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لقد كان إلنشاء أول مركز للتعليم الجامعي في محافظة سوهاج متمثال في كلية التربية  

إنشاء كليتي  2791تلي ذلك في عام  حيث األثر الكبير في إنشاء الجامعة 2791عام 

ثم تحول هذا المركز إلى إنشاء فرع جامعة أسيوط في سوهاج ليكون , اآلداب والعلوم

وفى عام  2791ت كلية التجارة في عام ئالنواة األولى كفرع لجامعة أسيوط حتى أنش

وفى عام  2799بدا العمل بكلية الطب التي صدر بها قرار جمهوري في سنة  2772

أصبح فرع الجامعة في سوهاج فرعا لجامعة جنوب الوادي والتي مركزها  2771

ت كلية الزراعة بحي الكوثر بسوهاج ومع ئأنش2771وفى عام  . الرئيسي مدينة قنا 

أضيفت إلى الجامعة كليتا  1111صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة سوهاج عام 

صدور قرار جمهوري بإنشاء  1119تلي ذلك في عام. صناعي والتمريضالتعليم ال

 .كليتي الهندسة والطب البيطري وبذلك أصبح عدد كليات الجامعة عشر كليات

أصبح للجامعة دورا مهما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة في حل  1111ومنذ عام     

القضايا القومية بكل ما تملكه من قدرات بشرية وتقنية وخبرات مختلفة، وذلك من خالل 

مراكزها ووحداتها ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما  إسهامات

 . تقدمة من خدمات في المجاالت المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة سوهاج تطور إنشاء 
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 عدد الطالب الكلية

 2107 تجارة

 0272 أداب

 7173 تربية

 0621 علوم

 0726 طب

 773 زراعة

 333 هندسة

 627 تمريض

 002 طب بيطري

 262 تعليم صناعي

 67627 اإلجمالي

 

 

 ال تشمل التعليم المفتوح األعدادهذه : ملحوظة

 

 

اعداد الطالب بالجامعة لعام  : اوال

6100/6101 
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 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس عدد  الكلية

 20 تجارة
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 273 طب

 20 زراعة

 02 هندسة
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ن مفهوم التطويالذي إفي ضوء الخطة اإلستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي ف

عامل مع أسباب ومصادر إلى عمليات التغير الجذري التي تتإلية تلك الخطة يشيراستندت 

وتنطلق عملية التطوير الشامل . مة القومية للتعليم العاليوالضعف في المنظالخلل وصور

للتعليم العالي، من رؤية واضحة للطبيعة الفرعية للمتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية 

 .جتماعية والثقافيةإلالعلمية والتقنية والسياسية واالقتصادية وافي كافة المجاالت 

، قامت وحدة إدارة مشروعات تطويرالتعليم العالي بتمويل يذا لتلك اإلستراتيجيةوتنف 

نظم وتكنولوجيا المعلومات في عليم العالي بتمويل مشروع لتطويرمشروع تطويرالت

وذلك بهدف العمل على إتاحة  1119حتى  1112في الفترة من ( ICTP)التعليم العالي 

المعلومات في الصورة االلكترونية من خالل شبكة معلومات الجامعات بشكل مباشر 

، يكنة المتكاملة لإلدارة الجامعية، وتحقيق الم، واستحداث أنماط تعليمية جديدةوسريع

 .والمستمر  هوهيئة المجتمع الجامعي للتعامل معها من خالل التدريب الموج

مشروع تطوير نظم  جميع محاور قامت جامعة سوهاج بالتعاقد مع الصددوفى هذا  

لتنفيذ مشروعات ( وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي)وتكنولوجيا المعلومات 

 .بالجامعه تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات

 (ICTP)وفى إطار استكمال االنجازات التي تحققت خالل المرحلة األولى لمشروع  

لمشروع تم إتاحتها لمدة عام لوافقت وزارة التعليم العالي على تمويل مرحلة ثانية 

- :من خالل العمل بالمحاور اآلتية 1121حتى نهاية يونيو  1117اعتبارا من أول يوليو 

 . ةالجامعت رفع كفاءة شبكة ومركز معلوما .2

 .التكامل والربط بين تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية .1

 .تفعيل وتشغيل البوابات االلكترونية  .3

 .تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم   .2

 .استكمال إنشاء الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية  .1

 .استكمال إنشاء المستودع الرقمي بالرسائل والبحوث الجامعية  .1

 .دريب على تكنولوجيا المعلومات الت .9

مرحلة ثالثة للمشروع لمدة عام اعتبارا من يوليو لتلي ذلك إتاحة مجال االستكمال  

تهدف إلى دعم مشروعات التطور االلكتروني  1122حتى نهاية يونيو  1121

واستمرت مراحل المشروع ايضا للعام  بمؤسسات التعليم العالي بنفس المحاور السابقة

1122/1121 . 

 

 نبذة عن خطة التطور التكنولوجي بالتعليم العالي 
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 اإلطار الفكري واملنهجي للخطه اإلسرتاتيجية:الفصل الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همية وضع الخطة االستراتيجيةأ. 
 إعداد الخطة في المنهجية المتبعة. 
 االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية. 
  لإلستفادة مناألطراف أصحاب المصلحة 

 .الخطةاإلستراتيجية
 االستمرارية لتنفيذ الخطة. 
 تحديد االحتياجات. 
  معوقات تنفيذ الخطة. 
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 طة اإلستراتيجيةأهمية وضع الخطة اإلستراتيجيةمية 
والبحثيه تطوير واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لرفع القدرة التعليمية  -2

واإلدارية لمنظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى، مع التحديث المستمر للبرامج 

العلمية والتدريبية والمناهج الدراسية وطرق تدريسها واستحداث أنماط جديدة فى 

 .مواكبة التطور العلمي وتغطية الطلب المتزايد على التعليم العالي التعليم 

درة على المنافسة لتحتل مكانة بين التصنيف العالمي النهوض بالجامعة وجعلها قا -1

 .للجامعات 

إعداد جيل قيادي قادر على استخدام الفكر التكنولوجي من خالل مشروع التدريب  -3

 .على تكنولوجيا المعلومات 

المساهمة في تطوير المجتمع المدني والنهوض به لمرحلة الرقى لمواكبة التطور  -2

 .استحداث قنوات التواصل بين الجامعة والمجتمعالتكنولوجي الهائل من خالل 

في تصميم برامج ( المصرية والعالمية)االستفادة من خبرات الجامعات األخرى  -5

وقواعد بيانات متميزة ومبتكرة تساهم في حل مشكالت قائمة ومعالجة مستحدثات 

 .األمور 

 

 

ي في بناء الخطة االستراتيجية لمنظومة الوصفي التحليل ستخدم فريق العمل المنهجإ

عة ، وذلك من خالل دراسة وتحليل واقع جامتكنولوجيا المعلومات بالجامعه تطوير

واألوضاع الحالية في الجامعة من حيث عدد الكليات وعدد الطالب في مرحلتي  سوهاج

يين بالجامعة والهيكل البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس واإلدار

التنظيمي للجامعة، باإلضافة إلى وصف بعض األنشطة األخرى بالجامعة تتمثل في 

...  الدراسات العليا -شئون العاملين -شئون الطالب)المعامل واإلدارات المختلفة 

 .الخ... والمدن الجامعية ياتومكتبات الكل(إلخ

للتعرف علي نقاط القوة  SWOTبتحليل  التسويق بالمشروعاتقام فريق وقد  

من حيث قدرتها  نظومة تطوير تكنولوجيا المعلومات بالجامعهلموالضعف للبيئة الداخلية 

الذاتية وفاعليتها ومدي التنسيق والتوافق بين األنشطة المختلفة للجامعة باإلضافة إلى 

من حيث الفرص والتهديدات التى تواجه  لتلك المنظومةدراسة وتحليل البيئة الخارجية

 .تلك المشروعات

 إعداد الخطة في المنهجية المتبعة 

 

 لخطة اإلستراتيجيةأهمية وضع ا 
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وقد استخدم فريق العمل في ذلك المقابالت الشخصية المتعمقة مع  

نظومة تطوير لمجل تحديد األهداف اإلستراتيجية أمن  ICTPمشروعات يمدير

 .وتحليل للنماذج ودراسة وتحليل المستندات والمحتوي تكنولوجيا المعلومات

أخذ طالب الجامعة والخريجين في االعتبار ريق التسويق بالمشروعاتبقام ف وقد 

وتم عقد مجموعة من الندوات مع عينات من طالب الجامعة والخريجين متمثلة في 

اتحادات الطالب ومجموعات االهتمام للتعرف منهم علي وجهة نظرهم في مجاالت 

يمكن أن تتضمنها الخطة القوة والضعف ومشاركتهم في إيجاد الحلول المناسبة التي 

 .االستراتيجية

وتحليل الفجوات  Needs Assessmentوقد قام فريق العمل بتقييم االحتياجات 

Gap Analysis ة ألن تقييم وذلك لضمان نجاح تنفيذ الخطة االستراتيجية لضمان الجود

باإلضافة جيد للخطة ي يضمن إلى حد بعيد تقييم وتطويربشكل علماالحتياجات والمخاطر

إلى وضع خطوات التنفيذ بشكل أكثر واقعية يمكننا من إزالة المعوقات المتوقعة أمام 

 .تنفيذ الخطة

 System Approach( منهج النظم)وقد اعتمد فريق العمل في إتمام هذه الدراسة علي 

الذي يقوم علي اتباع أسلوب علمي في مواجهة األحداث وذلك من خالل دراسة 

ودراسة جميع العالقات مع باقي  للتطور التكنولوجىالمنظومة التعليمية المدخالت إلى 

المنظمات التعليمية والمجتمعية األخرى مثل وزارة التعليم العالي والمجلس األعلى 

للجامعات وباقي المنظمات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت خدمية أو إنتاجية 

 .ولوجىمنظومة التطور التكنوترتبط بعالقاتها مع 

التي تتم علي  Processesوبعد ذلك وطبقا لمنهج النظم يتم دراسة العمليات  

المدخالت للحصول علي المخرجات المطلوبة والتي تتمثل في خريج متميز تنافسي قادر 

إدارات تعمل بصورة إلكترونية، علي مواجهة متطلبات سوق العمل باإلضافة إلى 

ة إنتاج أبحاث علمية عالمية تؤدي إلى تميز الجامعووكذلك إستخدام التعلم اإللكتروني 

 بين أقرانها في مصر وفي العالم
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  تشكيل فريق العمل المنوط به إنجاز إعداد الخطة اإلستراتيجية المقترحة

جامعة سوهاج، وقد تم تشكيل هذا الفريق نظومة تطوير تكنولوجيا المعلوماتبلم

 ICTPفريق التسويق بمشروعات وجميع مديري المشروعات بحيث يتضمن

 .وبعض العاملين بالمشروعات

  توزيع المهام علي فريق العمل طبقًا لتخصصات وخبرات كل مدير من مديري

 .بالجامعة ICTPمشروعات 

 تطوير منظومة تكنولوجيا ل تحديد مصادر المعلومات داخل وخارج الجامعة

 .المعلومات

 نبذة مختصرة عن الجامعة ـ الكليات و )زمة إلعداد الخطة جمع البيانات الال

تطور اعضاء هيئة التدريس والطالب ـ المشاريع التي تنفذها الجامعة ـ 

 (..ألخ... المستندات والوثائق ومحاضر الجلسات 

  تصميم أدوات الدراسة من حيث المقابالت الشخصية المتعمقة واالستبيانات

 .الخ... عقدها المختلفة والندوات المطلوب

 واستناج نقاط  نظومة تطوير تكنولوجيا المعلومات بالجامعهلمئيجراء التحليل البيإ

 .تلك المنظومةالقوة والضعف والفرص والتهديدات ل

 نظومة تطوير لمتحديد الفترة الزمنية الالزمة إلعداد الخطة اإلستراتيجية ل

 .تكنولوجيا المعلومات بالجامعه

  فريق العمل  االجتماعات مع مديرالمشاريع وأعضاءعقد مجموعة من

 .بالمشروعات المختلفة

  لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات إعداد المسودة األولي للخطة اإلستراتيجية

 .بالجامعة

  بناء علي المالحظات التي تمت في اللقاءات ( المسودة األولي)تعديل الخطة

 .المختلفة

 جلس الجامعةعرض المسودة بعد تعديلها علي م. 

 تعديل الخطة بعد مالحظات أعضاء مجلس الجامعة. 

 إعداد الخطة في صورتها النهائية وكتابة التقرير األول. 

 إرسال التقرير إلى وحدة اداراة المشروعات بالمجلس االعلي للجامعات. 

 خطوات إعداد الخطة
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على مجموعة من االفتراضات  جامعة سوهاجتطوير تكنولوجيا المعلوماتبتقوم خطة 

- :األساسية التي يمكن إيجازها على النحو التالي

األطراف المعنية توقعات التوازن بين تطويرالخطة بصورة شمولية تحقق  -

 .ولجامعة سوهاج اجات التنمية المستدامة بالمجتمعواحتي

واستخدام تحليل  هاجلجامعة سونظومةالتطوير بالمبناء الخطة على الدراسة الذاتية  -

(SWOT) لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية، والفرص والتهديدات الخارجية. 

المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف  -

، وذلك من خالل تحليل الفجوات بين لجامعة سوهاج خطة التطوير التكنولوجى

 .والمستهدفالواقع الحالي 

نشر الثقافة االلكترونية في األداء من أجل تحسين البيئة التعليمية بالجامعة وتوفير  -

 .القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية

جميع العمليات وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلية لتحسين جودة  -

 .ع العاملين بالجامعة، وكذلك نشر الثقافة اإللكترونية بين جميواألنشطة بالجامعة

 .تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحق في المشاركة والمسئولية -

 .وضع مقاييس واضحة لألداء -

المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير  -

 .والتحسين 

منظومة التطوير لتقدم  مجموعة استشارية داخلية وخارجية التقييم الدوري من خالل -

 ,التكنولوجى بالجامعه

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات مع مراجعة  نشر نتائج المتابعة والتقييم -

 .SWOT)) الخارجية

 

 

 

 

 

 االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية 
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من العوامل الهامة لضمان   Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة 

فاعلية الخطة، حيث أن مقابلة احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات 

بمنظومة التطوير التكنولوجى  التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة في توكيد الجودة

دمة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التي تقدمها الجامعة لخبالجامعه 

- :ويمكن تحديد األطراف أصحاب المصلحة على النحو التالي . المجتمع والبيئة

 .وزارة التعليم العالي -

 .إدارة الجامعة والكليات والمراكز والوحدات بالجامعة -

 .أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملون -

 (.... شئون عاملين -دراسات عليا -شئون طالب)جميع اإلدارات العاملة بالجامعة -

 .الطالب -

 .أولياء األمور -

 .المنظمات المختلفة بسوق العمل -

 .المنظمات والهيئات العامة والخاصة -

 .بمحافظة سوهاج الجهات الحكومية المختلفة -

 .بوجه عاممحافظة سوهاج  مجتمع  -

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخطة اإلستراتيجية لإلستفادة مناألطراف أصحاب المصلحة 
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- :لضمان استمرار العمل لتنفيذ الخطة البد من 

تكون هناك قيادة تشجع وتدعم وتؤمن بمصداقية ذلك العمل المتميز لطريق نجاح  أن -2

 .خطوات الخطة كما تحرص دائما على تقديم الدعم الالزم لنظم تكنولوجيا المعلومات 

 .تذليل العقبات التي تواجه مسيرة التقدم التكنولوجي  -1

ية المعلوماتية في جميع تقدم ورقى تقنبدة التعليم والمؤسسات التعليمية ربط ضمان جو -3

 .بالجامعة العمل مناحي

 .مصادر تمويل أساسية من شانه أن يكون الدعامة األساسية لتحقيق األهداف -2

 .التزام جميع اإلطراف وأصحاب المصلحة -1

 .استمرارية سياسة التنفيذ رغم تغير القيادات -1

 .التنسيق والترتيب بين مشروعات التطوير المختلفة على مستوى الجامعة -9

 .المصداقية والتعامل بشفافية وقبول النقض البناء -9

 .شكل دوريمتابعة وتقويم األداء ب -7

نشاء إالتمسك بعمل الهيكل التنظيمى لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة متمثال فى  -21

مركزا للمعلومات موازيا لمركزمعلومات التعليم العالى يضم مخرجات مشروعات 

(ICTP) مشروع تطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات في التعليم  كما هو مقترح بكتاب

 (.انظر الشكل التالى)العالى 

 

 

 

 

 

 

  تنفيذ الخطةضمانات 
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بدايةةةةةةةةة نجةةةةةةةةاح أي خطةةةةةةةةة إسةةةةةةةةتراتيجية هةةةةةةةةو ضةةةةةةةةرورة تحديةةةةةةةةد االحتياجةةةةةةةةات         

 :خالل ما يليي بالجامعة وذلك من الالزمة للمجتمع األكاديمي واإلدار

والتحسين المستمر بأسلوب مبادر للتغيير إتباع إستراتيجية تكاملية متطورة تسعى .2

بهدف إرضاء جميعاألطراف ذات المصلحة مع االلتزام بتوكيد الجودة والشفافية 

 .والمساءلة والمسئولية وتحقيق التميز في األداء 

ألداء وتطبيق فلسفتها نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا والمعرفة والتميز في ا .1

 .وأدواتها وآليات تنفيذها في  جميع إدارات الجامعة ووحداتها وكلياتها المختلفة

تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واالنتماء وزيادة الرضاء  .3

 .الوظيفي لدى جميع العاملين بالجامعة

يشمل  المعلومات بالجامعهنظومة تطوير تكنولوجيا لمستخدام وضع دليل إل .2

، جراءات والقواعد الالزمة للتنفيذالخطط والهياكل التنظيمية والسياسات واإل

تطبيق العمل مع التركيز على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية و

 .احتياجات المستفيد من الخدمة

والعاملين  توافرها في أعضاء هيئات التدريس تحديد المهارات والقدرات الالزم .1

والعمل على تنمية تلك المهارات والقدرات للمستويات المطلوبة عن طريق 

 .التدريب المستمر

في الجامعة  ICTPروعاتمسئول عن استخدام و تطبيق مش توفير كيان إداري .1

 .و ذلك بهدف تطوير و تحسين االداء بالجامعة

في مجال  الكلياتوضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود الجامعة و .9

لكافة عناصر نظومة تطوير تكنولوجيا المعلومات بالجامعه ماستخدام تطبيقات 

 .المجتمع األكاديمي بالجامعة و خارجها

تطوير نظام فعال لالتصاالت والمعلومات وأن يتم جمع وتبادل البيانات  .9

والمعلومات بصورة منتظمة إلجراء الدراسات وتحليل النتائج وتحديد كفاءة 

 .وفاعلية الخطط والتنفيذ

 .وضع نظام لتشجيع ومكافأة التميز في األداء ونشر التجارب الناجحة .7

نظومة لمتوفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في جهود التحسين والتطوير .21

 .لمختلفةا والكلياتتطوير تكنولوجيا المعلومات بالجامعه 

 

 تحديد االحتياجات 
Needs Assessment 
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 .التمويل محدودية مصادر  .2

 .عدم توافر خبرات ثابتة بالجامعة  .1

 .عدم مرونة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالجامعات الحكومية  .3

 .مقاومة التنفيذ من بعض اصحاب المصلحة والمستفيدين  .2

 .عدم التنسيق واالهتمام بين بعض مؤسسات الجامعة  .1

عدم وجود هيكل واضح لمنظومة تطوير تكنولوجيا المعلومات  .1

 .بالجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معوقات تنفيذ الخطة 
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 يالتحليل البيئ:الثالتالفصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الواقع والمأمول لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بجامعة

 .سوهاج 

 نتائج التحليل البيئي لمنظومة التعليم بجامعة سوهاج 

  نتائج التحليل البيئي لمنظومة تطوير نظم وتكنولوجيا

 المعلومات بجامعة سوهاج

  نموذجSWOT  للتحليل البيئي وتحديد اإلستراتيجيات

 البديلة التي سوف تتبعها محاور التطوير 

  تحليل الفجوات 

 دور الخطة لسد الفجوات خالل فترة التنفيذ 
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  الواقع واملأمول ملنظومة تكنولوجيا
 املعلومات جبامعة سوهاج
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 ودعم إختاذ القرارنظم املعلومات اإلدارية  تطوير

 

 طابعة   21تر وجهاز كمبيو 239خوادم و  2وتشمل  نظامساسية للعداد البنية األإ

 .دارات المعنيةتم توزيعها على اإل

  نظمة التشغيلأدرات على العاملين باإل بعضتدريب تم. 

 يا والعاملين عضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العلأنتهاء من بيانات اإل

 .بالجامعة

 لكترونىعمال الكنتروالت والرفع اإلبعض الكلياتال تفعيل التطبيقات فى. 

 

 

  عضو  2221عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة ألقواعد بيانات متكاملة

وبيان  بيانات فى استخراج شهادات الخبرةومعاون واالعتماد على قواعد ال

 .الحالة

  الف طالب وتفعيل خدماتهم  31حوالى ة بيانات لطالب الجامعقواعد

بيان  –د الموقف من التجني –سجل المصروفات  –الكشف الطبى )لكترونيةاإل

 ( الخ... لكترونية الكنتروالت اإل –الحالة 

 لكترونى والتسكين بالمدن الجامعية بسوهاج نظمة الزهراء للقبول اإلأكامل مع الت

طالب بالمدن  3111لتوالى حيث تم قبول وتسكين حوالى للعام الثانى على ا

 ة يالجامع

 ت العليا بالجامعةاقواعد بيانات لطالب الدرس. 

 عضاء ألبشرية واستخراج مرتبات معاونى التكامل مع برنامج الفاروق للموارد ا

 .هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

 لكترونى بين طالب الجامعةثقافة التواصل اإل رنش. 

 عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة ميكنة البيانات المالية أل

 .لكترونياإستخراجها إو

  استكمال تفعيل خدمات طالب المدن الجامعية. 

 

 

 الواقع 

 المأمول 
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 املستودع الرقمىاملكتبة الرقمية وتطوير 
 إنشاء الفهرس املوحد للمكتبات باجلامعه

 

  االنتهاء من ميكنة مكتبات كليات جامعة سوهاج كاملة وعدد تم

 .وعاء معلوماتي علي ثالث مراحل( 297111)مقتنياتها 

 نات مقتنيات الكليات واجراء عمليات ضبط الجودة ايتم االن تحديث بي

 . للتسجيالت الجديده

 يتم اآلن إعداد قاعدة بالمستعيرين وبيناتهم. 

 ت االستعارة اآللية في بعض المكتباتتم تفعيل عمليا. 

 

o  تطوير المكتبة الرقمية بحيث تتيح اإلنتاج الفكرى الوطنى إلى جانب اإلنتاج

 .الفكرى العالمى

o إنشاء الفهرس الموحد لمكتبات الجامعة. 

o  إستحداث آلية تضمن إستمرارية اإلستفادة من مخرجات مشروعات التطوير بعد

 .االنتهاء منها

 رقمى للرسائل والبحوث اجلامعية إنشاء مستودع

 

 

  رسالة جامعية (  2129) تم االنتهاء من عمليات المسح الرقمي لعدد 

 

 .تمهيدا لتبادلها خارجيا تحميل جميع رسائل الجامعه على الشبكة

 المأمول 

 

 المأمول 

 

 الواقع 

 

 الواقع 
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 لشبكة املعلومات التحتيةتطوير البنية استكمال و

 

 

  الجامعة بأجهزة حماية البيانات ودعم امن بتم  دعم  و تطوير مركز المعلومات

 :الشبكات  باالتي

o  جهاز  1عددFortiGate  للعمل كجدار ناري 

o  جهاز  2عددIPS  

o  جهاز  1عددSymantec web gateway  

o  جهاز  2عددIPQ  

o  جهاز  1عددNAC  

  الجامعة بأجهزة سيرفرات و أجهزة تخزين بتم دعم و تطوير مركز المعلومات

 للبيانات  

o  جهاز سيرفر موديل   9عددBlade servers 

o  جهاز تخزين  2عددStorage system   تيرابايت  21بسعه 

o  جهاز  2عددBackup system  

  تم دعم الكليات بأجهزة ربط شبكيDistribution Switches ذات مواصفات

 .ات داخلية كبيرة عالية للكليات ذات شبكات معلوم

  تم دعم أجهزة ربط شبكي فرعيةedge switch  بمواصفات مناسبة بديال عن 

 .طبقا الحتياجات الجامعة unmanaged switchesالـ 

 وحدات ربط السلكية إلتاحة خدمات الشبكة للطالب بأماكن بعض تم توفير

 .التجمع بالكلية او المجمع

  مجال إدارة وصيانة ومتابعة تشغيل شبكات   ةالكوادر بالجامعبعض تم تدريب

 .المعلومات

  يتم متابعة تفعيل وتشغيلNAC    وتحقيق االستفادة القصوى من التراخيص

 .المتاحة

 تم رفع القدرة على تخزين ومعالجة البيانات. 

 شبكة الفيديو كونفرانس بالجامعة تم تركيب. 

 

 

 الواقع 
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  بالشبكة أداء العملكفاءة رفع. 

 القديمبمقر الجامعة ه ربطتجهيز البنيه األساسية لمقر الجامعه الجديد و. 

 ربط جميع المباني داخل الجامعة بخطوط ربط فيبر منفصلة. 

 مباني المستشفى الجديد بمقر الجامعة بخط فيبر ةربط شبك. 

   دعم جميع مباني الجامعة  بأجهزة ربط شبكيDistribution Switches ذات

 .مواصفات عالية

 دعم جميع مباني الجامعة بأجهزةmanaged switches  بدال من

Unmanaged switches  

 تدريب الفنيين على إعمال خطوط الفيبر من تركيب و اختبار. 

 ى أعمال صيانة السويتشات و ضبطهاتدريب الفنيين عل. 

  تدريب المهندسين على إعمال إدارة الشبكة من خالل برامج اإلدارة المتخصصة

 .ه إعطاء تقارير مجمعة عن الحالة العامة للشبكةكيفيو 

 تأمين الشبكة من خالل برامج الحماية  المتخصصة و كيفية إعطاء عمل سياسة

 .تقارير مجمعة عن الحالة األمنية العامة للشبكة

  تعيين فنيين متخصصين في  أجهزةUPS  ومتابعة حالتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 المأمول 
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 وإلتصاالت ستخدام تكنولوجيا املعلوماتإالتدريب على النهوض ب

 

 

 

     يوضةةةةةةةح الجةةةةةةةدول االتةةةةةةةي اعةةةةةةةداد المتةةةةةةةدربين علةةةةةةةي مسةةةةةةةتوي

 :الجامعة

 

دورات المسار االساسي 

 والمتقدم والمتخصص

 االجمالي

 موظفون

أعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونيهم

أعداد 

/ المتدربين

 مسار كامل

911 237 2212 

أعداد 

/ المتدربين

 دورة

3919 2793 1931 

 

 

 

 التدريب المقترخ من قبل خطة ضمان االستمرارية لمشروع  تفعيل

مركزالتدريب على نظم إدارة التدريب بالتعليم العالى وإعتماد 

 .وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بجامعة سوهاج

 فريق متميز من المدربين من بين أعضاء هيئة التدريس  أن يتوفر

وكذلك الهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة في مسارات التدريب 

 . المختلفة

  بتدريب العاملين بالقطاع العام والخاص المزمع إنشاؤه يقوم المركز

أفراد  على مهارات تكنولوجياالمعلوماتواإلتصاالت وكذلك تدريب

 .المجتمع الخارجى للجامعه

 الواقع 

 

 المأمول 
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 البوابة اإللكرتونية  تطوير

 

 

  سوهاجإدارة المحتوى وتحديث وتطويرالموقع الحالي لجامعة. 

  باللغة العربيةالجامعه التحديث والمتابعة لمواقع كليات. 

  الجودة بكليات العلوم والطب تحديث ومتابعة المواقع اإللكترونية لمشاريع

 .والبيطرى والزراعة

  مواصلة نشاط جمع وإرسال األخبار عبر البريد اإللكتروني الجامعي المقدم من

 .ICTPمشروع  

  ومعاونيهم الذاتية ألعضاء هيئة التدريس ةسيرلاإنشاء موقع استكمال. 

 طلب إدارة إنشاءموقع لنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بناءًا على مرحلة

 المشروع بالقاهرة

 إنشاء مواقع لقسمي لغات شرقية وآدابها و لغة فرنسية وآدابها بكلية رحلةم

 موقع لألقسام 23لمشروع  بالكلية اآلداب ليصبح عدد المواقع التى أنشأها ا

 ومنتسبى جامعة سوهاج من خالل صفحة  لبوابةتواصل بين فريق العمل با هناك

لغ عدد ببالموقع و( http://www.facebook.com/sou.univ: )فيس بوك

 .31/7/1122صديق حتى  1211أصدقاء الصفحة أكثر من 

  عبر ومنتسبى جامعة سوهاج  لبوابةاتواصل بين فريق العمل بهناك صفحة 

(http://www.youtube.com/user/sohaguniv )

(http://twitter.com/#!/sohaguniversity ) ) 

 موقع رعاية أعضاء هيئه التدريس وموقع المجلة الدولية لآلثار  إنشاء رحلةم

 .وموقع معمل تطبيقات الفيزياء

 

 

  العلميةزيادة البيانات المتاحة بالبوابة الإللكترونية على مستوى األقسام. 

 تأهيل أفراد  بمواقع الكليات على استخدام تقنيات البوابة اإللكترونية. 

 بناء تطبيقات ترتبط بالخدمات المتاحة بالجامعة. 

 تصميم مواقع شامله لجميع مؤسسات الجامعه . 

 المأمول 

 

 الواقع 

 

http://www.youtube.com/user/sohaguniv
http://twitter.com/
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 إتاحة الخدمات المقدمة لطالب المرحلة الجامعية األولى على مدار خطه خمسيه. 

  المقدمة لطالب  الجامعة لكل المراحل كذلك مرحلة الدراسات إتاحة الخدمات

 .العليا

  إتاحة الخدمات المقدمة لكل أعضاء هيئه تدريس الجامعة. 

 السماح للقطاع الخاص والمجتمع المدني باالستفادة من الخدمات المقدمة . 

 إسكان الطالب وإتاحة طلبات القبول ى المدن الجامعية. 

 اإللكترونية عرض المقررات الدراسية. 
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 تفعيل التعلم اإللكرتونى

 

 

 11 

 3 

 3 

 

 

 

 نشر ثقافة تفعيل المقررات اإللكترونية. 

 استكمال نشر المقررات اإللكترونيه وتفعيلها 

 السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات الجامعة المختلفة لإلشتراك  قيام

فى مكتبة الوسائط الرقمية عن طريق مواقع التواصل اإللكترونى ونشر 

 .البوسترات والدعوة على موقع الجامعة

 ةثقافة التعلم االلكترونى بالجامعنشر على لتدريب ةاخط مواصلة. 

 اإللكترونيةتدريب الطالب على استخدام المقررات  مواصلة. 

 اإللكترونيةتدريب االساتذه على ادارة المقررات  موصلة. 

 

 

 

 

 الواقع

 المأمول
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 ملنظومة التعليم جبامعة سوهاج (SWOT)ٍنتائج التحليل الرباعي
جامعةةةةةةةة سةةةةةةةوهاج بنةةةةةةةاًءا  ليم بؤؤلمنظومةةةةةةةة التعةةةةةةة بيئةةةةةةةيجةةةةةةةاءت نتةةةةةةةائج التحليةةةةةةةل ال 

جرتهةةةةةةةةةا وحةةةةةةةةةدة التخطةةةةةةةةةيط اإلسةةةةةةةةةتراتيجي أدراسةةةةةةةةةة الميدانيةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةي ال

بالجامعةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةالل إسةةةةةةتخدام إسةةةةةةتطالعات الةةةةةةرأي والمقةةةةةةابالت مةةةةةةع جميةةةةةةع         

 :العاملين بالجامعة، وكانت النتائج كالتالي

يم جبامعة التعل ات ملنظومةدهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديأ
 :سوهاج

 

 .حرص إدارة الجامعة علي تقديم الدعم البناء إلصالح العملية التعليمية والنهوض بها -1

توافر عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي درجات علمية من الخارج و عدد  -2

من معاوني أعضاء هيئة التدريس مبعوثين بالخارج و أخرين تم تدريبهم علي برامج 

 (ICDL) و ال  ICTP ،CIOAP  ،FLDPمثل 

مركز تنمية قدرات :  توافر عدد من المراكز و الوحدات الداعمة لعملية التطوير مثل -3

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و وحدة إدارة المشروعات و مركز ضمان الجودة 

 .بالجامعة و وحدة للتخطيط االسترااتيجى

 .الكليات توفر موارد مالية للجامعةوحدة ذات طابع خاص تتبع ( 11)توافر عدد  -4

 (Digital Library)وجود مكتبة الكترونية مركزية  -5

وتخصيص  جديدًا للجامعة وبدء اإلنشاء به فدانًا لتكون مقرًا 911تخصيص مساحة  -6

 .مبني كامل لمركز المعلومات وشبكة اإلتصاالت

لبيانات اإللكترونية و توافر البنية التحتية اإللكترونية بالجامعة حيث تتوافر قواعد ا -7

( 129)معماًل للحاسب اآللي بها ( 11)معامل للحاسب اآللي، حيث تضم الجامعة عدد 

 .جهاز كمبيوتر

طالبًا و طالبة ( 1111) مبني و تستوعب عدد (  22) وجود مدينة جامعية تتكون من  -8

 .وجبة في الساعة الواحدة 1111و مطعم مركزي بالجامعة بطاقة 

 :مباني و يضم( 9)جامعي يتكون من عدد وجود مستشفي  -9

  صيدلية( 1)قسمًا إكلينيكيًا و مزود بعدد  12العيادات الخارجية تمثل. 

 جامعة سوهاجلمنظومة التعليمب نتائج التحليل البيئي 

 

 نقاط القوة: أواًل
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  ارئوللطمستشفي. 

 وقاعات للمؤتمرات ومعامل مجهزة إلي حد ما بأجهزة للفصول الدراسية  انيمب

 .تعمل بكفاءة إلكترونية

 المستشفي المجاني. 

  الحاالت الحرجة-جراحات)لتدعيم طاقة المستشفىإنشاء ثالثة مباني جديدة-

 (اقتصاديقطاع

كتاب ( 239,122)مكتبة موزعة علي مختلف كليات الجامعة تضم ( 33)وجود عدد  -11

 .و مشروع للمكتبة الرقمية

وجود مركز للتعليم المفتوح وبرامج الدراسة باللغة اإلنجليزية وبرامج جديدة  -11

برنامج اللغة (برنامج اإلدارة التخصـصـية –برنامج اللغة اإلنجليزية والترجمة )

 يسـاهم في تلبية متطلبات المجتمعبالجـامعة مما  األلمانية

 

 

 اتئة تدريس في بعض الكليات مثل كليارتفاع معدل عدد الطالب لكل عضو هي -1

 الكليات الجديدةلمية لألقسام في وعدم استكمال الهياكل الع واالداب والتربية التجارة

 .وكذلك بكلية العلوم

 . العجز في العمالة الفنية المدربة في المعامل والورش  -2

 .عجز في التجهيزات و المعامل و الورش بالكليات الحديثة بالجامعة -3

 . خري المحلية والدولية األكاديمية بين الجامعة والجامعات ضعف الروابط العلمية واأل -4

 . عدم وجود خطط بحثية في غالبية األقسام العلمية -5

 . ضعف الربط بين البرامج البحثية و احتياجات المجتمع -6

عـدم وجود إسـتراتيجية واضـحة المعـالم لتسويق الخـدمات المقـدمة من الوحدات ذات  -7

 .الطابع الخاص 

 . ليه لمتابعة خريجي الجامعة آعدم وجود  -8

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

الجديد بسوهاج الجديدة بسبب عدم إستكمال بين مقرالجامعة القديم والمقر بطء الربط -11

 .الطريق المؤدي إليها

 .ضعف الموازنة العامة للجامعة -11

 

 

 

 نقاط الضعف: ثانيًا
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التعليم لدعم وباألخص حرص وزارة للدولة لتطوير التعليم الجامعي التوجه العام  -2

 .التطوير

حاجة المجتمع المدني بمحافظة سوهاج إلي خريج ذات كفاءة عالية وخبرة متميزة  -1

 .إلخ... للعمل بمجاالت الصناعة والزراعة والتقنية المعلوماتية

وجهات أخرى مانحة لة من قبل وزارة التعليم العالي وجود مشروعات التطوير الممو -3

 .الدولي واإلتحاد األوربيمثل وزارة اإلتصاالت والبنك 

 . تطبيق نظام الجودة واالعتماد بالجامعات -2

 –المطار )دعم القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة إلقليم جنوب الصعيد  -1

، إستصالح أراضي المناطق الصناعية الجديدة –ية لتنمية السياح –الجامعة الجديدة 

 .(صحراوية

سوهاج مما يؤدي لالستفادة من خبرات امعة جقرب المسافة بين جامعة أسيوط و -1

 .جامعة أسيوط في الجوانب العلمية واألكاديمية واإلدارية

 .في النطاق الجغرافي للجامعة تقعوجود مقومات ثقافية و طبيعية  -9

 

 

 .  ضعف اإلمكانات المالية المخصصة للبحث العلمي من قبل وزارة التعليم العالي -1

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

 . ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم  -3

وجود بعض القوانين واللوائح القديمة التي ال تتناسب مع حركة التطوير مثل المركزية  -4

 .  الشديدة و خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب المالية 

من الخريجين مما يجـعلهم غير جـادين في الدراسة  عدم وجود فـرص عمل لكثير -5

 . وبخـاصة الكليات النظرية

 .عدم وجود مدارس متميزة للغات في النطاق الجغرافي للجامعة -6

 .انخفاض المستوي االقتصادي في النطاق الجغرافي للجامعة -7

انخفاض المستوي الصحي وارتفاع نسبة األمراض المزمنة والخطيرة بالنطاق  -8

 .ي للجامعةالجغراف

 الفرص: ثالثًا

 

 التهديدات: رابعًا
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 .ومساهمة الجامعة وجود دعم مادي من وزارة التعليم العالي ووزارة االتصاالت -2

 .زارة التعليم العاليبو ICTPمشروعات جميعمع التعاقد  -1

 .المدربين في مختلف مناهج التخصصات من أعضاء هيئة التدريس توافر عدد -3

 .بمستوى جيدمعمل حاسب  11وجود عدد -2

 .بمقر الجامعةاإلنشاء قيدات تخصيص مكان لمركز المعلوم -1

 -وجود نظام تأمين وحفظ بيانات -ربط شبكي ال بأس به)افر البنية التحتية اإللكترونية تو -1

 (.إلخ...   Video Conference وجود نظام نقل المؤتمرات المرئية

 .تخصيص مبنى منفرد بمركز المعلومات بمقر الجامعة الجديد  -9

 .دعم القيادة العليا بالجامعة للنهوض وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة -9

وجود سنترال جديد على أحدث مستوى تقنى لربط أماكن الجامعة وأماكن تشغيل أجهزة  -7

 .بالقديمالحاسب لربط المقر الجديد 

 .وجود معامل خاصة لرعاية المكفوفين -21

 .وجود المكتبات الرقمية -22

 .توفر قاعدة بيانات متكاملة لنظم إدارة المعلومات  -21

 .الوحدات الحسابية تحت اإلنشاء تقنية  -23

 .وجود مركز صيانة األجهزة -22

 

 

 

 

 

  تطوير نظم لمنظومة نتائج التحليل البيئي

 وتكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج

 

 نقاط القوة
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 .لتشغيل األجهزة الكفاءة العالية الخبرة عدم توافر الموارد البشرية ذات  -2

 .ضعف مرتبات العاملين بالصيانة والمهندسين المتخصصين -1

ليتوافق مع  لموحد لمركز المعلومات بالجامعةدارى االهيكل اإل تأخر إعتماد -3

 .مقترح وزارة التعليم العالى

 .تنسيق بين مشروعات تطوير تكنولوجيا المعلومات إستجابةلل عدم وجود -2

 .المعالم لتسويق خدمات تكنولوجيا المعلومات عدم وجود إستراتيجية واضحة  -1

 .عدم وجود آلية لمتابعة مخرجات مشروعات تطوير تكنولوجيا المعلومات  -1

فترات متباعدة عن طريق عدد  لىنظرا لتحديث البنية التحتية لجامعة سوهاج ع -9

إلى  ىة األداء األمر الذي أدءمنالشركات المختلفة وتوريد أجهزة متنوعة في كفا

 .نظرًا لتنوع مصدرها وعدم توافقها احيانًا لبنية التحتيةجهزة السيئة ألالحالةا

 .ضعف البنية التحتية لشبكة االتصاالت القديمة  -9

 .عدم استكمال البنية التحتية بمقر الجامعة الجديد ومقر الجامعة القديم  -7

 ن بالمكانس العامليازدحام وضيق مكان مركز المعلومات بالجامعة القديم وتكد -21

 . ICTPوعدم إستكمال فرق العمل بمشروعات 

 

 

 .التوجه العام للدولة ووزارة التعليم العالي لتطوير تكنولوجيا المعلومات -2

 .بوزارة التعليم العالى ICTPوجود مشروعات التطوير   -1

دعم القيادة العليا لوزارة التعليم والجامعة لتحقيق التقدم المستمر وإنشاء مراكز   -3

 ..لتنمية الموارد المالية والبشرية

ستفادة من إلقرب المسافة بين جامعة أسيوط وجامعة سوهاج يعطى فرصة ل  -2

 .خبرات جامعة أسيوط 

عمل كثرة المؤتمرات وورش الوITIدعم وزارة االتصاالت وخاصة معهد   -1

 .المهتمة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات

 .الوحدات الحسابية نظومة دعم وزارة المالية لتطوير م  -1

 

 

 

 

 الفرص

 نقاط الضعف
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 .ضعف مرتبات الفنين والمهندسين بالشبكة   -2

نقص المهارات الفنية لبعض من )كفاءات بشرية ذات خبرة كافيهإلى ارفتقاإل -1

 (.العاملين

 .عدم وجود موارد مالية   -3

 .عدم وجود وظائف ثابتة مستقرة لمهندس الشبكة والفنيين  -2

عدم وجود خطة تسويقية تعتمد علي إحتياج سوق العمل لخدمات نظم  -1

 .وتكنولوجيا المعلومات

عدم وجود بنية تحتية بمقر الجامعة الجديد لشبكة المعلومات وعدم استقرار   -1

 .االتصال بين مقري الجامعة 

 .سوء استخدام خدمات اإلنترنت بجميع العاملين بالجامعة   -9

المعمول بها لربط نقاط  عدم التزام مستخدمي الشبكة بالقواعد واألسس  -9

 .االتصال

 .بعد المسافة بين الشركات الموردة لألجهزة بالقاهرة وجامعة سوهاج  -7

 .عدم ثبات التيار الكهربي بالجامعة   -21

 شبكة الجامعة  Attack مشكلة اختراق -22

 .حديثةنظم ب ضعف التنسيق بين إدارات الجامعة وكلياتها -21

تمثل عائقًا أمام الوصول الكترونيا لتفعيل المقررات طلوبة ندرة المعامل الم -23

 .بالمقررات إلي أفضل صورة لتفعيلها وتحقيق نتائج تعليمية أفضل

 .ضعف قدرات أعضاء هيئة التدريس في إستخدام التقنيات الحديثة -22

 .نقص عدد أجهزة الكمبيوتر  -21

نقل وتداول المعلومات ووصولها إلي م المعلومات بالجامعة وصعوبة ضعف نظ -21

 .صانعي القرار في الوقت المناسب لحداثة اإلعتماد علي التقنيات الحديثة

 

 

 

 

 

 التهديدات
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 البيئة الداخليةتحليل 

 

 

 

 

 

 

 البيئة الخارجيةتحليل 

 :نقاط القوة

 

وجود دعم مادي من وزارة التعليم العالي  -0

 .ووزارة االتصاالت

 ICTPتوافر عدد من المشروعات  -6

توافر عدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين  -7

 .في مختلف مناهج التخصصات 

تخصيص مكان لمركز المعلومات بالجامعة تحت  -3

 اإلنشاء  بالجامعة

 .توافر البنية التحتية اإللكترونية  -2

تخصيص مبنى منفرد بمركز المعلومات بمقر  -2

 .الجامعة الجديد 

دعم القيادة العليا بالجامعة للنهوض وتطوير  -2

 .تكنولوجيا المعلومات بالجامعة

 ت متكاملة لنظم إدارة المعلومات توفر قاعدة بيانا -0

 .وجود المكتبات الرقمية -3

فريق تسويق لتسويق خدمات و مخرجات وجود  -01

 المشروعات

 

 :نقاط الضعف

عدم توافر الموارد البشرية ذات الكفاءة  -0

 العالية لتشغيل األجهزة

ضعف مرتبات العاملين بالصيانة  -6

 .والمهندسين المتخصصين

عدم استكمال الهيكل األدارى الموحد  -7

 .لمركز المعلومات بالجامعة 

تطوير عدم وجود تنسيق بين مشروعات  -3

 .تكنولوجيا المعلومات 

عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم  -2

 .لتسويق خدمات تكنولوجيا المعلومات 

عدم وجود آلية لمتابعة مخرجات  -2

 .مشروعات تطوير تكنولوجيا المعلومات 

ضعف البنية التحتية لشبكة االتصاالت  -2

 .القديمة 

عدم استكمال البنية التحتية بمقر الجامعة  -0

 .قر الجامعة القديم الجديد وم

ازدحام وضيق مكان مركز المعلومات  -3

 .بالجامعة القديم وتكدس العاملين بالمكان

 

 الفرص

 SOإستراتيجية 

 التوسع والنمو

 

إستراتيجية تقوم  علي إستخدام كل الفرص لتنمية وتطوير 

 ICTPجوانب القوة بمشروعات 

 WOإستراتيجية 

 التطوير والتحسين

 

إستراتيجية تقوم  علي إستخدام كل الفرص لتقليل 

 ICTPوتطوير جوانب الضعف بمشروعات 

 التهديدات

 STإستراتيجية 

 الثبات واإلستقرار

 

الثبات علي جوانب القوة من أجل تقليل التهديدات 

 ICTPلمشروعات 

 WTإستراتيجية 

 اإلنكماش والتقليل

 

تقليل وتخفيض جوانب الضعف وتقليل التهديدات من 

 أجل اإلستمرار في التطوير

للتحليل البيئي وتحديد اإلستراتيجيات البديلة  SWOTنموذج 

 ا الخطةالتي سوف تستخدمه

 

 لنمو والتوسعا((SOإستراتيجية 

استخدام نقاط القوة والفرص الخارجية 

المتاحة في التغلب علي نقاط الضعف 
والتهديدات الخارجيبة ولتحقيق الغايات  

 .واالهداف االستراتيجه للخطة 
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 سد الفجوة المستهدف الوضع الحالي لمحاورا

كفاءة تطوير وتحسين  -

 ومركز وأداء شبكة

 .المعلومات بالجامعة

 

ضعف مستوى أداء  -

شبكة المعلومات 

 .مشكالت عديدةتجدو

عدم ربط الكليات  -

الجديدة بمقر الجامعة 

 .الجديدة بمدينة الكوامل

ة سعة وقدرة دزيا -

شبكة المعلومات 

ت جدبالجامعة و

 مشكالت عديدة

ربط الكليات الجديدة  -

لشبكة المعلومات 

 بالجامعة

عمل مناقصات  -

لشراء أجهزة 

  serverسيرفر 

 .جديدة

تطوير البنية التحتية  -

المناسبة لتوصيل 

المعلومة والمعرفة التي 

يحتاجها المجتمع 

األكاديمي واإلداري 

 .بالجامعة

ضعف البنية التحتية في  -

بعض كليات الجامعة 

 –من نقاط االنترنت )

 .الخ  –أجهزة حاسب 

إيجاد بنية تحتية قوية  -

بتوفير  تسمح

المعلومات والمعارف 

بالكم والكيف 

المناسبين للمجتمع 

األكاديمي اإلداري 

 .بالجامعة 

توفير عدد زيادة  -

من أجهزة 

 serverسيرفر 

. 

تحويل مكتبات الجامعة  -

إلى مكتبات الكترونية 

في كل الخدمات التي 

تقدمها للمجتمع 

 .األكاديمي

 

علي اعتماد المكتبات  -

النظم التقليدية من 

الفهرسة واالستعارة 

 .والجرد 

جعل كل الخدمات التي  -

تقدمها المكتبات تتم 

 .بطريقة الكترونية 

تدريب جميع  -

العاملين على 

نظام مكتبة 

 .المستقبل 

إنشاء المستودع الرقمي  -

لرسائل  الماجستير 

 .والدكتوراه 

مازال االعتماد على  -

الرسائل الورقية لرسائل 

 .الماجستير والدكتوراه 

إتاحة رسائل  -

الماجستير والدكتوراه 

 .بصورة الكترونية 

رفع الرسائل  -

على نظام مكتبة 

 .المستقبل 

 

 تحليل الفجوات 
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 سد الفجوة المستهدف الوضع الحالي المحاور

تفعيل وتطوير البوابة  -

 .االلكترونية للجامعة

عدم معرفة الكثير من  -

المجتمع االكاديمى 

بالجامعة باألخبار 

 .الخاصة بالجامعة

عدد انخفاض  -

ومهارات القائمين 

على البوابة 

 .االلكترونية

سرعة نشر األخبار  -

على البوابة لجميع 

 .العاملين بالجامعة

القائمين تطوير وتدريب -

على العمل فى البوابة 

 .اإللكترونية

تدريب العاملين  -

بالبوابة اإللكترونية 

على أحدث األساليب 

للعمل فى البوابة 
 .اإللكترونية

 إيجاد وتطوير نظم -

المعلومات اإلدارية 
 واتخاذ القرار

إعتماد معظم إدارات  -

الجامعة على العمل 

والتواصل الورقي 
 .الى اآلن

تحويل جميع الخدمات  -

التي تقدمها إدارات 

الجامعة إلى صورة 
 .إلكترونية

تدريب العاملين فى  -

عى MI Sمشروع

تحويل العمل من 

الورقي الى 

 .اإللكترونى

تصميم نسبة كبيرة من  -
 .مقررات الكترونية

مازال نسبة كبيرة من  -

المقررات لم يتم 

تحويلها الى صوره 

 .الكترونية

زيادة نسبة المقررات  -
 .االلكترونية

تشجيع أعضاء هيئة  -

التدريس لتحويل 

مقرراتهم إلى الصورة 

 .االلكترونية

نشر ثقافة استخدام  -

تكنولوجيا المعلومات 

بصورة احترافية داخل 

 .الجامعة

معدالت إنخفاض  -

إستخدام تكنولوجيا 

المعلومات لدى جميع 

 .العاملين بالجامعة

زيادة معدالت نشر  -

ثقافة إستخدام تكنولوجيا 

المعلومات لدى جميع 

 .العاملين بالجامعة

زيادة الدورات  -

التدريبية لجميع 

العاملين بالجامعة على 

 .مدار العام
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 مما لكتروني في جميع إداراتها و خدماتها، اإلستخدام ضرورة تأهيل الجامعة لال

على التطوير والتحسين المستمر لجودة العملية التعليمية والبحثية والعمليات يساعد 

 .المساندة بالجامعة

  وتوفير لكتروني، والتعليم المفتوح، والتعليم عن بعداإلالتوسع فى استخدام التعليم ،

، و تطوير استخدام المكتبات الرقمية في تطوير حقيق ذلكرد والبنية الالزمة لتالموا

 .بحث العلمي ألعضاء هيئة التدريسال

  تسويق خدمات الجامعة االستشارية والبحثية واالهتمام بقضايا البيئة والمجتمع

التوسع فى البحوث والعمل على المساهمة الفاعلة فى التنمية المستدامة عن طريق 

، وإسهامات المراكز والوحدات ذات الطابع ددة التخصصاتالبحوث متعالهتمام بوا

 .الخاص بالجامعة والكليات

 هتمام بالتدريب المستمر للقيادات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونةاال ،

والعاملين لرفع الكفاءة والفعالية وتحقيق التميز فى األداء الجامعي والبحثي وخدمة 

 .والبيئة المجتمع

  وكذلك العمل علي نشر ثقافة العمل البنية التحتية للجامعة والكلياتاالهتمام بتحسين ،

معاونيهم و كذلك بين جميع االدارات ي بين جميع أعضاء هيئة التدريس ولكتروناإل

 .الموجودة بالجامعة

 تحديث قواعد البيانات. 

  المعلوماتتوفير األجهزة والمعدات الحديثة لنظم وتكنولوجيا. 

 ةتحديث البوابة اإللكترونية بالجامع. 

  التدريب المستمر لفرق العمل على أحدث البرامج و األجهزة فى مجال تكنولوجيا

 .المعلومات

 إعتماد هيكل تنظبمى وتوصيف وظيفى لفرق العمل. 

 تقييم جودة أداء الخدمات اإللكترونية. 

 تقييم أداء فرق العمل بتكنولوجيا المعلومات. 

 

 

 

  دور  الخطة لسد الفجوات خالل فترة التنفيذ 
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 رؤية جامعة سوهاج لتطوير:الفصل الرابع

 نظم وتكنولوجيا املعلومات

 

 

 

 

 

 الرؤية 
  الرسالة 
 هداف األ 
 ستراتيجيةإلركائز ا 
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توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت كأّداة فعالة بالتعليم العالى من 

والتقنية ساليب العلمية خالل مركز معلومات للجامعه يعمل بأحدث األ

ويساهم فى إستحداث أنماط تعليمية جديدة، وتحقيق الميكنة المتكاملة 

 .لإلّدارة الجامعية تعمل على أسس لضمان الجوّدة على مستوى العالم

 

إنّشاء وتطوير مركز معلومات بالجامعة لدعم التعليم باستخدام أحدث 

لوماتية المتاحة عالميا تكنولوجيا المعلومات وتوفير الّبنية األساسية المع

 .وإقليميا ومحليا لتكون فى خدمة مجتمع المستفيدين

 

 

تغطى كل مؤسسات تطور الّبنية األساسية لّشّبكة معلومات الجامعة ل -1

 الجامعة وإّدارتها

تخاذ القرار إستخدام تطّبيقات نظم المعلومات اإلّدارية وّدعم تفعيإل -2

 .بالجامعة 

التعليم االلكتروني والّبحث عن التعليم الذاتي طّبيق نظام على تلعمل ا -3

 .من خالل التواصل االلكتروني

توفير مصاّدر المعلومات االلكترونيةمن الكتب والمراجع والدوريات  -4

 .وإتاحتها عن طريق شّبكات المعلومات 

إنّشاء مركز معلومات بالجامعة يقدم خدمات تعتمد على تقنيات  -5

 :عليم بهدفالمعلومات واالتصاالت في مجال الت

 .تحويل المقررات إلى الصّبورة االلكترونية  - أ

 هداف األ

 الرؤية 

 الرسالة 
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ام تقنيات تدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف واستخد - ب

 المعلومات واالتصاالت 

 .ميكنة العمل بالمكتّبات الجامعية   - ت

رفع قدرات ومهارات الجهاز األكاّديمي واإلّداري في مؤسسات  - ث

تقنيات المعلومات التعليم العالي والّبحث العلمي في التعامل مع 

 .واالتصاالت والوسائط المتعدّدة

التحديث المستمر للّبرامج العلمية والتدريّبية والمناهج الدراسية  - ج

وطرق تدريّبها واستحداث أنماط جديدة من التعليم تتواكب مع 

 .التطور العالمي وتغطى الطلب المتزايد على التعليم العالي 

 

 

 املعلومات جبامعة سوهاجمركز 

قامت الجامعة بدعم آليات النهوض بمستوى أساليب التقنية واستخدام احدث تكنولوجيا 

ر جديد بالجامعة لمركز معلومات مقمثل ذلك في الموافقة على إنشاء المعلومات حيث ت

 119لمركز معلومات التعليم العالي الذي تم إنشاؤه طبقا للقرارالجمهورى رقم  مواٍز

 2772لسنة  21والكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رقم  2792لسنة 

والذي ينص على إنشاء مراكزمعلومات بالجهات والمؤسسات بالدولة مع إجراء بعض 

 ...( ,إدارة التعليم االلكتروني مات ومثل إدارة بوابة المعلو)اإلضافات 

تعتمد على استحداث كيانات جديدة بالمجلس  ICTPكانت الرؤية األساسية لمشروع لماو

األعلى للجامعات بحيث تكون نواة لمركز معلومات للتعليم العالي بالمجلس األعلى 

د انتهاء بدعم استمرارية تلك الكيانات بع األعلي للجامعات تعهد المجلسفقد , للجامعات 

 .  ICTPفترة تمويلها من مشروع 

ووضع خطط لدعم واستمرارية , ICTPوتأكيدا على االستفادة من مخرجات مشروع 

إلنشاء مركز  31/1/1121فى 72تم إصدار قرار رئيس الجامعة رقم , تلك المخرجات

دعم كل  إلي معلومات لجامعة سوهاج موازلمركز معلومات التعليم العالي يهدف

مؤسسات الجامعة باستخدام احدث تكنولوجيا المعلومات والعمل على توفير البيانات 

والمعلومات المتاحة عالميا وإقليميا ومحليا لتكون في خدمة مجتمع المستفيدين بمنظومة 

  ركائزاإلستراتيجية 
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على أن يضم ...(-مجتمع مدني-عاملين-طالب-أعضاء هيئة تدريس )التعليم العالي 

بتمويلها وإنشائها  ICTPمعة جميع الكيانات التي قام مشروع مركز المعلومات بالجا

 : بالمجلس األعلى للجامعات وهى

 شبكة المعلومات بالجامعة -2

 .مركز نظم المعلومات اإلدارية ودعم اتخاذ القرار -1

 .المركز القومي للتعليم االلكتروني -3

 .وحدة المكتبة الرقمية -2

 .وماتالوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعل -1

 .البوابة االلكترونية بالجامعة  -1

وعلية فيمكن توحيد منظومة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ووضع تصور للهيكل 

التنظيمي لمركز المعلومات بالجامعة مواذيا لمقترح وزارة التعليم العالي كما هو مبين 

 :بالشكل التالي 
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 الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات
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 باجلامعة مهام مركز املعلومات 
توحيد األسس والمعايير الفنية التي يتم على أساسها تبادل المعلومات داخل الجامعة  -

 .أو خارجها

وضع السياسات والخطط اإلستراتيجية والتنفيذية لتطوير منظومة المعلومات على  -

مع وفى ضوء الخطة القومية للمعلومات , مستوى الجامعة في ضوء احتياجاتها

 .مراعاة ربطها بأهداف الوزارة

 .التخطيط اإلستراتيجي للموارد المفتوحة لنظم المعلومات داخل الجامعة -

دراسة كل ما يتعلق باألنشطة والمهام الموكلة للجامعة والمتغيرات المتعلقة بنطاق  -

عمل الوزارة والقطاع الذي يتبعه والمشروعات المقترحة أو التي يتم تنفيذها 

لك لإللمام بكل ما يخص الجامعة ويفيد في تخطيط نظم تكنولوجيا وذ, بالفعل

 .المعلومات

, ستخراج البيانات واإلحصاءات الالزمة على مستوى الجامعةإاإلشراف على  -

 .ووضع خطة لتدقيق وتداول المعلومات خاصة وقت الالزمات

 .من وحماية المعلومات على مستوى الجامعةأوضع سياسة  -

 .نظم المعلومات وتحديد المعايير الخاصة بها وضع وتطوير سياسات -

 .وضع الخطط لمراعاة وتدقيق وتداول البيانات والمعلومات -

 أهداف مركز املعلومات
تقديم الدعم الفني لكافة أقسام ووحدات الجامعة لتسهيل التعامل مع شبكة  .2

 .المعلومات واالتصاالت باإلنترنت

استخدام الحاسبات وشبكة مساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في  .1

 .المعلومات ونشر بحوثهم ورسائلهم

تصال بشبكة المعلومات المحلية والعالمية وتوفير روابط إلالعمل على تيسير ا .3

 .التعاون العلمية والثقافية ألعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الجامعة

 .عة لهاتيسير االتصال ونقل المعلومات بين اإلدارات الجامعة والمراكز التاب .2

 .تيسير االتصال بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بعضهم ببعض .1

المعاونة في تحديث نظم المعلومات اإلدارية والمالية في كافة األقسام والكليات  .1

 .واإلدارات بالجامعة

تنظيم برامج تدريب الطالب والعاملين في الجامعة وكافة أجهزة الدولة  .9

 .وغيرها والقطاع العام والخاص
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المعاونة في تصميم برامج نظم الحاسبات للجامعة والوزارات والمؤسسات  .9

 .والهيئات والشركات

اإلسهام في تسويق الخدمات واالستشارات التي تقدمها الجامعة ممثلة في  .7

كلياتها ومعاهدها ومراكزها ووحداتها ذات الطابع الخاص ألجهزة الدولة 

 .والقطاع الخاص والعام وغيرها

ظيم المؤتمرات وعقد الحلقات واالجتماعات والدورات الالزمة لتنفيذ تن .21

 .األهداف السابقة

الهدف من إنشاء مركز المعلومات هو تحقيق إستراتيجية وزارة التعليم العالي  .22

وإتاحة المعلومات وتداولها بشكل مباشرو , نحو رفع البنية األساسية للمعلوماتية

تعامل معها من خالل التدريب الموجه سريع وتهيئة المجتمع الجامعي لل

والوصول على الميكنة الكاملة إلدارة العملية التعليمية ومن ثم رفع . والمستمر

 . كفاءة العملية التعليمية والبحثية إلى الحد األقصى

 

 

مدينة ) (بالكوامل)بمقر الجامعة الجديد لشبكة المعلومات إنشاء بنية أساسية  -2

 (سوهاج الجديدة

 .ربط شبكي بين مقر الجامعة القديم والمقر الجديد  -1

يضم ( مدينة سوهاج الجديدة)إنشاء مركز معلومات بالمقر الجديد بالكوامل  -3

 . ICTPوحدات مخرجات مشروعات 

 :العمل على جلب موارد مالية للمركز من خالل  -2

 وحدة التدريب - أ

 بهاالمكتبة الرقمية وتسعيرة االشتراك  - ب

 الكارنيهات - ت

 نترنت للطالبإلخدمات ا - ث

 وحدة الصيانة بالجامعة - ج

 .ربط استخدام تكنولوجيا المعلومات بالجودة -1

 . تطوير نظم اتخاذ القرار لكافة الجهات المسئولة والقيادات بالجامعة  -1

بالنظام العالمي وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص  ربط النظام األلكترونى -9

 . ية والبحثية الناحية التعليم

لكترونى  للمساهمة في حل مشكلة تزايد السكان واالعتماد تطوير نظم التعليم اإل -9

 .على التعلم األلكترونى الذاتي 

تنمية الموارد البشرية والعمل على توفير خبرات فنية بمهارات مختلفة للوصول  -7

 .على أعلى مستويات األداء 

 لجامعة سوهاج رؤية مستقبلية
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 .مشروع تطوير شبكة االتصاالت بالجامعة   -2

 .(البث المرئي)مشروع إنشاء شبكة الفيديو كونفرانس   -1

 .ع توريد نظم المعلومات اإلداريةمشرو -3

 .نظام شئون الطالب  - أ

 .نظام أعضاء هيئة التدريس  - ب

 .نظام شئون الدراسات العليا   - ت

 مشروع إنشاء مركز نظم المعلومات اإلدارية بالجامعة وبكل كلية  -2

مشروع إنشاء نظم معلومات اإلدارة ودعم اتخاذ القرار بالمجلس األعلى  -1

 .للجامعات

 .نشاء نظم معلومات إدارية للدراسات العليا إمشروع  -1

 . مشروع المركز القومي للتعليم االلكتروني  -9

 .لكترونية ت اإلنتاج المقرراإمشروع إنشاء مركز  -9

 .مشروع إنشاء وحدة المكتبة الرقمية  -7

 .مشروع ميكنة مكتبات الجامعة  -21

 .مشروع إنشاء قاعدة البيانات للرسائل الجامعية  -22

تكنولوجيا المعلومات  ليمشروع إنشاء وحدة مركزية للتدريب ع -21

 بالجامعة

ات تقديم كافة الخدم ليبناء بوابة معلومات اليكترونية بالجامعة قادرة ع -23

التي يقدمها المجلس األعلى للجامعات الكترونيا لجميع المستفيدين داخل 

 .الجامعة وخارجها 

ومات اإلدارة ودعم بنية بشرية مدربة وقادرة على استخدام نظم معل -22

 .اتخاذ القرار

 

 

 

 

 

 مشروعات هامة لتحقيق الهدف
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 كيف حنقق املأمول:الفصل الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيم الحاكمة إلنجاز العمل. 

 اإلستراتيجية المحاور الرئيسية للخطة. 

 آلية التنفيذ. 

 آلية المتابعة. 
 مصادر التمويل لتنفيذ الخطة. 
 اقتراح زيادة الموارد المالية. 
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 لقيم احلاكمة إلجناز العملا 
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\ 

ميكنةةةةةة العمةةةةةل ّداخةةةةةل اإلّدارات المختلفةةةةةة بالجامعةةةةةة بةةةةةنظم 

بمةةةا يةةةؤّدى إلةةةى اتخةةةاذ القةةةرارات .المعلومةةةات اإلّداريةةةة وتكاملهةةةا 

علةةةةى أسةةةةس وبيانةةةةات ّدقيقةةةةة تةةةةدعم و ةةةةع وتنفيةةةةذ الخطةةةةط 

 . اإلستراتيجية بالجامعة

 

 الهدف اإلستراتيجي األول

 تحديث بيانات الطالب بالجامعة

 :األنشطة
 تفعيل الكنتروالت  بالجامعة 

 الرفع االلكترونى لبيانات التنسيق للطالب 

 الهدف اإلستراتيجي الثاني

 لكترونية نشر ثقافة البيانات اإل

 :األنشطة
 درات المختلفة على النظم االلكترونيةرفع كفاة العاملين باإل 

 دراتللعاملين  باإلل ورش عمل تدريبية عم 

 الهدف اإلستراتيجي الثالث
 تفعيل اعتماد اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على قواعد البيانات االلكترونية

 ةـالغاي

 

 األهداف

 

 االدارية ودعم اتخاذ القرارتطوير نظم المعلومات : المحور االول

  احملاور الرئيسية للخطة االسرتاتيجية 
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 :األنشطة

 استكمال وتحديث بيانات اعضاء هيئة التدريس ومعاويهم 

 س و التواصل مع عضاء هيئة التدريخدمة  استكمال السيرة الذاتية أل تفعيل

 لكترونيةالبوابة اإلمشروع 

 عضاء هيئة التدريسلكترونى ألتفعيل خدمات البربد اإل 

 رابعالهدف اإلستراتيجي ال
 عتماد طالب الدرسات العليا على قواعد البيانات االلكترونية  إتفعيل 

 :األنشطة
 استكمال وتحديث بيانات طالب الدرسات العليا بالجامعة 

 الدراسات العليا لكترونى لطالبتفعيل خدمات البريد اإل 

 خامسالهدف اإلستراتيجي ال
والمجلس االعلى للجامعات لكترونيةدقيقية لخدمات الحكومة اإلتوفيربيانات

 .لكترونية االخرى بالجامعةعات اإلوالمشرو

 :األنشطة
  تدريساعضاء هيئة –طالب )استمرار تحديث بيانات منسوبى الكلية 

 (طالب درسات عليا -عاملين   –نيهموومعا

 سادسالهدف اإلستراتيجي ال
 لكترونى بين طالب الجامعةنشر ثقافة التواصل اإل

 :األنشطة
 لكترونى للطالبتفعيل خدمات البريد اإل 

 نشاء حسابات للطالب وتفعيلهاإ 

 سابعالهدف اإلستراتيجي ال
والعاملين بالجامعة  عضاء هيئة التدريس ومعاونيهمميكنة البيانات المالية أل

 لكترونياإواستخراجها 

 :األنشطة
 عضاء هيئة ومعاوينهم والعاملين  بالجامعةتحديث قواعد البيانات المالية أل 

 ثامنالهدف اإلستراتيجي ال
 استكمال تفعيل خدمات طالب المدن الجامعية

 :األنشطة
 تحديث بيانات الطالب ومتبعة التسكين 
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 الهدف االستراتيجي التاسع      

 االدارية ودعم اتخاذ القرارتوفر مركز لنظم المعلومات 

 : االنشطة 

  تحويل المركز الي وحده ذات طابع خاص للبيانات والمعلومات بالجامعة 
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 بجامعه سوهاجتفعيل نظام المكتّبة الرقمية في كل المكتّبات 

 

 

 الهدف اإلستراتيجي األول

 تفعيل نظم تسجيل المستفيدين بطريقه الكترونية على نظام مكتبه المستقبل 

 :األنشطة
 حصر عدد المستفيدين من خدمات  المكتبات 

 تدريب العاملين على كيفيه إدخال المستفيدين 

 الهدف اإلستراتيجي الثاني

 اإللية على نظام المكتبة المستقبلتفعيل نظم االستعارة 

 :األنشطة

 تدريب العاملين بالمكتبات على االستعارة االلية 

 متابعه عمليات االستعارة االلية األعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم 

 تسجيل جميع الطالب الكلية على النظام 

 تسجيل جميع أعضاء هيئه التدريس على النظام 

  تسجيل جميع طالب الدراسات العليا على النظام 

 تسجيل االدريين على النظام 

 تسجيل أسماء أعضاء المجتمع المحلى على النظام 

 الهدف اإلستراتيجي الثالث
 تفعيل الجرد اآللي لمقتنيات المكتبات بجامعه سوهاج

 

 والمستودع الرقمي  المكتبة الرقميةتطوير : المحور الثاني

 

 ةـالغاي

 

 األهداف
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 :األنشطة

 حصر مقتنيات المكتبات من كتب ورسائل ودوريات 

  بالمكتبات على إجراء الجردتدريب العاملين 

 تحديد مده فتح وغلق عمليه الجرد 

  تنميه مهارات العاملين بمكتبات جامعه سوهاج على استخدام

 الجرد االلى في جرد المقتنيات

 الهدف اإلستراتيجي الرابع

 .استمرار عمليات ضبط الجودة بمكتبات الجامعة

 :األنشطة
 بالنظام  ةحصر المسودات الموجود 

  العاملين على ضبط الجودةتدريب 

  مراجعة األخطاء الواردة في عمليات االعتماد. 

  إزالة المسودات الموجودة بمكتبات الجامعة. 

 دمج التكرارات الموجودة بجامعة سوهاج 

 

 الهدف االستراتيجي الخامس 

 رفع رسائل الماجستير والدكتوراه بمكتبات الجامعة على نظام المكتبة المستقبل

 :األنشطة
 حصر رسائل الماجستير  والدكتوراه االلكترونية والورقية 

 تدريب العاملين بالمكتبات على  رفع رسائل الماجستير  والدكتوراه 

 رفع رسائل الماجستير والدكتوراه وتعريف بياناتها 

 تعديل وحذف بيانات الرسائل التي تم رفعها 

 أتاحه ملخص الرسائل التي تم رفعها على االنترنت. 

 

 السادس االستراتيجي الهدف 

 رفع رسائل الماجستير  والدكتوراه قيد الدراسة بصوره الكترونية على  النظام

 :األنشطة
 حصر رسائل الماجستير  والدكتوراه قيد الدراسة بكليات الجامعة 

 رفع رسائل الماجستير  والدكتوراه قيد الدراسة على  النظام 
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 السابع الهدف االستراتيجي 

العاملين بمكتبات الجامعة على كيفيه كتابه وطبع تقارير أستخدم رسائل تنميه مهارات 

 الماجستير والدكتوراه

 :األنشطة
 طبع تقارير الرسائل المجازة من مكتبات الجامعة بسوهاج 

  (الدول-حسب الموضوع)طبع تقارير لعدد عمليات البحث على الرسائل العلميه 

 ير لرسائل الماجستير والدكتوراه تدريب العاملين  بمكتبات على وطبع التقار

 التي تم رفعها
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وجةةةوّد شةةةّبكة معلومةةةات مؤمنةةةة تعمةةةل بسةةةرعات عاليةةةة مةةةع 

 . مان استمرارية عملها بجوّدة وثّبات

 

 

 اإلستراتيجي األولالهدف 

 استكمال ربط جميع مباني الجامعة بخطوط فيبر

 :األنشطة

 إجراء مناقصه عامه للشركات ألعمال تركيب الفيبر 

  ربط جميع مباني الجامعة بخطوط فيبر 

 الهدف اإلستراتيجي الثاني

 Distribution Switches,manage switchesدعم جميع مباني الجامعة بأجهزة

 :األنشطة

 مناقصه عامه للشركات ألعمال شراء األجهزة المطلوبة إجراء 

 

 الهدف اإلستراتيجي الثالث

 تدريب الكوادر البشرية

 :األنشطة

 ةإجراء دورات تدريبه متخصص 

 رابعالهدف اإلستراتيجي ال

 إستكمال تغطية الجامعة السلكيًا

 التحتية لشبكة المعلومات البنية  استكمال وتطوير: المحور الثالث 

 

 ةـالغاي

 

 األهداف
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 :األنشطة

  تحديد االماكن المطلوب تغطيتها 

 االجهزة  تحديد مواصفات 

  اجراء مناقصة وتركيب االجهزة 

 الهدف االستراتيجي الخامس 

 داخل المباني الجديدة بالكوامل( نقط الربط الشبكي)إستكمال البنية التحتية 

 :األنشطة

 تحديد االماكن داخل المباني 

  اجراء مناقصة وتركيب االجهزة 

 الهدف االستراتيجي السادس 

 دعم الشبكة بمولدات للتيار الكهربي

 :األنشطة

 المولدات  تحديد المواصفات لالجهزة المطلوبة تحديد اماكن وضع 
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تةةةةةدريب وتجهيةةةةةز كةةةةةواّدر بّشةةةةةريه فعالةةةةةة لخدمةةةةةة الجامعةةةةةة 

 .والمجتمع الخارجي 

 

 

 

 اإلستراتيجي األولالهدف 

تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي مهارات تكنولوجيا المعلومات 

 واإلتصاالت

 :األنشطة

  حصر إحتياجات السادة أعضاء هيئة التدريس من الدورات التكنولوجية التي

 يحتاجون إاليها

  مهارات تدريب السادة أعضاء هيئة التريس ومعاونيهم علي ما يحتاجون من

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 

 الهدف اإلستراتيجي الثاني
 تدريب العاملين بالجامعة علي مهارات تكنولوجيا المعلومات

 :األنشطة
  حصر إحتياجات اإلدارات بالجامعة من الدورات التكنولوجية التي تساهم في

 رفع كفاءة وجودة العمل

  تدريب العاملين بالجامعة علي الدورات التكنولوجية التي تساهم في رفع وتنمية

 مهاراتهم 

 

التدريب علي تكنولوجيا النهوض ب: المحور الرابع

 المعلومات واإلتصاالت

 

 ةـلغايا

 

 األهداف
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 الهدف اإلستراتيجي الثالث
تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعاهد العليا والمتوسطة 

 والكليات التكنولوجية علي مهارات تكنولوجيا المعلومات

 :األنشطة
 عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعاهد العليا حصر إحتياجات أ

 والمتوسطة والكليات التكنولوجية من الدورات التكنولوجية التي يحتاجون إليها

  تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعاهد العليا والمتوسطة

تساهم في رفع والكليات التكنولوجية علي مهارات تكنولوجيا المعلومات التي 

 كفاءة وجودة العملية التعليمية

 الهدف اإلستراتيجي الرابع
مساعدة الجامعة في خلق منظومة متكاملة من الكوادر البشرية المدربة علي نظم 

 وتكنولوجيا المعلومات

 :األنشطة

  حصر إحتياجات اإلدارات والعاملين بالجامعة مما يسهم في خلق كوادر

 نمية لإلرتقاء بمستوي أداء العملية التعليميةبشرية مدربة وفعالة في ت

 

 الهدف اإلستراتيجي الخامس
 داخل وخارج الجامعة التدريب علي توظيف تقنيات وتكنولوجيا المعلومات

 :األنشطة
 معرفة ما يحتاج إليه المجتمع الخارجي من دورات تكنولوجية 

  مما يساهم في تدريب العاملين بالمؤسسات الخارجية الحكومية والغير حكومية

 .رفع وتنمية الكوادر البشرية والتي تساهم في اإلرتقاء بالمجتمع
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لكترونيةةةةة تةةةوفر جميةةةةع الخةةةةدمات إبوابةةةة  إنّشةةةاء وتنفيةةةةذ

 .للمجتمع الجامعي والخارجي 

 

 

 األولالهدف اإلستراتيجي 

إنشاء موقع للجامعة مبنى على شكل جديد كليا يعتمد على أحدث التقنيات فى بناء 

 .المواقع

 :األنشطة

  لكتروني ديناميكى للجامعة يعتمد على احدث التقنياتإتنفيذ موقع 

 الهدف اإلستراتيجي الثاني

بحيث يتم من خاللها منح من يتم دخوله اليها   Single Sign onإنشاء وتنفيذ نظام 

 كافة الصالحيات التي تمنح له طبقا لتسجيل دخول

 :األنشطة

 يلكترونالتدريس لتفعيل البريد اإلعضاء هيئة أالتواصل مع الطالب و 

 الهدف اإلستراتيجي الثالث

 .إستكمال وبشكل تام موقع مستشفى سوهاج الجامعى 

 :األنشطة

  بيانات المستشفى الجامعياستكمال وتحديث 

 

 

 بالجامعة البوابة اإللكترونيةتطوير: المحور الخامس

 ةـالغاي

 

 األهداف
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 الهدف اإلستراتيجي الرابع
إضافات صفحة جديدة للموقع خاصة بالخدمات والتى تشمل خدمات للطالب 

 .وألعضاء هيئة التدريس وكذلك الخريجين وخدمة المجتمع

 :األنشطة
   تحليل خدمات جديدة لتقديمها لمنتسبين  الجامعة 

 الهدف اإلستراتيجي الخامس
 .رفع ترتيب موقع الجامعة إفريقيا وعالميًاالعمل على 

 :األنشطة

 نشر الموقع في دالئل ومحركات  البحث المختلفة. 

 الهدف اإلستراتيجي السادس
البيانات التي يحتويها  نجليزية للموقع تحتوى على كلعمل واجهة باللغة اإل

 .العربي وتحديثه بشكل مستمرالموقع

 :األنشطة

  ةالتدريس لتوضيح بعض المصطلحات العلمية الخاصالتواصل مع أعضاء هيئة 

  ترجمة جميع البيانات الموجودة علي المواقع من العربية الي االنجليزية 
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 التعليم العالي استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تفعيل   

 

 

 

 :الهدف اإلستراتيجي األول

 نشر ثقافة التعليم اإللكترونى إلنتاج مقررات إلكترونية

 :األنشطة
  السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة  نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين

 لتحويل مقرراتهم لصورة إلكترونية

 أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة للتعاقد على تفعيل المقررات  توعية ا

 التى تم إنتاجها فى الجامعات األخرى

 تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس 

   تدريب السادة معاونى أعضاء هيئة التدريس بالكليات على التعامل مع

 المقررات اإللكترونية

 :الهدف االستراتيجي الثاني 

 المقررات اإللكترونيةتفعيل 

 : االنشطة 

  إتاحة المعامل المزودة بأجهزة الكمبيوتر ونقاط اإلنترنت بالكليات التى أنتجت أو

 تعاقدت على المقررات اإللكترونية

 عليها  من قبل اعضاء هيئة  تصميم بعض المقررات االلكترونية التي تم التعاقد

 ريسالتد

 تدريب السادة  -أعضاء هيئة التدريستدريب السادة  -الطالب) تدريب كال من

 ( معاونى أعضاء هيئة التدريس بالكليات على التعامل مع المقررات اإللكترونية

 

 ةـالغاي

 

 األهداف

 

 التعلم اإللكتروني تفعيل:المحور السادس



 

 

 بجامعة سوهاج  الخطة اإلستراتيجية لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات 75

  

 :الهدف االستراتيجي الثالث 

 إنتاج مواد علمية ومقاطع فيديو خاصة بمكتبة الوسائط الرقمية

 : االنشطة

  الخادمتدريب العاملين بالمركز على رفع الوسائط الرقمية على 

 حصر السادة الراغبين فى المشاركة فى مكتبة الوسائط الرقمية 

 الحصول علي المواد الوسائطية والفلمية من السادة اعضاء هيئة التدريس 

 :الهدف االستراتيجي الرابع 

 المشاركة فى إنشاء المعامل اإلفتراضية

 :االنشطة

  حصر االحتياجات من المعامل االفتراضية 

  مشروعات اإلنشاء لهذه المعاملالتقدم بمقترح 

 تحفيز المشاركين بالمشروع من السادة أعضاء هيئة التدريس 
 

 :الهدف االستراتيجي الخامس 

 تنميه مهارات العاملين بالمركز للقيام بالمهام الموكلة إليهم

 :االنشطة

  حصر االحتياجات من الدوارت والمهارات التي يحتاج اليها العمل 

 العلمية الخاصة بهذه الدورات الحصول علي المواد 
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تقةةةةديم خةةةةدمات تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات لالطةةةةراف المسةةةةتفيدة 

 ّداخل الجامعة 

 

 :الهدف اإلستراتيجي األول

 نشر ثقافة التعامل مع نظم وتكنولوجيا المعلومات 

 :األنشطة
  حصر إحتياجات مجتمع الجامعة من تكنولوجيا المعلومات 

  تجهيز فريق عمل 

 عمل ورش عمل للقاعدة العريضة من األفراد 

 :الثاني الهدف اإلستراتيجي

 نشر ثقافة التعامل مع البريد اإللكتروني

 :االنشطة

  إلكتروني للطالبعمل وتفعيل بريد 

  بريد إلكتروني لكل عضو هيئة تدريسوتفعيل عمل 

  عةمبريد إلكتروني للقيادات بالجاوتفعيل عمل 

 الرسمية إستخدام البريد اإللكتروني في المراسالت. 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات: المحور السابع

 لألطراف المستفيدة داخل الجامعة

 

 ةـالغاي

 

 األهداف
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 تكنولوجيا المعلومات للمجتمع الخارجيتقديم خدمات 

 

 

 

 :الهدف اإلستراتيجي األول

 تدريب وتأهيل وتقديم إستشارات فنية ألفراد المجتمع الخارجي بمحافظة سوهاج

 :األنشطة

 حصر إحتياجات جميع مؤسسات المجتمع المدني 

 عمل إستشارات فنية وزيارات للجهة المستفيدة 

  مناقشةإلجراء التنفيذ وتحديد الميزانية المطلوبةعمل ندوات 

 إجراء تعاقدات مع تلك المؤسسات المعنية بالتنفيذ 

 التدريب علي صيانة األجهزة والمعدات الخاصة بنظم وتكنولوجيا المعلومات 

 

 :الثاني الهدف اإلستراتيجي 

 تقديم خدمات برمجية للمستفيدين

 :االنشطة 

  تحديد طبيعةاالحتياجات للهيئات والمؤسسات المعنية 

 ميم مواقع  الكترونية للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة صت 

 تصميم برامج للهيئات والمؤسسات والشركات الخاصة والمصالح الحكومية 

 :الثالثالهدف اإلستراتيجي 

 خدمات شبكة المعلومات

 :االنشطة 

  المدنى لالجتماع الدورى لمجالس إدارة مركز المعلومات وشبكة دعوة المجتمع

 االتصاالت

تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات : المحور الثامن

 للمجتمع الخارجي

 

 ةـالغاي

 

 األهداف
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 إستضافة المواقع اإللكترونية للهيئات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة 

 إنشاء بنية تحتية للهيئات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة 

 :الرابعالهدف اإلستراتيجي 

 خدمات التعلم اإللكتروني

 : االنشطة 

 سوهاج تصميم مقررات الكترونية للمعاهد الخاصة بمحافظة 

 تصميم مقررات الكترونية للمدارس الحكومية والخاصة 

 :الخامس الهدف اإلستراتيجي 

 ميكنة مكتبات المدارس والمعاهد الخاصة

 : االنشطة 

 تحديد آلية العمل 

 حصر المكتبات المطلوب ميكنتها 

  تحديد البرامج المطلوبة للميكنة 

 :الهدف االستراتيجي السادس 

 تقديم اإلشتراك في قواعد البيانات العلمية للمجتمع الخارجي

 :االنشطة 

 زيارة الهيئات والمؤسسات البحثية والعلمية بجميع مناحي المحافظة 

  تسويق خدمات قواعد البيانات العالمية 

 :الهدف االستراتيجي السابع 

 تسويق  الخدمات االلكترونية 

 :االنشطة

 دراسة السوق الخارجية ووضع خطة آللية التنفيذ 

 نشر ثقافة إستخدام الخدمات المتوفرة بالجامعة 

 حصر إحتياجات سوق العمل من الدورات التي يحتاج اليها الخريج 

 عمل خطة تسويقية للخدمات االلكترونية 

 تصميم شهادات التخرج للخريجين بالكليات المختلفة 

  لاللتحاق بالدراسات العلياالتسجيل االلكتروني 

 عمل دورات متخصصة للخريجين علي تكنولوجيا المعلومات 

 تسويق المقررات االلكترونية المنتجة بالجامعة علي الجامعات المصرية 
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مدير مركز  
المعلومات 
 بالجامعة

امين عام  
 الجامعة  

عمداء  
 الكليات 

 نواب رئيس الجامعة  

 كل في تخصصه

شبكة 
 اإلتصاالت

مدير نظم 
المعلومات 
اإلدارية  

ودعم إتخاذ 
 القرار

مدير 
البوابة 

 اإللكترونية

مدير 
المكتبة 
مدير  الرقمية

الفهرس 
 الموحد

مدير مركز 
 التدريب

مدير 
التعليم 

 اإللكترونى

 آلية التنفيذ 
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 .قياس مؤشرات اإلدارة الرئيسية لألنشطة1 -2

 (.سنوي -ربع سنوي)الرئيسية في فترت زمنية منتظمة قياس مؤشرات األداء  -1

تحقيق )تقييم مؤشرات األداء الرئيسية للنشاط في مقابل المستهدف حسب النتيجة -3

 (.المستهدف، أداء مرضى، أداء ضعيف

السياسات إمكانية التغلب على أوجه القصور حسب النتائج من خالل وسائل  -2

المتبعة من خالل رئيس الجامعة بالتعاون مع العمداء ومجلس إدارة شبكة 

 .االتصاالتومركز المعلومات

 

 

 1121حتى 1122عن الفترة من  ICTPنصيب الجامعة من إدارة مشروعات  -2

 .من إجمالي التكلفة المقترحة للتنفيذ% 11وتمثيل 

 .من إجمالي التكلفة% 21مساهمة الجامعة بنسبة  -1

من % 21المعلومات وشبكة االتصاالت بنسبةالتمويل الذاتي من صندوق مركز  -3

 .إجمالي التكلفة المقترحة لتنفيذ الخطة

 

 

 .لفئات مجتمع الجامعه والمجتمع الخارجىالتدريب العائد من مركز -2

 .(لجميع المؤسسات)الكارنيهات مقابل استخراج  -1

للتعليم )التعاون الخارجي مع المدارس الخاصة والحكومية ناتج استثمار  -3

 .(المكتبات الرقمية+ البوابات األلكترونيه +األلكترونى 

 .Video Conferenceنفر انسوالفيديو كعائد إيجار -2

 (المجتمع+ الجامعة )من مركز الصيانة عائد نشاط  -1

 توصيل خدمة اإلنترنت في المنازل  -1

 (عمل شبكات)توصيالت نقاط اإلنترنت   -9

 Antivirusبرامج   Software -تسويق -البرمجة عائد وحدة  -9

 ة للجامعة من قتراح زيادة الموارد الماليإ

 ICTPخالل مشروعات 

  متابعة الآلية 

 

 مصادر التمويل لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 

 



 

 

 بجامعة سوهاج  الخطة اإلستراتيجية لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات 80

  

 

 

 

 مراجع باللغة العربية: أواًل

 الخطة اإلستراتيجية لتطويرنظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة كفر الشيخ -0

1122- 1121 

 .اإلستراتيجية لجامعة بنهاالخطة  -1

 .1123/1122-1117/1121الخطة اإلستراتيجية بجامعة سوهاج -3

 .1123-1119الخطة اإلستراتيجية لكلية العلوم جامعة سوهاج -2

إستراتيجية الوصول من الوضع الحالي إلى الرؤية )تطوير التعليم العالي  -1

هاني هالل،إصدار الخطة التنفيذية المتتابعة،-األهداف–الرسالة –(المستقبلية

 1121يناير 

 .1121-1119التخطيط والتطوير الجامعي -جامعة الملك سعود -1

مركز التميز للمنظمات غير                    SOWTالتحليل من خالل طريقة  -9

 .1119سبتمبر (22)الحكومية، وثيقة أدلة تدريبية، العدد

للمنظمات غير  يزفي التحليل والتخطيط، مركز التم SOWTعرض األسلوب  -9

 .1111يونيو  2الحكومية وثيقة أدلة تدريبية العدد 

محمود السيد عباس، التخطيط اإلستراتيجي كمدخل للحصول على الجودة   -7

 .1119التربية، القاهرة  بلواالعتماد، محلة مستق

في التخطيط  SWOTمحمود السيد عباس، مهارات استخدام نموذج   -21

 .1117، جامعة عين شمس، ىليم الجامعاإلستراتيجي، مؤتمر تطوير التع

حسنيه محمد حسن، األسس اإلستراتيجية لقياس مدى مساهمة الموارد البشرية   -22

 .1122، (القاهرة)في األداء اإلستراتيجي للمنظمة، مكتبة شادي

األهداف )مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات فى التعليم العالى  -21

وحدة  –وزارة التعليم العالى  1119 – 1112المرحلة األولى ( واإلنجازات

 .مصر  –إدارة المشروعات  

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التخطيط اإلستراتيجي للتفوق والتميز في   -23

 . 1122( القاهرة)المنظمات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

شادي، ، دار إرملمحمود السيد عباس، الخطة اإلستراتيجية المدرسية، دليل ع  -22

 .1111 -دبي -دار القلم

مجيد الكرخى، التخطيط اإلستراتيجي عرض نظري وتطبيقي، دار   -21

 .1117( عمان)المنهج
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 املراجع باللغة االجنليزية:ثانيًا

1- SWOT analysis,Businessballs.com 

2- Curtin Unversity of technology:Educational profile submis-

sion 2002-2004 

3- Winona state university: long range planning and 

assessement committee: mission statement, 1999. 

4-  Buy hawaaii strategic plan (2002-2007) 
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 :املالحق
 

  إلستراتيجيةالخطة التنفيذية للخطة ا( 1)ملحق 

 تحليل استطالع الرأي 
 



 


