مفهوم التخطيط االستراتيجي
التخطوويط اتسووتراتيجي هووو تخطوويط بعيوود الموودى يألووذ
فووي اتعتبووار المتغيوورات الدالليووة والخارجيووة ويحوودد
القطاعات والشرائح المستهدفة وأسلوب المنافسة وهو
عملية متجددة يتم تحديثها كل عام لدراسة المسوتجدات
الخارجية والداللية.

جامعة قناة السويس
كلية العلوم
وحدة ضمان الجودة
لجنة اإلعالم ونشر فكر الجودة

الخطة االستراتيجية
لكلية العلوم باإلسماعيلية
جامعة قناة السويس
)(0202-0202
منسق معيار الخطة اإلستراتيجية
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عميد الكلية
أ .د .العربى هندى شندى

التخطيط االستراتيجي للكلية
هووو علووم وفوون توجيووه كووول قوووى الكليووة نحووو تطووووير
اتستراتيجيات واتخاط القرارات الجوهرية التوي تحودد
م مح مستقبل الكلية ،ووضع الخطط ال زموة إلنجواز
األهداف واألغورا واول القضوايا والمشوك ت التوي
يتطلبها الوصوم إلى هذا المستقبل المنشود.

مراحل التخطيط اإلستراتيجي لكلية العلوم
 -1تحليوووووول البي ووووووة الدالليووووووة والخارجيووووووة للكليووووووة
 "SWOT Analysesلتحديد نقا القووة والضوعف
والفرة المتااة والتهديدات
 -7تحديووود ر يوووة ورسوووالة الكليوووة & (Vision
)Mission
 -3تحديد الغايات واألهداف المستقبلية.
الخطووط والبوورامج التنفيذيووة وانشووطة التنفيووذ والموووارد
المالية المطلوبة.
 -4وضع برنامج زمنى لتنفيذ أهداف الخطة.

 تقيييييييم جوانيييييل القيييييوة وال يييييعف
والفييييييرا المتاحيييييية والتهديييييييدا
المحتملة (التحليل الكمى)
اعتموود تقيوويم جوان و القوووة علووى تحديوود أهميووة ودرجووة
التوووأ ير اإليجوووابى والسووولبى لجوانووو القووووة والضوووعف
واساب وز هذه الجوانبز

أهم نقاط القوة

 توافر البنية التحتية بالكلية من مبانى ومعامل
تدريسية
 اقتناع اإلدارة العليا بالجامعة والكلية بشقيها
األكاديمي واإلداري بضرورة التطوير وتوكيد الجودة
كأداة أساسية لتطوير أداء الكلية
 موقع متميز يتوسط اقليم قناة السويس وسيناء
يتوافر فيه بنية اساسية وتكنولوجية تساعد على تحقيق
الكلية لرسالتها وأهدافها بكفاءة وفاعلية
 توووافر واوودات طات ووابع لوواة بالكليووة معنيووة
بقضايا البحث العلمى ولدمة المجتمع وقضوايا التنميوة
فى المنطقة والتى من شأنها تعظويم قودراتها فوى تووفير
موووارد متجووددة للكليووة موون ل و م التعوواو مووع مواقووع
اإلنتاج والخدمات بالمجتمع.
 إنشاء وادة ضما الجودة واإلعتماد بالكلية منذ
عام  7002تسعى لتحقيق أهداف التخطيط
اإلستراتيجى للكلية واإلرتقاء بقدراتها التنافسية

أهم نقاط ضعف

 عدم وجود معمل مركزى مجهز بأجهزة اديثة
لمواكبة التطور العلمى.
 ضعف كفاءة الجهاز اإلدارى بالكلية لاصة فى
مجام استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات.
 عدم استكمام قواعد البيانات الخاصة بالط ب
لمرالتى البكالوريوس والدراسات العليا.
 عووودم وجوووود قاعووودة بيانوووات لاصوووة بوووالخريجين
والشووووركات والم وووووانع والهي ووووات التوووووى تسوووووتوع
لريجى الكلية.
 ندرة المقررات اإللكترونية فى الغالبية العظمى
من البرامج الدراسية

رؤية الكلية
تتطلووع كليووة العلوووم باإلسووماعيلية إلووى أ تتبوووأ مكانووة
علمية متميزة علوى المسوتويين المحلوى واألقليموى وأ
تكوووووو مركوووووز لبووووورة لتقوووووديم التووووودري المسوووووتمر
واإلستشارات العلمية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

رسالة الكلية
تقووووم كليوووة العلووووم باإلسوووماعيلية بالتووودريس والبحوووث
والتطووووير المسوووتمر فوووى مجووواتت العلووووم األساسوووية
والتطبيقيووووة بطريقووووة تشووووجع علووووى التفووووو العلمووووى
واإلبتكوووار والقووودرة علوووى تحديووود المشوووك ت ،والهوووا
لإلرتقاء بالمجتمع الم ورى عاموة ومجتموع إقلويم قنواة
السويس وسيناء لاصة.

الغاية الثالثة  :اإللتزام بتطبيق معايير الجودة
وتقييم القدرة الم سسية دوريا





الغاييية الرابعيية  :تنمييية قييدرا أع يياأل هي يية
التدريس والهي ة المعاونة

الغايا واالهداف اإلستراتيجية



تحقيقووووا لر يووووة ورسووووالة الكليووووة تووووم تحديوووود الغايووووات
واألهداف األستراتيجية التالية:



الغاييية الولييى  :رفييك كفيياألة الداأل الم سسييى
لتحسين الوضك التنافسى للكلية

 تطوير الهيكل التنظيمي واإلدارى.
 ميكنة العمل اإلدارى.
 استكمام الهيكل التنظيمي ألقسوام وإدارات الكليوة
ات الشاغرة.
وسد العجز فى التخ
 رفع كفاءة أداء اإلداريين بالكلية.
 اسووتحداو واوودات اداريووة لدميووة وبحثيووة وبي يووة
وتعليمية.

الغاية الثانية  :زيادة القدرة التنافسيية لطيال
مرحلة البكالوريوس والدراسا العليا

 تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية.
 تطوووووير المعاموووول والقاعووووات الدراسووووية ومكتبووووة
الكلية.
 التوسع فى ر التعليم والتعلم الغير تقليدية.

تعظوووويم دور واوووودة ضووووما الجووووودة كمرجعيووووة
محورية لجميع انشطة القطاعات المختلفة بالكلية
إرساء المفاهيم ووضوع القواعود الحاكموة لضوما
فاعلية لجا الجودة.
تحويل وجدة ضوما الجوودة لبيوب لبورة ومركوز
استشارات لدعم اتخاط القرارات.
دعم وادة ضما الجودة لتأهيل الكلية لإلعتماد.



تنميووة القوودرات البحثيووة ألعضوواء هي ووة التوودريس
والهي ة المعاونة.
تنميووة القوودرات اإلداريووة ألعضوواء هي ووة التوودريس
والهي ة المعاونة.
4تنميوووووة القووووودرات التدريسوووووية ألعضووووواء هي وووووة
التدريس والهي ة المعاونة.

الغايييييية الخامسييييية  :رفيييييك كفييييياألة البحيييييو
التطبيقية والمراكز البحثية




بمسوووتوى أداء قطووواع الدراسوووات العليوووا

النهوووو
والبحوو.
توووفير موووارد ماليووة موازيووة لموووارد الدولووة لوودعم
البحث العلمى.

الغايييية السادسييية  :رفيييك مسيييتوى الخيييدما
المجتمعييييية التييييى تقييييدمها الكلييييية للمجتمييييك
المحلى


تو يووق الع قووة بووين الكليووة والمجتمووع موون ل و م
أنشطة قطاع لدمة البي ة وتنمية المجتمع.







الولويا
استكمام وتطوير الهيكل التنظيمى واإلدارى.
وضوووع بووورامج تدريبيوووة متنوعوووة علوووى المسوووتوى
األكاديمى واإلدارى.
استكمام التجهيزات والمعدات الضورورية لرفوع
كفاءة األداء بادارات واقسام الكلية.
التوسوووع فوووى ميكنوووة األعموووام اإلداريوووة لتيسوووير
الخدمات اإللكترونية.
التوسع فى لدمة البي ة وتنمية المجتمع

المصادر المتاحة لتوفير التمويل

 ميزانيوووة كليوووة العلووووم المخ
جامعة قناة السويس.
 ال ناديق الخاصة.
 الوادات طات الطابع الخاة.
 المشروعات المقدمة من صندو تطوير التعليم.
 الهبووووووات والتبرعووووووات المقدمووووووة موووووون الهي ووووووات
والمؤسسات األهلية ورجام األعمام.
 المشاريع البحثية المحلية والدولية.
 اتفاقيات التعاو الدولى.
وووة مووون ميزانيوووة

إعداد
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