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 3  جامعة القاهرة –الخطة اإلستراتيجية لكلية الهندسة 

 الخطة االستراتيجيةالهدف من  1

كافة العاملين نظراً لتشابك األمور بين مكونات منظومات العمل الحديثة، ولضمان تضافر جهود 

يجب استباق التنفيذ ،ى تتطلب فرق عمل متعددة التخصصاتسواء المجهودات الفردية أو تلك الت

فى  ةرؤية شاملة كدليل للعمل واتخاذ القرار فى المسائل التفصيلية. تتمثل هذه المنظومة الشامل بإعداد

عشر ى لإ صليى سنوات قد مر على مدتحديد بعض المسائل ذات الصبغة العامة والتى يمكن أن تست

قل عن خمس سنوات. يتم عل هدى هذه الخطة تحديد خطط سنوية تفصيلية يسنوات أو أكثر وال 

ويعتبر ( )خطط تنفيذيه لتحقيق أهداف سنوية يمكن قياسها وتوجيهها استرشاداً بالخطة االستراتيجية

فرق العمل، إذ بدونها ال تتحقق وحدة  من أولويات التناغم وتضافر جهود ةاالستراتيجيتحديد الخطة 

وبدونها ال يتم تعظيم عائد أى عمل جماعى، وبالتالى  ،الهدف والرؤى داخل أية مؤسسة منظمة

 2009ولقد تم تشكيل لجنة التخطيط اإلستراتيجي التي وضعت خطة إستراتيجية للكلية عام  جودته. 

 م مع رؤية ورسالة الكلية الجديدةتواءلتم وتمت إعادة صياغتها هذا العا( 2015 – 2010للفترة )

 .( و خطتها التنفيذية به كما هو موضح فى ملحق )أ(2020 – 2015للفترة )

 مقدمة 1/1

تتحلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة بعدة مزايا تاريخية. فهى أول كلية هندسية فى الشرق األوسط 

الهندسية الفرنسية والسويسرية المتواجدة فى ذلك وأفريقيا. وارتبطت منذ نشأتها بكبرى المدارس 

الوقت. وظلت خالل تاريخها بالقرنين التاسع عشر والعشرين على ارتباط وثيق بالمجتمع سواء 

و فى حل الكثير من مشاكل ا بالمساهمة فى تطوير الصناعة بتزويدها بخريجين ذوى كفاءة عالية

عها عن طريق خريجيها فى العالم العربى ومنطقة المجتمع. ويشهد سجل خريجى الكلية بمدى اشعا

حوض البحر األبيض المتوسط، فقد واكب التعليم فيها التطور العالمى للتعليم الهندسى وتعددت 

التخصصات لتواكب مطالب المجتمع والعصر: من تخصص وحيد عند نشأتها إلى اربع تخصصات 

درجة هندسية فى  (21)تخصصات لتبلغ دت التعد، ثم هندسية رئيسية فى أوائل القرن الماضى

تعتبر كلية الهندسة بجامعة القاهرة من  ونظام الساعات المعتمدًة. ،النظامين الحاليين: النظام العادى

أكبر الكليات في أفريقيا والوطن العربي من حيث تنوع التخصصات ومجاالت الدراسة و أعداد 

ذا طابع خاص. وبالكلية  اً متخصص اً مركز (15) ة إلىقسماَ أكاديميا باإلضاف (14)بالكلية والطالب .

الدبلوم  تمنح درجات الهندسية والبيئية برنامجاً للدراسات العليا في مختلف التخصصات (71)أيضا 

( به كافة البيانات بمرفق ) .والماجيستيرات المهنية والبينية والماجستير والدكتوراه والدبلومات

 الوصفية للكلية.

مرحلة و ،للنظر فى أعداد الطالب بشقيه: مرحلة البكالوريوس اً تاريخ الكلية تطوراً الفتشهد لقد 

، وصل عدد من 1816الدراسات العليا. فالكلية التى بدأت الدراسة بها بالتحاق خمسة طالب فى عام 

مجانية فى السنة األولى لتطبيق  طالباً  (750)إلى  ازدادم ث،1942عام  اً طالب (150)التحق بها إلى 

عند ورود الدفعة  اً طالب (2700)(، ثم اقترب عدد الملتحقين بالسنة اإلعدادية من 1958التعليم )

 (16000)يقرب من (. ونتيجة لذلك صارت الكلية تخدم ما1995المزدوجة إلى التعليم الجامعى )

فى أوائل طالب  (500)طالب فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بعد أن كانت ال تتعدى 
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 4  جامعة القاهرة –الخطة اإلستراتيجية لكلية الهندسة 

 2013/2014توصيفية للعام الدراسى ( به كافة البيانات الج،مرفق )من القرن الماضى األربعينيات

وقد انعكس ذلك على كل من البنية  .2008/2010( به البيانات التوصيفية للعام الدراسى ومرفق )د

أو الموارد.  نية التشغيلفى ميزا صاحبةولم يواكب هذا التضخم فى األعداد زيادة ماألساسية والتكلفة، 

المساحات ) متر مربع 60ض نصيب الطالب من مساحة المبانى المتاحة من انخفوترتب على ذلك ا

 من بالرغم متر مربع من المبانى 8إلى  ( فى أربعينات القرن الماضىالخضراء والمالعب واألفنية

 إلىوبانتقال السنة اإلعدادية  مضاعفة المساحة المبنية والتوسع خارج منطقة الكلية الرئيسية بالجيزة

 .متر مربع 35ارتفعت المساحة الخاصة للطالب إلى مايقرب من  الشيخ زايد

حتى حلول الدفعة المزدوجة )فى أوائل  لم تتأثر كثيراً نسبة الطالب ألعضاء هيئة التدريس 

طالب لكل عضو هـ ت(  12إلى  10كانت فى أدنى نسبة لها فى خالل الثمانينيات )ت( والتسعينيا

 .25إلى  15 واصبحت اآلن  مابين

وقد اهتمت الكلية مبكراً باألبحاث والدراسات العليا، حيث بدأت دبلومات الدراسات العليا فى عام 

 بعد ذلك. من القرن الماضى كتوراه فى أوائل الخمسيناتدواستحدثت درجات الماجستير وال 1942

طالب ولكنها تعانى من التكدس وقلة ال وأالبشرية سواء أعضاء هيئة تدريس  باإلمكاناتوالكلية غنية 

تطوير طموح للعودة بالكلية إلى ما كانت عليه  ألىالموارد المالية سواء الحكومية أو الذاتية الالزمة 

يساهم أعضاء هيئة التدريس فى كافة مجاالت الصناعة والتدريس و من رؤية ورونق علمى.

المراكز ذات الطابع الخاص و نظام وتساهم أنشطة الكلية ممثلة فى بالمؤسسات العلمية والبحثية. 

الساعات المعتمدة وكذلك ما تدره الخدمات لمؤسسات المجتمع الخارجية من استشارات وابحاث 

ات والهبات فى المساهمة فى الحفاظ على زخم العمل ومستوى الخدمات باإلضافة إلى التبرع تطبيقية

 .التعليمية

وكان الماضى يتسم ببطء حركة التغيير مما انعكس سلباً على األداء بداخل المؤسسة، ولكن بدأ اآلن   

حقيقه من خالل أت وحتمى وممكن تنحو األفضل حراك نحو تغيير هذا الوضع. ونؤمن بأن التغيير 

كافة موارد الدولة وخاصة بسواعد العاملين بها جميعاً من طالب وأعضاء هيئة  وتضافر جهود تعاون

 .تدريس وعاملين وإداريين وفنيين

 منهج عمل لجنة التخطيط االستراتيجى 1/2

 والعملية جمع البيانات التاريخيةب توثيق الوضع الحالى -

 والقوة والفرص والتحديات ط الضعفادراسة نقتحديد و -

 تحديد وصياغة رؤية ورسالة وقيم الكلية -

 تحديد وصياغة الغايات االستراتيجيةعن طريق : تحديد المستوى المنشود -

 المساهمة فى التوعية بالخطة االستراتيجية  -

 لالعتمادللتقدم  االستراتيجياإلعداد المساهمة فى  -
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 5  جامعة القاهرة –الخطة اإلستراتيجية لكلية الهندسة 

 تنفيذية لسد الفجوةالخطة المساهمة فى التوعية بإعداد ال -

 (الفجوة فى بنود المنظومةطرق سد تحديد ة)يصياغة الخطة التنفيذ المساهمة فى -

 الخطة التنفيذية وتطوير وتنفيذ تقديم تصور لتقييم -

 ستراتيجيةمتابعة تطوير وتحديث الخطة اال -

 ات الخطة االستراتيجيةيضفر 1/3

الخمس بعض تفترض الخطة االستراتيجية بصورتها الحالية وعلى مداها الذى قد يتعدى السنوات 
 :ات التى سوف تالزم التنفيذ خالل فترة سريان الخطةيرضفالتوقعات وال

 

كلية الهندسة، جامعة القاهرة كانت وستظل بإذن هللا وبهمة العاملين بها وخريجيها منارة للتعليم  -
 .لهندسى بمصر والمنطقة المحيطةا

لنهضة التعليم  ةالجودة والتطوير المستمر المطلوب تلتزم كلية الهندسة، جامعة القاهرة بتطبيق معايير -
 العالى.

سوف تحافظ كلية الهندسة، جامعة القاهرة على مكانتها العلمية العريقة وستواكب بإذن هللا التطور  -
 الهندسى الحديث وذلك لخدمة المجتمع الهندسى والبحوث والوطن.

قيقة مؤكدة والسبيل األمثل لمواجهة تحدياتها تدرك هندسة القاهرة أن المنافسة فى التعليم الهندسى ح -
 وتزكية الرغبة فى المحافظة على مكانتها الرائدة.تنمية القدرة التنافسية للكلية  هو

تقدم كلية الهندسة، جامعة القاهرة مرتبط بتقدم العالم المحيط بنا والذى يتحقق بتوطيد العالقات العلمية  -
 لية واإلقليمية والعالمية.والبحثية والخدمية مع المؤسسات المح

سوف يتطلب مواكبة التقدم وتحقيق الرسالة توظيف كافة الموارد البشرية والمادية لرفع القدرة  -
 التنافسية وتنميتها.

 .ا المالية الذاتيةتنمية موارده عبرالعاملون أن تطور وتنمية مكانة الكلية يمر  دركي -

 جمع البيانات وأدوات مصادر 1/4

قواعد ، احصائيات متخصصة من إدارات الكليةوكتيب الكلية، ووالنشرات الدورية، العامة الكتب 

النقابات بعض بيانات وقواعد البيانات، و، والمنشورات األبحاثالبيانات والسجالت النوعية عن 

ماينشر و،  موثقة أو غير موثقة الخريجين وأصحاب المنفعة مع مقابالتوجلسات استماع والمهنية، 

على موقع  الصفحات والرسائل االليكترونية :الشبكة المعلوماتية االليكترونيةوى الصحف، الزيارات،ف

التقارير السنوية ونشرات المؤتمرات، ،  و،الكلية أو مواقع بعض الكليات األخرى المحلية والدولية

دليل ودليل تقويم واعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، و،زيارة المراجعة للنظراءو، لكليةل

ملف تقديم الكلية واستبيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن مكونات مشروع الخطة، والطالب، 

آراء ومقترحات أعضاء لجنة التخطيط االستراتيجى، واآلراء التى للتنمية، و لجائزة البنك اإلسالمى

 مع العاملين بالكلية. طرحت خالل اللقاءات
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