيم نة ةةدوات للقية ةةادات الجامعية ةةة واإلدارية ةةة والطة ةةالب بهة ةةدف التوعية ةةة بطبيعة ةةة خطة ةةة تطة ةةوير
الجامعة وأهميتها.

• توفير اإلمكانيات المادية الال مة لتنفيذ خطة تطوير الجامعة.

• اإللتزام الواضح من كل أجهزة الجامعة وكلياتها ومعاهدها بتنفيذ الخطة.
• إعداد تقرير سنوي لما تم إنجا ه من خطة تطوير الجامعة.
 4-9نظال متابعة وتنفيذ الخطة وتقويمها

تفعيل دور وحدة التخطيع اإلستراتيجي بالجامعة ،في مراجعة وتحديث الخطة اإلستراتيجية

لتطوير الجامعةة والمتابعةة اإلداريةة لتنفيةذها ،ولضةمان تنفيةذ الخطةة سةوف يةتم تكليةف الوحةدة بعمةل

اآلتي:

• إعداد الخطة السنوية والنصف سنوية التفصيلية الال مة لتنفييذ األهداف واألنشطة اإلستراتيجية
للخطة.

• تصةةميم نمةةاذ متابعةةة وتقيةةيم لمتابعةةة تنفيةةذ خط ةوات العمةةل التفصةةيلية وخطةةع العمةةل السةةنوية
وتقييمها.

• التواص ةةل بص ةةورة مس ةةتمرة م ةةع م ةةع عم ةةداء الكلي ةةات وال ةةوكالء وإدارات الجامع ةةة بش ةةأن متطلب ةةات
التنفيذ ،وسةبل الت لةب علةى العقبةات التةي يمكةن أن تةواجههم ،وتحديةد األسةاليب المثلةى للت لةب

عليها.

• متابعةةة تنفيةةذ خطةةة تطةةوير الجامعةةة وتقييمهةةا ،ورفةةع تقريةةر نصةةف سةةنوي إلةةى مجلةةس الجامعةةة
بشأن التقدم في تنفيذ الخطة ،مع األخةذ فةي اإلعتبةار مؤشةرات تقيةيم األداء لكةل نشةاا والتكلفةة

والعائد.
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وبصورة عامة سوف تتضمن عملية المتابعة والتقويم اإلستراتيجي لألداء ثالثة أبعاد هي:

• التنفيذ على المستوى اإلستراتيجي :وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الال مة التةي تةوفر وتوجةه
كافة الموارد الال مة لتنفيذ الخطة في حدود اإلطار الزمني المحدد.

• المتابعة اإلسةتراتيجية :وذلةك مةن خةالل التأكةد مةن أن تنفيةذ األهةداف واألنشةطة اإلجرائيةة طبقةا
للخطة المقترحة ،وتحديد الجهات اإلدارية المسئولة عن التنفيذ.

• التقويم اإلستراتيجي :وذلك من خالل التأكد من صالحية الخطة على المةدى الزمنةي فةي ضةوء
المت ي ةرات الداخلي ةةة والخارجي ةةة ،والتوص ةةية ب ةةاإلجراءات التص ةةحيحية ،والت ةةي ق ةةد تتض ةةمن تع ةةديل
الخطة ،وإعادة النظر في إجراءات التنفيذ اإلستراتيجي كمل تطلب األمر ذلك.
 5-9أسلوب تنفيذ الخطة والمتابعة والتقييم

• تقسيم خطة تطوير الجامعة إلى خطع سنوية.
• إعةةداد خطةةة العمةةل السةةنوية وذلةةك باسةةتخ ار األنشةةطة واإلجةراءات التفصةةيلية المطلةةوب تنفيةةذها
كل عام.

• تقس ةةيم خط ةةة العم ةةل الس ةةنوية إل ةةى خط ةةع نص ةةف س ةةنوية لتس ةةهيل عملي ةةة إع ةةداد تق ةةارير اإلنج ةةا
والمتابعة النصف سنوية.

• متابعة األنشطة التي تسند إلى جهات خار الجامعة أو إلى خبراء من الخار للتأكد من حسن
أداء مخرجات هذه األنشطة.

• متابعة توفير التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ كل نشاا حسب البرنام الزمني للخطة.
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