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عتماد  تشكیلتم  ٕ   :إلىالتو على النحعداد الخطة اإلسترتیجیة من السادة أعضاء هیئة التدریس إ  فریق وا

  

  فةـــــــــالوظي  مـــــــــــاالس  م

  عميد الكلية  محمد محمد السيد. د.ا  1

  الطالبو التعليم  ونئشوكيل الكلية ل  عادل زكي نصر.د.ا  2

  ير وحدة ضمان الجودةمد  جيهان محمود الخضري. د  3

  نائب مدير وحدة ضمان الجودة  عصام الدين السيد زهران. د  4

  بقسم الفيزياء متفرغ ستاذأ  حسين مطاوع. د.أ  5

  قائم بعمل رئيس قسم علم الحيوان  كارولين كامل عبد العزيز. د  6

  قسم النباتب مدرس  يمان عبد الرزاقإ. د  7

  الجيولوجياقسم ب سمدر   لهامى عبد العزيز ترابيسإ. د  8

  بقسم علم الحيوان مدرس  عبد الفتاح البلتاجى. د  9

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء  عالء الدين احمد. د  10

  مدرس بقسم الرياضيات  رجب عمر. د  11

  

 
   
  ون التعليم والطالبئوكيل الكلية لش  عادل زكي نصر.د.ا  .1
  مدير وحدة ضمان الجودة  الخضريجيهان محمود . د  .2
  نائب مدير وحدة ضمان الجودة  عصام الدين السيد زهران. د  .3
  الرياضياتبقسم  مدرس  فاطمة جعفر. د  .4
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تحتوى على الرؤیة والرسالة دمنهور خطة إستراتیجیة لكلیة لكلیة العلوم جامعة  إعدادأهداف اللجنة في تنحصر 
ألقسام على ا تم توزیع المهام ،وبعد عدة اجتماعات  .وخطة العمل التنفیذیةستراتیجیة اإل ألهدافالغایات العلیا واو 

. الخطة اإلستراتیجیة الخمسیة للكلیة إعدادالخطط اإلستراتیجیة لألقسام لخمس سنوات، ومن ثم  إعدادللمشاركة ب
تمت مراجعة مسودة . لجنةعدة أشهر من التداول والتشاور والمراجعة مع األقسام وأعضاء ال عداداستمر اإل

   .تم عرضها على مجلس الكلیة لإلقراراإلستراتیجیة بواسطة مجالس األقسام المختلفة للمناقشة والتجوید و 

  إعداد اخلطةمنهجية 
 وقد. للكلیة) 2012/2016(الجودة بكلیة العلوم بإعداد خطة استراتیجیة خماسیة  تقییم األداء وضمان قامت وحدة 

  :ستراتیجیة بالمراحل التالیةتدرج إعداد اال
تشكیل فریق الخطة بشكل یتضمن كافة التخصصات المعنیة بالجودة و التخطیط االلستراتیجى، ثم تم توزیع  .1

 .تلك الخطة ة فىداعضاء الفریق وفقا للمنهجیة المحد

البرید االلكتروني  تم جمع البیانات الالزمة لشتى القطاعات بالكلیة عن طریق االستبیانات والمقابالت واستخدام .2
 .والمالحظة وفحص المستندات لتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهدیدات

وطرق التحلیل  للتوعیة بأهمیة التخطیط االستراتیجى التخطیط االستراتیجي لفریق لجنةورش عمل  3تم عقد  .3
 .لهذا التخطیط ئة الداخلیة والخارجیة، والتهیئةللبی

ندوات النقاشیة و استخدام جلسات العصف الذهنى مع عدد من قیادات الكلیة و اعضاء هیئة تم عقد ال .4
 .التدریس و الطالب و ذلك لصیاغة التحلیل الرباعى

و تم اخذ المردود و اعادة الصیاغة  تم عرض التحلیل الرباعى على االقسام االكادیمیة و االداریة المختلفة .5
 .  النهائیة

 .االستراتیجى بتحدید الفجوة بین الوضع الراهن و االداء المستهدفقام فریق التخطیط  .6

تم عرض الفجوة بین الوضع الراهن و االداء المستهدف على االقسام االكادیمیة و االداریة المختلفة و تم اخذ  .7
 . المردود و اعادة الصیاغة النهائیة 

ا على التحلیل الرباعي وتحدید الفجوة تم صیاغة الرسالة .8 ً شارك .والرؤیة للكلیة والتي استغرقت وقتًا طویالً  بناء
مثل (عدد ممكن من أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة واإلداریین والطالب واألطراف المجتمعیة أكبر ها فی

ارة شئوت فرع البحیرة، اد/القاهرة، شركة سیناء للخدمات البیئیة، ادارة نقابة المهن العلمیة/ریدجوودایجیبتشركة 
قد عممت على هذه القطاعات ورقیًا وبالبرید ول، )دارة المحاجر و مواد البناء بالبحیرةمحافظة البحیرة،إ/لبیئةا

 اإللكتروني 
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تم استنتاج الغایات العامة واألهداف االستراتیجیة التي نوقشت مع القطاعات المختلفة في ندوة عامة، وعممت  .9
ال المفعلة بینهم وبین الكلیة للمناقشة وابداء الرأي وذلك من على األطراف المجتمعیة من خالل قنوات االتص

خالل األنشطة المقترحة، لعالج نقاط الضعف ولتعزیز نقاط القوة والستغالل الفرص المتاحة ولتجنب التهدیدات 
 .المحتملة
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  نبذة موجزة عن الكلية 
ربیع االول عام  8م الموافق  2007عام  مارس 27فى 87انشئت كلیة العلوم بدمنهور بصدور القرار الجمهورى رقم 

كواحدة من الكلیات التابعة لفرع دمنهور التى تضمها جامعة االسكندریة، ثم صدر القرار الجمهورى رقم  ھ 1428
و بدأت . بأنشاء جامعة دمنهور لتصبح كلیة العلوم احدى كلیات جامعة دمنهور 2010اكتوبر عام  26فى  303

أرست مبدأ  -جامعة دمنهور-كما ان كلیة العلوم. قد تم اعتماد الهیكل التنظیمى لهاو  15/9/2007الدراسة بها فى 
( االقسام العلمیة الموحدة حیث ان كلیة العلوم تقوم بتدریس جمیع مقررات العلوم االساسیة لطالب جامعة دمنهور 

  )كلیة التمریض- اعدادى صیدلة- االقسام العلمیة بكلیة التربیة-العلوم
وكذلك قرار السید رئیس و القوانین المكملة له  1972لسنة ) 49(عمل بالكلیة طبقا لقانون تنظیم الجامعات رقم یتم ال

  . وتعدیالته 1972لسنة ) 49(التنفیذیة للقانون رقم  الالئحةبإصدار  1975لسنة  809الجمهوریة رقم 
تعمل  )الجیولوجیا –النبات  –علم الحیوان  -ءالكیمیا -الفیزیاء –الریاضیات ( تتكون الكلیة من ستة أقسام علمیة

  على تحقیق رؤیة ورسالة الكلیة واھدافھا اإلسترتیجیة
 809:   عدد الطالب المقیدین في المرحلة الجامعیة األولى    

 122إجمالى                    :  عدد أعضاء هیئة التدریس 

   1          :                       عدد الطالب الوافدین 

              17:  1نسبة أعضاء هیئة التدریس لطالب الكلیة 

 عدد العاملین بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم الوظیفیة 

  % 33  33 دائم      
  % 67  67 مؤقت    
 %100 100 إجمالى   

  

 ً ورة إتباع معاییر والمنافسة فى مجال التعلیم وضرواحتیاجات ومتطلبات سوق العمل للتغیرات العالمیة  ونظرا

بكلیة العلوم  ضمان الجودة بكلیة العلوم كأحد مخرجات مشروع إرساء نظام جودة داخلي وحدة إنشاءالجودة، تم 

التاریخ بدأت  ومنذ ذلك. التعلیم العالي وزارةبمن وحدة إدارة المشروعات  5/12/2007الذي حصلت علیھ الكلیة في 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  الجودة بین أعضاءوثقافة الكلیة في نشر فكربالتعاون مع إدارة ضمان الجودة  وحدة

  .الي الجھاز اإلداري بالكلیة باإلضافة
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  للكلية اإلمكانيات البشرية واملادية 
  اإلمكانيات البشرية  :أوالً

تیجیة للكلیــة وبیــان تتمیــز الكلیــة بوجــود عــدد كــاف مــن أعضــاء هیئــة التــدریس لتحقیــق رســالة ورؤیــة واألهــداف اإلســتر 
  :توزیع السادة أعضاء هیئة التدریس على األقسام العلمیة كما یلى

  
  العلمي القسم

 التدريس هيئة أعضاء أعداد

 إجمالى
   أستاذ

أستاذ 
 مساعد

  
 مدرس

 معاونة هيئة
غير  متفرغ

 متفرغ
مدرس  عامل

 مساعد
 معيد

 28 12 5 10 1 0 0 0 قسم الرياضيات

 25 10 3 7 4 1 0 0 قسم الكيمياء

 10 2 2 3 0 2 0 0 قسم الجيولوجيا

 17 5 6 4 0 1 0 1 قسم الطبيعة

 22 15 0 5 2 0 0 0 قسم النبات

 20 11 2 6 1 0 0 0 قسم الحيوان

هيئـة  أعضـاء إجمالي
 بالمؤسسة التدريس

1 0 4 8 35 18 56 122 

 

 
  

 رجةالد
 الوظيفية الحالة النسبة المئوية الجنس

  النسبة
 المئوية

  للمنتدب% ننللمعي% %١٠٠ لإلناث% للذكور%

      %١٠٠  0  100  )الفئات مجيع( أستاذ

      %١٠٠  37.5  62.5  مساعد أستاذ

      %١٠٠  31.4  68.5  مدرس

      %١٠٠  52.3  47,6  مساعد مدرس

       %١٠٠  71.6  28.3  معيد
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  4 الخارج فى المبعوثین عدد إجمالى
  17: 1≈  48/809 للطالب التدریس ھیئة أعضاء نسبة
  11:  1≈  74/809 للطالب المعاونة الھیئة أعضاء نسبة
    6:1≈  8/48 التدریس ھیئة أعضاء إلجمالي المعارین نسبة
  24: 1≈ 2/48 التدریس ھیئة أعضاء إلجمالي الخاصة األجازات نسبة

 

  النسبةالمئوية  العدد المئوية النسبة العدد إلداريا بالجهاز العاملين
  % 33  33 دائم      

  % 67  67 مؤقت    

 %100 100 إجمالى   
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  األمكانيات املادية :ثانياً
 

بالتنســیق بــین ادارة  بجــوار االســتاد علــي مــدرجین وخمســة قاعــات یتــداول تشــغیلها –یحتــوي مبنــي كلیــة العلــوم 

  -:وفیما یلي مواصفات المدرجات والقاعات .الكلیة وكلیة التجارة وكلیة الصیدلة

  

  مواصفات اخري  السعة  املساحة  رقم املدرج والقاعة

 حيتوي علي مكيفني وجهاز عرض   طالب 200  2م 250  )1(مدرج 
 ال حيتوي علي اجهزة انذار حريق  

 علي مكيفن وجهاز عرضحيتوي    طالب 200  2م 250  )2(مدرج 
 ال حيتوي علي اجهزة انذار حريق  

 حيتوي علي مكيفن وجهاز عرض   طالب 50  2م 60  )3) (2) (1(قاعة 
 ال حيتوي علي اجهزة انذار حريق  

  :ویوضح الجدول التالي توزیع المعامل باالقسام المختلفة بالكلیة

  المعامل البحثية  المعامل الطالبية  القسم

  1  4  قسم الكيمياء
  2  4  قسم الفيزياء

  1  2  قسم الجيولوجيا
  1  3  قسم النبات

  1  3  قسم علم الحيوان
  -  1  معمل عام
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   وسائل االتصاالت احلديثة وتكنولوجيا املعلومات : ثالثاً
 : یوجد بالكلیة موقع على شبكة االنترنت بالغة العربیة وباللغة االنجلیزیة  
   

http://www.sci.damanhour.edu.eg  
Dean.sci@damanhour.edu.eg 

0453293011  
 لومات الخاصة بهمعوتوجد قاعدة بیانات خاصة بأعضاء هیئة التدریس وتحتوى على الم

  .نقطة نت 20جهاز حاسب متصل باالنترنت  وعدد  64د كما یوجد بالكلیة عد
  نسبة احلاسبات اآللية المجاىل عدد الطالب  

  :جھاز حاسب موزعة على النحو التالي  64یوجد بالكلیة عدد 

  

  
قسم 
  الكيمياء

قسم 
  الفيزياء

قسم 
  الرياضيات

قسم 
  الجيولوجيا

  قسم
  علم النبات 

  قسم 
  االجمالي  علم الحيوان

  9  1  --  3  -  5  -- معامل بحثية
  38  --  --  --  38  --  --  للطالب الحاسبمعامل 

  -  -  -  -  -  -  -  معامل طالبية

حجرات اعضاء هيئة 
  التدريس

1  1 1 1 1 1 6  

  -  -  معمل الطالب العام

  -  -  هيئة تدريسمعمل أعضاء 

  1  1  المكتبة

  -  -  المدرجات

 
  10  10  دارة الكليةإ

  64  اليــــــجمإ
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 :ول أنیتضح من الجد

معامـل (جهـاز  38فـي الحاسـب هـو  )طالـب 1003(عدد الحاسـبات التـي تخـدم الطـالب غیـر المتخصصـین  -
  ).25: 1(مطابقة للمعاییر القیاسیة القومیة  غیر وهي 26:1أي بنسبة ) 38الحاسب للطالب 

  .متاحة للطالب  بدون  جداول دراسیة) جهاز 1(كما ان اجهزة الحاسب  بالمكتبة 
 18.6:  1 بنسبة 112لحاسبات المخصصة آلعضاء هیئة التدریس عدد ا-
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  تيجيةاعناصر اخلطة اإلسرت
  

  الرسالة والرؤية لكلية العلوم: أوالً
  رسالة الكلية

ـــوم  ـــوم بـــدمنهور هـــي إعـــداد وتقـــدیم بـــرامج تعلیمیـــة وفـــق المعـــاییر القیاســـیة فـــي مجـــال العل إن رســـالة كلیـــة العل
, خاللهـــا إعــداد كـــوادر علمیــة مدربـــة وقــادرة علـــى المنافســة فـــي ســوق العمـــل األساســیة وتطبیقاتهــا یمكـــن مــن 

باإلضافة إلى إجراء بحوث ودراسات علمیة متجددة باستخدام التقنیـات المتطـورة والتواصـل مـع الهیئـات البحثیـة 
  .المحلیة والدولیة الستیفاء متطلبات النهوض بالمجتمع وخدمته

  

  رؤية الكلية

بـــدمنهور هـــي أن تكـــون مؤسســـة تعلیمیـــة وبحثیـــة متمیـــزة تتوافـــق مـــع متطلبـــات المعـــاییر  إن رؤیـــة كلیـــة العلـــوم
األكادیمیــة باإلضــافة إلــى تعمیــق ثقافــة اإلبــداع واالبتكــار فــي مجــال العلــوم األساســیة واالنفتــاح علــى متطلبــات 

الجـودة لتسـتطیع  المجتمع المحلى والدولى لسـد احتیاجاتـه والوصـول بالكلیـة لمسـتوى علمـي یتناسـب مـع معـاییر
  . من خالله الوفاء بمتطلبات االعتماد األكادیمي

  

  السمات املميزة للكلية وخصائصها ودورها يف اتمع
دمنهور بمدینة 2007مؤسسة تعلیمیة حكومیة ال تهدف للربح أنشئت عام دمنهور كلیة العلوم بجامعة 

  . سكانیة العالیة والتنوع الزراعي  الصناعيوالمحافظات المجاورة حیث الكثافة ال بحیرةخدمًة إلقلیم ال
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  وضع الكلية االسرتاتيجي
  
  حیث الكثافة السكانیة العالیة والتنوع الزراعي البحیرةمنفردة بمحافظة دمنهور توجد كلیة العلوم جامعة 

 .الصناعيو 

 وشركات البترول مما  قطاع األعمالو العدید من الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أ الكلیةیحیط ب
  بحثیةشاریع وم ستشاراتایتیح فرص للتدریب للطالب والتعیین للخریجین و 

 تتمیز الكلیة بتكامل تخصصات العلوم األساسیة بها. 

  وجود بعض مصادر تمویل ذاتى متعددة لتحسین و تطویر العملیة التعلیمیة و البحثیة نظرا إلنخفاض
  .المیزانیة المقدمة من الجامعة

 بالكلیة بنیة تحتیة إلكترونیة وعناصر بشریة تسمح باإلستخدام األمثل لتكنولوجیا المعلومات  یوجد
 .واالتصاالت المتسارعة  لتطبیق نظم تعلیم جدیدة مثل التعلیم عن بعد والتعلیم االلكترونى

  
  تحليل البيئه الداخليه والخارجيه للكليه
منهور أن هنـاك مجموعـه مـن نقـاط القـووه التـي تتميـز بهـا الكليـه داخليـا والتـي أوضحت نتـائج الدراسـه الذاتيـه لكليـة العلـوم  بـد

يمكن إستثمارها وتفعيلها علـى النحـو الـذي يحقـق رسـالة الكليـه كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـه بعـض نقـاط الضـعف التـي قـد تـؤثر 
  .على كفاءة وفاعلية الكليه في تحقيق رسالتها وغايتها 

  نقاط القوه
 . صات وفروع  الدراسه بالكليهتنوع وتعددتخص .1
 . تدعيم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في حضور المؤتمرات والندوات العلميه الداخليه والخارجيه .2
 .حصول البعض من أعضاء هيئة التدريس على جوائز علميه  .3
ــق أهــداف التخطــيط اإلســتراتيجي واألرتقــاء بقــدرته .4 ــه لتحقي ــوافر مركــز وحــدة ضــمان الجــوده بالكلي ا ت

 .التنافسيه 
 .استخدام فعال إلمكانيات الكليه ومواردها  .5
 .تمثيل أكاديمي وإداري وطالبي في المجاالت األكاديميه واألداريه المختلفه بالكليه  .6
من المشروعات بالكليه مما يسهم في تحسين اإلمكانات الماديه ويدعم كـذلك تحسـين  تنفيذ البعض  .7

 .كافة األنشطه التعليميه والبحثيه بها
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ـــه محـــدده و واضـــحه  .8 ـــايير أكاديمي ـــه  (NARS)تطبيـــق مع ـــة العملي ـــيم ومتابع يمكـــن مـــن خاللهـــا تقي
 .التعليميه باإلقسام العمليه بالكليه 

ــوائح  .9 ــه وفقــا لل ــر متكامــل حيــث تعمــل الوحــدات األكاديميــه واألداري وجــود هيكــل تنظيمــي مالئــم وغي
داء بالكليــه وجــودة التعامــل بــين جميــع ممــا يــنعكس علــى مســتوى األ, والــنظم المعتمــده مــن الجامعــه 

 .الفئات بها
وجــود وحـــده لتقيــيم األداء وضـــمان الجـــوده بالكليــه تســـعى لتحقيـــق أهــداف التخطـــيط اإلســـتراتيجي   .10

 .للكليه واألرتقاء بقدرتها التنافسيه 
 .وجود نظام شؤون طالب الكتروني جيد يسهل عمليات التسجيل والنتائج ويضمن الدقه في األداء .11
من العـام (الساعات المعتمده لمرحلة البكالوريوس بجامعة دمنهور قي تطبيق الئحة  ليه هي األولى الك .12

والتي تحتوي على العديد من البرامج الدراسـيه التـي يحتاجهـا سـوق العمـل ) 2008/2009الجامعي 
 .وذلك كأحد أوجه التطوير سعيا  للحصول على اإلعتماد , 

ديمي بالكليـه لمسـاعدة الطـالب وتـوفير المعلومـات الالزمـه للمفاضـله وجود نظام فعال لإلرشاد األكـا .13
 .واإلختيار والتقدم في المسار العلمي في البرامج المختلفه 

  .وجود خطه بحثيه معتمده لكليه ومستمده من الخطه البحثيه للجامعة  .13
لعمليـه التعليميـه لفائـدة ا,عقد عدد كبير من بروتوكوالت التعاون مع الشركات والمؤسسات الصـناعيه  .14

  .والبحثيه بالكليه واستفادة هذه المؤسسات من امكانات الكليه 
ممـايتيح التفاعـل بـين ,نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس في الكليه تتوافـق مـع المعـايير العالميـه  .15

  أعضاء هيئة التدريس و الطالب 
  نقاط الضعف 

  .متبع إلى حد ما التوصيف الوظيفي لبعض اعضاء الجهاز األداري غير .1
 ضعف مستوى التأهيل المهني واإلداري والعلمي للموظفين بالكليه  .2
الـخ يـؤثر بالسـلب عـل إجـراء ...السـباكين  –وجود عجز في عدد الحرفيين بالكليـه مثـل الكهربـائيين  .3

 .الصيانه المطلوبه للمباني  والمعامل 
ات المعتمـــده وإلســـتيعاب األعـــداد وجـــود نقـــص فـــي القاعـــات والمعامـــل الالزمـــه لتنفيـــذ نظـــام الســـاع .4

 .المتزايدة سنويا من الطالب وقاعات الندوات والمؤتمرات 
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بعض البـرامج والمقـررات الدراسـيه تحتـاج إلـى مراجعـه وتعـديل لمواكبـة التطـورات الحديثـه ومتطلبـات  .5
 .سوق العمل

 .محدودية أساليب وأدوات التقييم المتبعه للطالب  .6
 .التعليم والتعلموجود بعض القصور في مصادر  .7
 .ضعف النظام الحالي لجذب الطالب الوافدين لبرامج البكالوريوس  .8
 .ضعف مستوى التدريب للفنيين والعمال بالمعامل وقاعات الدراسه  .9

 .عدم وجود المقررات األلكترونيه التي تتيح التعلم الذاتي للطالب .10
 .لعلمي ضعف الميزانيه المقدمه لألبحاث من الجامعه مما يعوق البحث ا .11
  .نقص إمكانيات البحث العلمي من أدوات وآآلت  .12
غيـــاب معـــايير مرجعيـــه أكاديميـــه عالميـــه يمكـــن عـــن طريقهـــا تقيـــيم البـــرامج التعليميـــة بأقســـام الكليـــه  .13

 .المختلفه 
ضــعف كفايـــة وفاعليـــة نظـــم المعلومـــات واإلتصـــاالت لــربط أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــه والمعاونـــه  .14

 .ريجين والعاملين والطالب الخ
ضعف إستخدام األساليب التكنولوجيه الحديثه في برامج التدريس بالكليه نظـرا لعـدم توافرهـا لضـعف  .15

التمويــل المــالي مــن ناحيــه ولــنقص إعــداد وتــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس علــى إســتخدامها مــن ناحيــه 
  .أخرى 

ا مـن الطـالب الملتحقــين الحاجـه للتوسـع فـي اإلنشـاءات والمبـاني إلسـتيعاب األعـداد المتزايـده سـنوي .16
 .مما أدى إلى عدم توافر أماكن لتشجيع األنشطه الجماعيه بين الطالب ,بها 

  

  :تحليل البيئه الخارجيه 
تتضـمن البيئـه الخارجيـه القــوى والتغيـرات التـي تحــدث فـي المحـيط الخـارجي للكليــه علـى كافـة  مســتوياته 

ي ظل المتغيـرات الراهنـه محليـا وأقليميـا وعالميـا أوضـحت وف.المباشره ، والعامه ،محليا ،واقليميا وعالميا 
نتـــائج التحليـــل البيئـــي أن كليـــة العلـــوم بجامعـــة دمنهـــور أمامهـــا العديـــد مـــن الفـــرص المتاحـــه والتـــي يمكـــن 
األستفاده منها في تدعيم مركزها التنافسي وتحقيق غاياتهـا وأهـدافها األسـترتيجيه ،كمـا أن هنـاك مجموعـه 

حتمله والتي يتحتم على الكليه أن تحدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقها لرسـالتها من التهديدات الم
  .وغاياتها 
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  : الفرص المتاحه
 .تميز جامعة دمنهور إلكترونيا يساعد الكليه على إستكمال نظام االداره األلكترونية  .1
جــودة العمليــه التعليميـــه  وجــود مشــروعات للتعـــاون مــع وزارة التعلــيم العـــالي واألتحــاد األوروبــي لرفـــع .2

 .والبحثيه 
إمكانيـة عمـل بـرامج متميـزه بمصـروفات ، يتطلبهـا ســوق العمـل ، الغتنـام الفرصـه لزيـادة مـوارد الكليــه  .3

 .الحاليه عن طريق جذب الطالب القادرين والوافدين 
وعطـاء  ممـا يتـيح لهـا االنـدماج أخـذا, تتمتع الكليه بموقع إسترتيجي جيـد وسـط أقلـيم صـناعي زراعـي  .4

مع مصانع الدقهليه ودمياط والمناطق الصناعيه الجديده والمراكز الطبيه التي تتميز بها جامعة دمنهـور 
تستفيد هذه الهيئات من خبرات أعضاء هيئـة التـدريس وامكانيـات الكليـه فـي حـل مشـاكلها وتطـوير . 

ــداني لطالــب ال كليــه ، ممايضــيف قيمــه إنتاجهــا ،وفــي المقابــل فإنهــا تشــارك فــي بــرامج التــدريب المي
تطبيقيه وعمليه للبرامج التعليميه بالكليه ويحسـن مهـارات الطـالب العمليـه ، كمـا يجـد الطـالب فـرص 

 .عمل عديدة بهذه األماكن 
 .وجود جامعات ومدارس خاصه والمحافظات المجاوره مما يوفر فرص لخريجي الكليه  .5
مهمات العلميه في رفع المهارات لطالب الدراسات إمكانية األستفاده من البعثات والمنح األجنبيه وال .6

 .العليا وأعضاء هيئة التدريس 
 فتح المجال امام دراسة الدبلومات التطبيقية  .7

  
  التهديدات المحتمله 

 .لوائح والقوانين الذي يعيق ويبطء العديد من أوجه التغيير جمود ال .1
اســــتقطاب الجامعـــات الخاصــــه إنخفـــاض مرتبـــات أعضــــاء هيئـــات  التــــدريس ومعـــاونيهم ممــــا يـــؤدي  .2

 .والجامعات العربيه لعدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل بها 
إختيار نوعية ومهارات طالبها القادمون من الثانويه العامه طبقا لتوزيـع مكتـب  ةاليوجد نظام يتيح للكلي .3

 .التنسيق 
ي اليقابلهــــا زيــــادة فــــي الزيــــاده المســــتمره والمتتاليــــه فــــي إعــــداد الطــــالب الملتحقــــين بالكليــــه ، والتــــ .4

ممــا يزيــد مــن الضــغط علــى اإلمكانــات والمــوارد المتاحــه ويــؤثر ســلبا علــى , اإلمكانــات والتجهيــزات 
 .الخدمات المقدمه للطالب وعلى جودة الخريج 
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 .صعوبة معرفة األحتياجات الفعليه من التخصصات المختلفه لسوق العمل  .5
 .حث العلميإحجام أصحاب األعمال عن تدعيم التعليم والب .6
 .محدودية العالقه بين الكليه وأصحاب األعمال  .7
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  والتعلم حتديد اسرتاتيجية التعليم

  حتليل البيئة الداخلية :أوالً

األھمیة   Strengthsنقاط القوة   
األھمیة   Weaknessesنقاط الضعف    النسبیة

  النسبیة
ن  .1 ب م دد مناس ود ع ة بوج ع الكلی تتمت

ى  دریس ف ة الت اء ھیئ ض أعض بع
  عالیة .تخصصاتلا

ي  .1 ع ف ة للتوس ة بحاج الكلی
اإلنشاءات والمباني لتنفیذ نظام 
تیعاب  دة والس اعات المعتم الس

 ً  .اإلعداد المتزایدة سنویا

  متوسطة

ي  .2 ارك ف ة ش ة للكلی الة ورؤی ود رس وج
ة  دریس والھیئ ة الت اء ھیئ دادھا أعض إع
ن  تفیدین م ین والمس ة واإلداری المعاون

  . الكلیة الخدمة واعتمادھا من مجلس

  

ة  وجودعدم  .2 د لممارس نظام جی
ة  یة ورعای طة الریاض األنش

 ً ً وصحیا   .الطالب إجتماعیا
 

  متوسطة

ة  .3 الب بالكلی ول للط ة قب ود سیاس وج
    . واضحة للجمیع

 .یةإلكترون اتقررموجود عدم  .3
  متوسطة

 .وجود بنیة تحتیة جیدة للعملیة التعلیمیة .4
دیل  .4  عالیة ة وتع اج لمراجع اك احتی ھن

  متوسطة .مناھجبعض ال

 .ون طالب الكترونيئوجود نظام ش .5
  

اءة ال .5 رامجضعف كف الدراسیة  ب
ة  ات الحقیقی ة االحتیاج ي تلبی ف

 .لسوق العمل
  متوسطة

وفیر  .6  عالیة .وجود نظام فعال لإلرشاد األكادیمي .6 وجود بعض القصور في ت
  منخفضة .الكتب المرجعیة

 .بالكلیةوجود بنیة تحتیة الكترونیة  .7
ین  .7 عالیة ) االنترنت(  دریب للفنی ضعف مستوى الت

ات  ل وقاع ال بالمعام والعم
 .الدراسة

 تطبیق نظام الساعات المعتمدة بالكلیة .8  منخفضة
 متوسطة  

ي  .9 الب ف یفي للط دریب الص امج الت برن
ة  ات العلمی ات والمؤسس الھیئ

 .واألكادیمیة
یح  .8 عالیة دة تت ة جی ود مكتب دم وج ع

  .للطالب التعلم الذاتي

دد أش .10 ن تع وم م ي یق ارات الت كال االختب
ة  –شفھیة (الطالب تقییم خاللھا  تحریری

  )  إلخ... تكلیفات   –
  

عدم توفیر الخدمات الضروریة  .9
للطالب مثل التصویر وخدمات 

  .الكمبیوتر
 

وجود نظام السالمة واألمان في المعامل  .11
ق  ذار الحری د نظام ان والمبنى حیث یوج

  . المبكر
  

ھ .10 الغ فی اد المب ى  االعتم عل
ذكرات  امعي والم اب الج الكت

  .المتواضعة
 



 )2016-2012(دمنهور  الخطة االستراتيجية لكلية العلوم جامعة

 

21 
 

األھمیة   Strengthsنقاط القوة   
األھمیة   Weaknessesنقاط الضعف    النسبیة

  النسبیة
  . حداثة األجھزة الموجودة في المعامل .12

  
ة  .11 اء ھیئ دد أعض ة ع دم كفای ع

ة  ات الفعلی دریس لالحتیاج الت
  . لبعض التخصصات النادرة

 

ة  .13 اییر األكادیمی ق المع  )NARS(تطبی
    .للبرامج التعلیمیة بالكلیة

بة  .12 اكن مناس ود أم دم وج ع
ة  ة لممارس طة وكافی األنش

  . الطالبیة المختلفة
 

رامج  .14 ررات والب ع المق یف جمی توص
    .الدراسیة بالكلیة لمرحلة البكالوریوس

ة  .13 اییر أكادیمی ود مع دم وج ع
یم  ا تقی ن طریقھ عالمیة یمكن ع

  . البرامج التعلیمیة بالكلیة
 

  حتليل البيئة اخلارجية :ثانياً

  الفرص المتاحة
Opportunities 

األھمیة 
  النسبیة

  تھدیدات المحتملةال
Threats  

األھمیة 
  النسبیة

تتمتع الكلیة بموقع استراتیجى جید  - 1
تنوع صناعي  وسط كثافة سكانیة و

 .كبیر وزراعي
  عالیة

الجامعات الخاصة استقطاب  - 1
لعدد كبیر من  والجامعات العربیة

 للعمل بھاأعضاء ھیئة التدریس 
  منخفضة

إمكانیة طرح برامج متمیزة  - 2
  عالیة .ھا سوق العملبمصروفات، یتطلب

الیوجد نظام یتیح للكلیة إختیار  - 2
نوعیة ومھارات طالبھا القادمون 

من الثانویة العامة طبقا لتوزیع 
 مكتب التنسیق

  متوسطة

لتعاون مع وزارة باوجود مشروعات  - 3
لوالیات المتحدة التعلیم العالي وا

  عالیة لرفع جودة العملیة التعلیمیةاألمریكیة 

ة والمتتالیة في الزیادة المستمر - 3
إعداد الطالب الملتحقین بالكلیة، 

والتي ال یقابلھا زیادة في 
 .االمكانات والتجھیزات

  متوسطة

وجود جامعات ومدارس خاصة  - 4
ومراكز البحوث والمعامل الطبیة 
باإلضافة إلى  سوق عمل عربیة 

 .وأفریقیة للعمل 

  متوسطة

صعوبة معرفة االحتیاجات  - 4
  توسطةم . المختلفة لسوق العمل

القدرة على التعاون وعقد بروتوكالت  - 5
      متوسطة  مع شركاء لتدریب الطالب 

الفرص المتاحة  تفوق و نقاط الضعف  تساوىمما سبق یتضح أن نقاط القوة في العملیة التعلیمیة ت
 ونمفي المرحلة القادمة هي استراتیجیة والتعلم التهدیدات وعلى ذلك فیمكن أن تكون استراتیجیة التعلیم 

وتوسع لكننا نفضل أن نبدأ في الخطة االستراتیجیة األولى للكلیة باستراتیجیة تطویر وتحسین في مجال 
  .والتعلم  التعلیم
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  حتديد اسرتاتيجية البحث العلمي

  حتليل البيئة الداخلية :أوالً

األھمیة  Strengthsنقاط القوة   
األھمیة   Weaknessesنقاط الضعف    النسبیة

  النسبیة
ى    متوسطة جود خطة بحثیة بالكلیة معتمدة  وموثقةو  اج إل ة تحت ل البحثی تجھیزات المعام

  متوسطة .مزید من الدعم 
تنظم الكلیة العدید من المؤتمرات الدولیة    عالیة

   .والندوات العلمیة

وجود قاعدة بیانات بالنشاط البحثي ألعضاء  
 سطةمتو .ھیئة التدریس على الموقع اإللكتروني للكلیة

دم   اء ع ن أعض ب م دد مناس ود ع وج
ات  ى تخصص دریس ف ة الت ھیئ

 .ومدارس بحثیة عدیدة

 عالیة

حصول عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس  
 متوسطة .على جوائز علمیة

تنوع المجاالت البحثیة للمعیدین والمدرسین  
ً الحتیاجات الكلیة    متوسطة  . المساعدین وفقا

ل  ن المعام زة م ض األجھ ص بع نق
  . التخصصیة ومعامل الدراسات العلیا

   ً تم اعداد الئحة الدراسات العلیا بالكلیة طبقا
 متوسطة  . لنظام الساعات المعتمدة

مشاركة بعض أعضاء ھیئة التدریس في  
مشاریع بحثیة ممولة من الخارج ومن 

 . الجامعة
 متوسطة

ع  ق م اث الفری اب أبح الیةغی  االنفص
ام المتن ین األقس دیدة ب ل الش اظرة داخ

  . الكلیة
  

تدعیم وتشجیع البعثات الخارجیة ونظام  
 متوسطة  .االشراف المشترك والمھمات العلمیة

ات  ى التخصص ز عل اب التركی غی
ي  النادرة لتحقیق میزة تنافسیة للكلیة ف

  .  مجاالت علمیة وبحثیة غیر تقلیدیة
  

حصول بعض أعضاء ھیئة التدریس 
ن جامعات ومعاونیھم على شھادات  علمیة م

  . ذات سمعة علمیة جیدةأجنبیة 
  متوسطة

الب  ذب الط ام لج وافر نظ دم ت ع
تراتیجیة  ھ اس تخدم فی دین یس الواف

  . تسویقیة فاعلة
  

تنفیذ العدید من المشروعات بالكلیة مما یسھم 
في تحسین كافة األنشطة التعلیمیة والبحثیة 

  . بھا
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  حتليل البيئة اخلارجية :ثانياً

األھمیة   Opportunitiesمتاحة الفرص ال
األھمیة   Threatsالتھدیدات المحتملة      النسبیة

  النسبیة
وجود مشروعات للتعاون مع وزارة  - 1

التعلیم العالي واالتحاد األوروبي لرفع 
 .جودة العملیة البحثیة

ضعف المیزانیة المقدمة لألبحاث  - 1  عالیة
 .من الجامعة

  عالیة

إمكانیة عمل برامج متمیزة  - 2
 .روفات، یتطلبھا سوق العملبمص

إحجام أصحاب األعمال عن  - 2  عالیة
 .تدعیم التعلیم والبحث العلمي

  منخفضة

البعثات الخارجیة  وجود نظام - 3
اإلشراف المشترك والمھمات و

 .العلمیة

       عالیة

زیادة االھتمام المحلي واإلقلیمي  - 4
والعالمي بأھمیة ضمان الجودة 

یة والتحسین المستمر في منظومة العمل
  . التعلیمیة

      

  
نقاط الضعف والفرص المتاحة تفوق التهدیدات  تساوىمما سبق یتضح أن نقاط القوة في العملیة البحثیة ت

 ،وتوسع ووعلى ذلك فیمكن أن تكون استراتیجیة البحث العلمي في المرحلة القادمة هي استراتیجیة نم
لیة باستراتیجیة تطویر وتحسین في مجال البحث لكننا نفضل أن نبدأ في الخطة االستراتیجیة األولى للك

  .العلمي
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  حتديد اسرتاتيجية خدمة اتمع

  :حتليل البيئة الداخلية أوالً

األھمیة   Strengthsنقاط القوة   
األھمیة  Weaknessesنقاط الضعف    النسبیة

  النسبیة
خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة  - 1

 .البیئة
دمات محدودیة التسویق للخ - 1  متوسطة

 . المجتمعیة
 منخفضة

توقیع عدد من بروتوكوالت التعاون  - 2
 .مع الشركات والمؤسسات الصناعیة

عدم وجود وكیل كلیة لشئون  - 2 متوسطة
  . خدمة المجتمع

 متوسطة

وجود عدد من أعضاء ھیئة التدریس  - 3
متمیزین في مجال االستشارات 

  . العلمیة

 عالیة   متوسطة

  

  حتليل البيئة اخلارجية :ثانياً

األھمیة  Opportunitiesالفرص المتاحة 
األھمیة   Threatsالتھدیدات المحتملة      النسبیة

  النسبیة
انتشار الزراعة في محافظة البحیرة  - 1

عن طریق المیاه الجوفیة وتوافر 
أعضاء ھیئة تدریس متمیزون في 
مجال المیاه الجوفیة ومقاومة 

 .  التلوث
تتمتع الكلیة بموقع جید وسط اقلیم  - 2

زراعي یتیح لھا االندماج  –اعي صن
 مع المؤسسات الصناعیة بالمحافظة 

محدودیة العالقة بین الكلیة  - 1  عالیة
  متوسطة  وأصحاب األعمال

نقاط القوة والفرص المتاحة تفوق  تساوىمما سبق یتضح أن نقاط الضعف في الخدمة المجتمعیة ت
عیة في المرحلة القادمة هي استراتیجیة التهدیدات وعلى ذلك فسوف تكون استراتیجیة الخدمة المجتم

  .تطویر وتحسین
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  لكليةل الغايات النهائية واالهداف االسرتاتيجية :ثالثاً

تتسم الخطة اإلستراتیجیة لكلیة العلوم بمجموعة من الغایات النهائیة التي تغطي مجاالت الجودة األكادیمیة، 
  :والهیكل اإلداري، وفعالیة اإلنفاق المالي وهي

  
 .عزیز وتطویر التعلیم والتعلمت )1

 .برامج الدراسات العلیا بالكلیة لسد احتیاجات المجتمع من التطویر المهني المطلوب تفعیل )2

 . تعزیز وتطویر البحث العلمي بما یساعد على التنمیة االقتصادیة للمجتمع )3

  .تعزیز وتطویر الخدمات المجتمعیة )4
 .بما یحقق رؤیة ورسالة الكلیة تعزیز القدرات اإلداریة والتنظیمیة وتطویرها )5

 .تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة لتدعیم العملیة التعلیمیة والبحثیة )6

 .الحصول على اإلعتماد األكادیمي )7

  
ویتحقق كل هدف من األهداف . ولكل غایة من الغایات هناك عدد من األهداف االستراتیجیة لتحقیقها

سیاسات والتي تنفذ عن طریق و لتي تسمى هنا أنشطة أاالستراتیجیة بمجموعة األهداف التكتیكیة وا
  .التنفیذیة تحدد عند التنفیذو مجموعة من األهداف التشغیلیة أ
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 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبلي
Gap Analysis  

  المستهدف  الوضع الراهن

  تباط بالالئحة الداخليةاالر. 
 صعوبة التعديل والتغيير في المناهج. 
 تعديالت محدودة على النطاق الفردي.  

 وضع نظام للتحديث والتطوير المستمر في البرامج التعليمية.  

 إجتهادات فردية للتعلم الذاتي. 
  مكتبة جيدةعدم وجود. 
  يةإلكترون اتوجود  مقرر عدم . 
 مراجع الدراسية للتحول من ال يوجد العدد الكافي من ال

  .المذكرات إلى المراجع

 تعظيم دور التعلم الذاتي. 
 استخدام المراجع في التدريس. 
 رفع كفاءة العاملين بالمكتبة. 
 مقررات إلكترونية . 

  

 ومدرجات وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، من قاعات. 
  في التدريس، استخدام العديد من هيئة التدريس للتقنيات الحديثة

  .وال زال البعض يستخدم الطرق البسيطة

 وضع سياسة للتحسين المستمر في طرق التدريس. 
 تدريب هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة في التدريس.  

  بعض الطالب يتدربون بالمصانع والشركات والبعض اآلخر
 .يتدربون بالكلية

 تقييم للتدريب يقدم الطالب تقريرا عن التدريب وال يوجد.  
  االستعانة بالمستفيدين في التعليم(وضع سياسة للتعليم التعاوني.(  

 التركيز على التقييم النهائي واهمال التقييم المستمر. 
 بعض هيئة التدريس يستخدمون التقييم على نطاق فردي.   تعديل أنظمة تقييم الطالب.  

 طلبة ميزانية محدودة للدعم الطالبي والخدمات المقدمة لل
 .وتبرعات من القادرين

  ازدحام اليوم باألعباء الدراسية للطالب يجعلهم يعرضون عن
  .األنشطة الطالبية

 تعزيز وتطوير الدعم الطالبي والخدمات المقدمة للطلبة  
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 .وضع نظام للتحديث والتطوير املستمر يف الربامج التعليمية: اهلدف األول

:  

 .الدراسیة باألقسام لجنة لمراجعة البرامج إنشاء .1

ً على تقاریر المراجعة وآراء الطالب والمستفیدین والمتغیرات والتطورات  .2 وضع آلیة لتحدیث المناهج بناء
 .واحتیاجات سوق العمل

 .وضع آلیة للتأكد من تحقیق المخرجات التعلیمیة المستهدفة للبرامج .3

 .ت التصحیحیةمدى تقدم البرامج المختلفة التخاذ اإلجراءا وضع آلیة لقیاس .4
  

 .تعظيم دور التعلم الذاتي واستخدام املراجع يف التدريس:اهلدف الثاني

:  
 .نشر ثقافة التعلم الذاتي وااللكتروني بین الطالب وهیئة التدریس .1

  .تشجیع هیئة التدریس على عمل مقررات إلكترونیة  .2
 .تشجیع هیئة التدریس والطالب على استخدام الكتب المرجعیة .3

 .ر مصادر التعلم الذاتيتوفی .4
  

 .وضع سياسة للتحسني املستمر يف طرق التدريس:اهلدف الثالث

 
 .طرق التدریس الحالیة فعالیة  عمل آلیة لقیاس .1

 .هیئة التدریس على تطبیق طرق تدریس جدیدة فعالة وقیاس نجاحها وتعمیمها عمل آلیة لتشجیع .2
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 ).االستعانة باملستفيدين يف التعليم(ي وضع سياسة للتعليم التعاون:اهلدف الرابع

 
 .تقییم التدریب الصیفي بوضعه الحالي واقتراح التحسینات .1

عقد بروتوكوالت تعاون مع جهات التوظیف والمصانع والمؤسسات ذات الصلة بالكلیة تتضمن تدریب  .2
 .طالب الكلیة

 .وضع خطة للتدریب الصیفي طبقًا للتغذیة الراجعة .3
  

 .تعديل أنظمة تقييم الطالب:مساهلدف اخلا

 
 .تطویر أنظمة التقییم المستمر للطالب .1

 وضع سیاسة للتحسین المستمر في جودة الورقة اإلمتحانیة  .2

 . وضع معاییر للورقة اإلمتحانیة .3
  

 تعزيز وتطوير الدعم الطالبي واخلدمات املقدمة للطلبة:اهلدف السادس

 
 .تحسین مستوي المرافق بالكلیة .2 .بيتطویر خطة الدعم الطال  .1

 .وضع خطة للتقویم الدوري للخدمات المقدمة للطالب .4 .تفعیل وتطویر األنشطة الالمنهجیة  .3

 .وضع نظام لتشجیع ورعایة الطالب المتفوقین والمبدعین .6 .وضع آلیة الكتشاف ورعایة الطالب المتعثرین  .5
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 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبلي
Gap Analysis  

  المستهدف  الوضع الراهن

 للكلية للدراسات العليا  لالئحة الداخليةاالنتهاء من وضع ا
  . األساسية وتم عرضها على لجنة القطاع للعلوم

 بدء العمل بالالئحة. 
  وضع نظام للتحديث والتطوير المستمر لبرامج الدراسات

  .العليا

  وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، من قاعات
 .ومدرجات

  استخدام العديد من هيئة التدريس للتقنيات الحديثة في
  .التدريس، وال زال البعض يستخدم الطرق البسيطة

 التقييم النهائي واهمال التقييم المستمر التركيز على. 
 بعض هيئة التدريس يستخدمون التقييم على نطاق فردي. 
  وجود معامل أبحاث مزودة بأحدث األجهزة العلمية لطالب

  .الدراسات العليا

 وضع سياسة للتحسين المستمر في طرق التدريس. 
  تدريب هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة في

  .يسالتدر 
 تعديل أنظمة تقييم الطالب.  
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 وضع نظام للتحديث والتطوير املستمر لربامج الدراسات العليا:اهلدف األول

: 

 .لجنة لمراجعة برامج الدراسات العلیا باألقسام إنشاء .1

ً على تقاریر المراجعة وآراء الطالب والمتغیرات والتطورات واحتیاجات  .2 وضع آلیة لتحدیث المناهج بناء
 .سوق العمل

 .وضع آلیة للتأكد من تحقیق المخرجات التعلیمیة المستهدفة للبرامج .3

  .قیاس مدى تقدم البرامج المختلفة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة .4
  

 .وضع نظام للتحديث والتطوير املستمر يف طرق التدريس والتقييم:اهلدف الثاني

 
 .طرق التدریس الحالیة فعالیة قیاس  .1

 .یئة التدریس على تطبیق طرق تدریس جدیدة فعالة وقیاس نجاحها لتعمیمهاتشجیع ه .2

 .تطویر أنظمة التقییم المستمر للطالب .3
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 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبلي
Gap Analysis  

  المستهدف  الوضع الراهن

 انخفاض الميزانية المقدمة من الجامعة للبحث العلمي. 
  تشجيع هيئة التدريس للحصول على مشاريع من

 .الجهات الممولة للبحث العلمي غير كافي
  ال توجد آلية واضحة معلنة لتوزيع ميزانية وخدمات

  .البحث العلمي

 ث العلمي وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الذاتي للبح
  .وضمان التوزيع العادل لها

  األبحاث المنشورة في مجالت متخصصة بعضوجود. 
 براءات اإلختراع عدم وجود.  
 عدم وجود آلية لقياس كفاءة العملية البحثية. 
 وجود نظام تمويل المشاريع البحثية بالجامعة. 
  وجود نظام للتشجيع المادي ألعضاء هيئة التدريس

  . لمجالت العالمية المتخصصةوالباحثين للنشر في ا

 وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحثية. 
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية على

 . االبداع واالبتكار وبراءة االختراع
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 .وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الذاتي للبحث العلمي وضمان التوزيع العادل هلا:اهلدف األول

 
 .ة لتشجیع الباحثین على الحصول على مشاریع بحثیة من جهات محلیة وعالمیةوضع آلی .1

 .وضع آلیة لإلستفادة القصوى من األجهزة واإلمكانیات البحثیة بالكلیة .2

 .البحوث التطبیقیة وبراءات اإلختراع إلىتشجیع الباحثین على التحول  .3

 .تسویق البحوث التطبیقیةلوضع نظام  .4

  .هیئة التدریسو البحثي لعضوضع مقیاس لمدى النشاط  .5
  .هیئة التدریس بنصیبه من میزانیة وامكانیات البحوثو وضع نظام لربط مدى النشاط البحثي لعض .6

 .وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحثية:اهلدف الثاني

 
 .لقیاس كفاءة العملیة البحثیة عاییرتحدید م .1
 .صیاغة نظام لقیاس كفاءة العملیة البحثیة .2
 .ع هیئة التدریس على رفع كفاءة العملیة البحثیةتشجی .3

 .  ربط مخرجات العملیة البحثیة بالعملیة التعلیمیة .4
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 حليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبليت
Gap Analysis  

  المستهدف  الوضع الراهن

  اصوجود وحدات ذات طابع خعدم.. 
  خدمات الالنظام اإلداري الروتيني يعيق من انطالق

  .للمجتمع

 إنشاء وحدات ذات طابع خاص. 
  إعادة هيكلة النظام اإلداري للقضاء على

  .الروتين
  وجود عدد صغير من هيئة التدريس يؤدي استشارات

لمؤسسات المجتمع المحيط، واليوجد تشجيع من 
 .الكلية لتنمية عدد المستشارين

 من التسجيالت لدرجات علمية مع محدود دد وجود ع
 .المجتمع المحيط

  وجود آلية للتعامل مع مشاكل المجتمع المحيط وتطوير
 .اإلنتاج

 ضعف ثقة المجتمع المحيط بالكلية في حل مشاكله.  

  تفعيل دور الكلية في تطوير االنتاج وحل مشاكل
  .المجتمع المحيط
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 .وحدات ذات طابع خاص إنشاء:اهلدف األول

 
 .وضع آلیة لتحریر الوحدات ذات الطابع الخاص من الروتین .1

 .وضع نظام لخلق تنافس بین الوحدات ومكافأة العاملین بالوحدات المتمیزة .2

 .تفعيل دور الكلية يف تطوير االنتاج وحل مشاكل اتمع احمليط:اهلدف الثاني

 
ات المختلفـــة، كمستشـــارین علمیـــین قـــادرین علـــى تكـــوین فریـــق تطـــوعي مـــن هیئـــة التـــدریس فـــي التخصصـــ .1

 .بالكلیة المحیط لمجتمعتطویر االنتاج وحل مشاكل ا

 .ة عن التعامل مع المجتمع الخارجي والمستفیدین، وكذا كیفیة للتعامل یتم اعالنهامسؤولتحدید جهة  .2

 .العمل على كسب ثقة المستفیدین ورضاهم .3
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 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبلي
Gap Analysis  

  المستهدف  الوضع الراهن

 كل يف ما   يل ورؤساء األقساموجود قرارات تفويض من العميد للوك
 .خيصه

 عدم وجود قرارات تفويض يف الكادر اإلداري لتيسري العمل عند 
 .غياب أحد القيادات اإلدارية

 البريوقراطية والروتني يعيق حتقيق الكفاءة واإلنتاجية بالدرجة املطلوبة.  

  تدعيم التوجه الالمركزي إلدارة الكلية مبا حيقق
  .الكفاءة واإلنتاجية

  وجود عدد كبري من برامج التدريب، لكنها ال تؤدي إىل إجناز
 .جيدأهدافها بشكل 

 دارية احلديثة اإلدارة اإللكرتونية يف شئون الطالب األخذ بالنظم اإل
 .والشئون املالية

 يوجد خطة تدريبية متكاملة ولكنها غري ممولة.  
 عدم وجود آلية لقياس كفاءة العملية التدريبية. 
 س والقيادات اإلدارية عدم وجود آلية لتقييم أداء عضوهيئة التدري

 .واألكادميية
 ات مبستوى األداءضعف نظام ربط احلوافز واجلزاء.  

 تأهيل وتطوير املوارد البشرية بالكلية.  
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  .تدعيم التوجه الالمركزي إلدارة الكلية مبا حيقق الكفاءة واإلنتاجية :اهلدف األول

 
 .تطویر الهیكل التنظیمي بالكلیة بما یحقق المرونة في اتخاذ القرارات اإلداریة .1

 .ة العاملین في صنع القراراتتعزیز األداء اإلداري من خالل مشارك .2

 .یات بالصالحیات والتفویضاتمسؤولربط ال .3

  .تأهيل وتطوير املوارد البشرية بالكلية :اهلدف الثاني

 
 . تأهیل وتطویر الكادر الوظیفي اإلداري من خالل عملیة التدریب .1

 .وكتطویر آلیة تقییم أداء الموظفین اإلداریین بحیث تعتمد على اإلنجاز والسل .2

بحیـــث تعتمـــد علـــى اإلنجـــاز  والقیـــادات اإلداریـــة واألكادیمیـــة هیئة التـــدریسو تطـــویر آلیـــة تقیـــیم أداء عضـــ .3
 .والسلوك

 .وضع نظام لربط الحوافز والجزاءات بمستوى األداء .4
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 جوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبليتحليل الف
Gap Analysis  

  المستهدف  الوضع الراهن

  وجود وحدات ذات طابع خاص بالكليةعدم. 
  اعتماد الكلية على امليزانية املقدمة من احلكومة بدرجة عالية

 .واخنفاض نسبة الدعم الذايت
 ال توجد برامج متميزة مبصروفات بالكلية.  

 كانيات لتوفري التمويل الذايت للكليةتنمية القدرات واإلم.  

  

  .تنمية القدرات واإلمكانيات لتوفري التمويل الذاتي للكلية :اهلدف األول

 
 - استشارات –دورات تدریبیة  –استحداث مصادر فعالة للتمویل الذاتي مثل البرامج التعلیمیة الممیزة  .1

 . لطالب الوافدین من الخارججذب ا – مؤسساتالمشاریع إنتاجیة مشتركة مع بعض 

 .ضبط النفقات المالیة .2
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 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبلي
Gap Analysis  

  المستهدف  الوضع الراهن

 وجود وحدة وأنظمة لتقييم األداء وضمان اجلودة بالكلية. 

 كادميي تطبيق املعايري األNARS للربامج التعليمية بالكلية . 

 تطبيق نظام الساعات املعتمدة .  

  التقدم لإلعتماد من اهليئة القومية لضمان جودة
  .التعليم واإلعتماد

  .احلصول على اإلعتماد من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد :اهلدف األول

 
 .وملئ استمارات التقدم لإلعتماد وطلب اإلعتماد من الهیئة عمل تقریر التقییم الذاتي السنوي .1
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  الطموحات على املدى البعيد
  :على المدى البعیددمنهور تطمح كلیة العلوم بجامعة 

 أن تمتلك أجهزة تحالیل علمیة متقدمة إلثراء العملیة البحثیة وإلجراء خدمة مجتمعیة عالیة المستوى. 

 تویات، طبقًا ألنظمة شفافة ومقاییس موضوعیةأن یكون العمل بها، في كل المس. 

  2020أن تصبح من ضمن أعلى عشر كلیات للعلوم األساسیة في أفریقیا بحلول عام. 
 ابتكار مناهج غیر تقلیدیة مرتبطة باحتیاجات المجتمع الحقیقیة  . 

  
  االسرتاتيجية آلية لضمان التطبيق واملتابعة والتحديث للخطة

  
 دة بمتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة ضمان الجو تختص وحدة  -1

 .یرفع تقریر شهري للعمید عن أنشطة الشهر المقبل لتوجیهها للمختصین بتنفیذ النشاط -2

یرسل للعمید تقریر شهري من جهات التنفیذ المختلفة بمعدالت إنجاز األنشطة ومعوقات التنفیذ  -3
 .ومقترحات التحدیث

ییم األداء وضمان الجودة إلقتراح التحدیث المطلوب بالخطة توجه تقاریر إنجاز األنشطة الى وحدة تق -4
 .ورفعه للعمید

لمناقشة المتغیرات في البیئة الداخلیة والخارجیة ) شهریاً (تجتمع لجنة الخطة اإلستراتیجیة بصفة دوریة  -5
 .واقتراح التحدیث المطلوب بالخطة ورفعه للعمید

مدى التقدم في الخطة والمعوقات والمستجدات  ضمان الجودة عنوى للعمید من وحدة یرفع تقریر سن -6
 .ومقترح تحدیث الخطة

 

  دمنهور جامعة  –مقومات جناح اخلطة االسرتاتيجية لكلية العلوم 
 .ى تطبیق معاییر الجودة فى األداءوجودة إدارة فاعلة تؤمن بفكر الجودة والتحسین المستمر وتعمل عل -1

 .وجود بعض المصادر لتنمیة الموارد الذاتیة -2

 زیادة الوعى لدى أعضاء هیئة التدریس والجهاز اإلدارى بأنظمة وألیات الجودة نشر ثقافة الجودة و -3

 وجود آلیة لضمان التطبیق والمتابعة والتحدیث للخطة االستراتیجیة  -4

وزیادة  الرضا ) واالنتماء والوالءالثقة (عیة التي تتعلق بالعمل الجماعي تنمیة القیم الخالقیة واالجتما -5
 .وظیفي لدي جمیع العاملین بالكلیة ال
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 .اءات والقواعد الالزمة للتنفیذوضع دلیل للجودة یشمل الخطط والهیاكل التنظیمیة والسیاسات واالجر  -6

  

  االسرتاتيجية مصادر التمويل الالزم لتنفيذ اخلطة
ل المالي من مشروع التطویر المستمر والتأهیل لإلعتماد في التموی CIQAPللحصول على  الكلیة عىتس

، وبعد انتهاء المشروع تعتمد الكلیة على مواردها المالیة في الصرف االستراتیجیة بالكلیة لتنفیذ أنشطة الخطة
على تنفیذ أنشطة الخطة وخاصة أن نسبة الدعم الذاتي ستكون قد ارتفعت بالقدر الذي یساعد على 

  .المالیة اإلستمراریة
  

  وخدمة اتمع سياسات الكلية للتعليم والبحث العلمي
سیاسات الكلیة للتعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتحدیثها بصفة مستمرة، لذلك تم تهتم الكلیة بمراجعة 

  .إعتماد الخطط التالیة للمراجعة والتحدیث المستمر لهذه السیاسات

  خطة الكلية لمراجعة وتحديث سياسات التعليم

كـل فصـل یس التـى تقـیس جـودة المقـررات والبـرامج الدراسـیة بنهایـة یتم تحلیل استبیانات الطالب وهیئة التـدر  -
 واستنتاج أوجه التحسین المطلوبة  دراسي 

 یتم دراسة تقاریر المقررات والبرامج الدراسیة بنهایة العام الدراسى واستنتاج أوجه  التحسین المطلوبة -

یة بنهایـــة العـــام الدراســـى واســـتنتاج أوجـــه یـــتم دراســـة تقـــاریر المقیمیـــین الخـــارجیین للبـــرامج والمقـــررات الدراســـ -
 التحسین المطلوبة 

یتم دراسةخطة التعلیم والتعلم بالكلیة وخطة التحسین للعام الماضى واستخالص ما لم یتم منهـا الدراجـه فـى  -
 .الخطة الجدیدة 

ـــیم و یـــتم صـــیاغة خطـــة التحســـین الســـنویة فـــى سیاســـات التعلـــیم وتعـــرض علـــى لجنـــة شـــئون -  الطـــالب التعل
 مناقشتھا والعرض على مجلس الكلیة القرار اعتمادھا ل
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  خطة الكلية لمراجعة وتحديث سياسات البحث العلمى 

یــتم تحلیــل اســتبیانات طــالب الدراســات العلیــا وهیئــة التــدریس التــى تقــیس جــودة العملیــة البحثیــة والدراســات  -
 العلیا بنهایة العام الدراسى واستنتاج أوجه  التحسین المطلوبة

دراسة تقاریر المقررات والبرامج الدراسیة بالدراسات العلیا بنهایة العـام الدراسـى واسـتنتاج أوجـه  التحسـین  یتم -
 المطلوبة

یــتم دراســة تقــاریر المقیمیــین الخــارجیین للبــرامج والمقــررات بالدراســات العلیــا بنهایــة العــام الدراســى واســتنتاج  -
 .أوجه  التحسین المطلوبة

حثیــة للكلیــة وخطــة التحســین للعــام الماضــى واســتخالص مــا لــم یــتم منهــا الدراجــه فــى یــتم دراســة الخطــة الب -
 الخطة الجدیدة 

یتم صیاغة خطة التحسین السنویة فى سیاسات البحث العلمى وتعرض علـى لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـث  -
 .العلمى لمناقشتها والعرض على مجلس الكلیة القرارها واعتمادها 

  عة وتحديث سياسات خدمة المجتمع خطة الكلية لمراج

  .یتم تحلیل استبیانات األطراف المجتمعیة المختلفة الستخالص أوجه التحسین المطلوبة -

یتم دراسة خطة خدمة المجتمـع وتنمیـة البیئـة للكلیـة وخطـة التحسـین للعـام الماضـى واسـتخالص مـا لـم  -
  .یتم منها الدراجه فى الخطة الجدیدة

ن الســنویة فــى سیاســات خدمــة المجتمــع وتعــرض علــى لجنــة خدمــة المجتمــع یــتم صــیاغة خطــة التحســی -
 .منجلس الكلیة القرارها واعتمادهالمناقشتها والعرض على 

واســتنتاج  یـتم تقیـیم مــدى تفعیـل بروتوكـوالت التعــاون المبرمـة فـى العــام الماضـى مـع الجهــات المسـتفیدة -
  .أوجه التحسین المطلوبة
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  2016 – 2012رتاتيجية الكلية اخلطة التنفيذية لتطبيق اس
  
  
  

األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة

































  

  سبتمبر-يوليو  .لدراسية باألقسامإنشاء لجنة لمراجعة البرامج ا .1
2012  

 الطالب شئون وكيل.   
 رؤساء األقسام.   
 مدير وحدة الجودة.  
  منسقي البرامج.  

  خطــــة معتمــــدة لتطــــوير البــــرامج
  .التعليمية

  آليـة معتمـدة للتأكـد مـن تحقيــق
ـــــــــــــــــــــــة  المخرجـــــــــــــــــــــــات التعليمي

  .المستهدفة للبرامج
  آليـة لقيــاس مــدى تقــدم البــرامج

  .المختلفة
 ذ إجــــــــــــــراءات آليــــــــــــــة التخــــــــــــــا

تصحيحية بناء علـى مـدى تقـدم 
 .البرامج

  زيــــادة عـــــدد البــــرامج الدراســـــية
إجمـــالي / البينيــة داخـــل الكليــة 

  .عدد البرامج

2.000  

ــــي  ــــبطء ف  إجــــراءاتال
ــــــــاهج  تحــــــــديث المن

  للمقررات والبرامج
  

مطالبـــــــــــــة الــــــــــــــوزارة 
بالمســــــــــــاعدة فــــــــــــي 
ــــــــــــــى  الموافقــــــــــــــة عل

  التحديث

ــــى ت .2 ً عل ــــاء ــــاهج بن ــــة لتحــــديث المن ــــارير وضــــع آلي ق
المراجعــة وآراء الطـــالب والمســـتفيدين والمتغيـــرات 

  .والتطورات واحتياجات سوق العمل
  2012أكتوبر 
 2013 مارس

  الطالب   شئون وكيل  
  رؤساء األقسام  
 مدير وحدة الجودة  
 منسقي البرامج 

وضـع آليــة للتأكــد مـن تحقيــق المخرجــات التعليميــة  .3
  .المستهدفة للبرامج

  مارس –يناير 
2013 

  الطالب   شئون وكيل  
 األقسام  ءرؤسا  
 مدير وحدة الجودة  
 منسقي البرامج 

ـــدم البـــرامج المختلفـــة  .4 ـــاس مـــدى تق وضـــع آليـــة لقي
  .التخاذ اإلجراءات التصحيحية

  يونيو-إبريل
2013 

  الطالب    شئون وكيل 
 مدير وحدة الجودة  
 لجنة اإلحصاء 
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.  

نشـــر ثقافـــة الـــتعلم الـــذاتي وااللكترونـــي بــــين  .1
  .الطالب وهيئة التدريس

  2012يوليو 
  2013مارس

  

  الطالب  شئون وكيل 
 مدير وحدة الجودة  
  مــــــدير وحــــــدة التعلـــــــيم

ـــة الـــتعلم    اإللكتروني ـــادة الـــوعي بثقاف زي
الــــــذاتي وااللكترونــــــي بـــــــين 

  .الطالب وهيئة التدريس

 ــــادة مضــــطردة ــــي زي عــــدد  ف
ـــى  ـــة عل المقـــررات االلكتروني

  .موقع الكلية كل عام

  ــــاض عــــدد المــــذكرات انخف
ــــــــاع عــــــــدد المراجــــــــع  وارتف

 .المستخدمة في التدريس

  زيادة  مصادر الـتعلم الـذاتي
  .وفعالية استخدامها

50.000  

ـــي اســـتجابة  ـــبطء ف ال
ــــض أعضــــاء هيئــــة  بع

ـــــاجالتـــــدريس فـــــي   إنت
واسـتخدام المقــررات 

ـــــة    وااللتـــــزاماإللكتروني
ـــــــة  بالكتـــــــب المرجعي

  في التدريس

ــــــــدريب  التوعيــــــــة والت
والتحفيـــــــــــز بطـــــــــــرق 

  عديدة

تشـــجيع هيئـــة التـــدريس علـــى عمـــل مقـــررات  .2
  .إلكترونية

  2013إبريل 
  2016ديسمبر 

 الطالب شئون وكيل  
  مدير وحدة التعليم

  اإللكتروني

ـــــــى  .3 ـــــــدريس والطـــــــالب عل ـــــــة الت تشـــــــجيع هيئ
  .استخدام الكتب المرجعية

 ديسمبر-يوليو 
2012  

  شئون الطالبوكيل  
 رؤساء األقسام  

  2012يوليو   توفير مصادر التعلم الذاتي .4
  2016ديسمبر 

 العميد 
 شئون ل الكلية وكيل

  الطالب
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  عمل آلية لقياس فعالية طرق التدريس .1
  2012اكتوبر 
  2013مارس 

 مدير وحدة الجودة  
  ساء األقسامرؤ 
 لجنة اإلحصاء    وجــود طــرق تــدريس جديــدة

 .فعالة

 زيادة نسبة النجاح للطالب  
عمــــل آليــــة لتشــــجيع هيئــــة التــــدريس علــــى  .2  10.000

تطبيــق طـــرق تـــدريس جديـــدة فعالـــة وقيـــاس 
  .نجاحها وتعميمها

يونيو  -يناير 
2013  
  

 ون ئوكيـــــــل الكليـــــــة لشـــــــ
  .الطالب

 مدير وحدة الجودة.  











































تقيــيم التــدريب الصــيفي بوضــعه الحــالي  .1
  .واقتراح التحسينات

سبتمبر - إبريل
2013  

ون ئوكيل الكلية لش
  .الطالب

  بروتوكوالت التعاون مع جهـات
ــــــــــــــــــــف والمصــــــــــــــــــــانع  التوظي
والمؤسســــــــــات ذات الصــــــــــلة 

  .بالكلية

  ـــــــــدريب ـــــــــدة  للت خطـــــــــة معتم
في  والزيــارات والــرحالت الصــي

  .العلمية

50.000  

ــــــــــــــــض بعــــــــــــــــض  رف
الشــــركات المشــــاركة 
في التدريب الصـيفي 

  .للطالب

البحث عـن مزيـد مـن 
الشـــركات للمســـاهمة 
ــــــــــــــي  التــــــــــــــدريب  ف

  .الصيفي للطالب

عقــــد بروتوكـــــوالت تعـــــاون مـــــع جهـــــات  .2
التوظيــف والمصــانع والمؤسســات ذات 
الصـــلة بالكليـــة تتضـــمن تـــدريب طـــالب 

  .الكلية

  ديسمبر-ريناي
2012  

لجنة المشاركة 
  .المجتمعية

وضع خطة للتـدريب الصـيفي والزيـارات  .3
  ديسمبر-أكتوبر  .والرحالت العلمية

2012  

 ــــــل ــــــة وكي  لشــــــئون الكلي
 .الطالب

  ــــــــــــــة المشــــــــــــــاركة لجن
  .المجتمعية
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1. رديسمب-إبريل  .تطوير أنظمة التقييم المستمر للطالب  

2012  
 ون الطالبئوكيل ش.  
 مدير وحدة الجودة.  

  أنظمة معتمدة للتقييم المسـتمر
  .للطالب

  سياســــــــة معتمــــــــدة للتحســــــــين
المســـتمر فـــي جـــودة الورقـــة 

  .اإلمتحانية

60.000  
ضعف استجابة 

بعض أعضاء هيئة 
  التدريس

تحســين المســتمر فــي جــودة وضــع سياســة لل .2  التدريب والتوعية
   .متحانيةالورقة اال

  يونيو-يناير
2013  

 وكيل شؤون الطالب 
  مدير وحدة الجودة  
 رؤساء األقسام  


































  

  2013يوليو   .تطوير خطة الدعم الطالبي .1
   2014يونيو 

 ون الطالبئوكيل ش 
 مدير وحدة الجودة.   خطة الدعم الطالبي معتمدة  

 ــــــــ ق تحســــــــن  مســــــــتوي المراف
  بالكلية

 تزايد األنشطة الطالبية  
  خطــة معتمـــدة للتقـــويم الـــدوري

  للخدمات المقدمة للطالب
  ــة آليــة معتمــدة الكتشــاف ورعاي

  الطالب المتعثرين
 و المتفوقين والمبدعين  
  زيادة عدد الطـالب المشـاركين

ــــي  عــــدد  إجمــــالي/  األنشــــطةف
  الطالب

300.000  

ضـــــــــــــعف الـــــــــــــدعم 
المخصـــــــــــص مـــــــــــن 
الجامعـــــــــــة للـــــــــــدعم 

  الطالبي

فــتح مصـــادر جديـــدة 
للــدعم الطالبـــي مثـــل 

  التبرعات

  2012يوليو   .تحسين مستوي المرافق بالكلية .2
  2016ديسمبر 

  وكيـــــــل الكليـــــــة لخدمـــــــة
  .المجتمع

  2012أكتوبر   .تفعيل وتطوير األنشطة الطالبية .3
  2015ديسمبر 

 وكيل شؤون الطالب  

ـــــدوري للخـــــدمات  .4 وضـــــع خطـــــة للتقـــــويم ال
  .المقدمة للطالب

ديسمبر -بريلإ
2013   

 وكيل شؤون الطالب 
 رعاية الشباب 

2012أكتوبر   .وضع آلية الكتشاف ورعاية الطالب المتعثرين .5  
2013مارس   

 وكيل شؤون الطالب 
 رعاية الشباب 

وضـــع نظـــام لتشـــجيع ورعايـــة الطـــالب المتفـــوقين  .6
  .والمبدعين

2012أكتوبر   
2013 سر ما  

 وكيل شؤون الطالب 

 مستشــــــــــــــــاري لجــــــــــــــــان 
 االتحاد
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 رعاية الشباب. 
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ة بـرامج الدراسـات إنشـاء لجنـة لمراجعـ .1
  .العليا باألقسام

ديسمبر -يوليو
2012  

 وكيل الدراسات العليا  
 رؤساء األقسام  
 مدير وحدة الجودة  

  وجـــــود لجـــــان لمراجعـــــة
ـــــــــــــــرامج  وتحـــــــــــــــديث ب
الدراســـــــــــــــات العليـــــــــــــــا 

  .باألقسام
  وجــود بــرامج للدراســات

ــــا بنظــــام الســــاعات  العلي
  المعتمدة

  وجـــــــود آليـــــــة معتمـــــــدة
ــــــــق  للتأكــــــــد مــــــــن تحقي

ـــــــة المخرجـــــــات الت عليمي
  المستهدفة للبرامج

20.000  

ـــــــــــــات  ـــــــــــــطء عملي ب
التحـــــــــــــديث فـــــــــــــي 

ــــــــــرامج أو عــــــــــدم  الب
  جديتها

ــــــــــــــط عمليــــــــــــــات  رب
التحـــديث بالتشـــجيع 
ـــــــــي  ـــــــــوي والعين المعن

  للمشاركين

ً علـى  .2 وضع آلية لتحديث المنـاهج بنـاء
ء الطـــــــــــالب تقـــــــــــارير المراجعـــــــــــة وآرا

والمتغيـــــرات والتطـــــورات واحتياجـــــات 
  .سوق العمل

  2012أكتوبر 
  2013يونيو 

 وكيل الدراسات العليا  
 رؤساء األقسام  
 مدير وحدة الجودة 

وضــع بــرامج محدثــة للدراســات العليــا  .3
  .بنظام الساعات المعتمدة

  2013يوليو 
 2014مارس 

 وكيل الدراسات العليا  
 رؤساء األقسام  
 جودةمدير وحدة ال  
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األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة

ــــــــة للتأكــــــــد مــــــــن تحقيــــــــق  .4 وضــــــــع آلي
المخرجـــــــــات التعليميـــــــــة المســـــــــتهدفة 

  .للبرامج

  مارس-يناير
2013 

 وكيل الدراسات العليا  
 رؤساء األقسام  
 مدير وحدة الجودة 

  وجود آلية  لقيـاس مـدى
تقـــدم البـــرامج المختلفـــة 
التخــــــــــاذ اإلجــــــــــراءات 

  التصحيحية

قيــــاس مــــدى تقــــدم البــــرامج المختلفــــة  .5
  .التخاذ اإلجراءات التصحيحية

  ديسمبر-إبريل
2013  

 وكيل الدراسات العليا  
 اءلجنة اإلحص  



































  

  2012 أكتوبر  .قياس فعالية  طرق التدريس الحالية .1
  2013مارس 

  وكيل الدراسات العليا  مـدير
  وحدة الجودة

 منسقي البرامج  

  وجــود آليــة  لتشــجيع هيئــة
ـــــى تطبيـــــق  ـــــدريس عل الت
ـــــدة  ـــــدريس جدي طـــــرق ت

  .فعالة
  يس جديـدة وجود طرق تـدر

  .فعالة
  ـــــــة معتمـــــــدة وجـــــــود  أنظم

التقيــــــــــــــيم المســـــــــــــــتمر 
  للطالب

5.000  

ـــي اســـتجابة  ـــبطء ف ال
ــــض أعضــــاء هيئــــة  بع
ـــــــــق  ـــــــــدريس لتطبي الت
ــــــــــــدريس  طــــــــــــرق الت

  والتقييم الحديثة 
  

ــــــــدريب  ــــــــة والت التوعي
والتحفيـــــــــــز بطـــــــــــرق 

  عديدة

تشــــجيع هيئــــة التــــدريس علــــى تطبيـــــق  .2
طــــرق تـــــدريس جديـــــدة فعالـــــة وقيـــــاس 

  .نجاحها لتعميمها
  سبتمبر-نايري

2013  

  وكيـل الدراســات العليـا مــدير
  وحدة الجودة

 ومنسقي البرامج  

تطـــــــــوير أنظمــــــــــة التقيـــــــــيم المســــــــــتمر  .3
  .للطالب

  2012أكتوبر 
  2015ديسمبر 

  وكيل الدراسات العليا 

 2012أكتوبر   مدير وحدة الجودة  
 2015ديسمبر 
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األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة

ـــــة  .4 ـــــرامج تدريبيـــــة ألعضـــــاء هيئ تنفيـــــذ ب
ــــــدر  ــــــة مهــــــارات الت يس التــــــدريس لتنمي

سـات اومهارات تقيـيم أداء طـالب الدر 
  .العليا

 ومنسقي البرامج  
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األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة












































وضـــــع آليـــــة لتشـــــجيع البـــــاحثين علـــــى  .1
ـــــة مـــــن  ـــــى مشـــــاريع بحثي الحصـــــول عل

  .جهات محلية وعالمية
  2012يوليو 

  2016ديسمبر 

 وكيل الدراسات العليا  
 مدير وحدة الجودة 
 لجنة البحث العلمي  

  وجــود آليـــة معتمــدة لتشـــجيع
البـاحثين علــى الحصـول علــى 
مشـــــاريع بحثيـــــة مـــــن جهـــــات 

  .الميةمحلية وع
  لالسـتفادةمعتمدة  آليةوجود 

القصــــــــــــوى مــــــــــــن األجهــــــــــــزة 
  .واإلمكانيات البحثية بالكلية

  معتمــدة  لتشــجيع  آليــةوجـود
البــــاحثين علــــى التحــــول إلــــى 
البحــــوث التطبيقيــــة وبــــراءات 

وتســـــويق البحـــــوث  االختـــــراع
  .التطبيقية

  وجــود آليـــة معتمــدة لتشـــجيع
البـاحثين علــى الحصـول علــى 

ت مشـــــاريع بحثيـــــة مـــــن جهـــــا
  محلية وعالمية

  لالسـتفادةمعتمدة  آليةوجود 

20.000  
ضــــــــعف  اســــــــتجابة 
ــــض أعضــــاء هيئــــة  بع

  التدريس

ــــــــدري ــــــــة والت ب التوعي
والتحفيـــــــــــز بطـــــــــــرق 

  عديدة

القصــــوى مـــــن  لالســــتفادة آليــــةوضــــع  .2
  .األجهزة واإلمكانيات البحثية بالكلية

  ديسمبر-إبريل
 2012  

  

 وكيل الدراسات العليا  
 رؤساء األقسام  
 مدير وحدة الجودة  

ــــى  .3 ــــاحثين علــــى التحــــول إل تشــــجيع الب
 االختـــراعالبحـــوث التطبيقيـــة وبـــراءات 

  .معالتي تلبي احتياجات المجت

  2014إبريل 
  2016ديسمبر 

 وكيل الدراسات العليا 
 مدير وحدة الجودة  

وضــــع نظــــام لتشــــجيع النشــــر العلمــــي  .4
  .وتسويق البحوث التطبيقية

  2012يناير 
  2016ديسمبر 

 وكيل الدراسات العليا  
 مدير وحدة الجودة  
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األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة

ليــة لجـــذب طــالب الدراســـات آوضــع  .5
  2012يناير    .العليا الوافدين

 2016ديسمبر 

القصــــــــــــوى مــــــــــــن األجهــــــــــــزة 
  .واإلمكانيات البحثية بالكلية

  معتمــدة  لتشــجيع  آليــةوجـود
البــــاحثين علــــى التحــــول إلــــى 
البحــــوث التطبيقيــــة وبــــراءات 

وتســـــويق البحـــــوث  االختـــــراع
  .التطبيقية

ـــي  .6 وضـــع مقيـــاس لمـــدى النشـــاط البحث

  ديسمبر-يوليو  .هيئة التدريس لعضو
2012  

 وكيل الدراسات العليا  
 مدير وحدة الجودة  

وضع نظام لربط مـدى النشـاط البحثـي  .7

هيئة التدريس بنصيبه من ميزانيـة  لعضو

  .البحوث وإمكانيات
  ديسمبر-أكتوبر

2012  

 وكيل الدراسات العليا  
 ة الجودةمدير وحد  

تشـــجيع رجــــال األعمــــال علــــي الــــدعم  .8

  المادي للمشاريع البحثية

 وكيل الدراسات العليا  
 مدير وحدة الجودة 
 لجنة البحث العلمي  
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األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة



























  

تحديــد مقــاييس لقيــاس كفــاءة العمليـــة  .1
  .البحثية

  ديسمبر-أكتوبر
2012  

 العليا  وكيل الدراسات    وجـــود مقـــاييس لقيـــاس كفـــاءة
  العملية البحثية

   وجــــــود نظــــــام معتمــــــد لقيــــــاس
  كفاءة العملية البحثية

  وجــــود نظــــام معتمــــد لتشــــجيع
هيئة التدريس على رفع كفاءة 

  العملية البحثية

  

ضـــــــــــــعف ميزانيـــــــــــــة 
  األبحاث

  

تحفيــز هيئــة التــدريس 
للحصــــــــــــول علــــــــــــى 

  المشاريع البحثية

ـــــة صـــــياغة نظـــــام لقيـــــاس كفـــــاءة الع .2 ملي
  .البحثية

  2012أكتوبر 
  2013مارس 

 وكيل الدراسات العليا 
 مدير وحدة الجودة  

تشجيع هيئة التـدريس علـى رفـع كفـاءة  .3
  .العملية البحثية

  2013إبريل 
  2016ديسمبر 

 وكيل الدراسات العليا  
   مدير وحدة الجودة  

ــــــــيم  .4 ــــــــدريس وتقي تطــــــــوير أســــــــاليب الت
يليــــة الطــــالب لتنميــــة المهــــارات  التحل

ـــة ـــة لطـــالب الدراســـات  والنقدي والبحثي
  العليا 
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األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة
























  

الوحــدات ذات ب ة الالئحــة الخاصــوضــع  .1
  .الطابع الخاص

  ديسمبر-يوليو
 2012  

  ــــــــــة ــــــــــة لخدم ــــــــــل الكلي وكي
 المجتمع 

 لجنة المشاركة المجتمعية  
 مدير وحدة الجودة  

 حـــدات  إنشـــاء وجــود  قـــرار
  .طابع  خاص ذات

  وجـــود نظـــام معتمـــد لخلـــق
ـــــــافس بـــــــين الوحـــــــدات  تن
ـــــــــــــــــاملين  ـــــــــــــــــأة الع ومكاف

  بالوحدات المتميزة

      
ن الوحــدات وضــع نظــام لخلــق تنــافس بــي .2

  .ومكافأة العاملين بالوحدات المتميزة
  مارس-يناير

2013  
  ــــــــــة ــــــــــة لخدم ــــــــــل الكلي وكي

 المجتمع 
 لجنة المشاركة المجتمعية  
 مدير وحدة الجودة  













 





























تكوين فريق تطوعي من هيئة التدريس في  .1
لمختلفـــــــة، كمستشـــــــارين التخصصـــــــات ا

وحــل  اإلنتــاجعلميـين قــادرين علــى تطــوير 
  .المحيطة بالكلية المجتمعمشاكل 

  سبتمبر-إبريل
2013  

  ــــــــــة ــــــــــة لخدم ــــــــــل الكلي وكي
 المجتمع 

 لجنة المشاركة المجتمعية  
 مدير وحدة الجودة  

 ــــق ــــن  وجــــود فري تطــــوعي م
ـــــــــــي  ـــــــــــدريس ف ـــــــــــة الت هيئ
التخصصــــــات المختلفــــــة،  
ـــــــــــين  كمستشـــــــــــارين علمي

ــى ت  اإلنتــاجطــوير قــادرين عل
  المجتمعوحل مشاكل 

5.000  

الفريـــــق  إدارةصـــــعوبة 
ــــــــع  ــــــــة المجتم لخدم

  يبالشكل المرض
  

ـــــز بمكافئـــــات  التحفي
  مجزية

ــــع  مســــئولةتحديــــد جهــــة  .2 عــــن التعامــــل م
المجتمـــع الخـــارجي والمســـتفيدين، وكـــذا 

  2012أكتوبر 
 2013مارس 

  ــــــــــة ــــــــــة لخدم ــــــــــل الكلي وكي
 المجتمع 
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األهداف 
  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  طةـــــاألنش  اإلستراتيجية

الميزانية 
المطلوبة 
  بالجنيه

المخاطر 
  المخاطر إدارة  المتوقعة

  لجنة المشاركة المجتمعية   .إعالنهاكيفية للتعامل يتم 
 مدير وحدة الجودة  

  عـــــن  مســـــئولةوجـــــود جهـــــة
التعامـــــــل مـــــــع المجتمــــــــع 

  الخارجي والمستفيدين
  طريقـــــــــــة التعامـــــــــــل مـــــــــــع

  المستفيدين معلنة
 ارتفاع رضا المستفيدين 
  المجتمــــــع  مشــــــكالتحـــــل

 المحيط بالكلية 
  ــــــــع ــــــــادة وعــــــــي المجتم زي

  بقضاياه

العمـــــل علـــــى كســــــب ثقـــــة المســــــتفيدين  .3
  .ورضاهم

  سبتمبر-ريلإب
2013  

  ــــــــــة ــــــــــة لخدم ــــــــــل الكلي وكي
 المجتمع 

 لجنة المشاركة المجتمعية 

 مدير وحدة الجودة  
ــــــوعي البيئــــــي والثقــــــافي بقضــــــايا  .4 نشــــــر ال

  .المجتمع والبيئة
إجــراء دراســات للتعــرف علــي احتياجــات   .5

  المجتمع والمشكالت التي يعاني منها 
ــــــين الوحــــــدات  .6 وضــــــع آليــــــة  للتنســــــيق ب

ــــــات األخــــــرى بالجامعــــــة ب ــــــة والكلي الكلي
إلقامــــــة مشــــــروعات مشــــــتركة للتصــــــدي 
لمشــــــكالت المجتمــــــع والبيئــــــة  بصــــــوره 

  .متكاملة
ــــــــــــة لتســــــــــــويق الخــــــــــــدمات   .7 وضــــــــــــع آلي

االستشارية والبيئية التي تقدمها الوحـدات 
  بالكلية
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الميزانية المطلوبة   ات النجاحمؤشر   مسؤولية التنفيذ  التوقيت  األنشطة  األهداف االستراتيجية
  بالجنيه

المخاطر 
  ادارة المخاطر  المتوقعة

 

 



 

تطـــوير الهيكـــل التنظيمـــي بالكليـــة بمـــا يحقـــق  -1
  .المرونة في اتخاذ القرارات اإلدارية

  سبتمبر-يناير
2012  

  العميد  
 دة الجودةمدير وح  

  وجود قرارات تفويض
لضمان سهولة ومرونة اتخاذ 

  القرارات
  وجود نظام يضمن

مشاركة العاملين في صنع 
  القرار

  قرارات الصالحيات
  والتفويضات

2,
00

0
  

قلة أونقص 
فاعلية 
مصادر 
التمويل 

  الذاتي
  

التحفيز بمكافئات 
  مجزية

تعزيـــــــز األداء اإلداري مــــــــن خــــــــالل مشــــــــاركة  -2
  .القرارات العاملين في صنع

  2012إبريل
  2013مارس

 مدير وحدة الجودة 
 مدير عام الكلية  

 .ربط المسؤوليات بالصالحيات والتفويضات -3
دراســـة التغيـــرات المطلـــوب ادخالهـــا لتحقيــــق  -4

  المزيد من الال مركزية 
سبتمبر -إبريل

2012  
  

  العميد  
   مدير وحدة الجودة  
 مدير عام الكلية  

 



 

تأهيـــل وتطـــوير الكـــادر الـــوظيفي اإلداري مــــن  -1
  . خالل عملية التدريب

   2012إبريل 
   2016ديسمبر

  العميد  
   مدير وحدة الجودة  

  وجود خطة سنوية
  االداريين   لتدريب

  وجود آلية للتقييم
المستمر ألداء الجهاز 

  اإلداري
  وجود آلية لتقييم أداء

دريس بحيث عضوهيئة الت
  تعتمد على اإلنجاز والسلوك

  وجود نظام لربط الحوافز
  والجزاءات بمستوى األداء

30
,0

00
  

ظهور بعض 
الشكاوى 
من تطبيق 

  اآللية

وضع اآللية فترة 
تحت التجريب 

واجراء تعديالت 
  بها

آلية لتقييم أداء الجهاز اإلداري ومتابعة تطوير  -2
  .بحيث تعتمد على اإلنجاز والسلوك

  2012إبريل 
  2016ديسمبر

  العميد  
   مدير وحدة الجودة  

تقيـــــيم أداء عضـــــوهيئة لآليــــة  ومتابعـــــة تطــــوير  -3
  .التدريس بحيث تعتمد على اإلنجاز والسلوك

  2012يوليو
 2016ديسمبر

  العميد 
   مدير وحدة الجودة  

وضع نظام لربط الحوافز والجزاءات بمستوى  -4
  .األداء

  2012يوليو
  2013مارس

  العميد 
 وكالء الكلية  
   مدير وحدة الجودة  
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الميزانية المطلوبة   مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  األنشطة  األهداف االستراتيجية
  بالجنيه

المخاطر 
  ادارة المخاطر  المتوقعة

 




  

  2012إبريل  لة للتمويل الذاتىاستحداث مصادر فعا -1
 2016ديسمبر

  العميد  
 وكالء الكلية 
 مدير وحدة الجودة   

  وجود خطة تفصيلية
لالنفاق المالى على االنشطة 

 اليومية
  وجود مصادر فعالة للتمويل

 الذاتى
  وجود قررارات لضبط

 النفقات المالية
  تشكيل لجان لمواجهة

عمليات االنفاق بوحدات 
 القطاع االدارى

 لجنة تنمية الموارد  وجود
 المالية بالكلية

   

20
,0

00
 

ضعف 
فاعلية 

المصادر 
  المستحدثة

عالج مشاكلها 
  استحداث غيرهاو 

  2012أكتوبر  ضبط النفقات المالية -2
  2016ديسمبر

  العميد  
 انشاء لجنة لتنمية الموارد المالية -3  وكالء الكلية  
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ً  610000إجمالي الميزانية المقدرة    .جنيها

  
  
  
  
  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  مؤشرات النجاح  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  األنشطة  ستراتيجيةاألهداف اال
  الميزانية
  المطلوبة
  بالجنيه

المخاطر 
  ادارة المخاطر  المتوقعة

 





  

عمل تقرير التقييم الذاتي السنوي وملئ  .1
وطلب اإلعتماد استمارات التقدم لإلعتماد 
  .من الهيئة

  سبتمبر-إبريل
2013  

 العميد  
 وكالء الكلية  
 مدير وحدة الجودة  

 طلب االعتماد من الهيئة  

50
,0

00
 

قرار عدم 
  اإلعتماد
  

إعتماد بعض 
  البرامج

 


