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  ٌُٙ  إٌغجِٟقفٛفخ ػٛاًِ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚاٌٛصْ  13

  دساعخ ٌزؾذ٠ذ اٌفغٛح اٌؾب١ٌخ  14

  ٚاٌّزٛلغ ئٔزبعٙب ًثّقبدس اٌز٠ّٛلبئّخ  15

  لبئّخ ثبأل٠ٌٛٚبد 16

  لبئّخ ثّقبدس اٌز٠ًّٛ 17

  اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ  18

  اٌزٕف١ز٠خ ٌالعزشار١غ١خ ٌٍخطخ ِٕٙغ١خ رٕف١ز اٌخطخ  19

  أ١ٌبد ٔؾش اٌخطخ ػٍٝ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ  02

  أ١ٌبد رؾذ٠ش اٌخطخ االعزشار١غ١خ  01

  ِغزٕذاد ِشاعؼخ اٌخطخ ِٓ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ  00

  اٌّشاعغ ٚاٌّغزٕذاد  03

 



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

 شكر وتقدير
 

ؽبسن ٠زمذَ فش٠ك اػذاد اٌخطخ االعزشار١غ١خ ثأعّٝ آ٠بد اٌؾىش ٚاٌؼشفبْ ٌىً ِٓ 

اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس ػ١ّذ  ثا٠غبث١خ ٚفبػ١ٍخ فٟ اػذاد اٌخطخ االعزشار١غ١خ ، ٚرخـ ثبٌؾىش

اٌى١ٍخ ٚاٌغبدح اٌٛوالء ٚسؤعبء األلغبَ  اٌؼ١ٍّخ ٚاٌغ١ذ أ١ِٓ ػبَ اٌى١ٍخ ػٍٝ دػُّٙ 

ح اٌّغزّش ٌٛؽذح اٌزخط١و االعزشار١غٟ ثبٌى١ٍخ . وّب رزمذَ اٌٛؽذح ثبٌؾىش ٌٛؽذح ئداسح اٌغٛد

ٚاٌغبدح أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚهالة  

ئػذاد اٌخطخ  فٟاألهشاف اٌّغزّؼ١خ اٌّؾبسو١ٓ  ِّٚضٍٟاٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 اٌّؾذصخ داػ١ٓ هللا فٟ ئٔغبص ٚرؾم١ك سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعزشار١غِٟذ٠ش ٚؽذح اٌزخط١و 

 

 ِٙب دمحم ػجذ هللاد/   أ.
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 ممدمة
تهدف استراتٌجٌة كلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة إلى االستفادة من اإلمكانٌات المتاحة 

بمنظومة التعلٌم والبحث العلمً واالستفادة من  ءمادٌة لالرتماالبشرٌة والللكلٌة 
العمل والبحث  قسول نتائجه محلٌا وإللٌمٌا وعالمٌا . ومن ثم تحمٌك الرضا 

 والتجاري الزراعًالكلٌة  لمجالًالعلمً من خالل العمل على مواصفات الخرٌج 
بكلٌة  االستراتٌجٌة تهدف. كما  العلمًودة فً التعلٌم والبحث جبتبنً معاٌٌر ال

محممة التنمٌة  02/02مصر  استراتٌجٌةتبنى  إلى  التكنولوجٌا والتنمٌة
 رفة .والمع االبتكارالمستدامة محممة 

المومٌة للعلوم والتكنولوجٌا  االستراتٌجٌةبالكلٌة رؤٌة  االستراتٌجٌةكما تتبنى 
الدائم . والعمل على إٌجاد حلول  الذاتًلبناء أجٌال لادرة على التعلم   02/02

علمٌة لمشاكل المجتمع وكذلن إنتاج المعرفة وتسوٌمها بمدرة عالٌة على المنافسة 
 لمستدامة العلمٌة وتحمٌك التنمٌة ا

 
 

 االعزشار١غِٟذ٠ش ٚؽذح اٌزخط١و 

 

 د/ ِٙب دمحم ػجذ هللا . أ
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 نبذة عن الكلٌة
 جامعة الزلازٌك           /اسم الجامعة 

 كلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة      /اسم المؤسسة 
     22/11/1891    /تارٌخ إنشاء المؤسسة 

 0200/  تارٌخ تحوٌل المعهد إلى كلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة بالئحة الساعات المعتمدة  
    22/11/1891انشأ المعهد العالً للكفاٌة االنتاجٌة بجامعة الزلازٌك بموجب لرار جمهوري فً 

لرفع  1891/ 1891كأحدي المؤسسات االكادٌمٌة بجامعة الزلازٌك ، وبدأت الدراسة فً العام الجامعً 

 الشعبة الزراعٌة( –الشعبة الصناعٌة  –) الشعبة التجارٌة كفاءة العاملٌن بالدولة  بشعبة الثالثة 

ة جدر تمنح جامعة الزلازٌك 1891وطبما لالئحة الداخلٌة االولً للمعهد الصادرة فً عام 

الشعبة  –بناء علً طلب معهد الكفاٌة االنتاجٌة فً احدى الشعب االتٌة : ) الشعبة التجارٌة البكالورٌوس 

الشعبة الزراعٌة(  فً الكفاٌة االنتاجٌة ومدة الدراسة لنٌل  درجة البكالورٌوس اربع  –الصناعٌة 

 1سنوات

إلى كلٌة بالئحة تمدم المعهد الً المجلس األعلى للجامعات بممترح لتطوٌر المعهد  2118فً عام 

الساعات المعتمدة حٌث تم أحالته الً لجنة لطاع الدراسات الزراعٌة والتً اوصت فً جلستها بتارٌخ 

بتشكٌل لجنة من اعضاء لجنة التخطٌط االستراتٌجً لدراسة الممترح ،ولامت  اللجنة 22/4/2111

ٌة  والمادٌة المتوفرة بالمعهد للتحمك  من االمكانات  البشر  12/11/2111المشكلة بزٌارة المعهد فً 

 15/12/2111ولمد تضمن تمرٌر اللجنة المؤرخ  فً   ،ومنالشة ادارة المعهد واعضاء هٌئة التدرٌس 

ضرورة التركٌز علً البرامج التطبٌمٌة أي التكنولوجٌة مع ادخال نظام للدراسات العلٌا ٌشمل فً 

م الساعات المعتمدة مع االهتمام بالتدرٌب متخصصة وماجستٌر وفما لنظا دبلوماتالمرحلة االولً 

 التطبٌمً .  

فً اطار التطوٌر استهدف المعهد اعداد الخرٌج  بشكل ٌتالفى أوجه النمص فً خرٌجً االنماط   

 -التملٌدٌة لبرامج كلٌات الزراعة والتجارة وذلن من خالل الركائز التالٌة:

 بنظام الساعات المعتمدة :    التكنولوجٌا والتنمٌة  تطوٌر المعهد الى كلٌة
الً كلٌة  الكفاٌة اإلنتاجٌة بتعدٌل مسمى معهد  166رلم  صدر لرار جمهوري 2112وفً عام   -

نشاطه العلمً الحالً والمستمبلً بحٌث ٌكون للمسمى مدلول  التكنولوجٌا والتنمٌة لٌكون معبرا عن

 علمٌة التً تمنح من خاللها بالكلٌة ٌعبر عن حمٌمة البرامج التعلٌمٌة بالكلٌة  والدرجات ال
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المعتمدة تغطى  البرامج التعلٌمٌة البٌئٌة بنظام الساعاتتم استحداث عدد من  2112فً عام   -

 جدٌدة ذات محتوى  تكنولوجٌةاالتجاهات الحدٌثة فً مجالً الزراعة والتجارة مع ادخال ممررات 

 

والتحلٌلً مما  الذاتًومهارٌا وتزٌد من لدراته على التفكٌر  علمٌاعلمً متطور بما ٌؤهل الطالب 

 –.وبدءت الكلٌة بأربعة مبانً )  التشٌٌد واالللٌمٌة ٌساعده على المنافسة فً اسواق العمل المحلٌة

إدارة الكلٌة ( مكونة لعدد من األلسام العلمٌة وهى الشعبة  –الشعبة التجارٌة  –الشعبة الزراعٌة 

علوم األراضً والمٌاه  – والداجنًالحٌوانً  –ون من خمسة ألسام )اإلنتاج النباتً الزراعٌة وتتك

التسوٌك وااللتصاد الزراعً ( والشعبة التجارٌة ) العلوم الكمٌة  -علوم األغذٌة واأللبان   –

العلوم االلتصادٌة ( بإجمالً ثمانً ألسام علمٌة تعمل على تحمٌك  –العلوم اإلدارٌة  –والمحاسبٌة 

 رؤٌة ورسالة الكلٌة .

غرب  فًوٌعتبر مولع الكلٌة مولع متمٌز حبت أنه ٌتوسط إدارة الجامعة وكلٌات التربٌة بنٌن وبنات 

ثم مبنى وتم أستالم الجامعة  مبنى التشٌٌد لعمل كلٌة طب وجراحة الفم واألسنان الزلازٌك مدٌنة 

الشعبة التجارٌة لعمل كلٌة التربٌة علوم اإلعالة وما تبمى للملٌة إال مبنى الشعبة الزراعٌة ومبنى 

  اإلدارة فمط وهم كما ٌلى :

 أوال بٌان بأعداد المدرجات ومواصفاتها بالكلٌة 
 

 اٌذٚس اٌّجبٟٔ َ
اعُ 

 اٌّذسط

 أثؼبد اٌّذسط 

) اٌطٛي * 

 ( اٌؼشك

ػذد 

 اٌجٕؾبد
 هٛي اٌجٕؼ

 َ 1..1 23 14.91*19.41 1 األٌٚٝ ػٍٜٛ اٌؾؼجخ اٌضساػ١خ 1

 َ 1..1 23 14.91*19.41 3 األٌٚٝ ػٍٜٛ اٌؾؼجخ اٌضساػ١خ 0

 َ 1..1 23 14.91*19.41 2 ػٍٜٛ  اٌضبٟٔ اٌؾؼجخ اٌضساػ١خ 3

 َ 1..1 23 14.91*19.41 9 ػٍٜٛ  اٌضبٟٔ اٌؾؼجخ اٌضساػ١خ 4

5 
) و١ٍخ هت  ذاٌزؾ١١

 ٚعشاؽخ األعٕبْ (
 .4 39*23 ة األٌٚٝ ػٍٜٛ

*  9.ػذد 

1.1 َ 

*  23ػذد 

11.1َ 
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 بأماكن التدرٌس ومعامل التدرٌس بمبانى الكلٌة بٌان ثانٌا :

 أوال :  مبنى الشعبة الزراعٌة
 
الدور  0

 األول

 طالب ( 02)    الدجنى معمل اإلنتاج  0 طالب ( 02)   معمل اإلنتاج الحٌوانً 

 طالب ( 02)              تغذٌة معمل  0 التلمٌح الصناعً ونمل األجنحة معمل  0

 طالب ( 02)            األلبان  معمل  6 طالب (  02الصناعات الغذائٌة    )معمل  5

الدور  0

 الثانً

 طالب ( 02)  (  0الكٌماء ) معمل  0 طالب ( 02)       (  0األراضً )معمل 

 طالب ( 02)     (  0الكٌماء ) معمل  0 طالب ( 02)                الطبٌعةمعمل  0

 طالب ( 02)األتومٌن            معمل  6 طالب ( 02)       (  0األراضً )معمل  5

 طالب ( 022)            (  0مدرج ) 8 طالب ( 022)               (  0مدرج ) 7

الدور  0

 الثالث

 طالب ( 02)   معمل أمراض النبات   0 طالب ( 02)      معمل أمراض النبات 

 طالب ( 52) لاعة السٌمٌنار           0 طالب  02) الحاسب األلى زراعًمعمل  0

 طالب ( 022)   (           0مدرج ) 6 طالب ( 022)     (            0مدرج ) 5

الدور  0

 الرابع

 طالب ( 02)    ( 0المحاصٌل )معمل  2 طالب ( 02)      (  0المحاصٌل )معمل 

 طالب ( 02)           البساتٌنمعمل  4 طالب ( 02)       األنسجة       معمل  0

 طالب ( 022)            ( 7مدرج  ) 6 طالب ( 02)اإلنتاج النباتً  أبحاثمعمل  5

 

 مبانً إدارة الكلٌة ثانٌا  :  

الدور  0

 الثانً

 طالب ( 75)    (         00لاعة ) 0 طالب ( 75)    (         00لاعة )

 م07م * 02 0 طالب ( 75(             )00لاعة ) 0

الدور  0

 الثالث

 (طالب ( 75)    (         06لاعة ) 0 طالب ( 75(             )00لاعة )

 م 07م * 00.5 0 طالب ( 75(             )07لاعة ) 0

الدور  0

 الرابع

 طالب ( 05)  حاسب ألً  ( 0لاعة ) 0 طالب ( 05)    حاسب ألً  ( 0لاعة )

 م 00م * 8 0 طالب (( 05)    حاسب ألً  ( 0لاعة ) 0
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لزم علٌنا إتباع معاٌٌر الجودة مما كان  العالمٌةونظرا الحتٌاجات سوق العمل ومجال التعلٌم والمتغٌرات 

 –ووحدة التدرٌب  –والكوارث األزمات –التخطٌط االستراتٌجً  –إنشاء وحدات )الجودة  فًسببا 

والمٌاس والتموٌم ( بما ٌتوافك مع الهٌكل التنظٌمً للكلٌة لنشر ثمافة الجودة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس 

 والهٌئة المعاونة والجهاز اإلداري والعاملٌن بالكلٌة .

 الكلٌة  الدرجات العلمٌة التى تمنحها
 لبكالورٌوسالمرحلة الجامعٌة األولى  : درجة ا

تم  والتًتمنح كلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة جامعة الزلازٌك درجة البكالورٌوس بنظام الساعات المعتمدة 

 13/1/2113بتارٌخ   83بصدور المرار الوزاري رلم وبدء تطبٌمها  2112الموافمة علٌها بتارٌخ 

متطلبات التخرج لنٌل درجة جامعة الزلازٌك  –بإصدار الالئحة الداخلٌة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة 

  ( للشعبة الزراعٌة 141و)ساعة معتمدة للشعبة التجارٌة  ( 138)دراسة  باجتٌاز  البكالورٌوس

 الساعات المعتمدة :مج الدراسٌة طبما الئحة البرا
 االلسام العلمٌة المستحدثة  وتخصصاتها

 اوال: االلسام العلمٌة بشعبة العلوم الزراعٌة 

 التخصصات المسم م

ًبٌو تكنولوج -ولاٌة نبات  –بساتٌن  –محاصٌل        النباتًنولوجٌا اإلنتاج كت 0  

سمكًانتاج  –انتاج دواجن  –انتاج حٌوانً  االنتاج الحٌوانً والداجنٌن 0  

مرالبة جودة االغذٌة –تغذٌة  –صناعات غذائٌة والبان  علوم االغذٌة وااللبان 0  

تكنولوجٌا التسوٌك والتصدٌر  0
 الزراعً

مجتمع رٌفً –ارشاد زراعً  –التصاد زراعً   

علوم االراضً تكنولوجٌا  5
    والمٌاه

  هندسة زراعٌة –اراضً ومٌاه  –كٌمٌاء 

 

 ثانٌا: االلسام العلمٌة بشعبة العلوم المالٌة واالدارٌة    

 
 

 التخصصات المسم م

رٌادة  –اإللكترونٌة  التجارة  –تكنولوجٌا التسوٌك  العلوم االدارٌة 0
اإلدارة الصناعٌة  – والمشروعات الصغٌرة  األعمال  

استثمار –التصاد  العلوم االلتصادٌة 0  

المعلومات المحاسبٌة والكمٌةنظم  0 محاسبة بنون  –محاسبة لطاعات    
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ثالثا:االلسام العلمٌة بشعبة الفنون التطبٌمٌة الصناعٌة: وهى ممترح تطوٌرللخطة  
 المستمبلٌة 

 

 التخصصات المسم م
الزجاج -الخزف  –المعادن  –االجهزة والمعدات التصمٌم الصناعً 1  

زخرفة تطبٌمٌة –تصمٌم داخلً واثاث  التصمٌم الداخلً واالثاث 2  

طباعة المنسوجات والصباغة  –غزل ونسٌج وترٌكو  النسٌج والمالبس الجاهزة 3
مالبس جاهزة –والتجهٌز    

 –نشر تناظري ورلمً  –وبنائً  جرافٌٌنتصمٌم  الطباعة والنشر والتغلٌف 4
 تكنولوجٌا الطباعة والتغلٌف

 لعدم وجود أعضاء هٌئة تدرٌس متخصصٌن  بالكلٌةحٌث أنها لم تفعل إلى األن    

 2019/2020بٌان بأعداد الطالب فً الكلٌة للعام الجامعً 

 
 أػذاد اٌطالة اٌّغزٜٛ

 ػٍَٛ رغبس٠خ اٌضبٟٔ 572 األٚي ػٍَٛ صساػ١خ 483 األٚي ػٍَٛ ِب١ٌخ  503 

 

 اٌّغزٜٛ

 االلغبَ

 ٚا١ٌّبٖ  األسامٟ

 

 ٚاٌذٚاعٕٟ اٌؾ١ٛأٟ

 

 اٌضساػٟ االلزقبد االغز٠خ ٚاالٌجبْ إٌجبرٟ

 

 ئعّبٌٟ

 425 12 105 113 99 58 ػٍَٛ صساػ١خ اٌضبٟٔ

 062 05 106 59 40 8 اٌضبٌش ػٍَٛ صساػ١خ

 63 11 04 11 14 3 اٌشاثغ ػٍَٛ صساػ١خ

 708 46 075 183 155 69 اإلعّبٌٟ

 أعّبٌٟ الزقبد س٠بدح  رغ٠ٛك  ِؾبعجخ  اٌضبٌش ػٍَٛ ِب١ٌخ

382 194 38 61 673 

 ِؾبعجخ  ِؾبعجخ لطبػبد اٌشاثغ ػٍَٛ ِب١ٌخ 

 ثٕٛن

 ئعّبٌٟ الزقبد س٠بدح  رغ٠ٛك 

012 116 177 72 86 659 

 - - - - - - 0224اٌضبٌش رغبسٜ 

 خذِبد  18         رغ٠ٛك  35    ِؾبعجخ  0224اٌشاثغ رغبسٜ 

 3    اعزضّبس

 57              أعّبٌٟ

 ٚاؽذ ٚاؽذ 0224 صساػٟاٌشاثغ 

 3693  اإلعّبٌٟ
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-0208/0209-0207/0208بٌان بمعدالت التخرج لألعوام الجامعٌة )
0209/0202 

 
 معدل التخرج  % عدد الخرجٌن  عدد الطالب  البرنامج العام الجامعً 

 %75 007 096 تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة 0207/0208

 %57.60 00 59 الصغٌرةرٌادة األعمال والمشروعات 

 %88.65 000 008 المحاسبة فً البنون والمؤسسات المالٌة 

 %90.82 009 009 المحاسبة التطبٌمٌة للمطاعات المتخصصة

 %56.05 9 06 تكنولوجٌا اإلنتاج النباتً

 %90.66 00 00 تكنولوجٌا اإلنتاج الحٌوانً والداجن

 %57.26 020 077 والتجارة اإللكترونٌةتكنولوجٌا التسوٌك  0208/0209

 %00.00 09 72 رٌادة األعمال والمشروعات الصغٌرة

 %79.06 89 000 المحاسبة فً البنون والمؤسسات المالٌة 

 %88.29 085 002 المحاسبة التطبٌمٌة للمطاعات المتخصصة

 %022 00 00 تكنولوجٌا اإلنتاج النباتً

 %70.00 02 00 الحٌوانً والداجنتكنولوجٌا اإلنتاج 

 %60.00 008 089 تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة 0209/0202

 %07.07 9 00 رٌادة األعمال والمشروعات الصغٌرة  )خدمٌة (

 %62 00 02 رٌادة األعمال والمشروعات الصغٌرة  )زراعٌة(

 %75.05 006 090 المحاسبة فً البنون والمؤسسات المالٌة 

 %82.05 006 080 المحاسبة التطبٌمٌة للمطاعات المتخصصة

 %92.76 50 05 تكنولوجٌا اإلنتاج النباتً

 %90.68 08 00 تكنولوجٌا اإلنتاج الحٌوانً والداجن
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 االلسام االدارٌة  بالكلٌة
 

 الحاسب األلى            الخرٌجٌن لسم االمتحانات لسم        شؤن التعلٌم والطالبلسم 
 التخطٌط والمتابعة لسم االرشاد االكادٌمً الدراسات العلٌا لسم اللغات لسم

                االستحمالاتلسم         شؤن العاملٌن لسم العاللات الثمافٌة لسم اعضاء هٌئة التدرٌس شؤن لسم
 المشترٌات لسم رعاٌة الشباب لسم               المالٌة لسم لسم الوحدة الحسابٌة

          العاللات العامة لسم              شؤن العامة لسم وسائل النمل لسم               المخازن  لسم

 
بٌان بأعداد الساده أعضاء هٌئة التدرٌس العاملٌن ومعاونٌهم بالكلٌة للعام 

0209/0202 
 ئعّبٌٟ ِؼ١ذ ِذسط ِغبػذ ِذسط أعزبر ِغبػذ أعزبر

7 8 15 07 65 110 

-  

 0209/020للعام بٌان بأعداد الساده أعضاء هٌئة التدرٌس المتفرغٌن بالكلٌة 
 ئعّبٌٟ ِزفشؽ  أعزبر اٌمغُ

 ئٔبس روٛس

 .3 9 33 اإلٔزبط إٌجبرٟ 

 9 1 . األسامٟ ٚا١ٌّبٖ 

 11 1 11 االلزقبد اٌضساػٟ ٚاالسؽبد

 . - . اإلٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٚاٌذٚاعٓ

 . 1 1 األغز٠خ ٚاألٌجبْ

 19 3 13 إٌظُ اٌّؾبعج١خ ٚاٌى١ّخ

 2 1 3 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

 2 1 3 اٌؼٍَٛ االلزقبد٠خ

 76 11 65 اإلعّبٌٟ

 

 0209/2020بٌان بأعداد الساده العاملٌن بالكلٌة للعام   
-  

اٌخذِبد  اٌؾشف١خ اٌف١ٕخ اٌّىزج١خ اٌزخقق١خ

 اٌّؼبٚٔخ 

 اٌغىشٜ

 ) ا١ِٛ١ٌخ (

 ئعّبٌٟ

56 00 11 5 05 6 105 
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 (الدارسات العلٌا  فوق الجامعٌة ) مرحلةال

للشعبة الزراعٌة )شعبة العلوم  2113 فًتم اعتماد الئحة الدارسات العلٌا والعمل بها 

الزراعٌة بجمٌع برامجها الخمسة ( فمط حٌث أن هنان الئحة للدارسات العلٌا للشعبة 

 حتى األن وال العمل بها التجارٌة )شعبة العلوم المالٌة واإلدارٌة ( لم ٌتم اعتمادها 

 Professional Master's Degree اوال: درجات الماجستٌر المهنً

زارعة المحاصٌل  تكنولوجٌا 
 فً األرضً الجدٌدة

Technology of growing crops in new 
lands  

 Fruit production technology for export تكنولوجٌا إنتاج فاكهة للتصدٌر

التمنٌات الحدٌثة فً إنتاج 
محاصٌل الخضر للسوق 

 المحلً والتصدٌر

Modern techniques in the production of 
vegetable crops for the local market 
and export 

تشجٌر وتنسٌك المناطك 
 الصناعٌة

Afforestation and coordination of 
industrial zones 

تشخٌص ومماومة األمراض 
 النباتٌة

Diagnosis and control of plant diseases 

اإلنتاج األمن فً الحاصالت 
 البستانٌة

Safe production in horticultural crops 

التمنٌات التطبٌمٌة فً اإلنتاج 
 الحٌوانً

Applied techniques in animal 
production 

 Food quality control مرالبة جودة األغذٌة

 human nutrition تغذٌة اإلنسان

 Marketing food cultivation التسوٌك الزراعً الغذائً

تكنولوجٌا إدارة المٌاه فً 
 مناطك التوسع الجدٌدة

Water management technology in new 
expansion areas 

هندسة التصنٌع الغذائً 
 مخلفاته وتدوٌر

Engineering of food processing and 
recycling waste 

  Agricultural chemical analyzes التحالٌل الكٌمٌائٌة الزراعٌة
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 ودكتوراه الفلسفةثانٌا: الماجستٌر البحثً 

Master of Science and Doctor of Philosophy in  

Agricultural Science 

 اسم التخصص اسم التخصص

 إنجلٌزي عربً م إنجلٌزي عربً م

 Fruits الفاكهة Crops 0 لمحاصٌل 0
 

 Ornamental الزٌنة Vegetables 0 الخضر 0
 

  ولاٌة نبات Plant pathology 6 امراض نبات 5
Plant protection 

 

 Poultry انتاج دواجن Animal production 8 انتاج حٌوانً 7
production 

 

تكنولوجٌا   Fish production 02 انتاج اسمان 9
 االغذٌة

Food 
Technology 

 

 Agricultural التصاد زراعً Dairy technology 00 تكنولوجٌا االلبان 00
economy 

 

الهندسة  Soils and water 00 والمٌاه األراضً 00
 الزراعٌة

Agricultural 
 

 Agricultural chemistry الكٌمٌاء الزراعٌة 05
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من  الزلازٌكجامعة  -والتنمٌةإحصائٌة بأالطالب المسجلٌن بكلٌة التكنولوجٌا 

0200-0200 

 
 وافد مصري المرحلة الدراسٌة وافد مصري المرحلة الدراسٌة

إنا ذكور
 ث

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

0200/0205 0205/0206 

 - -  - مرحلة االستكمال - -  - مرحلة االستكمال

 - - 0 5 الماجستٌر البحثً -  0 0 الماجستٌر البحثً

 - -  - الماجستٌر المهنً  -  - الماجستٌر المهنً

 - - 0 - الدكتوراه البحثً - -  - الدكتوراه البحثً

0206/0207 0207/0208 

 - - 0 -- مرحلة االستكمال - - - - مرحلة االستكمال

 - - 5 0 الماجستٌر البحثً - - 0 0 الماجستٌر البحثً

 - - -         0 الماجستٌر المهنً - - - - الماجستٌر المهنً

 - 0 - 0 الدكتوراه البحثً - 0 - - الدكتوراه البحثً

0208/0209 0209/0202 

 - - - - مرحلة االستكمال - - 0 0 مرحلة االستكمال

 - - 0 02 الماجستٌر البحثً - - 09 5 الماجستٌر البحثً

 - - 0 0 الماجستٌر المهنً - - 0 5 الماجستٌر المهنً

 0 0 - - الدكتوراه البحثً 6 5 8 8 الدكتوراه البحثً

 اإلجمالً  0202/0200

مرحلة  االجمالً  - - - 6 مرحلة االستكمال
 االستكمال

7 0 - - 

الماجستٌر  االجمالً  - - 0 0 الماجستٌر البحثً
 البحثً  

09 05 - - 

الماجستٌر   االجمالً  - - 0 0 الماجستٌر المهنً
 المهنً

02 6 - - 

الدكتوراه   االجمالً  0  0 0 الدكتوراه البحثً
 البحثً

00 00 9 8 
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 االستراتٌجًمجلس إدارة وحدة التخطٌط 
تم اعتماد مجلس إدارة وحدة  ..............بتارٌخ ...... فً مجلس الكلٌة رلم .

 التخطٌط االستراتٌجً بالكلٌة كما ٌلى :
 

 سئ١غب ٌّغٍظ اإلداسح               اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ اٌى١ٍخ                         -

 ػنٛا       اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                      -

 ػنٛا      اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس           داٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌذاسعب -

 ػنٛا     اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ               -

 ػنٛا             ِقطفٝ  اثشا١ُ٘ رٛف١ك                            اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس /  -

 ػنٛا                    ػقبَ أثٛ اٌقبٌؾ١ٓ                         اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس /  -

 ػنٛا                   ػٍٝ ػجذ اٌؼظ١ُ سؽٛاْ                      اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس /  -

 ػنٛا   هللا ػجذاٌىش٠ُ                                              اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ؽىش -

 ِذ٠ش ٚؽذح اٌزخط١و االعزشار١غٟ   دمحم ػجذ هللا                اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ِٙب -

 ِذ٠ش ػبَ اٌى١ٍخ        خ                            اٌغ١ذ األعزبر  / ثٙغذ دمحم فإاد أثبظ -

 اٌّذ٠ش اإلداسٞ ٌٛؽذح اٌزخط١و االعزشار١غٟ   ػجذ اٌغالَ ؽبوش      اٌغ١ذ األعزبر / دمحم -

 ػنٛ     اٌطبٌت/ ا١ِٓ ػبَ ارؾبد اٌطٍجخ                                                          -

 

 :  0202/0200االستراتٌجٌة من  ةخطلا منهجٌة اعداد وتحدٌث
 ولد تم ألٌة تحدٌث الخطة بالمراحل التالٌة : 

 المنهجٌة المتبعة فً تحدٌث الخطة االستراتٌجٌة  
تعتمد كلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة بجامعة الزلازٌك عًل مجموعة من الخطوات التً تمثل فً 

:2122 – 2121لألعوام  )المحدثة  مجملها منهجٌة إنتاج الخطة  (، وهذه الخطوات كالتاًل

 تشكٌل فرٌك التخطٌط االستراتٌجً للكلٌة. -1

 تدرٌب فرٌك التخطٌط االستراتٌجً -2

 وضع خطط لجمع البٌانات لكافة عناصر البٌئة الداخلٌة  -3

 الممابالت  – االستبٌاناتجمع البٌانات لكل لطاعات الكلٌة عن طرٌك  -4

 المحدثة  االستراتٌجٌةتنظٌم ورش عمل إلعداد الخطة  -5

عمد ورش عمل وجلسات عصف زهدنً مع بعض المٌادات و أ. ه. ت وطالب  -6

 الرباعً( التحلٌل   (sowtلصٌاغة البكالورٌوس والدارسات العلٌا 

 تشخٌص الوضع الحاًل للمؤسسة من خالل تحدٌد نماط الموة والضعف والفرص -7

 (  (sowt والتهدٌدات.

 بتحدٌد الفجوة بٌن الوضع الراهن والمستهدف . االستراتٌجًلام فرٌك عمل التخطٌط  -9

ورسالة  التً تحدد مالمح رؤٌة االستراتٌجٌةتحدٌد عوامل النجاح األساسٌة أو األهداف  -8

 الكلٌة

والرسالة والغاٌات وأهداف الكلٌة مشاركة  إعادة صٌاغة الرؤٌةوبناءا علٌة نم  -11

 مع كل الفئات المستهدفة 
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التخطٌط  وحدةمن  االستراتٌجٌةاعتماد الرؤٌة والرسالة واألهداف  -00

 . ومجلس الكلٌة ستراتٌجًاال

وتحدٌد  االستراتٌجٌةإعداد الخطة التنفٌذٌة التً سٌتم تنفٌذها فً إطار الخطة  -12

 .التولٌت الزمنً والجهة المسئولة ومؤشرات النجاح

اعتماد الخطة من مجلس الكلٌة ثم مراجعتها من لبل مركز التخطٌط  -13

 االستراتٌجً بالجامعة ثم اعتمادها من مجلس الكلٌة 

ٌط اإلعالن عن الخطة وتعمٌمها وإتاحتها لجمٌع العاملٌن بالكلٌة والمجتمع المح -14

  نسخ إلكترونٌة  –وورلٌة  –) نسخ بمولع الكلٌة

 

االستراتٌجٌة المحدثة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة اعتمدت على مجموعة إعداد الخطة عند  -

 من األدوات لجمع البٌانات وتحلٌلها .

 أدوات جمع البٌانات 
 ورش عمل لفرٌك إعداد الخطة مع مختلف األطراف المعنٌة  -

(  ه .ت  أ.) جلسات عصف زهنى لمٌادات الكلٌة ورؤساء األلسام وإدارة الكلٌة و -

  والطالب
 مجموعة من االستبٌانات لكل المستنفدٌن داخل وخارج الكلٌة  -

ممابالت شخصٌة لمٌادات الكلٌة مع ممثلً المجتمع المدنً والزراعً والتجاري  -

  والصناعً

 أدوات تحلٌل  البٌانات 
 ( لتحدٌد معرفة :  (sowt  الرباعًالتحلٌل  استخدام -

 strengthنماط الموة   -

 weaknessنماط الضعف  -

 opportunistsالفرص المتاحة  -

 threatsالتهدٌدات من الخارج  -

 مصفوفة العوامل الداخلٌة والخارجٌة لتحدٌد الوضع الحالً للكلٌة  -

  لتحلٌل الفجوة (  servo al استخدام منهج ) -

 طرق التموٌم المختلفة ) استبٌانات لمٌاس رضا المستنفدٌن  -

التمارٌر السرٌة  –لماءات مع المٌادات  –لماءات عصف زهنى مع المٌادات المستهدفة  -

 للعاملٌن بالكلٌة (

 المحدثة  االستراتٌجٌةاألساسٌة للخطة  االفتراضات
 االفتراضاتجامعة الزلازٌك على بعض  –تموم الخطة المحدثة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة  -

 التالٌة : 
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 للكلٌة  الذاتًالتمٌٌم  -

والفرص  –لتحدٌد نماط الموة والضعف للبٌئة الداخلٌة    الرباعًالتحلٌل  استخدام -

 والتهدٌدات للبٌئة الخارجٌة 

الالزمة للتطوٌر ممارنة بالمؤسسات المنافسة وذلن لسد الفجوة بٌن  االحتٌاجاتتحدٌد  -

 الوضع الراهن والمستهدف 

 أداء الكلٌة  فًالعمل على نشر ثمافة الجودة والتمٌز  -

 عمل مراجعة دورٌة داخلٌة من لبل مركز الجودة بالجامعة  -

نشر نتائج المراجعة والمتابعة إلكترونٌا على صفحة الكلٌة وورلٌا لأللسام أو مؤتمر  -

 الكلٌة السنوي 

 دراسة النتائج من التغذٌة الراجعة  -

  وضع بعض اإلجراءات التصحٌحٌة والخطط المستمبلٌة  -

 ً فرٌك عمل التخطٌط االستراتٌج
 رئٌسا لمجلس اإلدارة          السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة                         -

 عضوا     لٌم والطالب                  السٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون التع -

 العلٌا والبحوث             عضوا تالسٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون الدارسا -

 عضوا    السٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وتنمٌة المجتمع               -

    السٌد األستاذ الدكتور / مصطفى  ابراهٌم توفٌك                                      -

 عضوا

                                           هللا عبدالكرٌم       السٌد األستاذ الدكتور/ شكر -

 عضوا

 االستراتٌجًمدٌر وحدة التخطٌط     ا دمحم عبد هللا           السٌد األستاذ الدكتور/ مه -

 السادة رؤساء االلسام العلمٌة بشعبة العلوم الزراعٌة وشعبة العلوم المالٌة واالدارٌة.  -

 للتنمٌة بمحافظة الشرلٌة  االجتماعًنائب مدٌر الصندوق  مصطفى / أمٌرة عبد الفتاح أ/ -

 فرع الشرلٌة  البحوث مركز  –رئٌس معهد ولاٌة النبات   رضا علٌوة سند        /  د أ. -

 مدٌر عام الكلٌة         السٌد األستاذ  / بهجت دمحم فؤاد أباظة                                -

 االستراتٌجًلوحدة التخطٌط  اإلداريالمدٌر                السٌد / دمحم عبد السالم شاكر -

 عضوا                                        الطالب / امٌن عام اتحاد الطلبة            -

 : المحدثة  فرٌك مراجعة  الخطة 

 وكٌل الكلٌة لشؤن البٌئة والمشاركة المجتمعٌة            د/  خالد دمحم محروس          أ. -

  والمٌاه األراضً بمسماألستاذ                                د / فطمة أحمد عثمان على  أ. -

 منسك التدرٌب بالكلٌة               د / عصام حسٌن أبو الصالحٌن                        أ. -

  والدجنى الحٌوانًاألستاذ بمسم اإلنتاج                  م رشوان     د  / على عبدالعظٌ أ. -
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  الحٌوانًمدٌر معهد بحوث اإلنتاج                            د / عالء الدٌن الطحان      أ. -

  : ودورها فً المجتمع السمات التنافسٌة للكلٌة
 الجامعةمشروعات 

  CIQAPحصول الكلٌة علً احد المشروعات التنافسٌة الطالبٌة وهو احد مشروعات  -0
  التموٌم والمٌاس واالنتهاء منة بإنشاء وحدة له ووحدة التصحٌح اإللكترونً  -0
اإلنتاج –الفاعلٌة التعلٌمة لبعض برامج الكلٌة )اإلنتاج الحٌوانً والدجنى مشروع  -3

 نظم المعلومات المحاسبٌة والكمٌة  –النباتً 

 المعمل المركزى
 EJACمعمل مركزي للتربة واالغذٌة واالعالف معتمد من لبل المجلس الوطنً لالعتماد 

وهو وحدة ذات طابع خاص ٌمدم خدمات بحثٌة وتدرٌبٌة واستشارٌة للجامعة والمجتمع 
ى المساهمة فً التموٌل المحلى بمحافظة الشرلٌة والمحافظات المجاورة  باإلضافة إل

 الذاتً والدعم المالً للكلٌة.
 المجلة العلمٌة والنشر الدولى 

تحت عنوان " االنتاجٌة والتنمٌة " 1884المجلة العلمٌة التً تصدرها الكلٌة منذ عام 
  العربًرفعها على بنن المعرفة  والتً ,ISSN1110-2543  وتحمل الرلم الدولً 

ASK ZAD  المصريوبنن المعرفة     online ISSN 2682-3322 

 أعضاء هٌئة التدرٌس ذوى التمٌز 
بها مجموعة كبٌرة من أعضاء هٌئة التدرٌس  مهنان العدٌد من األبحاث العلمٌة لا -

من خالل  الدولًمختلف التخصصات بالكلٌة ولد تم نشرها على المستوى  فً
 .والمؤتمرات الدولٌة  Impact Factor)العدٌد من المجالت العلمٌة المحكمة )

 ICDLمن اعضاء هٌئة التدرٌس واالدارٌٌن لدورات  71تم اجتٌاز  -
 إنجلترا  –مصر  –روسٌا  –تعدد مدارس أعضاء هٌئة التدرٌس ) أمرٌكا  -
( من أعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن الجوائز التً  4.ٌوجد بالكلٌة عدد )  -

تمنحها جامعة الزلازٌك للمتمٌزٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس على مستوى 
 جائزة الجامعة التشجٌعٌة(.  –الجامعة مثل ) جائزة الجامعة التمدٌرٌة 

 ٌة التمثٌل فى جمعٌات علمٌة ولومٌة ودولٌة وعضوٌة اللجان العلم
 فًأغلب أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة من مختلف التخصصات العلمٌة أعضاء  -

  ----- األرانبجمعٌة  –الجمعٌات العلمٌة مثل الجمعٌة المصرٌة للعلوم الزراعٌة 
أغلب أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة ٌعملوا كمحكمٌن بالجان العلمٌة الدائمة لترلٌة  -

 األساتذة واألساتذة المساعدٌن 

 مجال تدرٌب التنمٌة البشرٌة وجودة التعلٌم العالى 
( عضو اجتازوا 31ٌوجد العدٌد من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وٌبلغ عددهم ) -

الدورات الخاصة بالهٌئة المومٌة لضمان الجودة واالعتماد ولد تم اختٌار مجموعة 
والتعلٌم منهم للعمل كمراجعٌن خارجٌٌن فً مرحلتً التعلٌم لبل الجامعً 

( 5الجامعً على مستوى الكلٌات المناظرة والغٌر مناظرة ، باإلضافة إلى عدد )
 أعضاء بالكلٌة ٌعملوا بمركز ادارة الجودة جامعة الزلازٌك كخبراء جودة
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 المشاركة المجتمعٌة 
بالكلٌة المجلس  االلتصادٌةاألستاذ بمسم العلوم  الشربٌنًترأست األستاذة الدكتورة فاطمة  -

 للمرأة بالشرلٌة  ومًالم
 ودعم الباحثٌن ومنها :  لتحفٌزوسائل مختلفة صندوق تحفٌز  توفر -
 للتجارب البحثٌة  الالزمة الكٌمائٌةتوافر معامل بحثٌة علمٌة بالكلٌة  وتوفٌر المواد  -
 بأبو حماد والكلٌة بحثٌة خاصة لباحثٌن الشعبة الزراعٌة  مزرعةوجود  -
  والدكتوراهالماجستٌر  درجتًمصروفات لتسجٌل  أيال ٌتم تحمٌل الهٌئة المعاونة  -
  الدولًوشهادة تمدٌر للنشر  ٌةمع الكلٌة مكافأة ماد باالشترانصد الجامعة ر -
مع الكلٌة مكافأة مالٌة وشهادة تمدٌر ألفضل رسالة علمٌة  باالشترانصد الجامعة ر -

  دكتوراهماجستٌر أو 
  العلمًمجال البحث  فًمهمات علمٌة وبعثات إلى الدول المتمدمة  فًإرسال الباحثٌن  -

 الطالب 
 مشاركات طالبٌة على مستوى الجامعة للحصول على مركز متمدمة  -
 مركز تدرٌب محاكاة للبورصة وأخرى لبنن وكذلن ثالث معامل للحاسب األلى  -

 الرؤٌة والرسالة والمٌم
 إطار رؤٌة ورسالة جامعة الزلازٌك  فً

 رؤٌة جامعة الزلازٌك 
تتطلع جامعة الزلازٌك إلى أن تصبح معتمدة ومشهود لها أنها بما تمدمة من مستوى 

 والتنمٌة المجتمعٌة المستدامة  متمٌز فً التعلٌم والبحث العلمً

 رسالة جامعة الزلازٌك 
جامعة مصرٌة حكومٌة تمدم تعلٌما متمٌزا وبحوث أكادٌمٌة رائدة وخدمات مجتمعٌة 

منفردة وتنمٌة متواصلة لمواردها البشرٌة فً إطار من االبتكار والجودة واالستماللٌة 
 والمٌم األخاللٌة 

 وفى إطار الغاٌات االستراتٌجٌة لجامعة الزلازٌك 

 الغاٌات النهائٌة لجامعة الزلازٌك :
 فًٌج متمٌز وفعال لادر على إنتاج المعرفة والمنافسة فى سوق العمل والمساهمة خر -1

 .تنمٌة المجتمع 
 بحوث أكادٌمٌة وتنموٌة فاعلة لائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعاٌٌر عالمٌة . -2
 عضو هٌئة تدرٌس متمٌز علمٌا ومهنٌا وثمافٌا . -3
 تنمٌة متكاملة ومستدامة للمجتمع . -4

مادٌة وأنظمة تشغٌلٌة وموارد تحفف المستوٌات المٌاسٌة فً األداء وتهٌئة لدرات  -5
 وتحسٌن مناخ العمل .

 ترتٌب متمدم على المستوى المومً واإلللٌمً والعالمً . -6

   -                    ومن خالل تشكٌل فرٌك عمل لتحدٌث رؤٌة ورسالة الكلٌة 
كل األبعاد كبٌئة مالئمة ومناسبة لالنتمال  وعمد ورش عمل لصٌاغتها بما ٌضمن التعبٌر عن

حٌث تم  2121/2122للوضع المستهدف ثم ٌتم اعتمادها فً إطار خطة محدثة للكلٌة للفترة 
عرض الرؤٌا والرسالة للكلٌة على جمٌع فئات الكلٌة وانتهاء الرأي بالنصٌة الحالٌة لتحمٌك ما 

. للكلٌة وما تمدمة من خدمات فً العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع بهنأمل   
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 رؤٌة الكلٌة المحدثة 
مجال التعلٌم العالً التكنولوجً على المستوى المحلى واإلللٌمً  فًتحمٌك التمٌز 

 المجاالت التجارٌة والزراعٌة والصناعٌة . فًوااللتزام بالمعاٌٌر الدولٌة 

 ٌة المحدثة رسالة الكل
شتى المجاالت التكنولوجٌة التجارٌة والزراعٌة  فًتمدٌم خرٌج لادر على المنافسة 

والصناعٌة من خالل التطورات الحدٌثة فً مجاالت التكنولوجٌا والتنمٌة المجتمعٌة 
 إطار لانونى وأخاللً  فًومواكبة المعاٌٌر الدولٌة للتعلٌم والبحث العلمً 

 وٌتم تحمٌك رسالة الكلٌة المحدثة على النحو التالى : 

 : المٌم والمبادئ الحاكمة
  تعمل الكلٌة من خالل مجموعة من المٌم الحاكمة وهً الخاصة بها علً تحمٌك

لتوفٌر مناخ جٌد للعملٌة ٌعمل بها من ٌنتمى للكلٌة   نجاح استراتٌجٌتها وتلن المٌم 
كلٌة التكنولوجٌا ،  تسعى التعلٌمٌة وبما تتضمنه من جوانب علمٌة وتدرٌبٌة 

والتنمٌة بجامعة الزلازٌك نحو تحمٌك اهدافها التأكٌد علً مجموعة المٌم الجوهرٌة 
 والتً استندت علٌها وهً علً النحو التالً :

 ٌةتبنً واعالء لٌم المساواة والعدالة والشفاف 
 االلتزام بأخاللٌات المهنة 
 تنمٌة وحماٌة البٌئة 
 التمٌٌم الذاتً المستمر كأساس للتطوٌر 
 ًمواكبة التطور العلمً والتكنولوج 
  الشراكة الفعالة مع جمٌع االطراف ذات الصلة 
  محور العملٌة التعلٌمٌة هو النظر للطالب 
 المساهمة الفعالة فً دعم خطط التنمٌة المومٌة 
  عملٌة اتخاذ المرارات علً المعلومات الموثمةاستناد 

 :الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة  
تم تحدٌد الغاٌات واألهداف االستراتٌجٌة المتوافمة مع تحدٌث رؤٌة ورسالة الكلٌة ل

 .غاٌات وأهداف واستراتٌجٌة جامعة الزلازٌك  

 الغاٌة األولى : أداء مؤسسً جٌد 
  االستراتٌجٌةاألهداف 

 مراعة الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة  -/أ1
 مراجعة سٌاسات الكلٌة المختلفة  -/ب1
 وضع معاٌٌر معلنة لالختٌار المٌادات  -/ج1
 تطوٌر الموارد البشرٌة بالكلٌة  -/د1
 رفع كفاءة أداء الوحدات اإلدارٌة المحدثة  -/ه1

  تعلٌم متطور :  الثانٌة الغاٌة 
  االستراتٌجٌةاألهداف 

 تطوٌر البنٌة التحتٌة -/أ2
 تحسٌن الفاعلٌة التعلٌمٌة  -/ب2
 تحدٌث المعامل الطالبٌة أو البحثٌة  -/ج2
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 نشر سٌاسات المبول وتوزٌع الطالب لبرامج الكلٌة المختلفة  -/د2
 الدعم الطالبً -/ه2

  تنمٌة المهارات العلمٌة والعملٌة لخرٌج الكلٌة  :  الثالثة الغاٌة 
  االستراتٌجٌةاألهداف 

وتبنى   NARSعمل برامج وممررات دراسٌة تحمك المعاٌٌر المومٌة المٌاسٌة  -/أ3 

 لبرامج لٌس لها مثٌل  ARSمعاٌٌر أكادٌمٌة لٌاسٌة 

 التعلٌمتطوٌر أسالٌب  -/ب3
 العمل على وجود برامج مشتركة مع بعض المؤسسات المحلٌة  -/ج3

  إدارة الجودة الشاملة   :  الرابعة الغاٌة 
 االستراتٌجٌةاألهداف 

 تنشٌط وحدة وإدارة الجودة  -/أ4
 واالعتمادبعض برامج الكلٌة من لبل الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم  اعتماد -/ب4

  تمٌز أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة   :  الخامسة الغاٌة  
  االستراتٌجٌةاألهداف 

 تنمٌة المهارات البحثٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  -/أ5
 تنمٌة المهارات اإلدارٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  -/ب5
 تحدٌد لٌاس  لمردود التدرٌب لهم هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة -/ج5
 عمل ألٌة لزٌادة دخل هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة -/د5
 رفع مهارات عامة ولغوٌة لهٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة -ه/5

  تطوٌر البحث العلمى    :  السادسة الغاٌة 
  االستراتٌجٌةاألهداف 

 خطة بحثٌة محدثة معتمدة ومعلنة  -/أ6

 العلمًاإلعالن عن البحث  -/ب6
 رفع كفاءة العملٌة البحثٌة  -/ج6
 المؤتمرات فًمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  -/د6

  مشاركة مجتمعٌة فاعلة     :  السابعة الغاٌة 
 األهداف االستراتٌجٌة 

 تفعٌل العاللة بٌن الكلٌة والمجتمع المدنً  -/أ7
 دراسة خطة الحتٌاجات المجتمع  -/ب7
 المساهمة فً حل مشاكل المجتمع  -/ج7
 متابعة الخرجٌن  -/د7
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  االتساق بٌن رؤٌة ورسالة  للكلٌة ورؤٌة ورسالة  الجامعة

 عٛأت االسرجبه اعزشار١غ١خ اٌى١ٍخ اعزشار١غ١خ اٌغبِؼخ االسرجبه ٚعٗأ

 اٌشؤ٠خ 

 

 

رزطٍغ عبِؼخ اٌضلبص٠ك اٌٟ اْ 

رقجؼ عبِؼخ ِؼزّذح ِٚؾٙٛد 

ٌٙب ثّب رمذِخ ِٓ ِغزٛٞ 

ِز١ّض فٟ ٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

رؾم١ك اٌز١ّض فٟ ِغبي 

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌزىٌٕٛٛعٟ 

ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٝ 

ٚاإلل١ٍّٟ ٚاالٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش 

اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌّغبالد اٌزغبس٠خ 

 ٚاٌضساػ١خ ٚاٌقٕبػ١خ .

اٌز١ّض ٚاٌش٠بدح  -

 ٌٍغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ

اٌزٛعٗ االل١ٍّٟ  -

ٚاٌمِٟٛ ثّب ٠ٛاوت 

 خرٛعٙبد اٌغبِؼ

 

 ٌشعبٌخا

عبِؼخ ِقش٠خ ؽى١ِٛخ رمذَ 

رؼ١ٍّب ِز١ّضا ٚثؾٛصب اوبد١ّ٠خ 

ٚر٠ّٕٛخ سائذح ٚخذِبد 

ِغزّؼ١خ ِزفشدح ٚر١ّٕخ 

ِزٛافٍخ ٌّٛاسد٘ب اٌجؾش٠خ فٟ 

اهبس ِٓ االثزىبس ٚاٌغٛدح 

 ٚاالعزمال١ٌخ ٚاٌم١ُ االخالل١خ

رمذ٠ُ خش٠ظ لبدس ػٍٝ 

إٌّبفغخ فٟ ؽزٝ اٌّغبالد 

اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزغبس٠خ 

ٚاٌضساػ١خ ٚاٌقٕبػ١خ ِٓ 

خالي اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ فٟ 

ِغبالد اٌزىٌٕٛٛع١ب 

ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزّؼ١خ 

ِٚٛاوجخ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ 

ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ 

 ئهبس لبٔٛٔٝ ٚأخاللٟ 

رؾمك اٌى١ٍخ اٌذٚس -

رقجٛ اٌزّٕٛٞ  اٌزٞ 

ا١ٌخ اٌغبِؼخ فٟ ِغبي 

 رخققٙب

اٌزأوذ ػٍٟ اٌذٚس  -

اٌّؾٍٟ ٚاالل١ٍّٟ 

 ٌٍى١ٍخ  

 

إرتباط األهداف اإلستراتٌجٌة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة واألهداف 
 اإلستراتٌجٌة لجامعة الزلازٌك 

 الغاٌة االستراتٌجٌة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة الغاٌة االستراتٌجٌة لجامعة الزلازٌك

خرٌج متمٌز وفعال لادر على إنتاج 
سوق العمل  فًالمعرفة والمنافسة 

 والمساهمة فً تنمٌة المجتمع .

الغاٌة الثالثة     تنمٌة المهارات العلمٌة والعملٌة 
 لخرٌج الكلٌة

بحوث أكادٌمٌة وتنموٌة فاعلة لائمة 
على االبتكار ومنتجة للمعرفة 

 بمعاٌٌر عالمٌة .

 العلمًالغاٌة السادسة      تطوٌر البحث 

عضو هٌئة تدرٌس متمٌز علمٌا ومهنٌا 
 وثمافٌا .

الغاٌة الخامسة     تمٌز أعضاء هٌئة التدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

 تنمٌة متكاملة ومستدامة للمجتمع .

 
 الغاٌة السابعة     مشاركة مجتمعٌة فاعلة

لدرات مادٌة وأنظمة تشغٌلٌة وموارد 
فف المستوٌات المٌاسٌة فً األداء تح

 وتهٌئة وتحسٌن مناخ العمل .

 الغاٌة األولى    أداء مؤسسً جٌد
 الغاٌة الثانٌة     تعلٌم متطور

ترتٌب متمدم على المستوى المومً 
 واإلللٌمً والعالمً .

 الغاٌة الرابعة       إدارة الجودة الشاملة
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 لائمة باألطراف أصحاب المصلحة

 
 الطالب والخرٌجٌن   -   2             أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  -1
                   المحلٌات  -3                                      مراكز البحوث   -3 

 لطاع الري والصرف -4                                    جهاز شئون البٌئة  -2
 ف محطات معالجة مواد الصر -5
  العلمًوالبحث  العالًوزارة التعلٌم  -6
  واالعتماد التعلٌمالهٌئة المومٌة لضمام جودة  -7
 إدارة الجامعة ومركز الجودة بالجامعة  -9
 جهات أهلٌة ومصانع المطاع الخاص  -8

وشركات المطاع الخاص المنطمة الصناعٌة بالعاشر من رمضان  -11
 والبنون 

 

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة  للكلٌة

 
 أوال : تحلٌل البٌئة الداخلٌة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة 

 :البٌئًعناصر الموة والضعف الناتجة من التحلٌل 

 المحور األول المدرة المؤسسٌة:
 

 

 االستراتٌجًالتخطٌط  -0

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
 رٛعذ خطخ اعزشار١غ١خ ِؾذصخ 

  ٠ٛعذ ٌذٜ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚػٝ ثؤ١ّ٘خ

 اٌزخط١وِٕٙظ 

  اٌشعبٌخ ٚاٌشإ٠خ ٚاأل٘ذاف االعزشار١غ١خ  ٌٍى١ٍخ

ِٛصمخ ِٚؼٍٕخ ٚرؼىظ االٔؾطخ اٌشئ١غ١خ ٌٍى١ٍخ 

 )رؼ١ٍُ ٚهالة ٚخذِخ ِغزّغ (

  رُ رؾى١ً فش٠ك ال ػذاد اٌخطخ االعزشار١غ١خ

ٌٍى١ٍخ  ٚعبسٜ اػذاد اٌخطخ ٚفمب ٌٍّٕٙغ١خ اٌّؼذح 

 ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌالػزّبد ٚاٌغٛدح

  اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌٕؾش اٌشإ٠ب ٚاٌشعبٌخ رٕٛع

 ٚاال٘ذاف االعزشار١غ١خ

  االعزشار١غ١خ رؼىظ سعبٌخ  بٚأ٘ذافٙ اٌى١ٍخسعبٌخ

 .ٚا٘ذاف عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 

  ال رٛعذ ؽٛافض ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ رؾذ٠ش اٌخطخ

 االعزشار١غ١خ

  ال ٠ٛعذ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ألػنبء ١٘ئخ

 اٌزذس٠ظ ٚػٝ ثؤ١ّ٘خ ِٕٙظ اٌزخط١و

  مؼف اٌمٛح اٌؼذد٠خ ٌإلداس١٠ٓ ثبٌى١ٍخ. 
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  ًرُ  اعشاء رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخ ٚرُ )رؾ١ٍ

ٔمبه اٌمٛح ٚٔمبه اٌنؼف( ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌزٟ 

اٌزؼ١ٍُ  ٚمؼزٙب ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌنّبْ عٛدح

 .الػزّبد ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ
 رُ  اعشاء رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٌٍى١ٍخ. 

 

 الهٌكل التنظٌمً -  -0

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
  رٛعذ ِؾبمش اعزّبػبد ٌّغٍظ اداسح اٌٛؽذح

 . ِٛصمخ

  ٠ٛعذ رٛافً فؼبي ث١ٓ اٌٛؽذح ِٚشوض اٌغٛدح

ثبٌغبِؼخ ؽ١ش أْ ٕ٘بن ػذد ِٓ أػنبء 

اٌٛؽذح أػنبء ثبٌّشوض وّب اْ  ِذ٠ش اٌٛؽذح 

٠ؼمذ٘ب  اٌز٠ٟؾبسن فٝ االعزّبػبد ٚاٌذٚساد 

 .ِشوض اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ

  ٠ٛعذ رجبدي ٌٍخجشاد ث١ٓ ٚؽذح اٌغٛدح

ٚٚؽذاد اٌغٛدح ثبٌى١ٍبد األخشٜ ثبٌغبِؼخ 

ِضبي رٌه  ثؼل اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌؼب١ٍِٓ  ثبٌٛؽذح ٠مذَ دػُ فٕٟ ٌى١ٍبد 

اٌغبِؼخ فٟ ِغبي اٌغٛدح ٔظشا ٌؼٍُّٙ وفش٠ك 

 ِشاعؼ١ٓ ثّشوض اداسح اٌغٛدح .رؾبسن اٌٛؽذح

ػشك ِٕٚبلؾخ لنب٠ب اٌغٛدح ثّغٍظ  فٟ

 .اٌى١ٍخ ِٚغبٌظ األلغبَ ِغ رٛص١ك ٘زا االعشاء

  ٠ز١ّض ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ثٛمٛػ ػاللبد

 اٌغٍطخ ث١ٓ اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ اٌّخزٍفخ.

  ػشك ِٕٚبلؾخ لنب٠ب  فٟرؾبسن اٌٛؽذح

اٌغٛدح ثبٌّئعغخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّغبٌظ 

 اٌشع١ّخ.

 : ثبٌى١ٍخثؼل اٌٛؽذاد اٌّغزؾذصخ 

 ٚؽذح اٌزخط١و االعزشار١غٟ ثبٌى١ٍخ -1

 ٚؽذح اإلسؽبد األوبد٠ّٟ -3

 ٚؽذح اٌزذس٠ت -2

 األصِبد ٚاٌىٛاسساداسح  ٚؽذح  -9

  ا١ٌٙىً اٌؾبٌٟ ٌٍى١ٍخ ثؾبعخ اٌٝ اعزؾذاس ثؼل

اٌٛؽذاد ١ٌىْٛ أوضش وفبءح فٝ رؾم١ك أ٘ذاف اٌى١ٍخ 

 . ٚخططٙب اٌّغزمج١ٍخ ٌٚغٕخ ٌٍّقذال١خ ٚاالخالل١بد(

 اد لبػذح ث١بٔبد اٌىزش١ٔٚخ ٌٍخش٠غ١ٓ .مشٚسح اػذ 

  ٟٚعٛد ػذد ِٓ اٌّؼٛلبد اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّبد٠خ اٌز

رؾذ ِٓ وفبءح اإلداساد  اٌّزخققخ ٌخذِبد دػُ 

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِضً ػذَ وفب٠خ رذس٠ت ٚ رؤ١ً٘ 

اٌّٛظف١ٓ ، ػذَ ٚعٛد وٛادس ؽبثخ ، ػذَ رٛافش أعٙضٖ 

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ .

 ٍ١خ اٌزٛف١ف اٌٛظ١فٟ ٌىً اٌٛظبئف ) ال ٠زٛفش ثبٌى

 .اداسٞ ( –اوبد٠ّٟ 

  ٠زُ رف٠ٛل األػّبي  اٌزٌُٟ رمُ اٌى١ٍخ ثزؾذ٠ذ اٌّغبالد

 ثٙب.

  ػذَ وفب٠خ اٌٛعبئً ٚاألدٚاد ٌٍزؼبًِ ِغ األصِبد

 ٚاٌىٛاسس.

 

 المٌادة والحكومة -3

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
  ٚعٛد ٌّّضٍٟ األهشاف اٌّغزّؼ١خ  ِٚغٍظ اٌى١ٍخ

 ٠ؾبسوْٛ فٟ ارخبر اٌمشاساد

  الخز١بسرطجك اٌى١ٍخ لٛاػذ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد 

  ِٚغ اْ اٌغبِؼخ رمذَ ثشاِظ رذس٠ج١خ ِٓ خالي

)ِؾشٚع ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٚ ِٙبساد أػنبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ( ِضً اٌغٛأت اٌّب١ٌخ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ 
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 اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ دْٚ رؾ١ض.

 رٛعذ خطخ ٌزذس٠ت اٌطالة ِٛصمخ ِٚؼٍٕخ ِٚفؼٍخ. 

  رٛعذ لٛاػذ ث١بٔبد  ٌٍغبدح اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 .ثبٌى١ٍخ  

  رٛعذ آ١ٌبد ِؾذدح  ِٚؼزّذح ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ

ٌٍى١ٍخ ٟٚ٘ اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبؿ ِزّضٍخ 

فٟ اٌّؼًّ اٌّشوضٞ ٌٍزشثخ ٚاألغز٠خ ٚاألػالف 

 . ِغٍخ اٌى١ٍخ –ٚٚؽذح االعزؾبساد ٚاٌزذس٠ت  

 ٕ٘بن لٕٛاد ٌالرقبي ِغ اٌمطبػبد اٌخذ١ِخ 

ٚاٌجؾض١خ  فٟ اٌّغزّغ اٌّؾ١و ثبٌى١ٍخ ؽ١ش رمذَ 

الد اٌى١ٍخ اٌخذِبد اٌزذس٠ج١خ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغب

 ِٓ خالي اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبؿ

 

اداسح اٌٛلذ ٚ ٌىٓ ال ٠ٛعذ ِب٠ٍضَ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ 

ظ وّب أٔٙب غ١ش وبف١خ ثبٌى١ٍخ ٌؾنٛس ِضً ٘زٖ اٌجشاِ

ِٓ إٌبؽ١خ اٌّٛمٛػ١خ فٟ رٕبٚي وبفخ اٌّٙبساد اٌزٟ 

 رؾزبعٙب اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ
  ال ٠ٛعذ رّض١ً ؽم١مٟ فؼبي ٌٍطالة فٟ اٌّغبٌظ

 .اٌشع١ّخ ٚاٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ

   ال رٛعذ خطخ ٌزذس٠ت اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ  ٚاالداس٠خ

ٚاػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ ٔظشا ٌنؼف 

 .اٌّخققبد اٌّب١ٌخ اٌّخققخ

 
 ػذَ رٛفش ِخققبد ِب١ٌخ ٌٍزذس٠ت )اٌم١بداد( 

. 

  ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ٚؽذح اثؾبس االسأت ٌخذِخ اٌؼ١ٍّخ

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٚرغ٠ٛك اٌفبئل ػٍٟ اٌؼب١ٍِٓ 

 .ثبٌغبِؼخ

  رٛعذ ِضسػخ ثؾض١خ ٌٍى١ٍخ ثّٕطمخ غضاٌخ ٌخذِخ

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ

  اٌؾىبٜٚ ٚاٌّمزشؽبد ٚ ع١بعخ ٠غزخذَ فٕذٚق

اٌجبة اٌّفزٛػ ٚاٌٍمبءاد اٌطالث١خ وٛعبئً ٌّؼشفخ 

 .أساء اٌطالة

 اداسح اٌى١ٍخ رذػُ فىش ِٚفَٙٛ اٌغٛدح. 

 

 

  مؼف ِؾبسوخ اٌغبدح اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 .ِٚؼب١ُٔٚٙ فٟ أؾطخ ٚؽذح اداسح اٌغٛدح

  ال رٛعذ لٛاػذ ث١بٔبد اٌىزش١ٔٚخ ألػنبء ١٘ئخ

 .ٚاٌطالة ٚاٌخش٠غ١ٓاٌزذس٠ظ 

  ال رٛعذ ثشاِظ ٌٍزش٠ٚظ ٌخذِبد اٌٛؽذاد راد

 .اٌطبثغ اٌخبؿ

  َػذَ رٛفش ِقبدس ِب١ٌخ ٌٛؽذح اٌغٛدح ٌٍم١ب

 .ثؤٔؾطزٙب

  َػذَ ػمذ اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ألغٍت األلغب

 اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ

 

 المصدالٌة واألخالق -4

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
  ْاٌؼذاٌخ ٚػذَ اٌز١١ّض ث١ٓ ٚعٛد ِّبسعبد ٌنّب

أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة 

 ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ.

   رٛعذ ِقذال١خ ٌٍٛػٛد اٌزٟ رمذِٙب اٌى١ٍخ

ٌألهشاف راد اٌؼاللخ )أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ِٚؼب١ُٔٚٙ/ اٌطالة/ اٌؼب١ٍِٓ/ األهشاف 

 .اٌّغزّؼ١خ(

 رٌه اعزغبثخ اٌى١ٍخ ٌٍؾىبٜٚ ٚاٌّمزشؽبد ٠ٚزّض ً

فٟ ٚعٛد فٕبد٠ك اٌؾىبٚٞ  ٌزٍمٟ ؽىبٚٞ 

 اٌطالة ٚاٌؼًّ ػٍٟ ؽٍٙب ٚاٌذ١ًٌ ػٍٟ رٌه :

 اػالْ اٌى١ٍخ ػٓ فزؼ اٌجبة ٌزٍمٝ اٌؾىبٜٚ  -ا

 .اٌخبفخ ثذسعبد االِزؾبْ

  اٌزب١ٌف ال رٛعذ اعشاءاد ِٛصمخ ٌٍؾفبظ ػٍٟ ؽمٛق

 .ٚإٌؾش

  ِؾذٚد٠خ اٌىٛادس اٌؾبثخ اٌّذسثخ ػٍٟ ٔظُ اٌزىٌٕٛٛع١ب

 .اٌؾذ٠ضخ

 

 



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 
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 ارجبع ع١بعخ اٌجبة اٌّفزٛػ دائّب ِٓ اإلداسح  -ة

اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ٌزٍمٝ وبفخ اٌؾىبٜٚ ٚاٌؼًّ ػٍٝ 

 .ؽٍٙب

 اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ ػٓ اٌى١ٍخ ِضً  ٠زُ رؾذ٠ش

رمش٠ش االداء اٌغٕٛٞ  ٚاٌّط٠ٛبد ٚٚسػ اٌؼًّ 

ِٚؾبمش اعزّبػبد اٌغبْ اٌؼ١ٍّخ ِٚغبٌظ 

االلغبَ ِٚغٍظ اٌى١ٍخ   ....اٌخ ِٓ خالي اٌّٛلغ 

 .االٌىزشٟٚٔ

 .رغطٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ ِؼظُ أٔؾطخ اٌّئعغخ 
 

 اإلداريالجهاز  -5

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
  اٌّؼب١٠ش اٌخبفخ ثبخز١بس ٚرؼ١١ٓ ٚرشل١خ

 99اٌم١بداد اإلداس٠خ ِؼٍٕخ ِٚٛصمخ  ثمبْٔٛ 

 .ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌذٌٚخ

 ٚاٌّبد٠خ  رغزخذَ اٌى١ٍخ ِٛاسد٘ب اٌجؾش٠خ 

 .ػب١ٌخ  اٌّزبؽخ ثىفبءح

  ْٛٔرمزقش آ١ٌبد سثو ؽٛافض اإلداس١٠ٓ ثّب ٚسد فٝ اٌمب

 دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٍى١ٍخ ٚعبئً أخشٜ.

  ػذَ وفب٠خ إٌظُ اٌؾب١ٌخ ٌزم١١ُ أداء اٌؼب١ٍِٓ فٝ اٌغٙبص

 اإلداسٞ.

  ِؾذٚد٠خ رٛاعذ وٛادس ؽبثخ ِذسثٗ ػٍٝ ٔظُ اٌزىٌٕٛٛع١ب

 .اٌؾذ٠ضخ

  ِٚؼٍٕخ الخز١بس ٚرشل١خ اٌم١بداد ال رٛعذ ِؼب١٠ش ِٛصمخ

 .اإلداس٠خ

  ػذَ ٚعٛد آ١ٌخ ٌزؾذ٠ذ اؽز١بعبد اٌؼب١ٍِٓ ِٓ اٌزذس٠ت

الْ اٌزذس٠ت ٠مذَ ِٓ اٌغبِؼخ فمو ٚثذْٚ دساعخ 

الؽز١بعبد اٌؼب١ٍِٓ اٌفؼ١ٍخ فٙٛ غ١ش وبفٟ ٌشفغ وفبءح 

 . اٌغٙبص اإلداسٞ

  ػذَ رٛافش رٛف١ف ٚظ١فٟ ٌغ١ّغ اٌٛظبئف  ٠غبػذ

فشد إٌّبعت فٟ اٌّىبْ إٌّبعت ِٚٓ صُ ػٍٝ ٚمغ اٌ

 .٠ٕؼىظ ػٍٟ وفبءح األداء اٌٛظ١فٟ

 ًِلٍخ اٌف١١ٕٓ اٌّؾشف١ٓ ػٍٟ اٌّؼب. 

 مؼف اال٘زّبَ ثبٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌإلداساد 

  رم١١ُ ئداسٞ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ فمو ِٓ اٌشئ١ظ

 اٌّجبؽش

 ال ٠زُ سثو اٌؾٛافض ٚاٌّىبفآد ثّغز٠ٛبد األداء 

ل١بط ِغزٜٛ اٌشمب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ثقٛسح  ٚػذَ

 .دٚس٠خ

 الموارد المالٌة  واإلدارٌة-6

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
  ِغبؽخ اٌّجبٟٔ ٚاِىب١ٔزٙب رزٕبعت ِغ

 .اؽز١بعبد اٌزط٠ٛش ثبٌى١ٍخ

  ؽغشاد اٌىٛٔزشٚي ِئِٕخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ عش٠خ

 

  ٟٔال رٛعذ خطٗ ف١بٔخ ع٠ٕٛخ ٌٍّشافك ٚاٌّجب

 .ٚاٌزغ١ٙالد اٌزؼ١ّ١ٍخ



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

ٚساق ٌٛعٛد ؽذ٠ذ ػٍٟ االِزؾبٔبد ٚاأل

 .اٌز٠ٛٙخ ٚ دٚساد ا١ٌّبٖٓ  اٌؾجبث١ه ٚؽغ

  ًّرزٛفش ثؼل االعٙضح ٚاٌّؼذاد ثبٌّؼ

اٌّشوضٞ ٌٍزشثخ ٚاالغز٠خ ٚاالػالف 

 .ٚاٌطالث١خ  ٌخذِخ اٌؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ وضٞاٌّش

  ( صالس ِؼبًِ ٌٍؾبعت األٌٝ  ٠2ٛعذ ػذد )

( عٙبص وّج١ٛرش  .3ٚثىً ِؼًّ ػذد ) 

( عٙبص وّج١ٛرش ٌزذس٠ت  93ثبعّبٌٟ ػذد )  

 .اٌطالة

  اٌؼ١ٍّخ  ٌأللغبَرٛف١ش ٚاربؽخ خذِخ االٔزشٔذ

 أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظٚ 

  رزٛافش ٚعبئً ارقبي داخ١ٍٗ ٌٍشثو ث١ٓ ِىبرت

 .أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاإلداسح

 ٠ٛعذ د١ًٌ ال ػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ. 

  ٠ٛعذ ٌٍى١ٍخ ِٛلغ ػٍٝ ؽجىخ االٔزشٔذ ثبٌٍغخ

ثقفخ اٌؼشث١خ ٚرمَٛ اٌى١ٍخ ثزؾذ٠ش ٘زا اٌّٛلغ 

 .دٚس٠خ

 

  ً٠زُ اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألعٙضح ثبأللغبَ ٌٚىٓ ثؾى

ِّب ٠ٛدٜ اٌٝ  ِٕزظُ ِشرجطخ ثق١بٔخ اٌغبِؼخ غ١ش 

 .رؼط١ً االعٙضح

  رٛعذ أِبوٓ ٌألٔؾطخ اٌطالث١خ ٌٚىٕٙب ال رزٕبعت ِغ

 .أػذاد اٌطالة

  ِقبػذ وٙشثبئ١خ ٌّجبٟٔ  اٌى١ٍخ ) ِجٕٝ ال ٠ٛعذ

 اٌؾؼجخ اٌضساػ١خ

 .ػذَ وفب٠خ ادٚاد األِٓ ٚاٌغالِخ ثبٌى١ٍخ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المشاركة المجتمعٌة  وتنمٌة البٌئة -7

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
 .رٛعذ خطخ ِؼزّذح ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

  لٛح  اٌزذاخً ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚثؼل األهشاف راد

 اٌؼاللخ.

  ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ٚؽذاد  راد هبثغ خبؿ ِزّضٍخ

فٟ اٌّؼًّ اٌّشوضٞ ٌٍزشثخ ٚاالغز٠خ ٚاالػالف 

 ٚٚؽذح اٌزذس٠ت ٚاالعزؾبساد

  ِغبٌظ ٚأٔؾطخ  فٟرؾبسن األهشاف اٌّغزّؼ١خ

 اٌى١ٍخ

 

  رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٛص١ك اٌخذِبد ٚ األٔؾطخ اٌّمذِخ

 ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ ثبٌّغبٌظ اٌشع١ّخ

  ٠مذَ اٌّؼًّ اٌّشوضٞ ثشاِظ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ

ٌىً  فئبد اٌّغزّغ ٚاػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٚؼب١ُٔٚٙ  ٚاالداس١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ.

  رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؾشٚػبد اٌجؾض١خ

 اٌزطج١م١خ ثذػُ ِٓ اٌغبِؼخ

  ِٟٙشعبٔبد اٌغبِؼخ اٌغ٠ٕٛخ ِؾبسوخ اٌى١ٍخ ف 

 

 ز٠خ ساعؼخ ِٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ ػٓ ِذٜ ال ٠ٛعذ رغ

 سمبءُ٘ ػٓ اٌخذِبد اٌّغزّؼ١خ اٌزٟ رمذِٙب اٌى١ٍخ

  ال ٠ٛعذ رؾذ٠ذ الؽز١بعبد اٌّغزّغ ٌٕٛع اٌخذِبد

 .اٌّطٍٛثخ

 ػذَ ٚعٛد خطو رغ٠ٛم١خ ٌٍخذِبد ٚإٌّزغبد ثبٌى١ٍخ 

  لٍخ إٌّبرط اٌفؼ١ٍخ ٌٍّّبسعبد اٌزطج١م١خ فٝ ِغبي

 .خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ.

 



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 
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 ١ُ غشف ٚلبػبد رُ رٕف١ز ِؾشٚع رى٠ٛذ ٚرشل

اٌى١ٍخ ٚٚمغ ٌٛؽبد اسؽبد٠خ ٌغ١ّغ اٌغشف 

 ٚاٌمبػبد ٚاٌّجبٟٔ

  رُ ٚمغ ٚرٕف١ز ِؾشٚع رق١ٕغ ٚرشو١ت

فٕبد٠ك ثش٠ذ ال ػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚؽٛاًِ 

 ٌغذاٚي اٌزذس٠ظ

  :رزُ ِٕبلؾخ ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ اٌىٍٟ ألداء اٌى١ٍخ ِغ

 .اٌؼبٍِْٛ –اٌطالة  –أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

                         

 التموٌم المؤسسً وإدارة الجودة -8

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
 ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح  ثبٌى١ٍخ ِغٙضح ثقٛسح -

  ٠ٛعذ رٛافً ع١ذ ث١ٓ ٚؽذح اداسح اٌغٛدح

 .ثبٌى١ٍخ ٚث١ٓ ِشوض اداسح اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ

  رؾشؿ ٚؽذح اٌغٛدح ػٍٟ ٔؾش صمبفخ اٌغٛدح

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ءال ػنب

  هشأ رؾغٓ ػٍٝ اٌٛمغ اٌزٕبفغٟ ٌٍى١ٍخ ؽ١ش ثذأ

أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌفٛص ثّؾشٚػبد 

 .ثؾض١خ عذ٠ذح ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ

  َرُ اعزؾذاس ثؼل اٌجشاِظ اٌغذ٠ذح ثٕظب

) وؾؼجخ اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 .اٌقٕبػ١خ ( 

 

  

  ٓػضٚف ِؼظُ  اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ػ

 اٌغٛدح. ثؤػّبياٌم١بَ 

  ادسح ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ػٍٝ  رغ١١ش ِذ٠شٞ وضشح

 فزشاد ِزمبسثخ ِّب اصش رٌه ػٍٝ عٛدح اٌؼًّ ثبٌٛؽذح.

 

 

 اٌّؾٛس اٌضبٟٔ :اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ: 

 الطالب والخرٌجون -1
 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح

  اٌمجٛي ثبٌى١ٍخ ثبٌؾفبف١خ ٚرىبفئ رزغُ ع١بعخ

اٌفشؿ ٠ٚزُ االػالْ ػٓ رٍه اٌغ١بعبد 

 ػٍٟ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

 رٛػ١خ ٚاػالَ اٌطالة  ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح.

 رٛعذ خطخ ِزىبٍِخ ٌذػُ اٌطالة 

 ّٟرٛػ١خ اٌطالة ثٕظبَ اإلسؽبد األوبد٠ 

 

  ع١بعبد اٌزؾ٠ًٛ ِؼٍٕخ ِٓ خالي اٌٍٛائؼ

  ع١بعبد اٌمجٛي ربثؼخ ٌّىزت اٌزٕغ١ك

 ١ٌٚظ ٌٍى١ٍخ دٚس ف١ٙب

  ُاٌطالةال رٛعذ ع١بعخ ٌذػ 

  اٌؼ١بدح اٌطج١خ رغ١ٙضارٙبمؼف 

  ٓاٌى١ٍخ ال رٛعذ ػاللخ ِغزّشح ث١ 

ػجش اٌغٕٛاد اٌّبم١خ ِضً  خشع١ٙبٚ

 ػ١ذ اٌخشع١ٓ اٚ د١ًٌ ٌٍخش٠غ١ٓ

  ال رٛعذ لٛاػذ ث١بٔبد اٌىزش١ٔٚخ



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 
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 ٚاٌمٛا١ٔٓ

  ُِؼٍٕخ ٌٍطالة  اٌّبٌٟاٌّؼب١٠ش اٌّزجؼخ ٌٍذػ

 .ِٓ  لغُ سػب٠خ اٌؾجبة ٚارؾبد اٌطالة

  رٕفز اٌى١ٍخ  اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔؾطخ

 .اٌطالث١خ)س٠بم١خ ٚ ف١ٕخ ٚ صمبف١خ(

  

 اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة ػٍٝ  ِشاوض  ٛيؽق

ػذد ِٓ األٔؾطخ اٌطالث١خ ػٍٝ  فِٟزمذِخ 

 .ِغزٜٛ اٌغبِؼخ

  رزٕٛع اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ  اٌّمذِخ ٌٍطالة

)رذس٠ت ف١فٟ  ٌغٛق اٌؼًّ إلػذادُ٘ 

 .١ِٚذأٟ ( 

  رزٛافش ثبٌى١ٍخ األِبوٓ إٌّبعجخ ِٓ ؽ١ش

األٔؾطخ رّبسط  وٟاٌّغبؽبد ٚاإلِىب١ٔبد 

 .اٌّخزٍفخ خاٌش٠بم١

 ٌٍخش٠غ١ٓ

  ٓال رٛعذ ثشاِظ ِٛصمخ ٌزؾذ٠ذ اٌّزؼضش٠

 دساع١ب

 د١ًٌ اٌطبٌت غ١ش ِزٛفش ٌٍطالة 

 

  ِئخشا  ٍِزمٟ رٛظ١ف ثبٌى١ٍخٌُ ٠زُ ػمذ

. 

 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة -0

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
 ٟٕاٌّؼب١٠ش اٌم١ِٛخ  اٌى١ٍخ رجNARS   ٟف

لطبع اٌضساػخ ٚاٌزغبسح  ٌجشاِظ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

ٚ اٌزٟ رُ ٚمؼٙب ِٓ لجً ا١ٌٙئخ 3112الئؾخ 

اٌم١ِٛخ  ٌنّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد 

3114/3111. 

 ال ٠ٛعذ 

 التعلٌمٌة والممررات الدراسٌة البرامج-0

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
   طٌٍجىبٌٛس٠ٛرُ اعزؾذاس ثشاِظ  

ٌٍؾؼجز١ٓ اٌضساػ١خ ٚاٌزغبس٠خ ثٕظبَ 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 

  ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ رٛف١ف ِٛصك ٌٍجشاِظ

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ الئؾخ 

2013 

 ٠زُ رم١١ُ اٌّمشساد اٌذساع١خ  ثبعزج١بٔبد 

 .رزُ ثٛاعطخ اٌطالة

 رٛعذ ادٌخ ٌٍجشاِظ االوبد١ّ٠خ اٌّطجمخ ؽب١ٌب 

 .رُ ػًّ رمش٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 

  ال ٠ٛعذ ٚػٝ ٌذٜ اٌطالة

 ثبٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ.

 

  ٓال رٛعذ رمبس٠ش ِشاعؼ١ٓ خبسع١١

 .ٌٍجشاِظ االوبد١ّ٠خ

 

 التعلٌم والتعلم والتسهٌالت المادٌة -0

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
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  رٛعذ ا١ٌخ ٌزٍمٟ اٌؾىبٚٞ اٌخبفخ

 .ثبالِزؾبٔبد ٚٔزبئظ اٌطالة

 اٌججخ  اٌىٕزشٚالد إِخ ٚرؾزبط اٌٟ رؾذ٠ش

 .اٌزؾز١خ 

  االٌزضاَ ثٕغت اٌغ١بة ٚاٌؾنٛس ٌٍطالة

 31ٚؽشِبْ ِٓ رزغبٚص ُِٕٙ ٔغجخ غ١بثٙب 

 .% ِٓ دخٛي االِزؾبْ

  رٛعذ ٌغٕخ ٌزم٠ُٛ االِزؾبٔبد ٚاٌٛسلخ

االِزؾب١ٔخ ِٚذٞ ِطبثمزٙب ٌٕٛارظ اٌزؼٍُ 

 .اٌّغزٙذفخ

  هشق اٌزم٠ُٛ اٌّزجؼخ رم١ظ ع١ّغ

 اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ

  رٛعذ ِؼب١٠ش ِؾذدح ِٚٛصمخ ٌزم١١ُ أداء

أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ػٍٝ 

 ؽبوٍخ ِب ٠ٛعذ ثمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد.

  ِْٛأغٍت أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٠غزخذ

اٌزذس٠ظ ِغ رٛافش  فٟٛع١ب اٌؾذ٠ضخ اٌزىٌٕٛ

 اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ. فٟثؼنٙب 

  ِؾذدح ِٚؼب١٠ش ٌزم١ُ أداء  أ١ٌبدرٛعذ

 أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ.

   ُرؾبسن اٌغٙبد اٌمبئّخ ثبٌزذس٠ت فٟ رم٠ٛ

 ثشاِظ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌٍطالة.

 رٛعذ رمبس٠ش  ٌٍجشاِظ االوبد١ّ٠خ 

  ثشاِظ  اٌزذس٠ت رُ  رق١ُّ ٚ رٛف١ف

ا١ٌّذأٟ ٌٍطالة ٚفمب ٌّخشعبد اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّغزٙذفخ

  ٟرُ اػذاد الئؾخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب رؼزّذ ف

ثشاِغٙب اٌضساػ١خ ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌغٛدح 

 ٚرفٟ ثبؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ.

  عبسٜ اػزّبد الئؾخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌؾؼجخ

 اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ .

 ذس٠ظ اعزخذاَ ثؼل اػنبء ١٘ئخ اٌز

 ٌٍٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ.

  ًرٛعذ ثبٌى١ٍخ أّٔبه غ١ش رم١ٍذ٠خ ٌٍزؼٍُ ِض

اػذاد اٌجؾٛس ٌٍزؼٍُ اٌزارٟ ٚ)اٌّؾشٚع 

 اٌجؾضٟ اٌطالثٟ(.

  ( ٔؾش اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ثٛعبئً ِزٕٛػخ

  –ِط٠ٛبد  -اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌٍّؼٙذ

 ٍِقمبد (

 

  ثؼل اٌّؼبًِ ٚلبػبد اٌزذس٠ظ غ١ش

 .ِضٚدح  ثبٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجقش٠خ

 دٚساد ا١ٌّبٖ رؾزبط اٌٟ ف١بٔخ 

 رٛعذ ا١ٌخ ٚامؾخ ثبٌّىزجخ ٌؾّب٠خ  ال

 اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ

  ًِال رٛعذ أعب١ٌت ِؾذدح ِٚؼٍٕخ ٌٍزؼب

 ِغ ِؾىٍخ اٌذسٚط اٌخقٛف١خ

   ال رٛعذ ٌغٕخ ٌّشاعؼخ ٍِفبد

 اٌّمشساد
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  ٜٛاٌّمشساد رزٛافك االِزؾبٔبد ِغ ِؾز

 اٌّؼٍٕخ ٌٍطالة.

 .رزقف أعب١ٌت رم٠ُٛ اٌطالة ثبٌزٕٛع 

  رؾىً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ ثّٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ

 ٌىً ر١شَ  ع٠ٕٛب.

  ِىزجخ اٌى١ٍخ  ِٓ ؽ١ش اٌّغبؽخ ٚاٌز٠ٛٙخ

 ٚاالمبءح ٚاالصبس ٚاٌىزت ٚاٌّشاعغ

 .ٚرٛف١ش اعزخذاَ إٌذ 

  رٛعذ عغالد ٌٍّزشدد٠ٓ ػٍٝ اٌّىزجخ

 ألػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. ٚعغالد اعزؼبسح

  لبػبد اٌّؾبمشاد ٚاٌّؼبًِ رزالءَ ِغ

 أػذاد اٌطالة /اٌغذاٚي اٌذساع١خ.

  لبػبد اٌّؾبمشاد ٚاٌّؼبًِ ِالئّخ

إلمبءح/ ٌّزطٍجبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )ا

 ..اٌخ(.ٚدارب ؽٛ  اٌز٠ٛٙخ/ ٚعبئً اإل٠نبػ

  ٠زُ ٔؾش ٔزبئظ اٌطالة ػٍٝ اٌّٛلغ

 . اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍى١ٍخ

  اٌطالة ػٍٝ اٌجشاِظ اٌضساػ١خالجبي 

  ٠زٛافش ٌذٞ اٌى١ٍخ  ثؼل اٌّٛاسد اٌّزّضٍخ

فٟ اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبؿ ِضبي رٌه 

ٚ ٚؽذح اٌزذس٠ت  –ِضسػخ اٌى١ٍخ

 االعزؾبساد(.

  عبسٜ  اعزىّبي ػ١ٍّبد اإلؽالي ٚاٌزغذ٠ذ

ٌجؼل اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ  ِٓ خالي 

 ِؾشٚع اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌى١ٍخ

 ٌى١ٍخ  ثؼًّ الفزبد ٌٍغبدح أػنبء لبِذ ا

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚخشائو رٛم١ؾ١خ ٌّجبٟٔ 

 .اٌى١ٍخ ِٕٚؾآد 

 رفؼ١ً ِؼب١٠ش أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 رُ رٕف١ز  خطخ رؼ١١ٓ اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌغذد 

  ٠زُ اػالْ اٌغذاٚي اإلِزؾب١ٔخ ٚاٌذساع١خ

 ٚلذ ِٕبعت. فٟٚإٌزبئظ 

 اإلعبثبد إٌّٛرع١خ رغ١ٍُ  ٚعٛد

 اٌىٛٔزشٚي. فٌٟالِزؾبٔبد 

  اعزخذاَ اٌزقؾ١ؼ اإلٌىزشٟٚٔ ٌالِزؾبٔبد

 ثبٌى١ٍخ

٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ػذد ِٕبعت ِٓ اٌمبػبد اٌذساع١خ 

ِٓ ؽ١ش اٌؼذد ِّب ٠ّىٓ ِٓ اعز١ؼبة 

 األػذاد اٌىج١شح ِٓ اٌطالة
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 أعضاء هٌئة التدرٌس -5

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
  رٛعذ ثبٌى١ٍخ خطخ خّغ١خ ٌزؾذ٠ذ

 االؽز١بعبد ِٓ ِؼبٟٚٔ أػنبء ١٘ئخ

اٌزذس٠ظ ثبأللغبَ، ٚ رٕبلؼ ٘زٖ 

االؽز١بعبد فٟ  ِغبٌظ االلغبَ ِٚغٍظ 

 اٌى١ٍخ.

 رزُ اٌزؼ١١ٕبد ثبأللغبَ ٚ فمب ٌٍخطخ اٌخّغ١خ 

  رغطٝ اٌزخققبد اٌّخزٍفخ ألػنبء ١٘ئخ

 .اٌزذس٠ظ ثغ١ّغ األلغبَ اٌجشاِظ اٌّخزٍفخ 

  رز١ّض ع١بعبد اٌزشل١خ ألػنبء ١٘ئخ

ٌؼال١ٔخ اٌزذس٠ظ ثبٌّٛمٛػ١خ ٚاٌؼذاٌخ ٚا

 هجمب ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد.

  ِالئّخ اٌزخقـ اٌؼٍّٟ ألػنبء ١٘ئخ

اٌزذس٠ظ ثبٌؾؼجز١ٓ ٌٍّمشساد اٌزٟ ٠زُ 

 رذس٠غٙب.

  ال رٛعذ خطخ ٌزذس٠ت اػنبء ١٘ئخ

اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٌٚىٓ ٠زُ رٕف١ز 

اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ِٓ خالي ِشوض 

اٌزذس٠ت ثبٌغبِؼخ ٌٍزشل١خ ١ٌٚظ ِٓ 

اٌفؼ١ٍخ ألػنبء ١٘ئخ  خالي االؽز١بعبد

 اٌزذس٠ظ.

  ٔمـ فٟ ِؾبسوخ أػنبء ١٘ئخ

 اٌزذس٠ظ ثؤٔؾطخ ٚؽذح اٌغٛدح

  َغ١بة اٌزٛف١ف اٌٛظ١فٟ ثبأللغب

 .اٌؼ١ٍّخ

  لٍخ ػذد اٌّزشل١١ٓ ِٓ اػنبء ١٘ئخ

اٌزذس٠ظ ٌذسعخ االعزبر٠خ اٚ االعزبر 

 ِغبػذ ثبٌؾؼجخ اٌزغبس٠خ.
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 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح

 رٛعذ خطخ ثؾض١خ  ِٛصمخ ِٚؼٍٕخ ٌٍى١ٍخ. 

  ٠ٛعذ ِؼًّ ِؼزّذ ٌٍزشثخ ٚاالغز٠خ

ٚاالػالف ِغٙض ثؤؽذس االعٙضح ألعشاء 

اٌجؾٛس ٚاٌزذس٠ت ٌٍمطبػبد اٌجؾض١خ 

 .ٚاٌخذ١ِخ

  ؽقٛي ػذد ِٓ اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 .ػٍٟ عٛائض اٌذٌٚخ اٌزؾغ١ؼ١خ

  اٌجؾض١خ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؾشٚػبد

اٌزطج١م١خ ثذػُ ِٓ اٌغبِؼخ ٚاٌزٟ رخذَ 

اٌج١ئخ فٟ اٌّغبي اٌضساػٟ ِٓ لجً اػنبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

  رقذس اٌى١ٍخ دٚس٠خ ػ١ٍّخ رُ رط٠ٛش٘ب

ٚرؾذ٠ضٙب ٚاػزّبد٘ب د١ٌٚب ِٓ اؽذ دٚس 

 إٌؾش اٌؼب١ٌّخ

  َرؾغغ اٌى١ٍخ اٌجؾٛس اٌّؾزشوخ ث١ٓ االلغب

 اٌؼ١ٍّخ

  غبْ اٌؼ١ٍّخ اٌٍ ف٠ٟٛعذ ثبٌى١ٍخ اػنبء

 اٌذائّخ ٌٍزشلٟ ٌذسعخ اعزبر ٚاعزبر ِغبػذ

 اإلٔزبط اٌؼٍّٟ  رز١ّض اٌى١ٍخ ثغضاسح

ألػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األثؾبس 

 

  ًال رٛعذ لبػذح ث١بٔبد وبٍِخ ٌٍشعبئ

 اٌؼ١ٍّخ ٚاالثؾبس اٌؼ١ٍّخ

  ٍّٟرٕؾقش ِقبدس ر٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼ

 .ِٛاصٔخ اٌغبِؼخ فٟثبٌى١ٍخ 

  ٍِّٟؾذٚد٠خ االعزفبدح ِٓ اٌجؾش اٌؼ

 فٟاٌزٜ ٠مَٛ ثٗ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

دػُ ٚرؼض٠ض اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚفٝ رط٠ٛش 

 اٌّمشساد اٌذساع١خ

 

  مؼف ٔغجٗ اٌز٠ًّٛ اٌؾىِٟٛ اٌّخقـ

 .ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ

  رزخز اٌى١ٍخ اعشاءاد  ٌز٠ًّٛ االثؾبس ٌُ

 .اٌؼ١ٍّخ

  ال ٠ٛعذ خطخ ٌزغ٠ٛك اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ

 اٌزطج١م١خ.
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إٌّؾٛسح ثبٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ 

ٚاٌذ١ٌٚخ ٠ٚذػُ ٘زا اٌز١ّض ٚعٛد ِمِٛبد 

اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ِضسػخ اٌى١ٍخ 

١خ ثغضاٌخ ٚٚؽذح أثؾبس األسأت ثبٌىٍ

ِٚؼًّ ِؼزّذ ٌٍزشثخ ٚاالغز٠خ ٚاالػالف 

 .ثبٌى١ٍخ

  ٕ٘بن رؾف١ض ِبدٜ ِٚؼٕٛٞ ِٓ اٌغبِؼخ

 .ٌٍجبؽض١ٓ ٌٍٕؾش اٌذٌٟٚ

 

  ٠ؾبسن ػذد وج١ش ِٓ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ػن٠ٛخ ١٘ئبد  ِؾ١ٍخ ٚد١ٌٚخ فٟ

  ِؾبسوخ ػذد وج١ش ِٓ اػنبء ١٘ئخ

اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ فٟ اٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد 

 ؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخٚٚسػ اٌؼًّ  اٌّ

 ٠ٛعذ ِؾشٚػبد ثؾض١خ ٌِّٛخ ِٓ لجً اٌغبِؼخ.
 الدراسات العلٌا - 7

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
   ًالئؾخ ٌٍذساعبد رُ رفؼ١

ثٕظبَ اٌغبػبد   2013/2014اٌؼ١ٍب

ِبع١غز١ش  –اٌّؼزّذح )ِبع١غز١ش ِٕٟٙ 

 دوزٛساٖ ( –ثؾضٟ 

 ػبَ  رُ رغغ١ً هالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٕز

 3119./3112 اٌغبِؼٟ

  رُ ِٕؼ هالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب دسعبد

 .ٚاٌجؾضٟ ٚاٌذوزٛساٖ إٌّٟٙاٌّبعغز١ش 

  رُ ِشاعؼخ ٚرؾذ٠ش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌّطجمخ ؽب١ٌب ثبٌؾؼجخ اٌضساػ١خ ٚعبسٜ 

مٛء اٌّؼب١٠ش  فٟاالٔزٙبء ِٓ اٌزغبس٠خ 

 .NARSاألوبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ 

  ٕظبَ ث الئؾخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍبػذَ ٚعٛد

 –اٌغبػبد اٌّؼزّذح )ِبع١غز١ش ِٕٟٙ 

ٌٍؾؼجخ  دوزٛساٖ ( –ِبع١غز١ش ثؾضٟ 

 اٌزغبس٠خ.

 

 التمٌٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة- 8

 ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح
  اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ِٓ ػذدٚعٛد

اٌؾبف١ٍٓ ػٍٟ دٚساد ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ 

 .ٌنّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد

  اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ ػذدٚعٛد 

 ِشاعؼ١ٓ عٛدح داخ١١ٍٓ ٚخبسع١١ٓ

 .ٚد١١ٌٚٓ 

 
 

  اٌجؾضٟ.ال رٛعذ ٚعبئً ٌزم١١ُ إٌؾبه 

  ًّمؼف ٔؾبه ٚؽطخ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٌؼ

 اٌّشاعؼبد اٌذاخ١ٍخ



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

 

التحلٌالت اإلحصائٌة الستمصائٌات الرأي وورش العمل الخاصة بالتحلٌل البٌئً 
 لكل أطراف المصلحة من ) طالب – أ. ه. ت  - إدارٌٌن – رواد المكتبة 

 

 
 (  ِفشدح 175ٌٍى١ٍخ  ٌؼ١ٕخ  ؽغّٙب   ) فٌٟشٚاد اٌّىزجخ  اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ  العزّبسح اإلؽقبئٟاٌزؾ١ًٍ 

 

 

 عّبد اٌزم٠ُٛ
 % ٌّغزٜٛ اٌزم١١ُ

 
  ِّزبص

% 

 ع١ذ عذا  

 % 

 ِزٛعو

% 

 مؼ١ف

% 

:أٚال : ِىبْ اٌمبػخ  92 8 0 2 

 0 10 6 82 صب١ٔب : عٛدح اٌمبػخ:

 11 05 4 62 ِغبؽخ لبػخ أإلهالع

(22222 –هبٚالد  –أصبس اٌّىزجخ) وشاعٝ   45 8 32 17 

 2 1 9 92 عٛدح األسم١خ

 2 11 0 87 ٔظبفخ اٌّىزجخ ٚسفٛف اٌىزت

 4 9 5 80 وفبءح اإلمبءح

 0 8 4 86 اٌز٠ٛٙخ

 4 11 8 77 صبٌضب : اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ:

 9 10 0 75 رٛفش وزت اٌّمشساد اٌذساع١خ

  02 4 67 رٛفش وزت ِشعؼ١خ

9 

 13 36 11 52 عٛدح هجبػخ وزبة اٌّمشس اٌذساعٝ

 5 10 03 62 عٛدح هجبػخ اٌىزبة اٌّشعؼٟ

 5 00 33 42 ؽذاصخ وزبة اٌّمشس اٌذساعٝ

 11 3 41 45 ؽذاصخ اٌىزبة اٌّشعؼٝ

 2 0 3 90 عٌٙٛخ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌىزبة ِٓ اٌّىزجخ

 2 2 9 91 ساثؼب : رؼبًِ ِٛظفٝ اٌّىزجخ:

 2 1 1 98 هش٠مخ رؼبًِ ِٛظفٝ اٌّىزجخ ِغ سٚاد اٌّىزجخ

وفبءح ِٛظفٝ اٌّىزجخ فٝ عشػخ اٌؾقٛي ػٍٝ 

 اٌىزبة

80 9 1 8 

وفبءح ِٛظفٝ اٌّىزجخ فٝ عشػخ اإلعزؼبح 

 اإلٌىزش١ٔٚخ

81 11 6 0 

 2 0 10 86 خبِغب : رٛافش اٌٛعبئً اٌّغبػذح داخً اٌّىزجخ:

 5 32 05 42 وفبءح أعٙضح اٌؾبعت اإلٌىزشٚٔٝ

 1 8 33 55 وفبءح ِبو١ٕخ اٌزق٠ٛش

اٌزق٠ٛش ثبٌّىزجخعؼش خذِخ   53 03 02 4 



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

 
 

 

 
 اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ٌٍى١ٍخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش العزّبسح اإلؽقبئٟاٌزؾ١ًٍ 

 (  ِفشدح55أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌؼ١ٕخ  ؽغّٙب   )

 

 ِغزٜٛ اٌزم١١ُ  اٌخقبئـ  اٌخبمؼخ ٌٍم١بط

ِٛافك  ِٛافك 

 اٌٝ

 ؽذ ِب 

غ١ش 

 ِٛافك

ال 

 أػشف

  

 أٚال : اٌغّبد اٌزٕبفغ١خ 

٠ٛعذ ئلجبي ٌغٛق اٌؼًّ ػٍٝ خش٠غٟ اٌى١ٍخ ؟ ً٘  82 18 0 2 
 0 8 4 86 ً٘ ٠ٛعذ ئلجبي ِٓ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ 
 ً٘ رٛعذ ثشاِظ رؼ١ّ١ٍخ رٕفشد ثزمذ٠ّٙب اٌى١ٍخ ؟

 
77 8 11 4 

ٚاٌؾىِٛخصب١ٔب : اٌم١بدح   

 0 8 4 86 ً٘ رٛعذ ثبٌى١ٍخ ِؼب١٠ش رغزخذَ فٟ اخز١بس اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ؟
ً٘ ٕ٘بن ِؾبسوخ ِٓ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٕذ رشؽ١ؼ ٚاخز١بس اٌم١بداد 

 األوبد١ّ٠خ ثبٌى١ٍخ؟
77 8 11 4 

ً٘ أعٍٛة اٌم١بدح فٟ اٌى١ٍخ د٠ّمشاهٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أػنبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ؟
86 4 8 0 

ً٘ رغبُ٘ اٌّغبٌظ ٚاٌٍغبْ اٌشع١ّخ اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ فٟ ِغبي ِٕبلؾخ 

 ٚارخبر اٌمشاساد اٌخبفخ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ؟
92 8 0 2 

 0 10 6 82 ً٘ ٕ٘بن ِقبدس ٌز١ّٕخ اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ ثبٌى١ٍخ ؟
 11 05 4 62 ً٘ ٕ٘بن رٛف١ف ٚظ١فٟ ؽبًِ ِٛصك ٌغ١ّغ اٌٛظبئف ثبٌى١ٍخ ؟

 17 32 8 45 ً٘ ٠ٛعذ ؽىً رٕظ١ّٟ ٌٍزؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌىٛاسس ؟
ٌنّبْ اٌغٛدح؟ً٘ رٛعذ ثبٌى١ٍخ ٚؽذح   92 9 1 2 

 2 11 0 87 ً٘ ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ٚؽذاد راد هبثغ خبؿ ؟
 4 9 5 80 ً٘ ٠ٛعذ ئعشاءاد ِؾذدح ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ؟

 0 8 4 86 ً٘ رزجغ اٌى١ٍخ ئعشاءاد ٌٕؾش صمبفخ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌؾش؟
اٌز١ّض ث١ٓ اٌطالة؟ً٘ رطجك لٛاػذ ِؾذدح ٌنّبْ اٌؼذاٌخ ٚػذَ   77 8 11 4 

 9 10 0 75 ً٘ ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ٚعبئً رؾذد ِّبسعبد األخالل١بد ا١ٌّٕٙخ؟
:بٌضب : اداسح اٌغٛدحص  

ثقفخ دٚس٠خ؟ ٌأللغبٌٍَى١ٍخ  ِٚشاعؼخ داخ١ٍخ  رارًٟ٘ ٠زُ رم٠ُٛ    52 11 36 13 
ِٓ ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ  االعزفبدحً٘ ؽذس رمذَ ٍِؾٛظ فٟ األداء ثبٌى١ٍخ ٔز١غخ 

 اٌزارٟ؟
62 03 10 5 



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

ً٘ رزٛافش اٌّخققبد اٌّب١ٌخ اٌىبف١خ ٌٛؽذح مّبْ اٌغٛدح ٌّّبسعخ 

 أٔؾطزٙب؟
42 33 00 5 

ً٘ رزٛافش اٌزغ١ٙضاد اٌّالئّخ ٌٛؽذح مّبْ اٌغٛدح ٌّّبسعخ أٔؾطزٙب ؟   45 41 3 11 
ثقفخ دٚس٠خ؟ ٌأللغبٌٍَى١ٍخ  ِٚشاعؼخ داخ١ٍخ  رارًٟ٘ ٠زُ رم٠ُٛ    90 3 0 2 

 2 2 9 91 أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ
 2 1 1 98 ً٘ ٔغجخ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌٝ اٌطالة رزفك ِغ ِؼذالد اٌّشعؼ١خ ؟
ً٘ ٠زٛافش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّإ١ٍ٘ٓ ٌٍزذس٠ظ فٟ 

 اٌزخققبد اٌّخزٍفخ فٟ وً ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ؟
80 9 1 8 

ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ اٌٝ اٌطالة رزفك ٚاؽز١بعبد اٌخطخ ً٘ ٔغجخ األػنبء 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ؟؟
81 11 6 0 

ً٘ ٠زُ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ / ا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخ؟
86 10 0 2 

اٌزذس٠ج١خ ٌىً فئخ؟ اؽز١بعبدً٘ ٠زُ رٕف١ز ثشاِظ رذس٠ج١خ رٍجٝ   42 05 32 5 
أداء أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ /أػنبء ا١ٌٙئخ ً٘ ٕ٘بن لٛاػذ ِفؼٍخ ٌزم٠ُٛ 

 اٌّؼبٚٔخ؟
55 33 8 1 

ً٘ ٕ٘بن ٚعبئً ِزجؼخ ٌم١بط  اساء أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخ؟
53 03 02 4 

اإلداسٞساثؼب :  اٌغٙبص   

 0 10 6 82 ً٘ رغزخذَ اٌى١ٍخ ٚعبئً ِزٕٛػخ ٌزم١١ُ أداء اٌم١بداد اإلداس٠خ؟
ِالءَ ٌؾغُ أؾطخ اٌى١ٍخ  اإلداسًٞ٘ اٌغٙبص   62 4 05 11 

-ٚاألٔؾطخ اٌؼ١ٍّخ األخشٜ: اٌؼٍّٟاٌجؾش   45 8 32 17 
ثبٌى١ٍخ؟ اٌؼًٍّٟ٘ رٛعذ خطخ ِٛصمخ ٌٍجؾش    92 9 1 2 

ثبٌى١ٍخ ثخطخ اٌغبِؼخ؟ اٌؼًٍّٟ٘ رشرجو خطخ اٌجؾش   87 0 11 2 
؟ اٌؼًٍّٟ٘ ٠ٛعذ ِقبدس ِخزٍفخ ٌز٠ًّٛ اٌجؾش   80 5 9 4 

ٕ٘بن ِؾشٚػبد ثؾض١خ ٌِّٛخ ِٓ ِإعغبد ثؾض١خ ِؾ١ٍخ/ ػب١ٌّخ ً٘ 

 خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ األخ١شح ؟
86 4 8 0 

ثبٌى١ٍخ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ/  اٌؼٍِّٟٓ ٔزبئظ اٌجؾش  االعزفبدحً٘ رُ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ؟
77 8 11 4 

ً٘ لبِذ اٌى١ٍخ ثزٕظ١ُ ِإرّشاد أٚ ٔذٚاد خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ 

 األخ١شح ؟
75 0 10 9 

 9 02 4 67 ً٘ ٠ؾبسن اٌطالة فٟ اٌّإرّشاد اٌؼ١ّخ
 13 36 11 52 اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ

ِؾذدح؟ أوبد١ّ٠خً٘ رزجٕٝ اٌى١ٍخ ِؼب١٠ش   62 03 10 5 
ً٘ سٚػ١ذ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ػٕذ رق١ُّ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؟   42 33 00 5 

ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ؟ ً٘ ٕ٘بن رٛف١ف  45 41 3 11 
ً٘ ٕ٘بن ئعشاءاد ِٛصمخ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ/ اٌّمشساد 

 اٌذساع١خ ؟
90 3 0 2 

اٌخبسع١١ٓ ؟ اٌّشاعؼ١ِٓٓ رمبس٠ش  االعزفبدحً٘ رزُ   91 9 2 2 
اٌغ٠ٕٛخ؟ً٘ رُ رؾذ٠ش ٚرط٠ٛش اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد ٔز١غخ ٌٍزمبس٠ش   

 
98 1 1 2 

 خبِغب : اٌزذس٠ظ  ٚاٌزؼٍُ



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

 4 11 8 77 ً٘ رزنّٓ اعزشار١غ١خ اٌى١ٍخ أّٔبه غ١ش رم١ٍذ٠خ ٌٍزؼٍُ ؟
ً٘ رغبػذ اٌّمشساد اٌذساع١خ ػٍٝ ر١ّٕخ لذساد اٌطالة ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌزارٟ؟
75 0 10 9 

ٌٍطالة؟ ا١ٌّذأًٟ٘ رٛعذ ثبٌى١ٍخ ثشاِظ ِٛصمخ ٌٍزذس٠ت   67 4 02 9 
ً٘ رم١ظ االِزؾبٔبد ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ؟   52 11 36 13 
ً٘ رزغُ ٔزبئظ رم٠ُٛ اٌطالة ثبٌؼذاٌخ ؟   62 03 10 5 

 5 00 33 42 ً٘ اٌزغ١ٙضاد اٌّزبؽخ رزفك ٚهج١ؼخ ٔؾبه اٌّىزجخ ٚأػذاد اٌطالة ؟
ً٘ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌّغزخذِخ فٟ اٌّىزجخ ِزبؽخ ٌٍفئبد اٌّخزٍفخ 

 اٌّغزٙذفخ؟
86 4 8 0 

 4 11 8 77 ً٘ رزٛافش اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌىبف١خ؟
 9 10 0 75 ً٘ اٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ اٌّزبؽخ رزغُ ثبٌؾذاصخ؟

 9 02 4 67 ً٘ ٠زٛافش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ اٌف١١ٕٓ اٌّزخقق١ٓ ٌٍّؼبًِ ؟
 13 36 11 52 ً٘ رزٕبعت اٌّؼبًِ ِغ أػذاد اٌطالة اٌغذاٚي اٌذساع١خ؟

     اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ
ً٘ ٕ٘بن ثشاِظ ٌٍزٛػ١خ ثأٔؾطخ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ألػنبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ؟
42 33 00 5 

ً٘ رؾبسن األهشاف اٌّغزّؼ١خ فٟ أٔؾطخ اٌى١ٍخ ) ئػذاد اٌجشاِظ  

/ فشؿ اٌزٛظ١ف / ٚغ١ش٘ب؟ اٌخش٠غ١ٓاٌزؼ١ّ١ٍخ َ رذس٠ت اٌطالة / ػ١ذ   
86 4 8 0 

مشٚس٠خ ػٕذ  غال ِغزًّ٘ ِؾبسوخ األهشاف اٌّؼ١ٕخ راد اٌقٍخ ِٓ 

 ئرخبر ثؼل اٌمشاساد اٌخبفخ ثبٌزؼ١ٍُ؟
77 8 11 4 

ً٘ اٌزفبػً ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚث١ٓ ِّضٍٟ األهشاف اٌّغزّؼ١خ اٌّؼ١ٕخ راد 

؟ئ٠غبثٟاٌقٍخ ٌٗ ِشدٚد   
75 0 10 9 

ِغ األهشاف اٌّؼ١ٕخ را رالفٍخ فٟ رط٠ٛش أٔؾطخ ً٘ أعفشد اٌّؾبسوخ 

 خذِخ اٌّغزّغ ؟
67 4 02 9 

ً٘ أعفشد اٌّؾبسوخ ِغ األهشاف اٌّؼ١ٕخ راد اٌقٍخ فٟ ص٠بدح فشؿ 

؟٠غ١ٌٍٓخش  
52 11 36 13 

ً٘ خذِخ اٌّغزّغ عضء أف١ً ِٓ أٔؾطخ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخ ثبٌى١ٍخ ؟
62 03 10 5 

أصش ِجبؽش فٟ رط٠ٛش اٌّغزّغ اٌّؾ١و؟ً٘ ٌٍى١ٍخ   42 33 00 5 
ٚاٌخش٠غ١ٓاٌطالة   86 4 8 0 

 9 10 0 75 ً٘ ٠زُ ئػذاد ٚرٕظ١ُ ثشاِظ رؼش٠ف١خ ٌٍطالة اٌغذد ؟
اٌّمج١ٌٛٓ ِغ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ٌٍى١ٍخ ؟ اٌطالة أػذادا ٠زالءًَ٘   67 4 02 9 

؟ ً٘ رٛعذ ثشاِظ ٚأٔؾطخ ِؼ١ٕخ ٌشػب٠خ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ  52 11 36 13 
/ ٔفغٝ / ِٚب  ػ١ٕٟ/  ِبٌٟ) دػُ  اٌطالثًٟ٘ ٕ٘بن ٔظبَ ِؼزّذ ٌٍذػُ 

 ؽبثٗ رٌه (؟
62 03 10 5 

 5 00 33 42 ً٘ ٕ٘بن ػ١بدح هج١خ ِغٙضح ٌٍؾبالد اٌطبسئخ ؟
 11 3 41 45 ً٘ رٛعذ ٚعبئً ٌذػُ ٚسػب٠خ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ فٟ اٌذساعخ ؟

 2 0 3 90 ً٘ ٕ٘بن د١ًٌ ٌٍطبٌت ؟
ً٘ ٠زُ رٛػ١خ ٚئػالَ اٌطالة ثٕظبَ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ؟   91 9 2 2 

 2 1 1 98 ً٘ ؽقٍذ اٌى١ٍخ ػٍٝ ِشاوض ِزمذِخ فٟ األٔؾطخ اٌطالث١خ ؟
؟ اٌخش٠غ١ًٓ٘ ٕ٘بن ٚؽذح ٌّزبثؼخ    80 9 1 8 
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؟ٌٍخش٠غ١ًٓ٘ ٕ٘بن ساثطخ   81 11 6 0 
-ٚاألٔؾطخ اٌؼ١ٍّخ األخشٜ: اٌؼٍّٟعبدعب :اٌجؾش   

ثبٌى١ٍخ؟ اٌؼًٍّٟ٘ رٛعذ خطخ ِٛصمخ ٌٍجؾش    42 05 32 5 
ثبٌى١ٍخ ثخطخ اٌغبِؼخ؟ اٌؼًٍّٟ٘ رشرجو خطخ اٌجؾش   55 33 8 1 

؟ اٌؼًٍّٟ٘ ٠ٛعذ ِقبدس ِخزٍفخ ٌز٠ًّٛ اٌجؾش   53 03 02 4 
ً٘ ٕ٘بن ِؾشٚػبد ثؾض١خ ٌِّٛخ ِٓ ِإعغبد ثؾض١خ ِؾ١ٍخ/ ػب١ٌّخ 

 خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ األخ١شح ؟
92 8 0 2 

ثبٌى١ٍخ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ/  اٌؼٍِّٟٓ ٔزبئظ اٌجؾش  االعزفبدحً٘ رُ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ؟
82 6 10 0 

ً٘ لبِذ اٌى١ٍخ ثزٕظ١ُ ِإرّشاد أٚ ٔذٚاد خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ 

 األخ١شح ؟
62 4 05 11 

 17 32 8 45 ً٘ ٠ؾبسن اٌطالة فٟ اٌّإرّشاد اٌؼ١ّخ
ٚر١ّٕخ اٌج١ئخاٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ   92 9 1 2 

ً٘ ٕ٘بن ثشاِظ ٌٍزٛػ١خ ثأٔؾطخ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ألػنبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ؟
87 0 11 2 

ً٘ رؾبسن األهشاف اٌّغزّؼ١خ فٟ أٔؾطخ اٌى١ٍخ ) ئػذاد اٌجشاِظ  

/ فشؿ اٌزٛظ١ف / ٚغ١ش٘ب؟ اٌخش٠غ١ٓاٌزؼ١ّ١ٍخ َ رذس٠ت اٌطالة / ػ١ذ   
80 5 9 4 

مشٚس٠خ ػٕذ  غال ِغزًّ٘ ِؾبسوخ األهشاف اٌّؼ١ٕخ راد اٌقٍخ ِٓ 

 ئرخبر ثؼل اٌمشاساد اٌخبفخ ثبٌزؼ١ٍُ؟
86 4 8 0 

ً٘ اٌزفبػً ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚث١ٓ ِّضٍٟ األهشاف اٌّغزّؼ١خ اٌّؼ١ٕخ راد 

؟ئ٠غبثٟاٌقٍخ ٌٗ ِشدٚد   
77 8 11 4 

 

 

 

اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ٌٍى١ٍخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌطالة  ٌؼ١ٕخ  ؽغّٙب    العزّبسح اإلؽقبئٟاٌزؾ١ًٍ 

(  ِفشدح365)  

 ِغزٜٛ اٌزم١١ُ  اٌخقبئـ  اٌخبمؼخ ٌٍم١بط

ِٛافك  ِٛافك

ٝ ؽذ ِب   اٌ

غ١ش 

 ِٛافك 

ال 

 أػشف 

-اٌغّبد اٌزٕبفغ١خ:  82 6 10 0 

 11 05 4 62 ً٘ ٠ٛعذ ئلجبي ٌغٛق اٌؼًّ ػٍٝ خش٠غٟ اٌى١ٍخ ؟

 17 32 8 45 ً٘ ٠ٛعذ ئلجبي ِٓ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ 

ٚاٌؾىِٛخاٌم١بدح   92 9 1 2 

ً٘ ٕ٘بن ِؾبسوخ ِٓ اٌطٍجخ ػٕذ رشؽ١ؼ ٚاخز١بس 

 اٌم١بداد ) ارؾبد اٌطالة(

 ثبٌى١ٍخ؟

87 0 11 2 

 4 9 5 80 ً٘ أعٍٛة اٌم١بدح فٟ اٌى١ٍخ د٠ّمشاهٟ ؟

 0 8 4 86 اٌّٛاسد 

 4 11 8 77وبف١خ ٌٍّّبسعخ األٔؾطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ) ً٘ ِغبؽخ اٌّجبٟٔ 
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 اٌّذسعبد / اٌمبػبد اٌذساع١خ / اٌّىزجخ(؟

ً٘ اٌّجبٟٔ ِالئّخ ٌّّبسعخ أٔؾطخ اٌى١ٍخ ؟) اٌز٠ٛٙخ / 

 اإلمبءح اٌطج١ؼ١خ (

82 6 10 0 

ً٘ ِغبؽخ اٌّجبٟٔ وبف١خ ٌّّبسعخ األٔؾطخ اٌطالث١خ 

..... ئٌخ ؟)س٠بم١خ / ف١ٕخ / اعزّبػ١خ / وؾف١خ /   

62 4 05 11 

ً٘ رٛعذ هفب٠بد ؽش٠ك ٚأعٙضح ئٔزاس فٟ األِبوٓ 

 اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ ؟

45 8 32 17 

 2 1 9 92 ً٘ اٌّشافك ِزبؽخ وبف١خ ) دٚساد ا١ٌّبٖ ( ؟

 2 11 0 87 ً٘ ٘زٖ اٌّشافك اٌّزبؽخ فبٌؾخ ٌالعزخذاَ؟

 4 9 5 80 ً٘ رزٛافش ثبٌى١ٍخ ِؼبًِ وبف١خ ِزخققخ؟

ٌٍى١ٍخ ِٛلغ ػٍٝ ؽجىخ األٔزشٔذ ) ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ / ً٘ 

 ٌغبد أخشٜ (؟

86 4 8 0 

ً٘ ٠زنّٓ اٌّٛلغ ِؼٍِٛبد ِزٕٛػخ ٚؽذ٠ضخ ػٓ اٌى١ٍخ 

 ؟

77 8 11 4 

 0 10 6 82 ً٘ خذِخ األٔزشٔذ ثبٌى١ٍخ ِزبؽخ ٌٍطالة ؟

-اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ :  62 4 05 11 

ثأٔؾطخ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ ً٘  ٕ٘بن ثشاِظ ٌٍزٛػ١خ 

 اٌج١ئخ ؟

45 8 32 17 

 2 1 9 92 ً٘ رؾبسن فٟ اٌمٛافً اٌطج١خ اٌزٟ رؼمذ٘ب اٌى١ٍخ ؟

 2 11 0 87 ً٘ رؾبسن فٟ اٌض٠بساد اٌضمبف١خ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌى١ٍخ ؟

ً٘ رؾبسن األهشاف اٌّغزّؼ١خ فٟ أٔؾطخ اٌى١ٍخ ) رذس٠ت 

/ فشؿ اٌزٛظ١ف ٚغ١ش٘ب؟ اٌطالة / ؽفً اٌخش٠غ١ٓ  

80 5 9 4 

 0 8 4 86 دػُ ٚسػب٠خ اٌطالة

 4 11 8 77 ً٘ ٠زُ اعزمجبي اٌطالة اٌغذد ٚرؼش٠فُٙ ثأٔؾطخ اٌى١ٍخ ؟

 0 10 6 82 ً٘ رٛعذ ثشاِظ ٚأٔؾطخ ِؼ١ٕخ ٌشػب٠خ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ؟

ً٘ ٠ٛعذ دػُ هالثٟ ) دػُ ِبٌٟ/ ػ١ٕٟ / ٔفغٝ / ِٚب 

 ؽبثٗ(؟

62 4 05 11 

ٕ٘بن د١ًٌ ٌٍطبٌت؟ ً٘  45 8 32 17 

 2 1 9 92 ً٘ ٠زُ رٛػ١خ ٚئػالَ اٌطالة ثٕظبَ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ ؟

 2 11 0 87 اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ً٘ رغبػذ اٌّمشساد اٌذساع١خ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ؟   80 5 9 4 

ً٘ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزخذِخ ) أعٙضح اٌذارب ؽٛ /  

اٌغجٛسح ( فٟ اٌؾشػ ٚاإل٠نبػ رغبػذ وض١شا فٟ ِزبثؼخ 

 ٚفُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ؟

86 4 8 0 

 4 11 8 77 ً٘ اٌٛلذ اٌّؾذد الوزغبة اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ وبف ؟

فٟ ر١ّٕخ  ا١ٌّذأًٟ٘ ٠غبػذ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ ٚاٌزذس٠ت  

 اٌمذساد ا١ٌّٕٙخ ِٚٙبساد اٌزٛافً؟

82 6 10 0 

 11 05 4 62اٌضمخ فٟ لذساره ػٍٝ ِضاٌٚخ  ا١ٌّذأًٟ٘ ٠ىغت اٌزذس٠ت 
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 إٌّٙخ ٚاٌؼًّ ثؼذ اٌزخشط ؟

ً٘ رزٕٛع أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ) رم١١ُ ( اٌزٟ رم١١ظ لذساد  

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٚاٌزفغ١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ؟

45 8 32 17 

ً٘ ٠زُ ل١بط سمب اٌطالة ؟   92 9 1 2 

ً٘ ٠زٛافش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 اٌّإ١ٍ٘ٓ ٌٍزذس٠ظ فٟ اٌزخققبد اٌّخزٍفخ ؟

87 0 11 2 

ً٘ ٠ؾبسن اٌطالة فٟ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ  

 ٚٚسػ اٌؼًّ؟ 

80 5 9 4 
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 ثانٌا :تحلٌل البٌئة الخارجٌة للكلٌة :
 فٟ ٚ رغ١١ش اٌّغزمجً فٟلذ ٠ىْٛ ٌٙب دٚس  اٌزٟرزنّٓ دساعخ رؤص١ش ِغّٛػخ اٌؼٛاًِ ٚاٌّئصشاد 

 رغ١١ش اٌظشٚف اٌخبسع١خ اٌّؾ١طخ ثبٌى١ٍخ ِٓ فشؿ أٚ رٙذ٠ذاد .

 رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ رجؼب ٌٍّؼب١٠ش)فشؿ ٚرٙذ٠ذاد(

 اٌّؼ١بس اٌفشؿ اٌزٙذ٠ذاد

التغيرات في األوضاع  -
 واالجتماعيةاالقتصادية 

اتباع سياسة الجامعة بتقميل  -
أعداد الطالب لمكمية عام بعد 

 آخر
 التطورات التكنولوجية سريًعا -

 

اعتبار التعميم التكنولوجي  -
 مشروع قومي بمصر

توافر شبكة المعمومات بالجامعة  -
يرفع مستوى المشاركة في 

التحميل البيئي لكل األطراف 
 المجتمعية خارج الكمية

الييئات الزراعية زيادة اقبال  -
 عمى خريجي الكمية

 

اٌزخط١و  -1

 االعزشار١غٟ

لموظائف  درجات مالية عدم توافر-
 التنظيميبالييكل 

 لتطوير المتييئةالسياسة الجامعية -
 اليياكل التنظيمية

 ضمان الجودة بالجامعة مركز وجود-
ويراجع خطتيا  دعم الكمية في يساعد

 سنوي  وتقدم الوحدة تقرير وانشطتيا,
 لممركز

 اٌزٕظ١ّٟا١ٌٙىً -0

 والقراراتوالقوانين  وجود بعض الموائح-
 تتصف بالعمومية التي

توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية -
 ية واالكاديميةالميارات اإلدارية القياد

 توفرىا الجامعة
 اإللكترونيعصر االنفتاح -

اىتمام الدولة وتبنييا لسياسة ضمان -
 الجودة

 ٚاٌؾىِٛخاٌم١بدح -3

السمبى لتداخل بعض المحيط  التأثير- الممكية  وحماية الوعيب االىتمام- اٌّقذال١خ -4

 ٚاالخالق
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 بشأنياوالمناخ العام  الفكرية والمعارف  لتجنب المصالح المجتمعي
انترنت بالجامعة تشارك  شبكة وجود-

من خالليا الكمية لنشر وتحديث 
 معموماتيا

- 

بحصول  القوانين والموائح تسمح -
 الموظفين عمى إجازة بدون مرتب

نظم التعيين وصعوبة الحصول عمى -
 درجة وظيفية

توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية -
الميارات اإلدارية لمعاممين والقيادات 

 اإلدارية توفرىا الجامعة

 اإلداسٞاٌغٙبص -5

عدم كفاية الموازنات الخاصة -
 بمؤسساتيا التعميمية

الطالب المقبولين عدم تحقيق أعداد -
 كما ترغب الكمية

محمية وعالمية  االقتصاديةالمتغيرات -
 وأثرىا عمى معدالت التنمية

حصول الكمية عمى مشروع -
الفاعمية التعميمية حيث يساعد 
 ببعض الموارد تسييالت مادية

  تسييالت مادية-
الكمية ممارسات األنشطة  ال مكانية

 الطالبية
إعداد الجديد من البرامج التعميمية -

وعمل احتفاالت واستقبال الطالب 
 الخريجين ويومالجدد 

 

اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ -6

 ٚاالداس٠خ

انتقاالت  عدم توافر وسائل الموصالت-
 الطالب
 

تعاون بين الكمية  برتوكول وجود-
 ومراكز البحوث

وجود العديد من المؤسسات الزراعية -
 لتدريب الطالب

 فرص عمل بيذه المؤسسات توافر-

اٌّؾبسوخ -7

 اٌّغزّؼ١خ

بعض اعضاء ىيئة التدريس  تجنب-
 لجودةالتعاون فى انشطة ا

 ضمانالدعم الفني الذي يقدمو مركز -
الجودة   ضمانلوحده بالجامعة  الجودة

 أداسح اٌغٛدح-8



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

 بالكمية

 اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

عدم تحقيق األعداد المقبولة  -
الخريج لسوق العمل لمكمية لتوافر 

 مستقباًل 
 تأثير العولمة عمى سوق العمل -
ضعف مستوى الطالب القادم من  -

 التعميم الثانوي 

خطة الدولة لمتنمية واحتياجيا -
لموارد بشرية من خريجي الكمية 

 المتنوعين التخصصات

شبكة االنترنت تتيح الفرصة لمطالب -
نشرات  و اخبار والخريجين متابعة

 الكمية

 اٌطالة-1

 ٚاٌخش٠غْٛ

صعوبة توافر مصادر التعميم وتعديل -
 المقررات وطرق التقويم

 وجود معايير أكاديمية مرجعية قومية-
وتراجعيا الييئة  NARS تصدرىا

 واالعتمادالقومية لضمان جودة التعميم 
 بصفة دورية

 اٌّؼب١٠ش االوبد١ّ٠خ-0

المتغيرات السريعة في متطمبات  -
 سوق العمل

أعداد الطالب عدم التحكم في  -
 المقبولين لمكمية سنوًيا

زيادة المنافسة عمى المستوى المحمي -
 اإلقميمي

تواصل أ.ه.ت مع المراكز البحثية 
واإلدارات والييئات الزراعية التجارية 
مما يسيل المشاركة المجتمعية في 

 تصميم وتطوير البرامج

اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ -3

 ٚاٌّمشساد

مى التمويل وصعوبة الحصول ع-
 التكنولوجيا الحديثة لمتطوير

وجود وحدة التعميم اإللكتروني  -
بالجامعة إلنتاج مقررات 

 إلكترونية
مشروع الفاعمية التعميمية  -

برامج  لبعض لالعتمادوالتأىيل 
 الكمية

باستقصاء رضا الطالب  االىتمام-

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ-4
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 والمستفيدين الفاعمية التعميمية

الخاصة أو استقطاب الجامعات  -
 العربية أ.ه.ت المتميزين

انخفاض الرواتب الغير مالئمة لمستوى -
 المعيشة
 

محدودية االعالن عن ىذه االنشطة  -
وصعوبة الدخول عمى موقع المكتبة 

 ساعات الذروة. فيخاصة 
 

وجود مركز لتنمية قدرات  -
 لتدبيرىمأ.ه.ت ومركز الجودة 

 جيعيةوجود جوائز الدولة التش -
 والتقديرية

 الممكية الفكرية ق و قحبالوعي تنامى -
تعد المكتبة الرقمية لجامعة الزقازيق  -

بجامعة الزقازيق ه  0ع  0أىي بوابة 
وطالبيا لمحصول عمى  المجالت 

 واالبحاث في صورة رقمية

 ١٘ئخاػنبء -5

 ٌزذس٠ظ  

االستفادة من نتائج األبحاث عدم  -
 العممية

ميزانية معدل البحث  انخفاض -
 العممي

 زيادة تكاليف ومتطمبات البحث العممي -

رصيد الجامعة لمكافآت نشر  -
 خارجي

االستفادة من البحوث التطبيقية -
 لممجتمع

 اٌؼٍّٟاٌجؾش -6

 ٚاالٔؾطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

ب الدراسات  زيادة تسجيال ت طال- 
 الزراعية ا لمشعبةالعمي

 ا لمشعبةالعميعمل الئحة الدراسات -
 التجارية

 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب-7

 الستمرارعدم توافر الدعم المادي -
 - عمميات المراجعة الداخمية

إعداد كوادر لممراجعة الداخمية من -
خالل دورات إعداد المراجعة الداخمية 
ويتابع المراجعة الداخمية مركز الجودة 
بالجامعة والييئة القومية لضمان جودة 

 التعميم

اٌزم١١ُ اٌّغزّش  -8

 ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
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 مصفوفة عوامل البٌئة الداخلٌة والوزن النسبى لهم :
ثبٌى١ٍخ ِٓ دساعخ ٚرؾخ١ـ ٚرؾ١ًٍ اٌّزغ١شاد  االعزشار١غٟفش٠ك اٌزخط١و  أزٙبءػمت 

 اعزخالؿاٌج١ٕخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخ . ِٚٓ صُ رؾذ٠ذ ِغبالد اٌنؼف ، ٚعت األْ  فٟ االعزشار١غ١خ

اٌذاخ١ٍخ ِٓ  االعزشار١غ١خٚإلػذاد ِقفٛفخ اٌؼٛاًِ  اٌج١ئٌٟٙزا اٌزؾ١ًٍ  االعزشار١غ١خاٌذالالد 

 خالي اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :

ٔمبه ( ٌٚىً ٔمطخ ِٓ  اعزشار١غٟرؾذ٠ذ ٚصْ ٔغجٝ ٌىً ٔفطخ ِٓ ٔمبه اٌمٛح ) ػبًِ  -1

( ٚٔمبه 1.1( ِٚشاػبح أْ ِغّٛع األٚصاْ إٌغج١خ ٌٕمبه اٌمٛح ) اعزشار١غٟاٌنؼف ) ػبًِ 

 ٌٕمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ٘ٛ اٌٛاؽذ اٌقؾ١ؼ  إٌغجِٟغّٛع اٌٛصْ  ( ثؾ١ش ٠ى1.1ْٛاٌنؼف )

اٌذاخ١ٍخ ) ٔمبه اٌمٛح ٚٔمبه اٌنؼف ( رشر١جب رٕبص١ٌب ثؾ١ش أْ  االعزشار١غ١خرشر١ت اٌؼٛاًِ  -3

األوجش ، ث١ّٕب اٌزشر١ت األخ١ش  إٌغجٟاٌزشر١ت األٚي ٌٕمبه اٌمٛح أٚ اٌنؼف راد اٌٛصْ 

 األفغش .  إٌغجٌٟٕمطخ اٌمٛح أٚ اٌنؼف راد اٌٛصْ 

 فٟ X 9 إٌغتػٓ هش٠ك مشة اٌٛصْ ؽغبة اٌٛصْ اٌّشعؼ ٌىً ٔمطخ ِٓ ٔمبه اٌمٛح  -2

%. ٚمشة اٌٛصْ 111اٌٝ  41ِٓ ٔمطخ اٌمٛح ثٕغجخ ِٓ  االعزفبدحؽبٌخ لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ 

أِب ثبٌٕغجخ ٌؾغبة  %  41اٌٝ  91ِٓ ٔمطخ اٌمٛح ثٕغجخ ِٓ  االعزفبدحؽبٌخ  X 2 إٌغجٟ

ؽبٌخ لذسح اٌى١ٍخ  فٟ X  3 إٌغتشعؼ ٌىً ٔمطخ مؼف ف١ىْٛ مشة اٌٛصْ اٌٛصْ اٌّ

 X 1 إٌغجٟ%. ٚمشة اٌٛصْ 111اٌٝ  41ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٔمطخ اٌنؼف ثٕغجخ ِٓ 

  %  41اٌٝ  91ؽبٌخ لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٔمطخ اٌنؼف ثٕغجخ ِٓ 

اٌٝ اٌٛصْ اٌىٍٝ اٌّشعؼ  عّغ األٚصاْ اٌّشعؾخ ٌىً ِٓ ٔمبه اٌمٛح ٚٔمبه اٌنؼف ٌٍٛفٛي -9

) وٍّب  أٔٗ ٌٍى١ٍخ ٚ٘زا اٌشلُ ٠ؼجش ػٓ لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ؽ١ش 

 وبٔذ اٌمذسح أوجش ٚاٌؼىظ فؾ١ؼ . وّب ٘ٛ ِٛمؼ ثبٌغذٚي  2اٌشلُ ِٓ  الزشة

  
 ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف

 ٔمبه اٌمٛح

 

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ٔمبه  اٌزشر١ت

اٌٛصْ 

 اٌّشعؾخ

 اٌزؼ١ٍك

 

ثؼل اٌّؾشٚػبد ؽقٛي اٌى١ٍخ ػٍٝ 

  اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ( –) اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ 

1.11 9 1..  

ِز١ّض ث١ٓ  رطج١مٟٚمغ 

و١ٍبد اٌضساػخ ٚاٌزغبسح ػٍٝ 

  ٚاإلل١ٍّٟاٌّغزٜٛ اٌّؾٍٝ 

 ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ  اعز١فبء 1.13 9 1.12 ٚعٛد ثشاِظ دساع١خ ِز١ّضح 

ِؾذدح رزفك  اعزشار١غ١خٚعٛد أ٘ذاف 

 ِغ سإ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ 

 رؾم١ك سإ٠خ اٌى١ٍخ  1.39 2 1.13



                                                                                                                                                      
 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ 

0202/0200اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌّؾذصخ   

ر١ّض أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخ 

 ١ِضح رٕبفغ١خ  1.13 2 .1.1

 رٛافً ث١ٓ اداسح اٌى١ٍخ  1.13 2 1.9 ِؾذس ِٚز١ّض  رٕظ١ّٟٚعٛد ١٘ىً 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ: ٠ٚذ٠ش ٘زا 

 اٌّخزق١ٓاٌّشوض ِغّٛػخ ِٓ 

ٌٍّغزمجً ٌغٌٙٛخ  امبفٟ 1.13 2 .1.1

 رطج١ك اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ 

  - - 1.1 ِغّٛع األٚصاْ اٌّشعؾخ ٌٕمبه اٌمٛح 

 

 ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف

 ٔمبه اٌنؼف

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ٔمبه  اٌزشر١ت

اٌٛصْ 

 اٌّشعؾخ

 اٌزؼ١ٍك 

 

  رمزقش آ١ٌبد سثو ؽٛافض

اٌمبْٔٛ  فٟاإلداس١٠ٓ ثّب ٚسد 

دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٍى١ٍخ ٚعبئً 

 أخشٜ.

زؾغ١ٓ اٌلذسح اإلداسح ػٍٝ  1.13 3 .1.3

) ثذي عٙذ  امبفٟثؼًّ 

 ٝ األداء ٍ( ٌٍؾبفض ػ امبفٟ

  ػذَ وفب٠خ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌّزبؽخ

ع٠ٕٛب ٌٍى١ٍخ ٌزؾم١ك سعبٌزٙب 

 ٚغب٠برٙب ٚأ٘ذافٙب االعزشار١غ١خ 

 

ػذَ لذسح اإلداسح ػٍٝ  .1.1 1 .1.1

 اٌزؾغ١ٓ

ِغّٛع األٚصاْ اٌّشعؾخ ٌٕمبه 

 اٌنؼف

1.1 - 1.9.  

  0.28 - 1 اٌّغّٛع اٌىٍٝ 

 
يشير هذا الجدول إلى أن مجاالت القوة أكثر تأثيرا من مجاالت الضعف مما يؤدى إلى تقميل 

 الضعف .نقاط  إعدامأو 

 مصفوفة عوامل البٌئة االخارجٌة  ) فرص وتهدٌدات ( والوزن النسبى لهم :
ثبٌى١ٍخ ِٓ دساعخ ٚرؾخ١ـ ٚرؾ١ًٍ اٌّزغ١شاد  االعزشار١غٟفش٠ك اٌزخط١و  أزٙبءػمت 

اٌج١ٕخ اٌخبسع١خ ٌٍى١ٍخ ، ِٚٓ صُ رؾذ٠ذ اٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌخبسع١خ  ، ٚعت  فٟ االعزشار١غ١خ

ٚإلػذاد ِقفٛفخ اٌؼٛاًِ  اٌج١ئٌٟٙزا اٌزؾ١ًٍ  االعزشار١غ١خاٌذالالد  اعزخالؿاألْ 

 ٌخبسع١خ ِٓ خالي اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :ا االعزشار١غ١خ

( ٌٚىً ٔمطخ ِٓ ٔمبه  اعزشار١غٟرؾذ٠ذ ٚصْ ٔغجٝ ٌىً ٔفطخ ِٓ ٔمبه اٌفشؿ  ) ػبًِ  -1

ٚ( 1( ِٚشاػبح أْ ِغّٛع األٚصاْ إٌغج١خ ٌٕمبه اٌمٛح ) اعزشار١غٟاٌزٙذ٠ذاد  ) ػبًِ 
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اد  ٘ٛ ٌٕمبه اٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذ إٌغجٟٚ( ثؾ١ش ٠ىْٛ ِغّٛع اٌٛصْ 1ٚٔمبه اٌنؼف )

 اٌٛاؽذ اٌقؾ١ؼ 

اٌذاخ١ٍخ ) ٔمبه اٌفشؿ  ٚٔمبه اٌزٙذ٠ذاد  ( رشر١جب رٕبص١ٌب  االعزشار١غ١خرشر١ت اٌؼٛاًِ  -3

األوجش ، ث١ّٕب  إٌغجٟراد اٌٛصْ   اٌزٙذ٠ذادثؾ١ش أْ اٌزشر١ت األٚي ٌٕمبه اٌفشؿ  أٚ 

 األفغش .  إٌغجٟاٌزشر١ت األخ١ش ٌٕمطخ اٌفشؿ أٚ اٌزٙذ٠ذاد  راد اٌٛصْ 

 فٟ X 9 إٌغجٟػٓ هش٠ك مشة اٌٛصْ ؽغبة اٌٛصْ اٌّشعؼ ٌىً ٔمطخ ِٓ ٔمبه اٌفشؿ  -2

%. ٚمشة اٌٛصْ 111اٌٝ  41ِٓ ٔمطخ اٌمٛح ثٕغجخ ِٓ  االعزفبدحؽبٌخ لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ 

أِب ثبٌٕغجخ ٌؾغبة  %  41اٌٝ  91ِٓ ٔمطخ اٌفشؿ ثٕغجخ ِٓ  االعزفبدحؽبٌخ X 2 إٌغجٟ

ؽبٌخ لذسح اٌى١ٍخ  فٟ X  3 إٌغجٟذ  ف١ىْٛ مشة اٌٛصْ اٌٛصْ اٌّشعؼ ٌىً ٔمطخ رٙذ٠

 X 1 إٌغجٟ%. ٚمشة اٌٛصْ 111 ئٌٝ 92ِٓ  ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٔمطخ اٌزٙذ٠ذاد  ثٕغجخ

  %  41اٌٝ  91ؽبٌخ لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٔمطخ اٌزٙذ٠ذاد ثٕغجخ ِٓ 

عّغ األٚصاْ اٌّشعؾخ ٌىً ِٓ ٔمبه اٌمٛح ٚٔمبه اٌفشؿ ٌٍٛفٛي اٌٝ اٌٛصْ اٌىٍٝ اٌّشعؼ  -9

 الزشةٌٍى١ٍخ ٚ٘زا اٌشلُ ٠ؼجش ػٓ لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ح ؽ١ش ) وٍّب 

 وبٔذ اٌمذسح أوجش ٚاٌؼىظ فؾ١ؼ . وّب ٘ٛ ِٛمؼ ثبٌغذٚي 2اٌشلُ ِٓ 

 خاٌّزؤعغاٌفشؿ 

OPPORTLNITIES 

 

االؽزّبٌ

 ٠خ

لٛح 

اٌزؤص١

 س

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 اٌزٙذ٠ذاد

THREATS 

االؽزّبٌ

 ٠خ

لٛح 

اٌزؤص

 ٠ش

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثزط٠ٛش ٔظبَ -1

 اٌغبِؼٟ اٌزىٌٕٛٛعٟاٌزؼ١ٍُ 

 ٟففاٌزغ١شاد  -1 1.3 3 1.4

 االلزقبد٠خاألٚمبع 

ٚاٌزطٛساد  االعزّبػ١خ

 اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌغش٠ؼخ

1.4 3 1.3 

 العزؾذاس اٌزمٕٟاٌزط٠ٛش  -3

ِغبالد عذ٠ذح فٝ ِغبي 

 اٌضساػخ ٚاٌزغبسح

1.4 3 1.3 

 
 

ٔغجٝ  أخفبك -3

ثذخٛي  أ . ٖ . د 

ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

ٌّغزٜٛ اٌّؼ١ؾخ 

اٌغبِؼبد  ٚاعزمطبة

اٌخبفخ ، اٌؼشث١خ 

ألػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 .اٌّز١ّض٠ٓ 

1.4 3 1.3 

اٌؼًّ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ِغ  -2

اٌمطبع اٌخبؿ ٚا١ٌٙئبد 

اٌّّٙخ اٌّخزٍفخ صساػ١خ أٚ 

رغبس٠خ ٌٍّؾبسوخ فٝ اٌزذس٠ت 

اٌطالة  ثزؾغ١ً ا١ٌّذأٟ

 ٚاٌخشع١ٓ

1.3 3 1.. 

 

 

 

لقٛساٌزؾش٠ؼبد -2

 ثزطٛساٌّقبؽجخ 

 اٌؼٍّٟ

1.3 3 1.. 

ٚعٛد ِؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ  -9

ٌجشاِظ اٌى١ٍخ ٚمّٙب ٌؾغبة 

اٌمطبع ٚا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌنّبْ 

  ٚاالػزّبدعٛدح اٌزؼ١ٍُ 

(NARS 

1.4 3 1.3 

فؼٛثخ رٛافش  -9

ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ٚرؼذ٠ً 

اٌّمشساد ٚهشق 

 .اٌزم٠ُٛ 

1.4 3 1.3 
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مؼف ِغزٜٛ  -1

اٌطبٌت اٌمبدَ ِٓ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚرؤص١ش اٌؼٌّٛخ اٌضبٔٛٞ

 - -.ػٍٝ عٛق اٌؼًّ 

1.4 3 1.3 

ٚعٛد ِٕطمخ اٌؼبؽش ِٓ  -1

سٚمبْ وغٛق ػًّ ِفزٛػ 

ٚرؼ١١ٓ  اٌطالثٌٍٟزذس٠ت 

اٌخشع١ٓ ٌزخققبد ثشاِظ 

 اٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ

1.4 3 1.3 

ٚعٛد و١ٍبد ِٕبفغخ -.

 .ثٕفظ إٌّطمخ 

ارجبع ع١بعخ اٌغبِؼخ 

ثزم١ًٍ اػذاد اٌطالة 

 ثبٌى١ٍخاٌّمج١ٌٛٓ 

 

 

1.3 3 1.. 

ٚعٛد ِؾشٚع اٌفبػ١ٍخ -.

ٌجؼل  ٚاالػزّبداٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ثشاِظ اٌى١ٍخ

 

1.4 3 1.3 

 

اٌفشؿ ٚرغٕت اٌزٙذ٠ذاد ِّب ٠ئدٜ اٌٝ  العزغالي٠ؾ١ش ٘زا اٌغذٚي اٌٝ أْ اٌى١ٍخ رغزغ١ت 

 األعً اٌمق١ش   فٟاٌزغٍت ػٍٝ اٌزٙذ٠ذاد 

 واألهداف اإلستراتٌجٌةدراسة لتحدٌد الفجوة بٌن الوضع الحالً 
ٚثؼذ دساعخ اٌٛمغ اٌؾبٌٟ ٚرؾذ٠ذ ٔمبه اٌنؼف ٚاٌمٛح ٚرؾذ٠ذ اال٘ذاف 

االعزشار١غ١خ لّٕب ثزؾذ٠ذ االعشاءاد اٌالصِخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ٔمبه اٌنؼف ٚرؼض٠ض 

 ٔمبه اٌمٛح ٌزؾم١ك اال٘ذاف ٠ٚؾًّ رؾ١ًٍ اٌفغٛح االعشاءاد اٌزب١ٌخ:

 االعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخرؾذ٠ش اٌشإ٠ب ٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف  -1

سفغ ٚػٟ اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة ٚافؾبة اٌّقٍؾخ ثشإ٠خ -3

 ٚسعبٌخ ٚا٘ذاف اٌى١ٍخ

 دساعخ ػٓ ع١بعبد اٌى١ٍخ فٟ ِغبالد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ-2

 ٌذٜ اٌى١ٍخ ١٘ىً رٕظ١ّٟ ِالئُ ِٚؼزّذ -9

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌى١ٍخرط٠ٛش االداساد اٌّزخققخ ٌخذِبد دػُ -1

 اعزؾذاس ٚؽذح اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس-.

 رط٠ٛش اٌزٛف١ف اٌٛظ١فٟ فٟ اٌى١ٍخ-9

 سثو اٌؾٛافض ثّغز٠ٛبد االداء ٚسمبء اٌم١بداد االداس٠خ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ  -3

 االٔؾطخ ٘زٖرغ١ٙض اِبوٓ ِّبسعخ االٔؾطخ اٌطالث١خ اٌّخزٍفخ ٚرفؼ١ً -4
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 ٚاٌّؼذاد ثّؼبًِ االلغبَ اٌؼ١ٍّخرؾذ٠ش االعٙضح -11

إٌّٙخ ٚاٌجؾش  ألخالل١بدٚمغ ِٛاص١ك ٚٔظُ رزغُ ثبٌؼذي ٚاٌؾفبف١خ ٚاٌّغبٚاح -11

 اٌؼٍّٟ

عبِؼخ اٌضلبص٠ك ػٍٟ اٌّغزٛٞ  –اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ رؾم١ك اٌز١ّض االوبد٠ّٟ ٌى١ٍخ -13

 اٌّؾٍٟ ٚاالل١ٍّٟ

اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ هجمب ٌخطخ  ٌؾؼجخّؼزّذح اػذاد الئؾخ دساعبد ػ١ٍب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌ-12

 اٌغبِؼخ 

 ٚمغ خطخ ٌزؾ٠ًٛ ثؼل اٌّمشساد اٌىزش١ٔٚب ٚرفؼ١ٍٙب-19

 سثو اٌّؼًّ اٌّشوضٞ ٌٍزشثخ ٚاالغز٠خ ٚاالػالف ثبٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ -11

 رفؼ١ً دٚس ِشوض اٌزذس٠ت ٚاالعزؾبساد ثبٌى١ٍخ -.1

ذساد اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ فٟ رىٌٕٛٛع١ب ٚمغ خطو رذس٠ج١خ ٌشفغ وفبءح ٚل-19

 اٌزؼ١ٍُ ِٚٙبساد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 ٚمغ خطخ رذس٠ج١خ ٌشفغ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ -13

االستراتٌجٌات والسٌاسات الخاصة بالكلٌة لتحدٌث  للخطة االستراتٌجٌة لكلٌة 
  التكنولوجٌا والتنمٌة

اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ ػٍٟ اٌّشعؼ١بد ٠ؼزّذ اػذاد اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌى١ٍخ 

 اٌزب١ٌخ :
       ا- البعد المومً والخطط االستراتٌجٌة للدولة فً مجال التعلٌم العالً 

  ٛأػٍٕذ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ػٓ خطخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ رؼزّذ ػٍٟ ِشعؼ١خ  3114فٟ ١ٔٛ٠

ٌزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِغّٛػخ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ، ٚرجٕذ اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌم١ِٛخ 

ِٓ األ٘ذاف رؾزًّ ػٍٟ رٍج١خ اٌطٍت ػٍٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ وّبً ٚو١فبً ٚمّبْ اٌغٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاالعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ رم١ٕخ االرقبالد ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ا١ٌٙئبد األوبد١ّ٠خ ٚاٌم١بداد  اٌٙبدف ٚدساعبد ػ١ٍب ِزطٛسح  ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزّشح ٌمذساد

 علمٌاً وثمافٌاً واجتماعٌاً فً ظل نظم ولوائح متطورة ٚرىبًِ رؤ١ً٘ هالة اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

الزلازٌكلجامعة  االستراتٌجٌةاالرتباط بالخطة  -ب  

االرتباط برؤٌة ورسالة الكلٌة -ج  
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 الكلٌاتمكانة متمٌزة بٌن  وتبوء خرجٌها فًثمة المجتمع  اكتسابتحددت رؤٌة الكلٌة فً   -

 العلمًالمصرٌة والعربٌة المعتمدة من خالل توفٌر بٌئة متمٌزة للتعلٌم والتعلم والبحث 

  وخدمة المجتمع

لادرٌن على اإلبداع من خالل برامجها األكادٌمٌة خرٌجٌن إعداد  فًرسالة الكلٌة تحددت  -

خالل برامج الدراسات العلٌا، كما  المختلفة، وإعداد كوادر لادرة على البحث والتطوٌر من

تموم الكلٌة بتوفٌر الخدمات واالستشارات الفنٌة المتخصصة من خالل وحداتها ذات الطابع 

    الخاص

معاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -د  

ن خاللها حددت الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد عدداً من المعاٌٌر التً ٌمكن م
عشر معٌاراً منها ثمانٌة من المعاٌٌر  اثنى الحكم علً مؤسسات التعلٌم العالً اشتملت علً 

التكنولوجٌا مرتبطة بالمدرة المؤسسٌة وثمانٌة أخرى مرتبطة بالفاعلٌة التعلٌمٌة، وكلٌة 
تضع هذه المعاٌٌر كأحد أهم المرجعٌات عند إعداد خطتها والتنمٌة بجامعة الزلازٌك 

.ستراتٌجٌةاال  
تمرٌر تموٌم االداء السنوي التً تعده الكلٌة وتعرضه علً مجلس الكلٌة ومركز الجودة   -ر

غٌر محدثة لعدم انتظام  2119  -2117الدراسة الذاتٌة التً اعدتها الكلٌة  -.و  بالجامعة
 مدٌري وحدة الجودة بالكلٌة

 
األطراف المعنٌة مشاركات  -و  

، حٌث أن تلبٌة المعنٌة من أهم العوامل لضمان فاعلٌة الخطة هو تحدٌد األطراف 

احتٌاجات وتولعات تلن األطراف من أولً الضمانات التً توضح مدى والعٌة الخطة 

الممترحة، وأصحاب المصلحة إما أن تكون جهات حكومٌة خدمٌة أو إنتاجٌة أو لطاع 

: تالًأعمال أو لطاع خاص وذلن علً النحو ال  

 الطالب وهم محور العملٌة التعلٌمٌة وهم المستفٌدون األوائل من أنشطة الكلٌة -1

أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وهم المستفٌدون استفادة مباشرة من الخطة من خالل  -2

 التدرٌب وزٌادة الوعً لتوكٌد الجودة مما ٌنعكس اٌجابٌا علً مستوي األداء

 . األطراف المجتمعٌة -3

 بترتٌب االولوٌات لائمة   
 رشر١ت األ١ٌٚبد فٟ مٛء األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌز٠ًّٛ اٌّزبػ.  

 اػذاد خش٠غ١ٓ ِز١ّض٠ٓ لبدس٠ٓ ػٍٟ إٌّبفغخ فٟ عٛق  اٌؼًّ -

 إٌٙٛك ثبٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌٛفٛي اٌٟ ِخشعبد رطج١م١خ ٚرؾغ١غ االثزىبساد اٌؼ١ٍّخ -

ؼ١خ ثبالؽزشان ِغ ِئعغبد إٌٙٛك ثبٌّغزّغ ٚؽً ِؾىالرٗ ٚاٌم١بَ ثؤٔؾطخ ِغزّ -

 اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

 .سفغ وفبءح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌّبد٠خ ثبٌى١ٍخ  -
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 : لتوفٌر التموٌل المتاحة المختلفة لائمة بمصادر 
 –اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ٍخ  –اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبؿ  –اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ اٌغبِؼخ 

 (  ٚاٌذاسعبد اٌؼ١ٍبٌطالة ِشؽٍزٟ اٌجىبٌٛس٠ٛط  )  اٌّقشٚفبد

 : الممترحة للتموٌلالمصادر 
اٌذخٛي فٟ  –ر٠ًّٛ ِٓ اٌّغزضّش٠ٓ ٚسعبي االػّبي  –اٌؾقٛي ػٍٟ ِؾشٚػبد عذ٠ذح 

 .ؽشاوخ ِغ ِئعغبد االػّبي ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٌزٕف١ز ِؾشٚػبد ثؾض١خ ١ِٚذا١ٔخ

  رشر١ت األ١ٌٚبد فٟ مٛء األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌز٠ًّٛ اٌّزبػ. 

 االستٌراتٌجٌة الخطةمنهجٌة  تنفٌذ 
. للكلٌة االستراتٌجٌة الخطة تنفٌذ متابعة   
  الخطة لتنفٌذ بدٌلة تموٌل مصادر عن البحث . 

 الجودة نظام تطبٌك استمرارٌة أجل من الكلٌة لمٌزانٌة الجامعة دعم زٌادة. 

  التدرٌس هٌئة أعضاء)  الكلٌة فً التعلٌمٌة العملٌة أطراف كل بٌن الجودة ثمافة ترسٌخ / 

 العمال/  اإلداري الهٌكل/  الطالب.) ... 

 فً الكلٌة عن الثابتة المفاهٌم بعض تغٌٌر أجل من للكلٌة المجتمعٌة والنظرة الثمافة تغٌٌر 

 المجتمع

 اإلعداد أم التكاملً اإلعداد)  استمرارٌتها وضرورة ٌتفك بما الكلٌة أولوٌات مراجعة 

 (. التتابعً

 الوالع  مشكالت حل فً تسهم التً العلمٌة البحوث إجراء علً التدرٌس هٌئة أعضاء تشجٌع

 الدورٌات فً للنشر ودعمهم ، الخارجٌة المؤتمرات فً االشتران علً وحثهم التعلٌمً،

 .الدولٌة

 األخرى والجامعات الكلٌات فى نظرائهم مع بالكلٌة والطالب األساتذة بٌن الخبرات تبادل . 

  األخرى والجامعات الكلٌات فً واالعتماد الجودة ضمان وحدات فرٌك بٌن الخبرات تبادل. 

 

 الخطة التنفٌذٌة لإلستراتٌحٌة 
 ممترح خطة تحسبٌن للخطة االستراتٌجٌة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة

 0200-0218ٌزٕف١ز ِؾشٚع اػزّبد اٌجشاِظ خالي اٌفزشح ِٓ 
 اٌجشاِظ اٌٙذف

اٌّغزٙذ

 فخ

اٌّغئٛي  اٌّإؽشاد االٔؾطخ

ػٓ 

 اٌزٕف١ز

اٌّذح 

 اٌض١ِٕخ

اٌّؾبسوخ 

اٌّب١ٌخ ِٓ 

 اٌغبِؼخ

 ثبألٌف

اٌّؾبسوخ 

اٌّب١ٌخ ِٓ 

 ٚؽذح اٌّؾشٚع

 ثبألٌف

اٌزأ١ً٘ الػزّبد 

 ثشاِظ 4-6ِٓ 

االٔزبط 

 اٌؾ١ٛأٟ

أؾبء --1

ِؼًّ اٌزٍم١ؼ 

 اٌقٕبػٟ

أؾبء  --3

ِؼًّ 

 االعّبن

 

اػذاد ِىبْ -

 اٌّؼ١ٍّٓ 

رؾذ٠ذ ٚؽشاء  -

 ادٚاد اٌّؼ١ٍّٓ

ؽشاء  -

ؽنبٔبد 

 ٌألعّبن

فش٠ك  -

ػًّ 

 اٌّؾشٚع

سئ١ظ  -

 اٌمغُ

11/3113- 

1 /3131 

31111 

21111 

41111 

41111 
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رذس٠ت  -

               ٚاػذاد ف١ٕٓ
 

االٔزبط 

 إٌجبرٟ

رط٠ٛش  -2

 ًِؼّ

  عٝاٌج١ٛرىٌٕٛٛ

رط٠ٛش  - -9

 ٚؽذح إٌؾً

أؾبء  -1

فٛة 

 صعبع١خ 

 برغذ٠ذ خال٠ -

 إٌّؾً

ؽشاء عالٌخ  -

 ػب١ٌخ االٔزبط

ػًّ اٌقٛثخ  -

 اٌضساػ١خ

فش٠ك  -

ػًّ 

 اٌّؾشٚع

سئ١ظ  -

 اٌمغُ

 

11/3113 

– 

1/3114 

- 

- 

311111 

49111 

 

 

193111 

األسامٟ 

 ٚا١ٌّبٖ

رط٠ٛش  -.

ِؼًّ اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

رغذ٠ذ اٌج١ٕخ  -

 اٌزؾز١خ

ػًّ ؽشٚه  -

 اٌغالِخ ٚاالِٓ

ٚعٛد اٌّٛاد  -

ٚاالعٙضح 

 اٌّغزخذِخ

فش٠ك  -

ػًّ 

 اٌّؾشٚع

سئ١ظ  -

 اٌمغُ

 

11/2119 
– 

5/2118 

 

11111 149111 

ٔظُ 

اٌّؾبعجخ 

 اٌى١ّخ

 أؾبء ثٕه -9

 رغبسٜ 

 افزشامٟ

ػًّ ١٘ىً  -

ِقغش ٌٕظبَ 

 اٌجٕه

فش٠ك  -

ػًّ 

 اٌّؾشٚع

سئ١ظ  -

 اٌمغُ

11/2119 
– 

5/2118 

- 113111 

الزقبد 

اٌّبي 

 ٚاالػّبي

أؾبء  -3

ثٛسفخ 

 افزشام١خ

١٘ىً ػًّ  -

ِقغش ٌٕظبَ 

 ٌٍجٛسفخ

فش٠ك 

ػًّ 

 اٌّؾشٚع

سئ١ظ -

 اٌمغُ

 

11/2119 
– 

5/2118 
 

- 193111 

اٌقٕبػبد 

 اٌغزائ١خ

أؾبء خو  -4

 فٟأزبط 

اٌقٕبػبد 

اٌغزائ١خ 

ِٕٚزغبد 

 االٌجبْ

ػًّ خو  -

 االٔزبط

رغ٠ٛك  -

 إٌّزغبد

رذس٠ت اٌف١ٕٓ -

 ٌخو االٔزبط

فش٠ك  -

ػًّ 

 اٌّؾشٚع

سئ١ظ  -

 اٌمغُ

11/2119 
– 

5/2118 
 

- 323111 

خذِبد  

 هالث١خ

رط٠ٛش  -11

االسؽبد 

 االوبد٠ّٟ

رط٠ٛش   -11

 اٌّىزجخ

رط٠ٛش   -13

 اٌؼ١بدح اٌطج١خ

 1ِذسط  -12

اٌؾؼجخ 

دساعخ -

اؽز١بعبد 

 اٌّىزجخ ٚاٌؼ١بدح

 

 عٙبص مغو

عٙبص رمذ٠ش 

 اٌغىش 

 عش٠ش عٍذ 

 

فش٠ك -

ػًّ 

 اٌّؾشٚع

ِغئٛي -

 اٌّىزجخ

ِغئٛي -

 اٌؼ١بدح 

11/2119 
– 

5/2118 
 

- 

11111 

131111 

.111 

11111 

 

 

 

 

1411111 
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 اٌضساػ١خ 

ِذسط أ  -19

اٌؾؼجخ 

 اٌزغبس٠خ 

 ٌّبد ِٛفشح 

 ِشاٚػ 

ٚؽذح رؾىُ 

 وٙشثبئٟ 

وب١ِشاد 

 ِشالجخ 

 ؽبؽبد ػشك

 

 

 

 

اػزّبد  

 اٌجشاِظ

رمبس٠ش 

ِشاعؼخ 

 ثشاِظ 

االعزؼبٔخ 

 ثخج١ش 

ل١بط سمب 

اٌطالة 

ٚاالهشاف 

 اٌّغزّؼ١خ 

 ِؾبوبحص٠بسح 

 اػزّبد  ا١ٌٙئخ

 

٠زُ اػزّبد 

 اٌجشاِظ 

ٚؽذح 

 اٌغٛدح 

األلغبَ 

 اٌؼ١ٍّخ

 11111 

11111 

1111 

31111 

11111 

 

      131111 

- 

.111 

11111 

.1111 

11111 

 

 

 

 

 

3111111 

 

 

 :على الجهات المعنٌة  الخطة االستراتٌجٌة نشر آلٌات 
ورلٌا على  – اإللكترونًعلى مولع الكلٌة  – واعتمادهاٌتم نشر الخطة بعد تحدٌثها ومراجعتها 

 األلسام العلمٌة واإلدارات 

 

 :لائمة مستندات الخطة المحدثة 
من مركز الجودة بالجامعة ثم  مراجعة المراجعة الداخلٌة والخارجٌة –مراجعة الخطة المحدثة 

 وجدة التخطٌط االستراتٌجً بالجامعة 

 

 ومتابعة استمرارٌة الخطة االستراتٌجٌةضمان طرق التموٌم تحدٌث و آلٌات 
 .وجود نظام توكٌد جودة التعلٌم بالكلٌة 

  نظام التوثٌك والمعلومات وجود 

  نظام المراجعة الداخلٌة المتبع بجمٌع االلسام العلمٌة واالدارٌة بالكلٌةوجود 

  بمركز ادارة الجودة بالجامعة الفنًنظام المراجعة والدعم 
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  الخطةالعلٌا والمٌادات بالكلٌة فى تنفٌذ ومتابعة أنشطة  ارةلإلدالمشاركة الفعالة 

  على مستوي االستراتٌجٌةلٌاس مؤشرات أداء تنفٌذ الخطة 

 .المهمات واالنشطة او علً المستوي الشهري

 

 

 

 السٌاسات المرشدة للكلٌة
رّضً اٌغ١بعبد اٌّشؽذح اٌخطٛه اٌؼش٠نخ ٚاٌؼبِخ اٌزٟ رشؽذ اٌى١ٍخ فٝ ػ١ٍّخ رٕف١ز اعزشار١غ١زٙب 

ػٍٝ ِخزٍف ِغز٠ٛبرٙب، ٚفٝ اٌٛلذ رارٗ رّضً اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٌٍى١ٍخ. ِٚشرىضاد ٘زٖ اٌغ١بعبد 

 شار١غ١خ. اٌؼبِخ ٘ٛ رغط١خ وبفخ األٔؾطخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌى١ٍخ ٌزؾم١ك سعبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب االعز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  النشاط بالكلٌة من تعلٌم أوجهتطبٌك لواعد و أسالٌب ضمان الجودة فً جمٌع  
 .وبحث علمً وخدمة مجتمع 

  لٌمٌة.النشاط بالكلٌة ولكافه أطراف العملٌة التع أوجهالتطوٌر المستمر لكافة 

 .التطوٌر المستمر للنظم و اللوائح و األلٌات الحاكمة لكافة األنشطة بالكلٌة 

  وتولعات المجتمع فٌما تمدمة الكلٌة من خدمات ومنتجات شاملة الخرٌج  احتٌاجاتتلٌة

 و غٌرها. االستشارٌةوالدورات التدرٌبٌة و الخدمات 

 الستخدامهامنها ووضع أولوٌات  االستفادةاألمثل للموارد المتاحة و تعظٌم سبل  االستخدام. 

  التعاطً و التفاعل مع المستجدات العلمٌة والتكنولوجٌة، و محاولة نمل التكنولوجٌات

 وتطوٌرها.

 اإلجراءات واأللٌات التً تكفل  واتخاذللكلٌة وخططها التنفٌذٌة،  الخطة االستراتٌجٌة احترام

 األكمل. الوجهتنفٌذ الخطط علً 

 والتنفٌذٌة. االستراتٌجٌةا وخططها هتالدائمة للمرارات واالنشطة فً ضوء سٌاسالمراجعة ا 

  العملً والشفافٌة فً الممارسات و المرارات والسٌاسات والخطط. واالنفتاحالمرونة 

  تحمٌك لٌم العدالة والمساواة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن

 بالكلٌة.

  فٌما ال ٌخل بجودة منتجات ومخرجات الكلٌة وال ٌتعارض مع األصول إرضاء المستفٌدٌن

 العلمٌة والهندسٌة.

  تعتمد علً ألٌات ولواعد وخطط محددة لكافة األنشطة بالكلٌة، وال تعتمد  منظومٌهإدارة

 علً الرؤٌة الفردٌة.

 االلتزام المٌم العامة و أخاللٌات المجتمع العلمً فً جمٌع الممارسات و األنشطة و احترام 

 بدلٌل أخاللٌات المهنة.

 .توثٌك كافة األنشطة و عمل لواعد بٌانات شاملة لها 

  بالجهد المبذول وجودة األداء. والمكافأةتبنً سٌاسات ربط الحوافز 
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 المراجع :
 21/31الخطة االستراتٌجٌة للدولة 

 الخطة االستراتٌجٌة للجامعة 
 
 
 
 

 المرفمات :
د/ عمٌد الكلٌة  واأللسام العلمٌة  جمٌع المراسالت من  أ. –نسخ المراجع الداخلً والخارجً 

ومكتب والسادة الوكالء وكل إدارات الكلٌة المنوطة ببٌانات ومعلومات تفٌد تحدٌث الخطة وإلى 
 2121/2122بالكلٌة وفرٌك عمل تحدٌث الخطة  االستراتٌجً  وحدة التخطٌط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جٛي خبٌـ اٌؾىش ٚػظ١ُ اٌزمذ٠ش،،،ع١بدرىُ ثم اٚرفنٍٛ

 

 اٌزٕف١زٞاٌّذ٠ش                                                  اإلداسٞاٌّذ٠ش       

  

  ػجذ هللاد/ ِٙب دمحم أ.                              دمحم ػجذ اٌغالَ ؽبوش            

  

 

 ٠ؼزّذ / ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 

 لّؾبٚٞد / ػّبد دمحم  . أ
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