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  الـمـحــــتـويـات

 رقـى  انــعــُـواٌ

 انـصــفـحـة

  المقدمة -

 سوىاج لجامعة اإلستراتيجية الخطة إعداد خطوات -

 سوىاج لجامعة الراىن الوضع تحميل -

 سوىاج جامعة رؤية -

 سوىاج جامعة رسالة -

  سوىاج لجامعة العميا الغايات -

 سوىاج لجامعة اإلستراتيجية طةالخ محاور -

 الخطة محاور تكاليف -

 9002/9000 الخمسة لممحاور سوىاج لجامعة التنفيذية الخطة -
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 29 9002/9000 لعام التقديرية الموازنة -
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 مــقــدمــة

 تاريخية نبذة

 عام وفي م،0210 عام التربية بكمية سوىاج محافظة في الجامعي لمتعميم مركز أول بدأ
 بعد سوىاج في أسيوط لجامعة فرع إلي المركز ىذا تحول ثم العموم، و األداب كميتي إنشاء تم 0211

 أصبح 0221 عام في و الطب كمية أنشئت 0229 عام وفي التجارة، كمية 0210 عام في أنشئت أن
 أنشئت 0226 عام وفي قنا، الرئيسي مركزىا و الوادي جنوب لجامعة فرعا   سوىاج في الجامعة فرع
 9006 عام سوىاج جامعة بإنشاء مبارك حسني محمد الرئيس قرار صدور مع و الزراعة، كمية

 الجميوري القرار صدر 9001 عام في ثم التمريض، و الصناعي التعميم كميتا الجامعة إلي أضيف
 .كميات عشر بالجامعة الكميات عدد أصبح و البيطري الطب و اليندسة كميتي بإنشاء

 :الطالب عدد

 29021 عغغدد 9001/9002 الجغغامعي العغغام فغغي سغغوىاج بجامعغغة المقيغغدين الطغغ ب عغغدد يبمغغ  
% 11.2 حغغوالي  بالجامعغغة الطالبغغات نسغغبة ان أي  طالبغغة 01261 و طالبغغا 04012 مغغنيم طالغغب
 . بالجامعة الكميات مختمف عمي الط ب توزيع التالي  الجدول يبين و. الطمبة إجمالي من

 (1) جدول

 الجامعة بكلٌات المقٌدٌن بالطالب عددى  بٌان
 2002/2002 الجامعً العام عن

 %النسبة االجمالى طالبة طالب الجامعة كلٌات

 4112 1343 201 542 العلوم

 3411 10252 3320 8562 التجارة

 3412 10288 8866 3211 اآلداب

 1812 5522 4242 1284 التربٌة

 5102 1634 826 242 الطب

 1141 453 136 318 راعةالز

 0142 155 128 22 التمرٌض

 0126 23 23 - للتمرٌض الفنى المعهد

 1115 362 362 - التمرٌض مدرسة

 1153 421 126 305 الصناعً التعلٌم

 0132 103 40 63 الهندسة
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 20021 سوهاج، جامعة المعلومات، مركز: درالمص                    

 الط ب توزيع التالي الجدول فيوضح المختمفة الدراسية البرامج عمي الط ب بتوزيع  يتعمق فيما أما
 :المفتوح التعميم و اإلنتساب و اإلنتظام عمي

 (2) جدول 

 المختلفة الدراسٌة البرامج علً الجامعٌة الرحلة فً الطالب توزٌع

 

 20021 ج،سوها جامعة المعلومات، مركز: المصدر                                  

 :البشرٌة الموارد

 :سوهاج بجامعة البشرٌة الموارد التالً  الجدول ٌلخص  

 (3) جدول

 سوهاج بجامعة البشرٌة الموارد

 إجمالً البشرٌة الموارد

 642 تدرٌس هٌئة أعضاء

 614 تدرٌس هٌئة أعضاء معاونً

 2322 العام الكادر من العاملٌن

 3652 عام اجمالى

 20021 سوهاج، جامعة لومات،المع مركز: المصدر

 

 

 0116 50 33 18 البٌطرى الطب

 100 32132 18265 14183 االجمالى

 % النسبة إجمالً طالبة طالب العدد/  البرنامج

 6212 22150 13521 2552 انتظام

 23 8446 3422 3264 موجه انتساب

 0115 42 11 38 عادى انتساب

 8125 2424 221 1613 مفتوح تعلٌم

  32132 18265 14183 عام اجمالى
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 :سوهاج لجامعة اإلستراتٌجٌة الخطة إعداد خطوات

 :التالية بالمراحل اإلستراتيجية الخطة إعداد عممية  مرت لقد

 :التوعية و المؤسسي التأصيل مرحمة: األولي المرحمة

 لتخطيطا فرق كذلك و بالجامعة اإلستراتيجي لمتخطيط وحدة إنشاء تم المرحمة ىذه في و
 ىذه في و .التخطيط عممية في األقسام جميع تمثيل تضمن بصورة الكميات بجميع اإلستراتيجي

 و اإلستراتيجي التخطيط بمفيوم بالجامعة العاممين و التدريس ىيئة أعضاء توعية تم أيضا   المرحمة
 .الخطة إعداد في المشاركين من كل دور و منيجيتو

 :الراهن الوضع تحميل مرحمة: الثانية المرحمة

 لكل الراىن الوضع بدراسة األقسام مستوي عمي التخطيط فرق قامت المرحمة ىذه في و
 و الضعف و القوة عناصر تحديد تم حيث ،(SWOT)  الرباعي التحميل لمنيجية وفقا   العممية األقسام
 الراىن عالوض بتجميع الكميات مستوي عمي التخطيط فرق قامت ثم’ قسم بكل التيديدات و الفرص
 تحميل تم ثم الكميات، مستوي عمي الراىن لموضع تحميل صورة في اإلدارات و العممية األقسام لكافة

 اإلدارات و لمكميات الراىن الوضع تحميل نتائج عمي بناء الجامعة مستوي عمي الراىن الوضع
 .المركزية

 :الخطة محاور و الرسالة و الرؤية تحديد مرحمة: الثالثة المرحمة

 كذلك و الجامعة رسالة و رؤية تحديد تم الراىن، الوضع تحميل نتائج عمي بناء و المرحمة ىذه في و
 البيئة خدمة و ، العممي البحث و العميا الدراسات و ، الط ب و التعميم: ىي و لمخطة محاور خمسة
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 تحديد تم كما ، حتيةالت البنية و المنشآت و ، الكميات و بالجامعة اإلدارة نظم و ، المجتمع تنمية و
 .المحاور ليذه الفرعية و العامة األىداف

 

 

 

 :التنفيذية الخطة صياغة مرحمة: الرابعة المرحمة

 تم كما لمخطة، الخمسة الرئيسية المحاور أىداف من ىدف كل لتحقيق ال زمة األنشطة تحديد تم    
 من اإلستفادة المرحمة ىذه في روعي دق و. ليا الزمني المدي و األنشطة ىذه تنفيذ عن المسئول تحديد
 .بالجامعة المتاحة الفرص و القوة عناصر كافة

 :التقويم و المتابعة خطة صياغة مرحمة: الخامسة المرحمة

 . التحقق أدوات و األداء مؤشرات و األنشطة كافة متابعة عن المسئولين تحديد تم حيث

 :الخطة تكاليف تقدير مرحمة: السادسة المرحمة

 . بالخطة الواردة األنشطة لكل المالية التكاليف تقدير تم حيث     

 : لآلتي يمي فيما نعرض سبق ما عمى تأسيسا   و     

 .الراىن الوضع تحميل نتائج (1)

 .سوىاج جامعة رسالة و رؤية (2)

 .اإلستراتيجية األىداف و العميا الغايات (3)

 .سوىاج لجامعة اإلستراتيجية الخطة محاور (4)
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 .ةالخط محاور تكاليف (5)

 .الخمسة لممحاور سوىاج لجامعة التنفيذية الخطة (6)

 9002/9000 لعام التقديرية الموازنة (7)
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   سوهاج بجامعة التعلٌم لمنظومة(  SWOT)ٍالرباعً التحلٌل نتائج (1)
 1سوهاج بجامعة التعلٌم لمنظومة التهدٌات و الفرص و الضعف و القوة نقاط أهم

 :القوة نقاط: أوالا 

 معاوني من عدد و الخارج من عممية درجات عمي الحاصمين التدريس ىيئة اءأعض من عدد  توافر -1
 ictp , cioap , fldp مثل برامج عمي تدريبيم تم أخرين و بالخارج مبعوثين التدريس ىيئة أعضاء

 (ICDL)  ال و

 ىيئة أعضاء قدرات تنمية مركز:  مثل التطوير لعممية الداعمة الوحدات و المراكز من عدد توافر -2
 لمتخطيط وحدة و بالجامعة الجودة ضمان مركز و المشروعات إدارة وحدة و بالجامعة التدريس

 .االسترااتيجى

 .لمجامعة مالية موارد توفر الكميات تتبع خاص طابع ذات وحدة( 91) عدد توافر -3

 ( digital) مركزية الكترونية مكتبة وجود -4

 .بو اإلنشاء وبدء ةلمجامع جديدا   مقرا   لتكون فدانا   190 مساحة تخصيص -5

 لمحاسب معامل و اإللكترونية البيانات قواعد تتوافر حيث بالجامعة اإللكترونية التحتية البنية توافر -6
 .كمبيوتر جياز( 941) بيا اآللي لمحاسب معم   ( 01) عدد الجامعة تضم حيث اآللي،

 مطعم و طالبة و ا  طالب(  6000)  عدد تستوعب و مبني(  04)  من تتكون جامعية مدينة وجود -7
 .الواحدة الساعة في وجبة 9000 بطاقة بالجامعة مركزي

 :يضم و مباني( 1) عدد من يتكون جامعي مستشفي وجود -8

 صيدلية( 9) بعدد مزود و إكمينيكيا   قسما   90 تمثل الخارجية العيادات. 

 لمطؤارئ مستشفي. 

 الدراسية لمفصول مبني . 

 المجاني المستشفي. 

 (اقتصادي قطاع-الحرجة الحاالت-جراحات)المستشفى طاقة لتدعيم جديدة مباني ث ثة اءإنش 

 مشروع و كتاب( 021,040) تضم الجامعة كميات مختمف عمي موزعة مكتبة( 22) عدد وجود -9
 .الرقمية لممكتبة
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 المغة برنامج) جديدة برامج و اإلنجميزية بالمغة الدراسة برامج و المفتوح متعميمل مركز وجود -11
 .المجتمع متطمبات تمبية في اىمغيس مما امعةغبالج( يةغصغالتخص اإلدارة برنامج – والترجمة اإلنجميزية

 

 : الضعف نقاط: ثانٌاا 

 عغغدمو  التجغغارة كميغغة مثغغل الكميغغات بعغغض فغغي تغغدريس ىيئغغة عضغغو لكغغل الطغغ ب عغغدد معغغدل ارتفغغاع  -1
 .الجديدة الكميات في لؤلقسام العممية اليياكل استكمال

 .  والورش المعامل في المدربة الفنية العمالة في العجز -2

 .بالجامعة الحديثة بالكميات الورش و المعامل و التجييزات في عجز -3

 .  والدولية المحمية أآلخري والجامعات الجامعة بين واألكاديمية العممية الروابط ضعف -4

 . العممية األقسام غالبية في بحثية خطط وجود عدم -5

 . المجتمع احتياجات و البحثية البرامج بين الربط ضعف -6

 الخغاص الطغابع ذات الوحغدات مغن دمةغالمقغ دماتغالخغ لتسويق المغالمع حةغواض تراتيجيةغإس وجود دمغع -7
. 

 .  الجامعة خريجي لمتابعة أليو وجود عدم -8

 .  الجامعة خريجي من العمل سوق احتياجات عن مكتممة بيانات قاعدة وجود عدم -9

 :  الفرص: ثالثاا 

 .  الجامعي التعميم لتطوير مدولةل العام التوجو -1

 . العالي التعميم وزارة قبل من الممولة التطوير مشروعات وجود -2

 .  بالجامعات واالعتماد الجودة نظام تطبيق -3

 الجديغدة الجامعغة – المطغار)  الصغعيد جنغوب إلقمغيم المسغتدامة التنميغة لتحقيغق السياسية القيادة دعم -4
  .(الجديدة اعيةالصن المناطق – ياحيةالس لتنمية –
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 فغغغي أسغغغيوط جامعغغغة خبغغغرات مغغغن ل سغغغتفادة يغغغؤدي ممغغغا وسغغغوىاج أسغغغيوط جامعغغغة بغغغين المسغغغافة قغغغرب -5
 .واإلدارية واألكاديمية العممية الجوانب

 .لمجامعة الجغرافي النطاق في بكر طبيعية و ثقافية مقومات وجود -6

 

 

 : التهدٌدات: رابعاا 

 .  العالي التعميم وزارة قبل من يالعمم لمبحث المخصصة المالية اإلمكانات ضعف -1

 .  العالي التعميم وزارة قبل من الخارجية البعثات عدد كفاية عدم -2

 .  معاونييم و التدريس ىيئة أعضاء رواتب ضعف -3

 و الشديدة المركزية مثل التطوير حركة مع تتناسب ال التي القديمة والموائح القوانين بعض وجود -4
 .   ماليةال بالجوانب يتعمق فيما خصوصا  

 الكميات وبخغاصة الدراسة في ادينغج غير عميمغيج مما الخريجين من لكثير عمل رصغف وجود عدم -5
 . النظرية

 .لمجامعة الجغرافي النطاق في لمغات متميزة مدارس وجود عدم -6

 .لمجامعة الجغرافي النطاق في االقتصادي المستوي انخفاض -7

 .لمجامعة الجغرافي بالنطاق الخطيرة و المزمنة ضاألمرا نسبة ارتفاع و الصحي المستوي انخفاض -8
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ــــــه  ــــــة تـتـط ـــــو ب  جــبيـع  أٌ س

  نإلشــــعــــــب  يـركــــــسا   تـصــــــ  

ـــــــبر  ـــــــ   و انـحـض  وأٌ انـثـقـبف

ـــوأ ــــبَت ب تت  ـــ  يك ــــة عه  انـخـريـط

ــــــــــــة ـــــــــــو   انعـبنـًـي  كًُ

  ترت ـــــــ  انتــــــ  نـهـجــبيـعـــــــة

 بـ ـيـئـت ــــب وثـيـقــــب   ارتـ ـبطــــب  

  فــــــر  تـتـيـــــــ  و ـًحـهـيـــــــةان

ــــهى ـــب   انتـع ــــبيير وفق ـــو   نـًع  انج

 اعـــ ا  انـــ  تـــئ   انتـــ  انـقـويــــية

 يـــــــٍ نـ يـ ــــــــى خـريـجـيــــــــٍ

ـــــــبرا  ــــــب انـًـ  ـــــــى ي   يئ ـهـ 

 انعــــًم أســـوا  فـــ  نهـًـُـبفـســــة

ـــــــــة ـــــــــية و انـًـحـهـي  و انقـوي

ــــــية ـــــب ريٍ و   انعــبنـً ـــــ  ق  عه

ــــــــــــ   ــــــــــــم انتـص  نـًـشـبك

 .انـًـجـتـًـ 

 

 جبيعة رإية  (2)

 سو ب 
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 بـــراي  بتقـــ يى ســـو ب  جبيعـــة تهتـــسو

  و انجــــو    يعــــبيير وفــــ  تعهيًيــــة

ـــسو ـــة تهت ـــؤٌ انجبيع ـــ و ب ـــراي  تق  ب

ــة ــ ى بحثي ــ  تس ــم ف ــبكم ح ــ  يش  و انًجتً

 نهتًُيـــة انقوييـــة انخطـــ  تُفيـــ  فـــ 

 انجبيعــــة تهتــــسو كًــــب انًســــت اية 

 و األخالقيـــة انقـــيى عهـــ  ببنًحبفظـــة

 و انًواطُــــة و انــــو   قــــيى تكــــري 

ـــبر ـــة كةانًش ـــة انًجتًعي ـــيٍ انفعبن  ب

 .    ب ب انعبيهيٍ جًي  و طالب ب

 

 

 رســبنة

 انجــبيـعـة

 سو ب 
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 انتعهيى ف  سو ب  جبيعة  ور وتطوير  تًُية -0

 اطبر وف  انشبيهة انجو   سيب  ف  وانطالة

 .وانًستق م نهواق  يستًر   راسب 
 

 ف  بحثية كًئسسة انجبيعة ويكبَة أ ا  تعظيى -9

 .وانجو   وانًعبصر  انتح يث سيب 
 

 ف  انجبيعة يشبركة ق ر  وتفعيم تًُية -2

 . ان يئة وخ ية انتًُية
 

 وتطوير تح يث ي  اإل ارية ان يبكم استكًبل -4

 يُظوية اطبر ف  انجبيعة أ  اف تحقي ن األ ا 

 .انجو  
 

 انج ي  انًقر ف  انجبيعة يُشآ  استكًبل -1

 . انجو   سيب  ف  انتحتية بُيت ب وتح يث

 

 

 ( الغايات العليا3)



 
 جامعة سوهاج 

 

 )15 ) 

 

 

 

 

 األونى انعهيب انغبية

 انتعهيى ف  سو ب  جبيعة  ور وتطوير  تًُية

 اطبر وف  انشبيهة انجو   سيب  ف  وانطالة

 .وانًستق م نهواق  يستًر   راسب 

 اإلستراتيجية األهداف

 ج  وووووووووو ة بوووووووووو ا   وإضووووووووووا    القائموووووووووو  التعليميوووووووووو  للبوووووووووو ا   المسووووووووووتم   والتحوووووووووو    التطوووووووووو    -1

 .الج دة  عا ي  إطار  ي

 التوووووووووووووو ر   هيئوووووووووووووو  ألعضووووووووووووووا  المسووووووووووووووتم  التطوووووووووووووو     وووووووووووووو  ميوووووووووووووو العل الهياكوووووووووووووو  اسووووووووووووووت ما  -3
 .ق راتهم وتنمي  و عاونيهم

 الجووووووووووووو دة تحقووووووووووووو  بووووووووووووو ا   بتنفيووووووووووووو  األكووووووووووووواد مي لالعتمووووووووووووواد الجا عووووووووووووو  كليوووووووووووووات تأهيووووووووووووو  -4
 .عالي  أكاد مي   عا ي  إطار  ي واالعتماد

 .ب ا جها تنفي  آليات وتحسين الطالبي  األنشط  دعم -5

 . وآلياتها االل ت وني  المع  ي  المصادر على  كيزبالت المع     صادر تن    -6

 .  به ج   ة ن عي  ب ا   وتبنى المفت ح التعليم   كز ق رات ت عيم -7

 .والتق  م القياس أساليب وتط    تفعي  -8

 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )16 ) 

 

 

 

  انثبَية  انعهيب انغبية

 ف  بحثية كًئسسة انجبيعة ويكبَة أ ا  تعظيى

 .وانجو   وانًعبصر  انتح يث سيب 
 

 اإلستراتيجية األهداف

 ت اكوووب ج  ووو ة بووو ا   وإضوووا    تق  ووو  أكاد ميووو   عوووا ي  و ووو  العليوووا ال راسوووات بووو ا   تطووو    -1

 .العص  تط رات أح ث

 والعلميووو  والم اكوووز المؤسسوووات  شوووارك  نطوووا  وت سوووي  وكلياتهوووا للجا عووو  بحثيووو  خطووو  وضووو  -2

 (.أجنبي  –  حلي ) الخارجي 

 .المالئم المناخ بت  ي  العلمي البح   جا   ي اإلب اع ودعم تشجي  -3

 خووال   وون  تق  وو  أكاد ميوو   عووا ي  سوويا   ووي والمشوو وعات لألبحوواث العلمووي النشوو  تشووجي  -4

 .عالميا    عتم ة نش  قن ات

 الجوووو دة تحقووو  بوووو ا   بتنفيووو  األكووواد مي لالعتموووواد و عا لهوووا البحثيووو  الجا عوووو    اكوووز تأهيووو  -5

 .عالي  أكاد مي   عا ي  إطار  ي واالعتماد

 .العلمي للبح  تم     صادر استح اث -6

 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )17 ) 

 

 

 

 

  انثبنثة انعهيب  انغبية

 انتًُية ف  انجبيعة يشبركة ق ر  وتفعيم تًُية

 .ان يئة وخ ية

 

 اإلستراتيجية األهداف

 لتعظووووووووووووويم بالجا عووووووووووووو  الخوووووووووووووا  الطووووووووووووواب  ذات وال حووووووووووووو ات الم اكوووووووووووووز نشوووووووووووووا  تفعيووووووووووووو  -1

 المجتموووووووو  اجوووووووواتح تلبووووووووي أخوووووووو   ووحوووووووو ات   اكووووووووز وإنشووووووووا  ال اتيوووووووو  الجا عوووووووو   وووووووو ارد

 .البيئ  وتحسين

 تنميووووووووووو  أهووووووووووو ا  لتحقيووووووووووو  الجا عووووووووووو  تقووووووووووو  ها التوووووووووووي والبووووووووووو ا   المجووووووووووواالت تح  ووووووووووو  -2

 .بيئي  وخ    المجتم 

 المجتم  تنمي  لتحقي  وخ  جها الجا ع  بين ال وابط تق    -3

 علووووووووووى والتأكيوووووووووو  الوووووووووو عي ونشوووووووووو  التنوووووووووو     جووووووووووا   ووووووووووي سوووووووووو هاج جا عوووووووووو  دور توووووووووو عيم -4

 .ا االنتم وعم  الثقا ي  اله   



 
 جامعة سوهاج 

 

 )18 ) 

 

 

  انرابعة انعهيب  انغبية

 األ ا  وتطوير تح يث ي  اإل ارية ان يبكم استكًبل

 أ  اف تحقي  عهى قب ر  نتكوٌ ببنجبيعة اإل ار 

 .انجو   يُظوية اطبر ف  انجبيعة

 

 اإلستراتيجية األهداف

 البشوووووووووو    بالعناصوووووووووو  وال ليووووووووووات بالجا عوووووووووو  لوووووووووو دارات الج  وووووووووو ة الهياكوووووووووو  اسووووووووووت ما  -1

 .متخصص وال المتميزة

 . للجا ع  البش    الم ارد تنمي  -2

 . لألدا  المستم  التق  م -3

 بالجا عووووووووووووووووو  والمستشوووووووووووووووووفيات وال ليوووووووووووووووووات بالجا عووووووووووووووووو  اإلل ت ونيووووووووووووووووو  اإلدارة تحقيوووووووووووووووو  -4

 .المجا  ه ا  ي المستم  والتط    التح    و  اكب 

 .بالجا ع  للعا لين اإلجتماعي  و الصحي  ال عا   تحسين   -5

 

 

 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )19 ) 

 

 

  سةانخبي انعهيب  انغبية

 وتح يث انج ي  انًقر ف  انجبيعة يُشآ  استكًبل

 .انجو   سيب  ف  انتحتية بُيت ب

 

 اإلستراتيجية األهداف

  وووي الجووو دة  عوووا ي  بتطبيووو  االلتوووزا   ووو  الج  ووو  الجا عووو   قووو   وووي لل ليوووات  بووواني اسوووت ما  -1

 .المستح ث  الجا ع  المنشآت

 الطبيووو  للمنظ  ووو   قووو ا   لت ووو  ( لقووو  ما الجا عووو   قووو ) ناصووو     نووو   وووي الجا عووو   بوووا  تأهيووو  -2

 (التم  ض -الطب القائم  ال ليات)

 .بالجا ع  المعل  ات لت ن ل جيا المستم  التحسين -3

 .بالجا ع  االستثمار   الم ا   تحسين -4



 
 جامعة سوهاج 

 

 )21 ) 

 

 

 

 

 

 

 خًسة عه  سو ب  نجبيعة اإلستراتيجية انخطة ترتكس

 :   رئيسية يحبور

 .الطالب و التعليم  ح ر -1

 .البح ث و العليا تال راسا  ح ر -2

 .المجتم  تنمي  و البيئ  خ     ح ر -3

 .كلياتها و للجا ع  اإلداري األدا   ح ر -4

 .األساسي  البني  و الجا عي  المنشآت  ح ر -5

 اإلستراتيجية انخطة يحبور( 4)

 سو ب  نجبيعة



 
 جامعة سوهاج 

 

 )21 ) 

 

  سوهاج لجامعة اإلستراتيجية الخطة محاور تكاليف تقدير( 5)

9002/9000 - 9002/9005 

 النسبة           

     المحور 

 

2002/2010 
 

2010/2011 

 

2011/2012 

 

2012/2013 

 

2013/2014 

 

 اجمالى

 64220000 12264000 12264000 12264000 12264000 13034000 والطالب التعلٌم

 15825000 3145000 3145000 3145000 3145000 3145000 والبحوث العلٌا الدراسات

 وتنمٌة البٌئة خدمة

 المجتمع
3820000 3820000 3820000 3820000 3820000 12600000 

 15305000 2261000 2261000 3161000 3111000 3111000 ياإلدار األداء

 856000000 151200000 151200000 151200000 151200000 151200000 األساسٌة البنٌة

 280520000 183220000 183220000 184120000 184140000 184210000 المحاور إجمالً

 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )22 ) 

 

 

 للمحاور التنفيذية الخطة( 6)

 التقديزية والمواسنة الخمسة

 سوهاج لجامعة

2002/2010 
 

 

 

 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )23 ) 

 

9002/9000 المالٌة للسنة الطالب و التعلٌم لمحور التنفٌذٌة الخطة  

 المطلوبة التكالٌف   االداء مؤشرات التنفٌذ مسئولٌة  األنشطة  الفرعٌة األهداف العام الهدف
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  والتحدٌث التطوٌر -1

 التعلٌمٌة للبرامج المستمر

 برامج وإضافة  القائمة

 معاٌٌر إطار فً جدٌدة

 .الجودة

 البرامج و المقررات كافة مراجعة

 .دراسٌةال
 و األقسام مجالس

 الجامعة و الكلٌات

 و البرامج عدد

 تم التً المقررات

 .مراجعتها

 موارد تتطلب ال

 اضافٌة

 ترتبط مقررات و برامج تصمٌم

 تواكب و العمل سوق بإحتٌاجات

 .العلوم فً التطورات

 و األقسام مجالس

 الجامعة و الكلٌات

 و البرامج عدد

 تم التً المقررات

 .تصمٌمها

444,444 

 العلمٌة الهٌاكل استكمال -2

 المستمر التطوٌر مع

 التدرٌس هٌئة ألعضاء

 .قدراتهم وتنمٌة ومعاونٌهم

 تدرٌس هٌئة أعضاء تعٌٌن

 الكلٌات إلحتٌاجات وفقا   ومعاونٌهم

 .العلمٌة األقسام و

 و األقسام مجالس

 الجامعة و الكلٌات

 024,444 الجدد المعٌنٌن عدد

 هٌئة أعضاء جمٌع قدرات بناء

 :التالٌة المجاالت فً التدرٌس

 فً الحدٌثة األسالٌب •

    التعلٌم

  .التعلم و         

 و للجودة القومٌة المعاٌٌر •

 .تلبٌتها كٌفٌة

    المالٌة و القانونٌة الجوانب •

  بناء مركز  مدٌر

 هٌئة أعضاء قدرات

 .ٌسالتدر

 هٌئة أعضاء عدد

 إجتازوا الذٌن التدرٌس

 .التدرٌبٌة الدورات

6,444 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )24 ) 

 

 .بالجامعة         

 . االستراتٌجً التخطٌط •

 الجامعة كلٌات تؤهٌل -3

 بتنفٌذ األكادٌمً لالعتماد

 الجودة تحقق برامج

 معاٌٌر إطار فً واالعتماد

 .عالٌة أكادٌمٌة

 ضوء فً الكلٌات أداء تطوٌر

 لضمان القومٌة الهٌئة معاٌٌر

 .الجودة

 نسٌقبالت األقسام رإساء

 ضمان مركز مدٌر مع

 الجودة

 ٌتم التً المعاٌٌر عدد

 إستٌفاإها

 بنود ضمن تدخل

 اخرى

 جمٌع لدي الجودة ثقافة نشر

 .بالجامعة العاملٌن

 ضمان مركز مدٌر

 .الجودة

 ورش و الدورات عدد

 .بالجودة المتعلقة العمل

 موارد تتطلب ال

 اضافٌة

 و التطوٌر مشروعات استغالل

 .الجامعة لداخ التحسٌن

 إدارة وحدة مدٌر

 بالتنسٌق المشروعات

 ضمان مركز مدٌر مع

 .الجودة

 المشروعات تلبٌة

 الجودة معاٌٌر إلستٌفاء

 .بالكلٌات

3,444,444 

 األقسام بكافة التجهٌزات استكمال

 اإلدارات و الكلٌات و العلمٌة

 .بالجامعة

 و األقسام مجالس

 .الجامعة و الكلٌات

 المشترٌات إدارة

 و إستالم محاضر

 التجهٌزات تركٌب

0024,444 

 الطالبٌة األنشطة دعم -4

 تنفٌذ آلٌات وتحسٌن

 .برامجها

 الفنٌة المسابقات من العدٌد عقد

 .والرٌاضٌة والثقافٌة

 مع الشباب رعاٌة قطاع

 األنشطة عام منسق

 بالجامعة

 المسابقات عدد

 التً الفنٌة و الرٌاضٌة

 تنفٌذها ٌتم

054,444 

 فً الموهوبٌن رعاٌة و شافاكت

 .الرٌاضٌة و الفنٌة المجاالت

 مع الشباب رعاٌة قطاع

 األنشطة عام منسق

 بقاعدة الموهبٌن عدد

 .الجامعة بٌانات

344,444 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )25 ) 

 

 بالجامعة

 المعرفة مصادر تنوٌع -5

 المصادر على بالتركٌز

 وآلٌاتها االلكترونٌة المعرفٌة

. 

  علً الدورٌات و الكتب جمٌع إدخال

 .بالجامعة الرقمٌة لمكتبةا

 المكتبة مشروع مدٌر

 الرقمٌة

 الدورٌات و الكتب عدد

  إدخالها ٌتم التً

14,444 

 هٌئة أعضاء وعً زٌادة و تشجٌع

 الطالب و معاونٌهم و التدرٌس

 . الرقمٌة المكتبة استخدام علً

 المكتبة مشروع مدٌر

 الرقمٌة

 المستخدمٌن عدد 

 الرقمٌة للمكتبة

04,444 

 
 التعلٌم مركز قدرات تدعٌم -6

 نوعٌة برامج وتبنى المفتوح

 .به جدٌدة

 التعلٌم مركز علً القائمٌن قدرات رفع

 الجودة معاٌٌر علً تدرٌبهم و المفتوح

 .الشاملة

 التعلٌم مركز إدارة مجلس

 مركز ومدٌر المفتوح،

 هٌئة أعضاء قدرات بناء

 مجالس ، التدرٌس

 مجلس ، الكلٌات األقسام،

 . عةالجام

 ٌعقدها التً الدورات عدد

 علً للقائمٌن المركز

 .المفتوح التعلٌم مركز

14,444 

 ضوء فً جدٌدة برامج تطوٌر

 العمل سوق إحتٌاجات

 إدارة التعلٌم شئون قطاع

 المفتوح التعلٌم مركز

 .بالجامعة

 

 ٌتم التً البرامج عدد

 .تطوٌرها

24,444 

 أسالٌب تطوٌر و تفعٌل -0

 .قوٌمالت و القٌاس

 علً التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب

 .التقوٌم و القٌاس أسالٌب

 الجودة ضمان مركز مدٌر

 .بالجامعة

 التدرٌس هٌئة أعضاء عدد

 الدورات إجتازو الذٌن

 .التدرٌبٌة

0,444 

 
 اإلمتحانٌة للورقة المستدامة المتابعة

 .الجامعة أقسام بكافة

 ومدٌر التعلٌم شئون قطاع

 الجودة ضمان مركز

 .الجامعةب

 اإلمتحانات أوراق عدد

 إرسال و تحلٌلها ٌتم التً

 استاذ إلً عنها التقرٌر

14,444 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )26 ) 

 

 .المعنٌٌن و المادة

 اإلجمالى
    0400430000 

 

 

 

 

 

 9002/9000المالٌة للسنة البحوث و العلٌا الدراسات لمحور التنفٌذٌة الخطة

 المطلوبة التكالٌف   االداء مؤشرات التنفٌذ مسئولٌة  نشطةاال  الفرعٌة األهداف العامة األهداف
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 العلٌا الدراسات برامج تطوٌر
 سوق متطلبات مع لٌناسب
   باالقلٌم والصناعة العمل

 المحلى السوق احتاجات تحدٌد 
 واالقلٌمى

 ، الكلٌات ، األقسام السمج
 الدراسات قطاع ، الجامعة
 العلٌا

 التى التخصصات تحدٌد 
  العمل سوق ٌتطلبها

15,444 

 وضع و الحالٌة البرامج مراجعة
  ووتناسب متمٌزة تعلٌمٌة برامج

  المجتمع احتاجات

 ، الكلٌات ، األقسام مجالس
 الدراسات قطاع ، الجامعة
 العلٌا

 اساتبالدر المقٌدٌن عدد
  بالجامعة العلٌا

644,444 

 ومصادر المكتبات خدمات تحسٌن
  بالجامعة المعلومات

 لشئون الجامعة رئٌس نائب
 البحوث العلٌا الدرسات

 عن الباحثٌن رضا
  الخدمة

54,444 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )27 ) 

 

 للجامعة بحثٌة خطة وضع
 نطاق وتوسٌع وكلٌاتها
 والمراكز المإسسات مشاركة
 – محلٌة) الخارجٌة العلمٌة

 ( نبٌةاج

 

 للجامعة االستراتٌجٌة التوجهات وضع
 لتنفٌذه الٌات ووضع العلمى البحث فى

  الكلٌات مستوى على

 تحت العلٌا الدراسات قطاع
 الجامعة رئٌس نائب إشراف

  والبحوث العلٌا للدراسات

 بحثٌة خطة وجود
  للجامعة استراتٌجٌة

 معتمدة و موثقة للجامعة

 تتطلب ال
 اضافٌة موارد

 

 والهٌئة التدرٌس هٌئة اعضاء فٌزتح
 تطبٌقٌة علمٌة ابحاث لتنفٌذ المعاونة
 العلمٌة االبحاث تموٌل فى تساهم

 بشكل المحلى االقلٌم وتخدم بالجامعة
   عام بشكل والعالمى خاص

 العلمٌة االبحاث عدد  بالجامعة المختلفة الكلٌات
  التنمٌة فى تساهم التى

54,444 

 مجال ىف االبداع ودعم تشجٌع
 المناخ  بتوفٌر العلمى البحث
 المالئم

 

 

 تدرٌبٌة برامج تنفٌذ فى االستمرار -
 القدرات وتنمٌة بالمهارات للباحثٌن
  البحثٌة

 

 الجامعة رئٌس نائب
 والبحوث العلٌا للدراسات

  التدرٌبٌة والمشروعات 

 تفوز التى البحوث عدد
  اقلٌمٌة او دولٌة بجوائز

14,444 

 الباحثٌن لتدرٌب برامج دواعدا تطوٌر
 البحثٌة قدراتهم وتنمٌة بالمهارات
 االخالق قواعد بتفعٌل واالهتمام
  المهنٌة

 العلٌا الدراسات قطاع
  والبحوث

  المنشورة البحوث عدد 
  تدرٌس هٌئة عضو لكل

14,444 

 عضاء مشاركة لزٌادة الٌات وضع
 العلمٌة  المإتمرات فى التدرٌس هٌئة

 العلٌا الدراسات قطاع
  والبحوث

 التى الموتمرات عدد
 هٌئة اعضاء فٌها ٌشارك
  التدرٌس

144,444 

 علمٌة مإتمرات لتنفٌذ الٌات وضع
  بالجامعة ودولٌة واقلٌمٌة محلٌة

 وقطاع  الجامعة رئٌس نائب
 والبحوث العلٌا الدراسات

 العلمٌة المإتمرات عدد
  بالجامعة تنفذ التى

144,444 

 144,444 العلمٌة االبحاث عدد لشئون الكلٌات وكالء  العلمى النشر لتشجٌع الٌات وضع لالبحاث لعلمىا النشر تشجٌع 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )28 ) 

 

 معاٌٌر سٌاق فى والمشروعات
 خالل من متقدمة اكادٌمٌة
  عالمٌا معتمدة نشر قنوات

 

  المنشورة  والبحوث العلٌا الدراسات  التدرٌس هٌئة العضاء

 جٌعوتش للجامعة علمٌة مجلة اصدار
  بها الدولً النشر

 لشئون الجامعة رئٌس نائب
  البحوث العلٌا الدرسات

 دولٌة مجلة صدور
  للجامعة

14,444 

 البحثٌة الجامعة مراكز تاهٌل

 االكادٌمى لالعتماد  ومعاملها

 الجودة تحقق برامج بتنفٌذ

 معاٌٌر اطار فى واالعتماد

   عالٌة اكادٌمٌة

 راكزللم الحالٌة االحتٌاجات مراجعة

 لتنفٌذ وتطوٌرها بالجامعٌة البحثٌة

  والبحثٌة المجتمعٌة المتطلبات

 لشئون الكلٌات وكالء

  البحوث و العلٌا الدراسات

 العلٌا الدراسات قطاع

 والبحوث

 بحثٌة مراكز وجود

  مطورة

1,444,444 

 لالعتماد تنفٌذٌة خطط وضع
 ضوء فى الجامعة لمراكز االكادٌمى

  عتمادواال الجودة معاٌٌر

 وكالء العلٌا الدراسات قطاع
 الدراسات لشئون الكلٌات
 الجودة مركز والبحوث العلٌا

  بالجامعة

 لالعتماد خطط ووجود
 للمراكز االكادٌمى
  البحثٌة

 ضمن تدخل
 االخرى البنود

 
 تموٌل مصادر استحداث

 العلمى للبحث

  بحثٌة مشروعات تنفٌذ فى التوسع
 الدولٌة المانحة الجهات مع بالتعاون
  والمحلٌة

 هٌئة واعضاء الكلٌات عمداء
 التدرٌس

  العلٌا الدراسات قطاع

 الممولة المشروعات عدد
 جهات مع بالمشاركة

  محلٌة او مانحة

144,444 



 
 جامعة سوهاج 

 

 )29 ) 

 

 المحلٌة الموارد من االستفادة تعظٌم
 فى لتساهم بالجامعة البحثٌة والمعامل

 البحث لتموٌل مالٌة موارد توفٌر
  العلمى

 لشئون الجامعة رئٌس نائب
 ، والبحوث العلٌا الدرسات
  والكلٌات األقسام ومجلس

 التى المالٌة الموارد
 المعامل فى تساهم
  البحثٌة

 تتطلب ال
 اضافٌة موارد

 

 المشروعات من االستفادة تعظٌم
 العالى التعلٌم وزارة من الممولة
 ذات وحدات الى وتحوٌلها بالجامعة

  خاص طابع

 ارةاد وحدة مدٌر
 المشروعات

   والكلٌات األقسام ومجلس

 ذات الوحدات عدد
 من الخاص الطابع

  المشروعات

 تتطلب ال
 اضافٌة موارد

 

 وتنفٌذ العلمٌة االتفاقٌات  تفعٌل
 مع بحثى تعاون بروتوكوالت
 ابحاث لتنفٌذ االخرى المإسسسات

  االقلٌم تخدم  تنموٌة

 لشئون الجامعة رئٌس نائب
  والبحوث االعلٌ الدراسات

 األقسام مجلس مع بالتعاون
   والكلٌات

 العلمٌة االتفاقات عدد
 والبروتوكوالت المفعلة
   اخرى جهات مع المنفذة

1,444,444 

 المشتركة االبحاث عدد 
 خارجٌة جهات مع

 تتطلب ال
 اضافٌة موارد

 االجمالى
    3,145,444 

 9002/9000 المالٌة للسنة المجتمع تنمٌة و البٌئة خدمة لمحور التنفٌذٌة الخطة
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 المطلوبة التكالٌف األداء مؤشرات التنفٌذ مسئولٌة األنشطة لفرعٌة األهداف العامة األهداف

 

 
 وتشجٌع إنشاء  - 1/1/1

 الخاص الطابع ذات الوحدات
 الجامعة موارد لتعظٌم بالجامعة
 و المجتمع حاجات تلبٌة و  الذاتٌة
 ئةالبٌ تحسٌن

 الوعً لنشر خطة وجود - -
 ذات بالوحدات التعرٌف و

 و أهدافها و الخاص الطابع
 فً دورها و بالجامعة أهمٌتها
 البٌئة تنمٌة و المجتمع  خدمة

 المحٌطة

 الجامعة رئٌس نائب -

 و البٌئة خدمة لشئون
 المجتمع

 الوحدات إدارة مجلس -
 الخاص الطابع ذات

 و مإسسات إقبال مدي -
 الخارجً معالمجت هٌئات
 الوحدات مع التعاون علً
 الخاص الطابع ذات

 بالجامعة
 المالٌة الموارد حجم -

 للجامعة

1,244,444 

 و فاعلٌة زٌادة  1/1
 فً الجامعة قدرة

 التنمٌة تحقٌق
 وخدمة المستدامة
  جنوب مجتمع

 و  البرامج عدد زٌادة 2/ 1/ 1
 التً الخدمات و المشروعات

 الطابع ذات الوحدات تقدمها
 لإلسهام وذلك بالجامعة الخاص

 و المجتمع أهداف تحقٌق فً
 البٌئة خدمة

 لتسوٌق آلٌة وضع  -
 تقدمها التً الخدمات
 الخاص الطابع ذات الوحدات
 مصادر لزٌادة وذلك بالجامعة
 للجامعة الذاتً التموٌل

 الجامعة رئٌس نائب -

 و البٌئة خدمة لشئون
 المجتمع

 الوحدات إدارة مجلس -
 الخاص ابعالط ذات

 مشروعات و البرامج عدد -
 العلمً والتبادل التعاون
 المراكز بٌن والثقافً

 الطابع ذات والوحدات
 بالجامعة الخاص

 

116001000 

 

 والبٌئة الصعٌد
 و بها المحٌطة

 و المراكز تفعٌل
 ذات الوحدات

 فً الخاص الطابع
 الجامعة

  فً الجامعة دور تطوٌر 1/1/3
 و لمٌةالع و االستشارات تقدٌم

 البٌئٌة و التعلٌمٌة و البحثٌة
 ومإسسات قطاعات لمختلف
  المجتمع

 

 االستشارات حصر و تحدٌد -
 التعلٌمٌة و العلمٌة و البحثٌة

 تقدمها أن ٌمكن التً البٌئٌة و
 الخاص الطابع ذات الوحدات

 قطاعات لمختلف القضاٌا فً
  المجتمع ومإسسات

 الجامعة رئٌس نائب -

 و ئةالبٌ خدمة لشئون
 المجتمع

 الوحدات إدارة مجلس -
 الخاص الطابع ذات

 العلمٌة األستشارات عدد - -
 قدمتها التى والبحثٌة
 للمإسسات الجامعة

 المجتمع وقطاعات
  الخارجً

8001000 

 

 بٌن الروابط تقوٌة 4/ 1/ 1 
 لتحقٌق خرٌجٌها و الجامعة
 العمل سوق متطلبات مع التوافق

 .المجتمع تنمٌة و

 خرٌجً لمتابعة ٌةآل وضع -
 مدي علً للتعرف الجامعة

 سوق متطلبات مع مواءمتهم
 العمل

 الجامعة رئٌس نائب -

 و البٌئة خدمة لشئون
 المجتمع

 الوحدات إدارة مجلس -

 لخرٌجً األداء تقٌٌم نتائج -
  الجامعة

 خرٌجً التحاق معدالت -
 العمل بسوق الجامعة

401000 

 



 
 جامعة سوهاج 
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 الخاص الطابع ذات  
 سوهاج دور متدعٌ  5/  1/  1 

 الوعً نشر و التنوٌر مجال فً
 و الثقافٌة الهوٌة علً التؤكٌد و

 االنتماء عمق
 

 و الثقافٌة القضاٌا تحدٌد -
 المجتمع فً الموجودة البٌئٌة

 الخارجً

 الجامعة رئٌس نائب -

 و البٌئة خدمة لشئون
 المجتمع

 الثقافٌة  بالقضاٌا قائمة -
 التً البٌئٌة و واالجتماعٌة

  الجامعة لها تصدت

 

 
1001000 

 

 المإتمرات عدد زٌادة 6/  1/  1 
 التً العمل وورش الندوات و

 ذات الوحدات و الجامعة تعقدها
 و مإسسات مع الخاص الطابع
 الخارجً المجتمع هٌئات

 و بالمإتمرات خطة وضع -
 التً العمل وورش الندوات
 الجامعة تقدمها ان ٌمكن

 الطابع ذات والوحدات
 هٌئات و مإسساتلل الخاص
 الخارجً المجتمع

 الجامعة مجلس -
 الجامعة رئٌس نائب -

 و البٌئة خدمة لشئون
 المجتمع

 

 الندوات و المإتمرات تحدٌد -
 تقدمها التً العمل وورش
 الطابع ذات الوحدات و الجامعة
 1 الخاص

 

 
201000 

 

      
318201000 
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 9002/9000 المالٌة للسنة اإلداري األداء لمحور التنفٌذٌة الخطة

 المطلوبة التكالٌف   األداء مؤشرات التنفٌذ مسئولٌة  األنشطة  الفرعٌة األهداف العام الهدف

 

 الهٌاكل استكمال -1

 بالجامعة لإلدارات الجدٌدة

 البشرٌة بالعناصر والكلٌات

 .والمتخصصة المتمٌزة

 المتخصصٌن الموظفٌن من عدد تعٌٌن

 بالجامعة بةالمطلو المجاالت فً

 ٌتم الذٌن الموظفٌن عدد الجامعة رئٌس د.أ

 .تعٌٌنهم

1,004,444 
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 البشرٌة الموارد تنمٌة -2

 . للجامعة

 فً بالجامعة الموظفٌن جمٌع تدرٌب
 :التالٌة المجاالت

   لجمٌع الوظٌفً التوصٌف •

  .بالجامعة اإلدارات          

 .الشاملة الجودة إدارة •

  المالٌة و القانونٌة الجوانب •

 .بالجامعة          

  .االستراتٌجً التخطٌط •

 اإلدارة و التنظٌم

 بالجامعة

  القدرات تنمٌة مركز 

 الذٌن الموظفٌن عدد

 الدورات إجتازو

 .التدرٌبٌة

10,444 



 
 جامعة سوهاج 
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 تعتمد أداء تقوٌم و متابعة نظم ٌمتصم . لألداء المستمر التقويم -3
 .اإللكترونٌة اإلدارة نظم علً

 نظم مشروع مدٌر

 .اإلدارٌة المعلومات

 تصمٌم فرٌق تشٌكل
 .النظام

 .الجدٌد النظام إختبار

 كافة فً النظام إستخدام
 .الجامعة وحدات

24,444 

 اإللكترونٌة اإلدارة تحقٌق -4
 والمستشفٌات والكلٌات بالجامعة
 التحدٌث ومواكبة عةبالجام

 هذا فً المستمر والتطوٌر
 .  المجال

 نظم مشروع مدٌر .الجامعة داخل اإلداري العمل مٌكنة

 اإلدارٌة المعلومات

 إنجازها ٌتم التً األعمال

 .األلً الحاسب بإستخدام

144,444 

 و الصحٌة الرعاٌة تحسٌن -5

 .بالجامعة للعاملٌن االجتماعٌة

 .الجامعة رئٌس د.أ .بالجامعة حٌةالص الرعاٌة نظم تطوٌر

 

 بالجامعة العاملٌن رضا

 الرعاٌة نظم عن

 .الصحٌة

144,444 

 .الجامعة رئٌس د.أ .االجتماعٌة الخدمات تفعٌل 

 

 بالجامعة العاملٌن رضا

 الرعاٌة نظم عن

 .االجتماعٌة

1,444,444 

 االجمالى
    400000000 
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9002/9000 المالٌة للسنة األساسٌة البنٌة و الجامعٌة المنشآت لمحور التنفٌذٌة الخطة  

 المطلوبة التكالٌف   االداء مؤشرات التنفٌذ مسئولٌة  االنشطة  الفرعٌة األهداف العام الهدف
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 مبانً استكمال -1
 ةالجامع مقر فً للكلٌات
 بتطبٌق االلتزام مع الجدٌد
 المنشآت فً الجودة معاٌٌر
 .المستحدثة الجامعة

 بمقر الكلٌات مبانً تجهٌز و بناء
 .الجدٌدة بسوهاج الجامعة

 ٌتم التً المبانً عدد .الجامعة رئٌس د.أ
 .إستالمها

124,444,444 

 اإلنشائٌة األعمال استكمال -2
 .وتجهٌزها الجامعة بمستشفً

 .الجامعة رئٌس د.أ بسوهاج الجامعة فًمستش تجهٌز

 .الطب كلٌة عمٌد د.أ

 التً المختلفة التجهٌزات
 .إستالمها ٌتم

24,444,444 

 فً الجامعة مبان تؤهٌل- 3
 الجامعة مقر) ناصر مدٌنة
 للمنظومة مقرا   لتكون( القدٌم
 -الطب القائمة الكلٌات) الطبٌة

 .(التمرٌض

 و الصٌانة أعمال كافة إستكمال
 المقر فً الجامعة بمبانً تجهٌزال

 . القدٌم

 .الجامعة رئٌس د.أ

 .الطب كلٌة عمٌد د.أ

 الطب كلٌة عمٌد د.أ
 .البٌطري

 .التمرٌض كلٌة عمٌد د.أ

 استالمها ٌتم التً المبانً
 الصٌانة أعمال بعد

 التً المختلفة التجهٌزات
 .إستالمها ٌتم

14,394,444 

 المستمر التحسٌن -4
 علوماتالم لتكنولوجٌا
 .بالجامعة

 بمعامل الجامعة كلٌات كافة تزوٌد
 .طالبها إحتٌاجات لبًت آلً حاسب

 الحاسب معامل عدد المعلومات شبكة مدٌر
 إنشاءها ٌتم التً اآللً

214,444 

 و التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب 
 مهارات علً الموظفٌن و معاونٌهم
 .اآللً الحاسب

 لتدرٌبٌةا الدورات عدد المعلومات شبكة مدٌر
 .تنفٌذها ٌتم التً

 موارد ٌتطلب ال
 اضافٌة

 االستثمارٌة المرافق تحسٌن
 .بالجامعة

 المرافق كافة تجهٌزات إستكمال
 .بالجامعة اإلستثمارٌة

 ٌتم التً التجهٌزات الجامعة رئٌس د.أ
 إستالمها

644,444 
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 05009000000     االجمالى

 

 2002/2000انًبل نهسُة سو ب  نجبيعة ةانتق يري انًوازَة (7)

 9000000000 لممحاور اإلضافية التكاليف جممة

 09000020000 (األول الباب)  التعويضات و األجور مصروفات إجمالي

 0509290500 (الثاني الباب)  والخدمات السمع مصروفات إجمالي

 0090200 (الرابع الباب)  المنح و الدعم مصروفات إجمالي

 009000000 (الخامس الباب)  األخري المصروفات اليإجم

 05009000000 (السادس الباب( ) اإلنشاءات تشمل) المادية غير األصول شراء إجمالي
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 92200290900 (5-0) لألبواب وفقا   المتوقعة المصروفات جممة

 09000290900 اإلجـمالى 

 


