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 ديرـــــــــكر و تقـــــــش

التميز علي ريادة والي الوصول الي ال الزقازيق السعي الدائم لكلية العلوم جامعة في اطار 

غاياتها واعتمدت التخطيط منهجية علمية ورؤيتها ورسالتها الدولي حددت الكلية المستوي المحلي و

التخطيط في ميدان التعليم عملية  ايمانا من الكلية بانو ،تسبق تنفيذ أي عمل لتحقيق األهداف المقررة

 هعدومن خالل  .والبحثية ومجاالت مختلفة للعمليات التعليميةوتتضمن جوانب عديدة واسعة ومستمرة 

-2018الخطة االستراتيجية  ألعداد بالكلية قامت بها وحدة التخطيط االستراتيجي طواتخفعاليات و

لكلية واالجراءات التنفيذية لوصياغة الرؤية و الرسالة ت تحديد االهداف و ترتيب االولوياشملت  2023

والشمول لتعكس الجهد وتميزت الخطة الحالية بالمرونة والفعالية والواقعية  المتاحة المواردوفق 

حتي تؤتي ثمارها علي في تنفيذها  والعاملين بها ادارة الكلية يفها واالمل المنشود داعداالمبذول في 

خريج الكلية ليكون مميزا وقادرا علي التنافس في سوق العمل و البحث العلمي ليعود ثماره علي 

  رية.شالمجتمع والب

و التقدير الي االستاذ الدكتور/ عزة  المناسبة يسعدني ان اتقدم بخالص الشكر هبهذو 

ومنسق معيار التخطيط االستراتيجي  لوحدة التخطيط االستراتيجيالتنفيذي عبدالعزيز مهني المدير 

تقدم اكما  ، علي ما بذلوه من جهد في اعداد الخطة الحاليةوفريق اعداد ومراجعة الخطة االستراتيجية 

أعضاء و التنفيذية والوحداتالسادة رؤساء االقسام العلمية عضاء وحدة إدارة الجودة وبجزيل الشكر أل

هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و جميع العاملين بالكلية و طالب مرحلتي البكالوريوس و الدراسات 

الخطة أملين من هللا التوفيق في إنجازها  هذهالذين شاركوا في إعداد و ممثلي االطراف المجتمعية العليا 

 .و تحقيق رؤية و رسالة الكلية

 

 فؤاد العراقي احمد محمد د/ا.

 الكليةعميد 
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 المقدمة

اإلمكانات البشرية والمادية  جامعة الزقازيق إلى  تعظيم االستفادة من –كلية العلوم  استراتيجيةتهدف 

بمنظومة التعليم و البحث العلمي بها، واستثمار نتائجه علي الصعيد المحلي و  لالرتقاءالتي تمتلكها الكلية 

االقليمي والعالمي ومن ثم تحقيق الريادة في سوق العمل و البحث العلمي من خالل توحيد الجهود لالرتقاء 

ي عن طريق تبني معايير الجودة في التعليم و البحث العلمي و االستفادة من بمواصفات الخريج و المنتج البحث

 استراتيجيةمع  التوافق المعرفة واالستثمار في العقل البشري. كما تهدف استراتيجية الكلية الى اقتصاديات

 تنافسي اقتصادوالتنمية المستدامة ، ذات   قائمة على العدالة 2030ترى مصر  والتيالتنمية الشاملة للدولة 

والمعرفة ، يستثمر عبقرية المكان واإلنسان ويرقى بجودة الحياة وسعادة  االبتكارومتنوع يعتمد على 

 المصريين.

و  2030مصر  - القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار االستراتيجيةكما تتبنى استراتيجية الكلية رؤية 

ء والتنمية على أجيال دائمة التعلم، تنتج المعرفة مجتمع علمي مصري يعتمد في البناهي السير نحو 

مبني على المعرفة ومصورة لها في  القتصادوتستخدمها لتقديم حلول علمية عملية لمشكالت المجتمع، محفزة 

قادرة  واالبتكار، و الرسالة الهادفة الى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا لالبتكارإطار منظومة داعمة 

المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية وقادرة على المنافسة العلمية المبنية على التميز، لزيادة معدل نمو  على إنتاج

 االقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع وجودة حياة اإلنسان.

 

 ستراتيجيمدير وحدة التخطيط اال                                                                 

 التخطيط االستراتيجي و منسق معيار                                                               

 أ.د.  عزة عبد العزيز مهني أبوزيد                                                            
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 يةلكلاعن ة نبذ

 جامعة الزقازيق      اسم الجامعة : -

 اسم المؤسسة:     كلية العلوم -

 م1974تاريخ إنشاء المؤسسة:    -

جامعة الزقازيق من أوائل الكليات التي بدأت بها الدراسة مع إنشاء الجامعة بقرار السيد رئيس  -كليه العلوم 

هي: . وقد بدأت الكلية بالمبني االساسي وكانت حينئذ مكونة من خمس اقسام 1974لسنه   18الجمهورية رقم  

علم الحيوان. وقد تطورت الكلية واصبحت تقع في ست مبان تتكون من  -النبات -الكيمياء -الفيزياء  –الرياضيات 

 تعمل على تحقيق رؤية و رسالة الكلية و هي: ست أقسام علمية

 وجيا. الجيول -6      علم الحيوان -5      النبات -4       الكيمياء -3     الفيزياء  -2      الرياضيات -1

موقع الكلية من المواقع المميزة فهو يتوسط كليات الصيدلة والطب والهندسة داخل الموقع الرئيسي للجامعة  ويعتبر

قاعة  15مدرجات،  5معمال بحثيا،  35معمال للطالب،  35في غرب مدينة الزقازيق. وتحتوي مباني الكلية على: 

 بة نباتية.صو مناريالسدراسية و ثالث قاعات لالحتفاالت و 

 ع تباورة إضرولتعليم ل المنافسة فى مجاوالعمل ق اسوت متطلبات وحتياجاوالعالمية ات اللتغيراً  نظرو

ولها هيكل    2005/  6/  28دة، تم إنشاء وحدة إدارة الجودة بالكلية بقرار مجلس الجامعة بتاريخ   لجوامعايير 

وتحديثه بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي    2012/   12/  10يخ  ( بتار27من مجلس الكلية رقم )  اعتمادهتم  تنظيمي

يخ رلتاالك ذمنذ و  2014/  7/  8(  بتاريخ   46من مجلس الكلية رقم  )  واعتمادهلمركز إدارة الجودة بالجامعة 

لهيئة وايس رلتدايئة ء هعضاأبين دة لجواثقافة ولكلية في نشر فكرإدارة امع ون بالتعادة لجوة إدارة احدأت وبد

 بالكلية.داري إلز الجهاالي انة باإلضافة ولمعاا

 

 :الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة

 

 المرحلة الجامعية األولى: )درجة البكالوريوس(

 جامعه الزقازيق درجه البكالوريوس من خالل نظامين دراسيين للساعات المعتمدة )الئحة  -تمنح كلية العلوم

وفيها   م.2010- 2009بدأ تطبيقها في العام الدراسي و  11/2009/ 12افقة عليها بتاريخ المو( و التي تم 2009

على األقل.   1,7ساعة معتمدة و معدل تراكمي  138متطلبات التخرج و نيل درجة البكالوريوس هو اجتياز دراسة 

 م.2016  - 2015( التي بدأ تطبيقها في العام الدراسي  2015ثم  تم تعديلها إلى الئحة )
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  ( :2009الئحة )طبقاً لالبرامج الدراسية 

الفيزياء والرياضيات    -5الفيزياء   -4الرياضيات وعلوم الحاسب  -3الرياضيات واالحصاء  -2الرياضيات  -1

الكيمياء والكيمياء  -10الكيمياء الحيوية  -9الفيزياء الحيوي )غير مفعل(  -8الكيمياء والفيزياء  -7الكيمياء  -6

علم الحيوان  -15الميكروبيولوجي  -14الكيمياء والميكروبيولوجي  -13النبات  -12الكيمياء والنبات  -11حيوية ال

 الجيوفيزياء. -20الكيمياء والجيولوجيا  - 19الجيولوجيا  -18الكيمياء والحشرات  -17الكيمياء والحيوان  -16

 البرامج الدراسية  ً  ( :2015ئحة )لال طبقا

  -6الفيزياء  -5علوم الحاسب  -4الرياضيات وعلوم الحاسب  -3الرياضيات واالحصاء  -2الرياضيات  -1

 -11الكيمياء  -10فيزياء و حاسب آلي  -9فيزياء و فيزياء حيوي  -8فيزياء و كيمياء  -7الفيزياء والرياضيات  

الكيمياء والنبات  -15النبات  -14كيمياء و علوم الحاسب  -13الكيمياء والكيمياء الحيوية  -12الكيمياء الحيوية 

الكيمياء والحيوان  -20علم الحيوان  -19تقنية حيوية  -18الكيمياء و الميكروبيولوجي  -17الميكروبيولوجي  -16

الكيمياء  - 26الجيولوجيا  -25استزراع مائي  -24علوم بيئية  -23الكيمياء والحشرات  -22الحشرات -21

 جيولوجيا البترول و المياه . -28الجيوفيزياء  -27والجيولوجيا 

  جامعة الزقازيق. -ب كلية التربية الطالساسية لوم العلررات اجميع مقس يدربتكما تقوم الكلية 

  و) جيولوجيا البترول و  (الكيمياء الحيويو الميكروبيولوجي برنامج مميز هما: ) 2تقدم الكلية عدد

 بتاريخبعد موافقة المجلس األعلى للجامعات  2018-2017المياه( بدأ تفعيلهما مع بداية العام الدراسي 

م. ليضافا إلى الالئحة 19/10/2017بتاريخ  (5226و بناءا على القرار الوزاري رقم )م. 2017/ 14/9

 (2175الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) جامعة الزقازيق )مرحلة البكالوريوس( –الداخلية لكلية العلوم 

 م. 24/6/2015بتاريخ 

 

حتى  2010/2011داد طالب مرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة الزقازيق خالل األعوام الدراسية من أع-

 م:2016/2017

العام 

 الدراسي
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2015-2016 2016-2017   

 4345 4311 4262 3615 3518 2864 2546 اعداد الطالب

 نيشئون الطالب و الخريجالمصدر: إدارة 

 الدراسات العليا:

وم والدكتوراه في لعلا( في .M.Scر )لماجستياجة ( ودرDiplomaتمنح كلية العلوم دبلومات الدراسات العليا)

  وملعلا في هواركتدلا جةدر وملعلا كلية سمجل فقةوام علي ءبنا قيزقازلا جامعة تمنح و( .Ph.Dفلسفة العلوم  )

(D.Sc.) في م 2011/2012م ساعات معتمدة و التي بدأ العمل بها بداية من العام الدراسي 2009الئحة  من خالل

 آلتية : ت التخصصاا
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 ت:ياضيارلم اقسأوالً: 

 آلتية:ب الشعافي ت ياضيارلالعليا في ت اسادارلوم ابل)أ( د

 . Mathematics-الرياضيات  -1

 . Applied Staticsبيقي طلتء اإلحصاا -2

 Computer Science and Applicationsاته بيقطتوآللي ب الحاسا -3

 آلتية:ب الشعافي ت ياضيارلص اتخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستياجة در )ب(

 .  Pure Mathematicsلبحتة ت اياضياالر -1

 . Applied Mathematicsبيقية طلتت اياضيارلا -2

 . Mathematical Staticsياضي رلء اإلحصاا  -3

 .Computer Science- آللي ب الحاسوم اعل  -4

 فيزياء:لم اقسثانياً: 

 آلتية : ب الشعافي ء يازلفيالعليا في ت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Radiation and Medical Physics.بية وطشعاعيه ء أيازفي -1

  Optics and Laserزر .لليء ايازفت ويارلبصا -2

 New and renewable Energyددة لمتجدة وايدلجااقة طلا -3

 Biophysicsية  ولحيء ايازلفيا -4

 آلتية :ب الشعافي ء يازلفيص اتخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستياجة در ( ب)

  Materials Scienceواد موم عل  -1

  Radiation and Medical Physicsبية وطشعاعية ء إيازفي -2

  Theoretical Physicsية ظرنء يازفي -3

  Experimental Nuclear Physicsيبية رية تجوونء يازفي -4

   Biophysicsة يوحيء يازفي -5

 ثالثاً: قسم الكيمياء:

 آلتية :ب الشعافي ء لكيمياالعليا في ت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Applied Chemistryبيقية طلتء الكيمياا -1

  Analytical Chemistryلتحليلية ء الكيمياا -2

  Applied Organic Chemistryبيقية طلتاية ولعضء الكيمياا -3

 Biochemistryية ولحيء الكيمياا -4
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 آلتية :ب الشعافي ء لكيمياص اتخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستيا جةدر ( ب)

  Physical Chemistryكيمياء فيزيائية  -1

  Organic Chemistryية وعضء كيميا -2

  Inorganic Chemistryية وعضر غيء كيميا -3

  Analytical Chemistryتحليلية ء كيميا -4

 Biochemistryية وحيء كيميا -5

 ت:لنبام اعلم قسرابعاً: 

 آلتية : ب الشعافي ت لنبام العليا في علت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Applied Plant Physiologyبیقي طتت جیا نباولوفسی -1

  Applied Microbiologyبیقیة طجیا تولوبیرومیك -2

  Environments, Taxonomy, Floraوار لفلف والتصنیوالبیئة م اعل -3

  Medicinal Plantsبیة طلت النباتاا -4

  Industrial Microbiologyصناعية  جیاولوبیرومیك -5

 : آلتيةب العشافي ت لنبام اعلص تخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجسيتاجة در ( ب)

  Plant Physiologyت  لنبااجيا ولوفسي  -1

  Environments of Plantلنباتية البيئة ا -2

  Microbiologyوجي لوبيروميك -3

  Taxonomy and Floraوار فلف وتصني -4

  Genetics and Cell Scienceية لخلم اعلوثة وار -5

 وان: لحيم اعلم قسخامساً: 

 آلتية :ب الشعافي وان لحيم العليا في علت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Environmental Scienceبيئية وم عل  -1

  Invertebrates and Parasitology ت فيليات وطيارالفقا -2

  Medical Insects بية ارت طحش -3

 Breeding and Fish Biology ك ألسمااجيا ولوبيوبية رت -4

 :  آلتيةب الشعافي وان لحيم اعلص تخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستياجة در ( ب)

  Physiology Of Animals وان لحياجيا ولوفسي -1

  Invertebrates and Parasitology ت فيليات وطيارالفقا -2

  Comparative Anatomy and Embryology جنه رن وايح مقارتش -3
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  Environments of Animal نية واحيلالبيئة ا -4

  Biology of Cell, Tissue, Genetics ثة وارلواألنسجة والخلية اجيا ولوبي -5

   Entomology. ت ارحش -6

 جيا : ولولجيسادساُ: قسم ا

 آلتية :ب الشعاجيا في ولولجيالعليا في ت اسادارلوم ابل)أ( د

 Environmental Geologyالجيولوجيا البيئية   .1

 . Geology of Petroleum and Waterلمياه رول والبتاجيا ولوجي .2

  Mineral Resourcesالثروات المعدنية   .3

 :  آلتيةا بلشعا في جياولولجيا صتخص وملعلا فلسفة في هواركتد/رلماجستيا جةدر)ب( 

 Structural Engineering Geologyسية دلهناكيبية رلتاجيا ولولجيا -1

  Stratigraphy and Paleontologyت يارلحفت وابقاطلم اعل -2

  Environmental Geologyلبيئية  اجيا ولولجيا -3

  Geology of Petroleum and Waterلمياه رول والبتاجيا ولوجي -4

  Applied Geophysicsبيقية طلتء ايازفيولجيا -5

 Mineralogy, Rocs, Ore Depositت  لخاماب اسور وروالصخدن والمعاا -6

    

  ( برنامج دبلوم في الدراسات العليا وعدد 23امج الدراسات العليا منها عدد )( من بر83عدد )الكلية تمنح

في التخصصات المبينة في  فلسفة العلوم( برنامج دكتوراه في 30( برنامج ماجستيرفي العلوم وعدد )30)

 .المرفق الجدول 

 ( من طالب الدراس555( عدد )2016/2017مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي ) ات العليا منهم

 ( طالب دكتوراه.61( طالب ماجستير وعدد )284( طالب دبلوم / وعدد )210عدد )
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  2017-2016إحصائية بأعداد طالب الدراسات العليا للعام الجامعي 

 برامج الدبلوم برامج الماجستير برامج الدكتوراه

 اسم البرنامج

فلسفة العلوم في  دكتوراه

 تخصص

عدد 

 الطالب

 سم البرنامجا

ماجستيرفي العلوم 

 تخصص

عدد 

 الطالب

عدد  اسم البرنامج

 الطالب

 - الرياضيات 12 الرياضيات البحتة 4 البحتة الرياضيات

 - اإلحصاء التطبيقي 2 الرياضيات التطبيقية - التطبيقية الرياضيات

 - الحاسب اآللي وتطبيقاته - اإلحصاء الرياضي - الرياضي اإلحصاء

 - فيزياء أشعاعيه وطبية 6 علوم الحاسب اآللي - اآللي حاسبال علوم 

 - البصريات وفيزياء الليزر 22 علوم مواد - مواد علوم

 - الطاقة الجديدة والمتجددة - فيزياء إشعاعية وطبية - وطبية إشعاعية فيزياء

 - الفيزياء الحيوية - فيزياء نظرية - نظرية فيزياء

 14 الكيمياء التطبيقية 12 فيزياء نووية تجريبية 3 تجريبية نووية فيزياء

 19 الكيمياء التحليلية - فيزياء حيوية 2 حيوية فيزياء 

الكيمياء العضوية  12 كيمياء فيزيائية 2 فيزيائية كيمياء

 التطبيقية
- 

 53 الكيمياء الحيوية 21 كيمياءعضوية 7 عضوية كيمياء 

 - فسيولوجيا نبات تطبقي 16 كيمياءغيرعضوية 3 عضوية غير كيمياء

 121 ميكروبيولوجيا تطبيقية 31 كيمياء تحليلية 4 تحليلية كيمياء

علم البيئة والتصنيف  20 كيمياء حيوية 7 حيوية كيمياء

 والفلورا
- 

 3 النباتات الطبية - فسيولوجيا النبات - النبات فسيولوجيا

 - صناعيةميكروبيولوجيا  3 البيئة النباتة - النباتية البيئة

 - علوم بيئية 49 ميكروبيولوجيا 19 ميكروبيولوجيا

 - الفقاريات وطفيليات - تصنيف وفلورا 2  وفلورا تصنيف

 - حشرات طبية 9 وراثة وعلم الخلية - الخلية وعلم وراثة

 - تربية وبيولوجيا األسماك 14 فسيولوجيا الحيوان 5 الحيوان فسيولوجيا

 - الجيولوجيا البيئية 3 فقاريات وطفيلياتال - وطفيليات الفقاريات

 - جيولوجيا البترول والمياه 5 تشريح مقارن واجنه - واجنه مقارن تشريح

 - الثروات المعدنية - البيئة الحيوانية - الحيوانية البيئة

 واألنسجة الخلية بيولوجيا

 والوراثة 

بيولوجيا الخلية واألنسجة  1

 والوراثة
5 - - 

الجيولوجيا التركيبية  - الهندسية التركيبية الجيولوجيا

 الهندسية
2 - - 

 - - 1 علم الطبقات والحفريات - والحفريات الطبقات علم

 - - 1 الجيولوجيا البيئية - البيئية الجيولوجيا

 - - 30 جيولوجيا البترول والمياه 2 والمياه البترول جيولوجيا

 - - 4 تطبيقيةالجيوفيزياء ال - التطبيقية الجيوفيزياء

 ورواسب والصخور المعادن

 الخامات 

المعادن والصخور  -

 ورواسب الخامات
4 - - 

 555 األجمالي
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 م: 2017-2014أعوام دراسية من ثالث طالب الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة الزقازيق خالل أعداد  -

 2017-2016 2016-2015 2015-2014 العام الدراسي

 555 1039 608 يدينمق اعداد الطالب

 المصدر: إدارة شئون الدراسات العليا   

 م :2016  ديسمبرحتى  بالكليةعدد أعضاء هيئة التدريس -

اجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس  

 على رأس العمل

اإلجمالي  اإلجازاتإجمالي عدد المعارين أو 

 الكلي

324 99 423 

 المصدر : إدارة شئون هيئة التدريس بالكلية

 

 : م2016عدد أعضاء الهيئة المعاونة حتى ديسمبر  -

إجمالي عدد المعارين أو  على رأس العمل

 اإلجازات

اإلجمالي 

 اإلجمالي معيد مدرس مساعد الكلي

49 39 88 28 116 

 المصدر : إدارة شئون هيئة التدريس بالكلية

 

 علمية: إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األقسام ال -

مدرس  مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 مساعد

 اإلجمالي  معيد

أستاذ  أستاذ

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

أستاذ م.  

 متفرغ

مدرس  مدرس

 متفرغ

 117 10 12 8 32 7 13 25 16 الكيمياء

 93 10 14 3 17 2 15 19 13 علم الحيوان

 89 8 14 8 29 3 12 10 5 الرياضيات

 96 9 9 _ 30 2 18 15 13 النبات

 82 6 12 3 31 4 9 13 4 الفيزياء

 62 5 7 2 16 2 12 10 8 الجيولوجيا

 539 48 68 24 155 20 79 92 59 اإلجمالي

 المصدر : إدارة شئون هيئة التدريس بالكلية 

و   2017 – 2016% من مجموع هيئة التدريس  في العام الدراسي  21.5تمثل الهيئة المعاونة نسبة  

م.  2015 – 2014%  في العام الدراسي 29بينما كانت النسبة   2016 -2015ي العام الدراسي % ف26
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على المدى الطويل. على الجانب األخر تزخر الكلية بمجموعة  االستبدالوهذا يوضح ضرورة تفعيل سياسة 

 بها الكلية. ( الذين يعدوا ثروة علمية تعتز  423عضو من مجموع  92متميزة من األساتذة المتفرغين )

 م :2016عدد اإلداريين بالمؤسسة التعليمية حتى ديسمبر  -

شئون طالب 

 وخريجين

شئون إدارية  إدارة مالية

 أخرى

دراسات 

 عليا

 إخصائيين

 معامل

أمناء 

ومحضري 

و فنيي 

 معامل

حرفيين 

 وعمال

 اإلجمالي الكلى

14 28 69 10 39 41 44 245 

 يةالمصدر : إدارة شئون العاملين بالكل

نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى عدد المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس حتى ديسمبر    -

 م.  2016

 

عدد أعضاء هيئة  األقسام العلمية

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

عدد المقررات 

 التي تدرس

هيئة التدريس و عضاء أنسبة 

 معاونيهم إلى عدد المقررات

 1.54 103 67 الرياضيات 

 0.88 56 64 الفيزياء 

 1.47 140  95 الكيمياء

 1.41 110 78 النبات 

 1.25 86 69 علم الحيوان

 2.38 119 50 الجيولوجيا

 1.45 614 423 اإلجمالي

 

 م. 2016نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى عدد طالب مرحلة البكالوريوس حتى ديسمبر   -

 ( من طالب المرحلة الجامعية األولى.4345( عدد )2016/2017لعام الدراسي )مقيد بالكلية وفق إحصائيات ا

 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولى(

عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء هيئة 

 التدريس للطالب

نسبة الهيئة المعاونة 

 للطالب

 3:  1 1:  1 41 14 53 الرياضيات    1

علوم الحاسب 2
** 53 14 39 1:1 10:3 

 9:  1 3:  1 113 13 32 الفيزياء 3

 - - - - - الحيوية * الفيزياء 4

الفيزياء و الفيزياء الحيوية 5
** 32 13 49 1:1 5:1 

الحاسب علوم الفيزياء و  6
** 85 27 11 1:9 5:1 

 29:  1 6:  1 460 16 73 الكيمياء 7

 10 : 1 2:  1 157 16 73 الحيوية الكيمياء 8

 2:  1 1:  2 32 14 67 النبات 9
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 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولى(

عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء هيئة 

 التدريس للطالب

نسبة الهيئة المعاونة 

 للطالب

 10 : 1 2:  1 133 14 67 الميكروبيولوجي 10

تقنية حيوية 11
** 67 14 29 1:2 10:4 

 2: 1 1:  2 29 16 61 الحيوان علم 12

)الحشرات  13
 - - - - - غير مفعل(

علوم بيئية 14
** 61 16 8 1:7 1:2 

استزراع مائي 15
** 61 16 7 1:8 1:2 

 5: 1 1:1 49 15 38 الجيولوجيا 16

 5: 1 1: 1 61 14 53 وإحصاء رياضيات 17

 13: 1 3 :1 177 14 53 حاسب وعلوم رياضيات 18

 2 :1 1 :1.5 58 27 85 وفيزياء رياضيات 19

 7: 1 2:  1 203 29 105 وكيمياء فيزياء 20

 12: 1 3:  1 185 16 73 حيوية وكيمياء كيمياء 21

 1.5:1 1:3 44 30 126 يمياء و علوم حاسبك 22

 4: 1 1:   1 110 30 140 ونبات كيمياء 23

 6: 1 1:   1 168 30 140 وميكروبيولوجي كيمياء 24

 5: 1 1:   1 146 32 134 وحيوان كيمياء 25

 2: 1 1:   1 67 32 134 وحشرات كيمياء 26

 5: 1 1:   1 137 31 111 جيولوجيا كيمياء 27

 4: 1 1:   1 51 15 38 وفيزياءجي 28

جيولوجيا البترول و المياه 29
** 38 15 39 1:1 3:1 

 20:1 5:1 1742 88 324 المستوى االول 30

 7: 1 2:1 4345 589 2028  مجموع

 . م(2015* * برامج في الئحة )    .(2009)الئحة   4/2011/ 10بتاريخ  ( 8) مجلس كلية رقم ر* برنامج تم الغائة بقرا

 .و ألكثر من مستوى دراسي هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في تدريس أكثر من برنامج شارك عضوي ملحوظة: 

 

منهم من حصل علي  بالكلية 423من مجموع  عضو هيئه تدريس على رأس العمل 324 بالكليةيوجد 

من مجموع  المساعدين من المعيدين والمدرسين 88درجات علمية من اعرق واكبر الجامعات العالمية، وعدد 

موظف وعامل يمثلون الثروه البشريه  245 للكليةفي جميع التخصصات الحديثة في مجال العلوم كما ينتسب  116

 التي تتميز بها الكلية.

وقطاع ، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، قطاع شئون التعليم والطالبتضم الكليه ثالثه قطاعات وهي 

، وتعمل الكليه جاهدة من اجل خدمة ورعاية اهم عنصر في العملية االكاديمية البيئةه شئون خدمه المجتمع وتنمي

وصوال الي التطوير  المتكاملةوهو الطالب بدءا من خلق بيئه جامعية وتربوية تعمل علي صقل وتنمية الشخصية 
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الى هذا يوجد  باإلضافةمة. واالستحداث في اقسام الكلية المختلفة من حيث المناهج وطرق التدريس والبرامج المقد

 بالكلية عدد من المراكز والوحدات الخاصة: 

ويقوم بتقديم االستشارات والخدمات العلمية في مجاالت  1996تأسس عام  :العلمية لدراساتمركز البحوث وا  -

ات وتقديم االستفادة من المخلفتحليل المياه و التحاليل الميكروبية والبيئي وحفر اآلبار و رصدالصناعة وال

 خدمات المعلومات والخدمات االحصائية  وكذلك الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي.

( ، مجلة 115 -1110يشرف المركز على اصدار  ثالثة مجالت علمية هي: مجلة  كلية العلوم ) رقم دولي    

 ( ومجلة الجيوفيزياء.1687 -47773الكيمياء الحيوية ) رقم دولي 

و  روسكوب اليكتروني نافذ وآخر ماسححتوي على جهاز ميكيو 1986: تأسس عام سكوب االلكترونيالميكرو -

و يتبع مركز البحوث و الدراسات العلمية )وحدة ذات عدد من الميكروسكوبات الضوئية مجهزة بكاميرات 

مجال التدريب و طابع خاص( و يخدم مجاالت البحوث لمنسوبي الكلية وكليات الجامعة و المجتمع المحيط 

 .الطالبي و يعد احد مصادر التمويل الذاتي بالكلية

 : نادي العلوم -

ويعلن عن مواعيد نشاطه في  -و يساعد الطالب في تنمية مهاراتهم ويشجعهم على االبتكار 1992تأسس عام 

 اول العام الدراسي.
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 منهجية إعداد الخطة  

 تيجية خماسية للكليةراستاة طخداد بإعجامعة الزقازيق  –وم لعلاة بكليدة التخطيط االستراتيجي حت وقام 

 لتالية: ل احرالممرت باتيجية راالستداد الخطة اع( .واآللية التي تم بها إ2018-2023)

 تيجى.راالستط ايطلتخودة و المعنية بالجت التخصصااكافة ن يتضمل ة بشكطلخق إعداد ايرفل تشكي  .1

 ة.طلخك افى تلددة لمحانهجية فقا للمق ويرلفء اعضاأيع وزت .2

ني رواللكتد ايرلبدام استخت والمقابالت واالستبياناق اين طربالكلية عت اعاطلقامة لشتى زلالت البيانااجمع  .3

 دات.يدلتهوالمتاحة رص الفف والضعط انقاوة ولقط انقاد يدلتحدات لمستنص افحوة ظلمالحوا

ل لتحليوطرق اتيجى راالستط ايطلتخابأهمية عية وتيجي للتراالستط ايطلتخق وحدة ايرلفل عمعقد ورش  .4

 ط.يطلتخذا التهيئة له، واجيةرلخاواخلية دالاللبيئة 

س و يدرلتاهيئة ء عضاو الكلية دات اقيان مدد هنى مع عذلف العصت اجلسادام ستخد ورش عمل و اعق .5

لصياغة ك لجي و ذب مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا و الهيئة اإلدارية و جهات المجتمع الخارالط

 (.SWOTباعى )رلل التحليا

لصياغة دة اعاردود و المذ اخاللمختلفة اية دارالم العلمية و االقساا( على SWOTباعى )رلل التحليرض اع .6

 لنهائية.ا

 دف.لمستهداء االن و اهرالاضع ولن ابيوة لفجد ايدتيجى بتحراالستط ايطلتخق ايرفم قا .7

ردود و لمذ اخاللمختلفة اية دارالم العلمية و اقسااألعلى دف لمستها داءالن و اهرالاضع ولن ابيوة لفجرض اع .8

 لنهائية.الصياغة دة اعاا

للكلية و الغايات و االهداف ية  رؤلواسالة رلاصياغة م مراجعة توة لفجد ايدتحوباعي رلل التحلياعلى ًءا بنا .9

ب الطلن واييدارإلوانة ولمعاالهيئة س وايدرلتاهيئة ء عضان أمكل الفئات المستهدفة فيها رك لتي شاوا

محافظة -فرع الزقازيق، جهاز شئون البيئة–مياه الشرب و المجاري كة رشل لمجتمعية مثطراف األوا

ون البيئة بمحافظة الشرقية،إدارة التخطيط العمراني شئزقازيق، ادارة لالشرقية، مركز بحوث صحة الحيوان/ا

لثروة السمكية بالعباسة، مديرية التربية و التعليم بمحافظة مركز بحوث ا و االدارة الهندسية بمحافظة الشرقية،

د لقمستشفى أبو كبير، جامعة بدر( و-الشرقية، مركز البحوث الزراعية قرع الزقازيق، معمل الميكروبيولوجي

 د. يربالبوقياً ت وراعاطلقبعض ا واصلتتاستقبل ممثلي هذه الجهات في ورشة عمل بالكلية كما 

تنفيذها في إطار الخطة االستراتيجية و تحديد التوقيت الزمني و المخصصات  سيتمذية  التي إعداد الخطة التنفي .10

 عن التنفيذ و مؤشرات النجاح. ةالمسؤولالمالية و الجهات 

 إعداد مصفوفة لمؤشرات االداء لتستخدم في قياس و متابعة االنجاز. .11
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ف لضعط انقاج حة لعالرلمقتاة طنشا من األعرض و مناقشة الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية ،بما فيه .12

 ورشة عمل.في ، مع قيادات الكلية لمحتملةدات ايدلتهب التجنولمتاحة رص الفل االستغالوة ولقط انقاز يزلتعو

 اعتمادهاجامعة الزقازيق ثم -إعتماد الخطة من مجلس الكلية ثم مراجعتها من قبل مركز التخطيط االستراتيجي .13

 يق.من  مجلس جامعة الزقاز

نسخ  -اإلعالن عن الخطة و تعميمها للعاملين بالكلية و المجتمع المحيط )نسخ ورقية في االقسام العلمية .14

 الكترونية على موقع الكلية االلكتروني(.

  لتوكيد الجودة للكلية علي مجموعة من العناصر: االستراتيجية الخطةوتقوم 

 ت مؤسسة تعليمية بحثية. اعتماد توجه عام في شكل رؤية ورسالة يتفق مع طموحا .1

 طويلة المدى تعكس الطموحات وتترجم إلى واقع ملموس. استراتيجيةأهداف   .2

( لتحديد نقاط القوه والضعف في البيئة الداخلية، والفرص والتهديدات في البيئة SWOTتطبيق تحليل) .3

 الخارجية.

 توفير اإلمكانات المادية والبشرية من اجل تحسين البيئة التعليمية. .4

 .عدم المساس بالثوابت التي تقوم عليها المؤسسة .5

 

 

 األدوات واألساليب والمنهجيات المستخدمة في إعداد الخطة

 

لكلية العلوم، فقد اعتمدت الخطة علي مجموعة من األدوات وهي أدوات جمع  االستراتيجيةعند إعداد الخطة 

 البيانات وأدوات تحليل البيانات.

 أدوات جمع البيانات -

 الخطة علي األدوات التقليدية لجمع البيانات مثل: اعتمدت

 .ورش العمل والحلقات النقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختلف األطراف 

  جلسات العصف الذهني لقيادات الكلية واالجتماعات الدورية لرؤساء األقسام وإدارة الكلية وأعضاء هيئة

 التدريس والطالب.
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 فيدين من الداخل ومن الخارج.مجموعة االستبيانات الموجهة للمست 

 .المقابالت الشخصية لقيادات الكلية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والصناعي 

 .المالحظات الموضوعية 

هذا باإلضافة إلي التقارير والدراسات التي تجريها الكلية لتقييم وضعها الراهن مثل الدراسات الذاتية للكلية 

 ارات الميدانية.والتقارير السنوية وتقارير الزي

 أدوات تحليل البيانات -

 علي مجموعة من المناهج واألدوات التحليلية كما يلي: االستراتيجيةتعتمد دراسات الخطة 

 لتحديد:ل الوضع الراهن الداخلي والخارجي ( لتحليSWOT) التحليل البيئي الرباعي منهج

 (Strength)          نقاط القوة 

 (Weakness)        نقاط الضعف 

 (Opportunitiesالفرص المتاحة              

 (Threats)         التهديدات الخارجية 

  مصفوفة العوامل الداخلية ومصفوفة العوامل الخارجية ومصفوفة العوامل الداخلية/الخارجية لتحديد

 الحالي للكلية. االستراتيجيالوضع 

 ( منهجServQal.لتحليل الفجوة ) 

 مة لتحليل الوضع الراهنالمنهجية المستخد -

 ارتكزت المنهجية المتبعة لتحليل الوضع الراهن بشقية الداخلي والخارجي علي المنهجية الشائعة 

 طرق التقويم: -

 استبيانات قياس رضا المستفيدين من الخدمة. -

 .)قياس األثر و المردود( قياس األداء قبل وبعد الدورات التدريبية -

 .لمستهدفةلقاءات عصف ذهني مع الفئات ا -

 .النشاط صور  لواقع الكلية قبل وبعد -

 اللقاءات مع القيادات. -

 التقارير السنوية للعاملين -
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 االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية

 :اآلتية:  فتراضاتاالجامعة الزقازيق على عدد من  –ستراتيجية لكلية العلوم التقوم الخطة ا 

  التقييم الذاتي للكلية -1

والتهديدات  صلتحديد نقاط الضعف والقوة للبيئة الداخلية والفر  ( SWOT)لتحليل الرباعياستخدام ا -2

  . للبيئة الخارجية

قليمية المنافسة وذلك لسد الفجوة بين زمة للتطوير بالمقارنة بالمؤسسات المحلية واإلالال تياجاتحاالتحديد  -3

 .الوضع الراهن والمستهدف

 أداء الكليةنشر ثقافة الجودة والتميز في  -4

للخطة داء ومتابعة تحقيق الخطوات التنفيذية وضع معايير واضحة وشفافة وقابلة للقياس لقياس األ -5

  . ستراتيجيةالا

  التقييم الدوري من قبل مقيمين خبراء داخليا وخارجيا -6

 ( نشرات ،صفحة الكلية ، ندوات )ل المنافذ المختلفة نشر نتائج المتابعة والتقييم من خال- -7

  سة نتائج التغذية الراجعة مع مراجعة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.درا -8

 .إجراءات تصحيحية وخطط مستقبلية- -9
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 :الخطة االستراتيجيه للكلية إعدادفريق 

على م 1/3/2017 بتاريخ ( 2023- 2018)عداد الخطة االستراتيجية للكلية إتشكيل فريق اعتمد عميد الكلية 

 النحو اآلتي:

 عميد الكلية              . محمد أحمد فؤاد العراقي     أ.د

 وكيل الكلية للدراسات العليا و البحث العلمي أ.د. محمد حسن شريف                   

 وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع أ.د.جمال عبد العزيزعنان          

 ةمدير وحدة إدارة الجود أ.د. ناجي علي إبراهيم

 إدارة الجودة وحدة نائب مدير  ا.د. عزة عبد العزيز مهني ابوزيد

 المدير التنفيذي للوحدة التخطيط االستراتيجيو

 ئيس هيئة المواد النوويةر حامد ابراهيم ميرة أ.د. 

 رئيس مركز بحوث البترول أ.د. محمود الصباغ

 مدير عام الكلية محمد عبده . أ

 الكلية طالبمين اتحاد ا الطالب / مهاب أحمد

 ممثل اتحاد الطالب و امين اللجنة الثقافية  الطالب/ محمد سعود

 

 :الخطةفريق مراجعة 

  

 جميل خالد محمد سعيدأ.د. 

 أ.د. وسام عبد الغني حسانين

 أ.د.م سهام عبد الشافي عوض هللا

 منسق التدريب بوحدة إدارة الجودة

 نسق عام البرامج و المقرراتم

 ةمنسق معيار المشاركة المجتمعية و تنمية البيئ

 

 معيار اعضاء هيئة التدريسنسق م أ.د.م. وسام صابر محمد شهاب

 منسق معيار البحث العلمي أ.د.م. محمد عبد الوهاب عطوة

 الجيولوجياأستاذ مساعد بقسم  أ.د.م. عماد الدين عيسى حسن

 قسم الفيزياءب درسم هاشم د. حسن عبد الحميد

 والمخازن مدير عام المشتريات صالح أبوزيد . أ

 محافظة الشرقية –ممثل إدارة شئون البيئة  نيبال عبد العزيز . أ
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 مات التميز بالكليةس
 المشروعات البحثية المتميزة  -1

مل على مشاريع بحثية مع مؤسسات علمية  دولية ومشاريع بحثية ممولة من جهات محلية تالمشروعات البحثية تش

 مولة من حساب جامعة الزقازيق .والمشاريع البحثية الم

 م.2016حتى 2007من  الفترة فيقائمة المشروعات البحثية 

 م
 قيمة التمويل التاريخ التمويل جهة الرئيسيالباحث  المشروعاسم 

فى نقل الطفليات  المهاجرةدور الطيور  1

 الشرقيةلالسماك فى العباسة بمحافظة 
 زين العابدين/د.أ

صندوق الدراسات 

 ا والبحوثالعلي
 جنيه30000 2007-2009

دراسه متكاملة للتعرف على تلوث  2

التربه والمياه فى مدينة العاشر من 

 رمضان بمحافظة الشرقيه

محمد احمد فواد /د.أ

 العراقى

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

 جنيه25000 2007-2008

تقييم كمية ونوعية المياه الجوفيه فى  3

مها فى محافظة الشرقيه الستخد

 االغراض االنسانيه

شاكر ابو الفتوح /د.أ

 ابراهيم

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2008 32000 

االحصائيات المرتبة فى دراسة نمذجة  4

 التلوث باجواء محافظة الشرقيه
هارون محمد /د.أ

 بركات

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007- 

 2009يونيو

25000 

صالح محمد عبد /د.أ التسليح المصرى تثبيط تاكل حديد 5

 الحليم

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2009 33500 

 –تحضير بعض المركبات العضويه  6

ودراسة وتاثيرها البيولوجى على دودة 

 اللوز القرنفليه

عاطف محمد عبد /د.ا

 الحليم عامر

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

مارس  -2007

2009 

32000 

نتاج بالستك منخفض التكلفه منريش ا 7

 الدجاج
ياسين محمود /د.أ

 محمدالعيوطى

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2008 32000 

عبدالباسط صبرى /د.أ الشعاب المرجانيه ورصد التلوث البيئى 8

 السروجى

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

ابريل  -2007

2009 

32000 

التغيرات  وضع معادله لقياس معدل 9

المناخيه مع الزمن وتاثيرها على شرق 

 الدلتا ووضع برنامج لطرق الحمايه

بدرمحمد احمد /د.أ

 مبروك

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2009 35000 

المعالجة الحيويه لنبات الفول البلدى  10

والفاصوليابفطريات 

الميكورهيزاوبكتريا الرايزوبيام لتقليل 

 لثقيلهسمية العناصر ا

محمد فاروق /أ.د

 ابراهيم

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2009 36000 

تحضير مركبات نيكوزديه حلقيه  11

والحلقيه لها خواص مضادة للفيروسات 

 والفطريات

عبد الفتاح زكريا /.دأ

 هيكل

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

يونيو  -2007

2009 

25000 

ت الطبيه للوقايه تقييم دور بعض النباتا 12

 وعالج تليف وسرطان الكبد
أ.د/ساميه مصطفى 

 كامل سند

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2009 42000 

مكافحة يرقات البعوض باستخدام  12

 مركبات فطريه امنه على البيئه
صندوق الدراسات  أ.د/سلوى سيد راشد

 العليا والبحوث

2007-2009 35000 

ميوثنين جاماالياز كماده انتاج انزيم ال 13

مضاده للسرطان باستخدام المزارع 

الصلبه من الفطريات الناميه على ريش 

 الدواجن

أ.د/اشرف صبرى 

 عبدالفتاح

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2008 35000 

استخدام المضادات الحيويه المنتجه من  14

االكتو ميسنات فى تطوير خصائص 

ه فى تقوية وترميم البوليمرات المستخدم

ا.د/محمود السيد فراج 

 عبدالحليم

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2009 40000 
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 م
 قيمة التمويل التاريخ التمويل جهة الرئيسيالباحث  المشروعاسم 

 وحفظ االثار من التلف البكتيرى 

تطوير المخلفات الزراعيه للعمل  15

كمرشحات لتنقية مياه الشرب والصرف 

 تعمل بتنقية الترشيح البطى

أ.د/عبد الشافى ابراهيم 

 احمد

راسات صندوق الد

 العليا والبحوث

2007-2009 40000 

تحضير بعض مشتقات البيريدازين  16

سلفونايل يوريا الجديده وتقيم نشاطها 

 الفراز االنسولين 

أ.د/على عبد الحميد 

 الديب

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2008 25000 

بناء وتشيد جهاز تحضير وتصنيع  17

د الببتيدات نصف اوتوماتيكى مزو

باشعه الميكروويف الستخدامه فى 

تحضير مركبات ببتديه ذات نشاط 

 بيولوجى هام 

أ.د/عزه عزت 

 الكفراوى

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007-2008 45000 

تفعيل بعض البلمرات الهالوامينيه  18

 كمضادات للخاليا السرطانيه
صندوق الدراسات  أ.د/فاتن زهران محمد

 العليا والبحوث

2007 – 2008 35000 

دراسة العوامل البيئيه  19

 الموثرهعلىتاكلحديدالتسلح 
أ.د/صالح 

محمد عبد 

 الحليم

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2008 40000 

ىالقطاب المعالجه لالكسده  20

والحضر –الكهروكميائيه للميثانول 

–صناعيا من مخلفات المواد العضويه 

 فى خاليا الوقود

صندوق الدراسات  ح عبد الونيسأ.د/صال

 العليا والبحوث

2007 – 2008 25000 

تطبيق تقنيات الكمياء الخضراء لفصل  21

وتقدير العناصر الثقيله فى العينات 

 البيئيه والحيويه

صندوق الدراسات  أ.د/رجاء الشيخ شهيب

 العليا والبحوث

2007 – 2008 35000 

 أريل أميد –تصميم وتخليق بريميديل  22

كعالج محتمل لالصابه بالطفليات 

 البروتوزيه 

أ.د/ ريهام عبد العظيم 

 ابو الخير

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2008 – 2009 30000 

التعرف على وتقييم مجموعة عناصر  23

البالتين واكاسيد الحديد والتيتانيوم 

وخامات السلفايد بالصحراء الشرقيه 

 بمصر

أ.د/ عبد العال محمد 

 الكريمعبد 

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2009 25000 

التقييم البيئي لمنطقة جنوب انشاص .  24

 محافظة الشرقيه
ا.د/ حمدى السيد نور 

 احمد

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2009 20000 

مائيه لتلوث المياه  –دراسه جيوفيزيائيه  25

 الجوفيه بمدينة الصالحيه بمحافظة

 الشرقيه

صندوق الدراسات  ا.د/ محمد فؤاد العراقى

 العليا والبحوث

2007 – 2009 25000 

تطوير المخلفات الزراعيه للعمل  26

 كمرشحات لتنقية مياه الشرب 
أ.د/ عبد الشافى ابراهيم 

 أحمد

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 - 2009 50000 

تحضير بعض مشتقات البيريدازين  27

ايل يوريا الجديده وتقييم نشاطها سلفون

 آلفراز اآلنسولين

أ.د/ على عبد الحميد 

 الديب

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2008 50000 

انتاج عينات مختلفه من الكربون النشط  28

ذات القدره االمتصاصية العاليه وتكلفة 

اقتصاديه منخفضه من المخلفات 

ص من الزراعية واستخدامها فى التخل

المركبات العضويه المهلجنة والمخلفات 

 المشعة من مياه الشرب 

أ.د/ صديق عطيه 

 صديق

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2009 50000 

دراسات سمية وظيفية لبعضالعقاقير  29

 وتطبيقاتها البيئية
أ.د/ اكرام محمد 

 اليدامونى احمد

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

نيو يو – 2007

2009 

35000 

 50000 2009 – 2007صندوق الدراسات أ.د/ صالح محمد عبد دراسة العوامل البيئية الموثرة على  30
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 م
 قيمة التمويل التاريخ التمويل جهة الرئيسيالباحث  المشروعاسم 

 العليا والبحوث الحليم تاكل حديد تسلح

االقطاب المعالجة لالكسدة  31

الكهروكميائية للميثانول والمحضر 

 –صناعيا من مخلفات المواد العضوية 

 فى خاليا الوقود 

صندوق الدراسات  د/ صالح عبد الونيسأ.

 العليا والبحوث

2007 – 2009 50000 

بناء وتشيد جهاز تحضير وتصنيع  32

الببتيدات نصف اوتوماتيكى مزود 

بااشعة الميكروويف الستخدامه فى 

تحضير مركبات ببتيدية ذات نشاط 

 بيولوجى هام

أ.د/ سامى محمود 

 محمد على المغربل

صندوق الدراسات 

 ا والبحوثالعلي

2007 – 2009 35000 

تقييم دور بعض النباتات الطبية فى  33

وقاية من وعالج وسرطان الكبد 

)دراسات خلوية ونسيجية وكميائية 

 نسيجية وكميائية حيوية ومناعية

أ.د/ سامية مصطفى 

 كامل سند

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2009 50000 

مراض مكافحة البعوض الناقل لال 34

باستخدام مركبات فطرية امنة على 

 البيئة والصحة العامة

صندوق الدراسات  أ.د/ سلوى سيد راشد

 العليا والبحوث

2007 – 2009 35000 

استخدام المضادات  الحيوية المنتجة   35

من االكتينوميستات فى 

تطويرخصائصالبوليمرات المستخدمة 

فى تقوية وترميم وحفظ االثار من التلف 

 كروبىالمي

أ.د/ محمود السيد فراج 

 عبد الحليم

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2009 50000 

استخدام الهندسة الوراثية فى انتاج  36

 المضادات الحيوية من االكتينوميستات
أ.د/ السيد على السيد 

 ابراهيم

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2009 50000 

يثونين جاما انتاج انزيم الم 37

اليازكمادةمضادةللسرطان 

باستخدامالمزارعالصلبهمنالفطريات 

 النامية على ريش الدواجن

أ.د/ اشرف صبرى 

 عبد الفتاح

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 – 2008 35000 

استنساخ نبات اربيدوبسس معدلو وراثيا  38

تنتج كمضادات االكسدة الستخدامها فى 

 للعناصر الثقيلة  المعالجة الحيوية

أ.د/ صالح عصمت 

 عبد الغنى

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007 

 2009يونىو

35000 

تقييمالتلوثالبيئوالمياهفىمدينةالعاشرمنرم 39

 بمحافظة الشرقية-ضان
صندوق الدراسات  أ.د/ محمد فؤاد العراقى

 العليا والبحوث

2007- 

 2009يونيو

50000 

متقدمة على  دراسات جيو فيزيائية 40

الموقع االثرى بتل طوخ بمحافظة 

 الشرقية

صندوق الدراسات  أ.د/ سيد ضيف عزاز

 العليا والبحوث

2007 – 2009 25000 

دراسات هيدروجيوفيزيقية للتلوث  41

 –البيئى للتربة والمياة فى الصالحية 

 بمحافظة الشرقية

صندوق الدراسات  أ.د/ محمد فؤاد العراقى

 العليا والبحوث

2007- 2009 25000 

المعالجة الحيوية لسمية السيانيد من  42

 منهاج التعدل الوراثى –التربة 
أ.د/ رشاد كبيش 

STDF 

صندوق الدراسات 

 العليا والبحوث

2007- 2009 852000 

 4.255.523 2011نوفمبر  SPI-038-ZAG CIQAP التطوير المستمر والتاهل لالعتماد 43

 72000 2011يونيو  SPI-136-ZAG QASP تجميل الكليه 44

رفع كفاة الخريجين لسد متطلبات سوق  45

 العمل
SPI-135-ZAG QASP 72000 2011يونيو 

مشروع نيكلوزيدات محوره لعالج  46

االمرض الناتجة عن عدوى 

 Nucleosides Withاالنفلونزا

Altered Metabolism for the 

Treatment of Influenza Viral 

Dr/Abdullah El-

said Abdullah 

STDF 

and South 

Research 

Institute USA. 

الى 1/8/2011

1/8/2013 

199.984 
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 م
 قيمة التمويل التاريخ التمويل جهة الرئيسيالباحث  المشروعاسم 

Infections. 

المعالجة الحيوية لسمية السيانيد  47

 Bioremediation ofبالتربه

Cyanide Toxicity form soil 

Atrans- qenic Approach 

الىSTDF 27/6/2011 د/رشاداحمد كبيش

27/6/2013 

851.897.76 

مركز ابحاث االحماض  48

 النووية"مركزعلمى متميز
مشروع مركز  د/عبدهللا السيد عبدهللا

 الجوده

الى27/6/2011

27/6/2014 

 يوروا70000

مركز االبحاث لالحماض النووية  

 التطبيقية
 STDF 2012 - 2015 4465892 د/عبد هللا السيد عبد هللا

التغيرات المناخيه وتاثيرها على شمال  49

 الدلتا
ا.د/بدر مبروك 

بالتعاون مع االتحاد 

 االروبى

FP7 2011 -2014 10000 جنيه

 استرلينى

تدريب االهالى على استخدام قش االرز  50

 فى مرشحات مياه الشرب
د/ عبد الشافى ابرهيم 

 احمد

الى 1-4-2010 

1-4-2011 
 

دراسة التغيرات المناخية المتبادله بين  51

 شمال مصر وجنوب ايطاليا
د/ بدر مبروك ود/ 

 رجاء الشيخ

 2009-2011  

مشروع نيكلوزيدات محورة و مشتقاتها   52

القوسفاتية و الفوسفوراميدية لعالج 

 مرضى الكبد الوبائي فيروس )س(

حتى  STDF 2/2015 د/ عبد هللا السيد عبدهللا

2018 
2915170 

 جنيه مصري

مشروع تطوير انظمة التخلص من  53

ض الصناعية الحمأة في االغرا

 C30الخ( -الطوب  –)االسمنت 

مشروع الشراكة  فريق المشروع

المصرية 

 االمريكية 

STDF 

ج4250000 2011-2015

 نيه مصري

مشروع فاعلية المضادات الميكروبية  54

المنتجة من بكتيريا االستربتوميسين في 

تطوير خصائص البوليمرات 

المستخدمة في حفظ الصور الجدرانية 

 المصرية القديمة في المقابر

أكاديمية البحث  ا.د./ محمد فاروق غالي

 العلمي

جنيه  90000 2013-2016

 مصري

مشروع مصري فرنسي لتوضيح  55

العالقة بين تخزين الدهون و انتاج 

 المضادات الحيوية في االستربتوميسين

ا.د./ محمد فاروق غالي 

وا.د./ احمد عبد 

 الرحمن عسكورة

صندوق العلوم 

 التكنولوجيةللتنمية 
2014 - 2017 900000 

 جنيه مصري

مشروع مصري ايطالي في دور  56

االنزيمات الميكروبية و البكتريوميثين 

 في حفظ التراث المصري     

اكاديمية البحث  ا.د./ محمد فاروق غالي

العلمي  و 

 التكنولوجيا

جنيه  81750 2016 - 2013

 مصري

ة دراسات بيئية متكاملة لمشكلة زياد 57

الملوحة في الترية و المياه الجوفية 

 بمحافظة الشرقية

 ا.د./ خالد محمد سعيد

 جميل

 قسم الجيولوجيا

وزارة التعليم 

العالي و البحث 

العلمي )العولمة و 

 التميز(

2014 – 2016 100000 

 جنية مصري

تعظبم القدرة االنتاجية لعقار التاكسون  58

باستخدام تقنيات التعديل الجينومي 

 طرياتللف

ا.د. أشرف صبري عبد 

 الفتاح

اكاديمية البحث 

العلمي  

والتكنولوجيا 

وشركة دلتا 

 بايوفارما و ايبيكو

2017-2019 1500000 

 

 

http://www.science.zu.edu.eg/
mailto:azza.abozeid@yahoo.com


  .م2023-2018 الزقازيق جامعة – العلوم لكلية االستراتيجية الخطة

 www.science.zu.edu.eg        azza.abozeid@yahoo.comEmail:       24جامعة الزقازيق      -كلية العلوم–ة التخطيط االستراتيجي وحد

 

 الدولىلنشر ا -2

على  حصلت على مستوى جامعة الزقازيق حيث الدوليتنفرد الكلية بالمركز األول فى مجال النشر  

بحث دولي  200م. و تم نشر 2012بحثاً( في عام  192ن الجامعة )م الدولي% من مكافآت النشر 40حوالى 

% 50بمعدل اكثر من 337(و 2014% عام )60بحث بمعدل حوالي  354م و 2013% عام 50بمعدل يقرب الـ 

 لجامعة الزقازيق .  الدولي(  من مكافأة النشر 2015عام )

 : اء هيئة التدريس على راس العملالى متوسط عدد اعض الدوليفيما يلي جدول يوضح نسبة النشر و 

 سنة نشر البحث
عدد ابحاث النشر 

 الدولي

عدد اعضاء هيئة 

التدريس على راس 

 العمل

الى  الدولينسبة النشر 

متوسط عدد اعضاء هيئة 

 التدريس

2009 61 241 25% 

2010 49 247 20% 

2011 103 259 40% 

2012 145 273 53% 

2013 200 270 74% 

2014 354 356 99% 

2015 337 433 78% 

 

  2016اعضاء هيئة التدريس ذوى التميز حتى ديسمبر  -3

( ، وكذلك درجة 5)التشجيعية وعددهم يوجد بالكلية العديد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة 

DSC. ( وجائزة رجل العام الدولي من الوال7العالمية من األكاديمية البريطانية للعلوم وعددهم، ) يات

( ، وجائزة  2وأحسن بحث من نادي العلماء بإنجلترا )  االمتياز( ، و جائزة رجل  2المتحدة وإنجلترا ) 

من الجامعة  دكتوراه( ، وأفضل رسالة 4( ، وأفضل رسالة ماجستير من الجامعة ) 5الجامعة التشجيعية ) 
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حصول الكلية علي  (،1) م العاليمن وحدة مشروعات تطوير التعلي ( وجائزة التميز في النشر العلمي4)

ويوجد كثير من  ول في النشر الدولي في جوائز الجامعة السنوية لمدة خمس سنوات علي التواليالمركز اال

أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات أعضاء في اللجان الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة 

من اعضاء هيئة التدريس في عضوية جمعيات علمية  المساعدين او في لجان التحكيم كذلك يشترك كثير

 قومية و دولية و محكمين للبحوث لمجالت قومية و دولية. 

  من الجامعة خالل السبع  دوليبيان بعدد اعضاء هيئة التدريس الى الحاصلين على جوائز علمية ونشر

 سنوات  الماضية 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 نوع الجائزة

صلين على جوائز علمية الحا

 من الجامعة

6 2 2 3 3 1  

الحاصلين على جوائز نشر 

 من الجامعة دولي

51 38 89 147 198 187 184 

 

 الحاصلون على الجوائز العلمية سالسادة أعضاء هيئة التدري عدد 

 عدد أعضاء هيئة التدريس الجائزة

D.Sc. 7 

 - جائزة الدولة التقديرية

 5 عيةجائزة الدولة التشج

 5 جائزة الجامعة للتفوق العلمي

 

 االتفاقيات الدولية : -4

ويمثل كلية العلوم أ.د/ بدر محمد احمد  بألمانيابين جامعة الزقازيق وجامعة لينبرج  علمياتفاق تعاون  -1

 مبروك 

جامعة الزقازبق  –بين اكاديمية البحث العلمى ممثلة فى كلية العلوم  وتكنولوجياتفاق تعاون علمى  -2

 مهورية تونس ويمثل الكلية أ.د/ سعيد مازن وج

بية روحلوان ( وثالث دول ا –الزقازيق  –مشروع بحثى ممول من التمبس بين جامعات المنصورة  -3

 أ.د/ رجاء الشيخ شهيب . الكليةويمثل 

 بيةروبنها ( مع اربع دول ا –الزقازيق  –الفيوم  –مشروع بحثى ممول من التمبس بين جامعات ) القاهرة  -4

 ويمثل الكلية أ.د/ جمال الدين احمد هالل .
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  يقوم بعض اعضاء هيئة التدريس بعمل بحوث علمية مشتركة مع جهات علمية دولية اما عن طريق المنح

 العلميواكاديمية البحث  األوربيشخصية او االشتراك مع مشاريع بحثية ممولة من االتحاد  وباتصاالت

 والتكنولوجيا .

 اطراف االتفاقية يةاسم االتفاق م
تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية

اتفاقية علمية لتعزيز التفاهم المتبادل وتبادل  1

 المعلومات

 –اليابان وكلية العلوم  -جامعة هيروشيما

 جامعة الزقازيق

12/11/2013 

جامعة  –اليمن وكلية العلوم  –جامعة عد ن االكاديميتجديد اتفاقية التعاون  2

 الزقازيق

16/1/2014 

تدوير المخلفات وإدارة النفايات وتحسين  3

 البيئة

جامعة  –جامعة جريفيت أستراليا وكلية العلوم 

 الزقازيق

8/1/2013 

برتوكول تعاون علمى وثقافى وتبادل  4

 زيارات بين اعضاء هيئة التدريس والطالب

 – العلوم وكلية  الكويت بدولة المناظرة الكليات

 الزقازيق جامعة
14/5/2013 

برتوكول تعاون فى اتاحة استخدام  5

 االمكانيات المادية

 18/3/2014 جامعة الزقازيق –كلية الصيدلة وكلية العلوم 

مذكرة تفاهم وتعاون فى إطار المشاركة فى  6

 الجودة التعليمية

مديرية التربية والتعليم ممثلة فى مركز 

التطوير التكنولوجى وكلية العلوم جامعة 

 الزقازيق

4/12/2013 

برتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم و  7

 بنات-وحدة السباحة بكلية التربية الرياضية 

كليةالتربية الرياضية )بنات(                                                                                        -كلية العلوم 

 جامعة الزقازيق   
2015 

مشترك بين كلية العلوم و  برتوكول تعاون 8

نادي الشرقية الرياضي بخصوص االشراف 

 على حمام سباحة بالنادي

نادي الشرقية  –جامعة الزقازيق - كلية العلوم

 الرياضي
2015 

برتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم و  9

برتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم و 

حات للثروة المعدنية و المسا القوميةالهيئة 

 الجيولوجية

جامعة الزقازيق و الهيئة القومبة  –كلية العلوم 

 للثروة المعدنية و المساحات الجيولوجية
2015 

برتوكول تعاون بين كليتي العلوم و الزراعة  10

 بجامعة الزقازيق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  كلية                                                                          –كلية العلوم 

 الزراعة بجامعة الزقازيق
2015 

جامعة –برتوكول تعاون بين كلية العلوم  11

الزقازيق و شركة كمبيوتك بشأن معامل 

 المحاكاة 

 2015 جامعة الزقازيق و شركة كمبيوتك–كلية العلوم 

 

  الفترة من والجدول التالى يوضح عدد البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية دولية فى 

 م.2009-2014

 2014 2012 2011 2010 2009 السنوات

عدد البحوث المشتركة مع 

 مؤسسات علمية دولية

2 12 17 15 20 
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 التمثيل فى جمعيات قومية ودولية وعضوية اللجان العلمية  -5

قومية ) كثير من اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم من مختلف التخصصات العلمية اعضاء فى جمعيات علمية 

الجمعية  –الجمعية المصرية للبترفيزياء  -الجمعية المصرية الحيوفيزيقية –مثل الجمعية المصرية الجيولوجية 

 .(، وجمعيات دولية مثل الجمعية االلمانية للجيوفيزياء  و غيرها الجمعية النباتبة -المصرية للرسوبيات

 ريسعدد اعضاء هيئة التد التمثيل فى جمعيات قومية ودولية

لجنة الثقافة العلمية بالمجلس االعلى 

 بالجامعات
4  

 4 الجمعية المصرية الجيولوجية
  4 الجمعية المصرية للرياضيات

 6 عضوية اللجان العلمية

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس في تحكيم ابحاث و مشروعات 

 عدد اعضاء هيئة التدريس تحكيم ابحاث و مشروعات

ممولة من صندوق الدراسات المشروعات البحثية ال

 العليا بجامعة الزقازيق
8 

 25 ومشاركين  في تحرير مجالت دولية أبحاث دولية

 

 مجال تدريب التنمية البشرية وجودة التعليم العالى  -6

يوجد العديد من اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم يعملون فى مجال التدريب والتنمية البشرية وجودة التعليم 

 . العالي

 تحفيز و دعم البحث العلمي -7

 دعم الباحثين .و تتبع الكلية وسائل مختلفة لتحفيز ورعاية 

  نات التجارب واجراء القياسات الهم فى صورة توفير الكيماويات الخامات ، وحيو الماديتقدم الكلية الدعم

 المعملية المختلفة ، الالزمة للعملية البحثية .

 ة مكافأة سنوية مادية وشهادة تقدير ألفضل رسالة ماجستير ورسالة ترصد الجامعة باالشتراك مع الكلي

 دكتوراه على مستوى الكلية .

  الدوليمادية وشهادة تقدير للنشر  مكافأةكما ترصد الجامعة باالشتراك مع الكلية  

 الماجستير والدكتوراه . لدرجتيمصرفات للتسجيل  أييتم تحميل الهيئة المعاونة  ال 

 ة هيئة الجمارك للحصول على مستلزمات البحث من كيماويات لتسهيل اجراءات االفراج كما تخاطب الكلي

 عنها
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  تقوم الكلية تشجيع الباحثين على حضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية بتحملها نسبة من تكاليف

 حضورهم هذه المؤتمرات 

 دمة وكذلك ارسالهم فى مهمات علمية وبعثات الى كثير من الدول المتق 

  وايضا تشجيعهم على حضور دورات وورش عمل بتحملها نسبة من التكاليف المادية 

 م2016حتى  2010في المدة من بعدد الدورات وورش العمل  إحصائيبيان 

 الدورة / الورش السنوات

2010 6 

2011 10 

2012 6 

2013 1 

2014 1 

2015 1 

2016 1 

 -قامت المؤسسة بتنظيمها او المشاركة فيها : التي والدوليةالمحلية  تمرات العلميةؤعدد المبيان احصائي  

 عدد المؤتمرات الدولية عدد المؤتمرات فى عام
عدد المؤتمرات 

 المحلية

2010 27 12 

2011 18 8 

2012 18 21 

2013 14 9 

2014 11 6 

2015 12 7 

2016 15 13 

2017 12 15 

 الطالب الوافدون: -8

 -فدين المسجلين دراسات عليا بالكلية خالل آخر ثالث سنوات:عدد الطالب الوا

 الدرجة العلمية عدد الوافدين الجامعيالعام 

 تمهيدى ماجستير 11 20 2014-2015

 ماجستير 6

 دكتوراه 3

 تمهيدى ماجستير 25 31 2015-2016

 ماجستير 4

 دكتوراه 2

 تمهيدى ماجستير 12 20 2016-2017

 يرماجست 6

 دكتوراه 2
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 ثالث سنواتآخر بالكلية خالل دراسات عليا عدد الطالب الوافدين المسجلين      

 

 توزيع الطالب الوافدين المقيدين لمرحلة الدراسات العليا في األقسام العلمية

 

 م:2015-2014أوالً: العام الجامعي       

 

اجمالى عدد  الدرجة العلمية م

 المقيدين

عدد 

 ينالوافد

نسبة  التخصص الجنسية

 الوافدين

 - - - - - دبلومات  1

رياضة  –نبات  عراقى  5 11 ماجستير  تمهيدي 2

 –علم حيوان  –

 فيزياء 

45% 

علم  –رياضة  ليبى   4

 حيوان

36% 

 %9 جيولوجيا  يمنى  1

 %9 جيولوجيا كويتى   1

3 

 

 -جيولوجيا كويتى  2 6 ماجستير 

 حيوان 

33% 

 %33 رياضة  –نبات  ليبى  2

 %33 رياضة  عراقى  2

 %66.6 رياضة  –حيوان  ليبى  2 3 دكتوراه 4

 %33.3 رياضة  اردنى  1
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 2015-2014جنسيات طالب الدراسات العليا الوافدين المقيدين فى العام الجامعى                          

 

 2016-2015م الجامعى ثانياً: العا                    

 

 م
 الدرجة العلمية

اجمالى عدد 

 المقيدين

عدد 

 الوافدين
 التخصص الجنسية

نسبة 

 الوافدين

 - - - - - دبلومات 1

تمهيدى  2

 ماجستير

 –رياضة  –كيمياء   عراقى 19 25

 –علم حيوان 

76% 

 %4 فيزياء سودانى 1

 %4 علم حيوان يمنى 1

 -اضةري –كيمياء   كويتى 4

 جيولوجيا

16% 

3 

 

 %50 علم حيوان –كيمياء  ليبى 2 4 ماجستير

 %50 علم حيوان  -فيزياء عراقى 2

 %100 علم حيوان  -فيزياء ليبى 2 2 دكتوراه 4

 

 
 

 2016-2015جنسيات طالب الدراسات العليا الوافدين المقيدين فى العام الجامعى                          
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 2017-2016ثالثاً: العام الجامعى                       

اجمالى عدد  الدرجة العلمية م

 المقيدين

عدد 

 الوافدين

 نسبة الوافدين التخصص الجنسية

 - - - - - دبلومات 1

علم  –رياضة  –نبات   عراقى 6 12 تمهيدى ماجستير 2

 فيزياء –حيوان 

50% 

 %8.3 فيزياء سودانى 1

 %8.3 علم حيوان يمنى 1

 16.6 جيولوجيا  -رياضة  كويتى 2

 16.6 رياضة –نبات  ليبى 2

3 

 

 16.6 رياضة ليبى 1 6 ماجستير

 %50 علم حيوان  -فيزياء عراقى 3

 2.3 جيولوجيا –حيوان  كويتى 2

 %50 نبات ليبى 1 2 دكتوراه 4

 %50 فيزياء عراقى 1

           

 

  2017-2016الب الدراسات العليا الوافدين المقيدين فى العام الجامعى جنسيات ط            
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 عناصر الخطة االستراتيجية

 التحليل البيئي

 أوالً: تحليل البيئة الداخلية

 SWOT Analysis للكلية الخارجية والبيئة الداخلية البيئة تحليل  

 م2016 اغسطس في عينالمراج للنظراء ةالميداني الزيارة وتقرير للكلية الذاتية الدراسة نتائج اوضحت

 هناك ان ، م12/2016/ 21-19 قي الميدانية االعتماد زيارة تقرير و بالجامعة، الجودة مركز من الدعم من

 رسالة يحقق الذي النحو علي وتفعيلها استثمارها يمكن والتي داخليا الكلية بها تتميز التي القوة نقاط من مجموعة

 تم ثم ومن. والغايات واألهداف الرسالة لتحقيق الالزمة والفاعلية الكفاءة يتؤثر عل ضعف قاطن توجد كما. الكلية

 الفني الدعم فريق بتقارير باالستدالل. الضعف نقاط ومعالجة القوة نقاط من لالستفادة للكلية التنفيذية الخطة وضع

 . ةالميداني الزيارات و

 2017 يناير من الفترة في للكلية الداخلية البيئة لعناصر ةجديد الرضا قياس استبيانات وتفعيل تصميم تم

 600) المختلفة الفئات عدد من% 25 -%10 حوالي تمثل مجموعات آراء استبيان تم قد و.  م2017 مايو حتى

( اإلدارية للهيئة  50 و التدريس هيئة ألعضاء 70 و العليا الدراسات لطالب 150و البكالوريوس مرحلة للطالب

 للكلية االستراتيجية الخطة ومراجعة لتحسين عمل فريق تشكيل تم ثم. بالكلية والضعف القوة نقاط تحديدل وذلك

 التخطيط بوحدة العمل فريق قام كذلك.  12/10/2016 بتاريخ كلية مجلس بقرار اعتمد  م2023-2018 لعام

 استبيان بتصميم البيئة تنمية و معالمجت خدمة لشئون الكلية وكيل الدكتور االستاذ مع بالتعاون االستراتيجي

 البيئة ولتحليل الرأي ألخذ ذلك و  22/5/2017 بتاريخ الكلية في ضافتهمتاس وتم الخارجية العمل لجهات

 على تعرض تالالستقصائ اإلحصائي التحليل استكمال وبعد. المتاحة والفرص التهديدات على للتعرف الخارجية

 سيتم الداخلية المراجعة من االنتهاء وبعد للتحسين خطط واقتراح بالرأي دةلإلفا واالدارية العلمية االقسام

 االستراتيجي التخطيط مركز قبل من مراجعتها ليتم الجامعة مجلس على لعرضها الكلية مجلس من اعتمادها

 .التصويب و الرأي إلبداء بالجامعة

 .للكلية والخارجية الداخلية البيئة تحليل يلي فيما و

 الزقازيق جامعة العلوم لكلية الداخلية للبيئة حليلت: أولا 

 والعوامل المتغيرات وتحليل وتشخيص دراسة من بالكلية االستراتيجية الخطة اعداد فريق أعضاء انتهى أن بعد

 لزيارة الخارجية المراجعة تقرير و المستفيدة الفئات رأي على استنادا   و للكلية الداخلية البيئة في تيجيةاالسترا

 الخطة من تنفيذه تم ما بعد الضعف ومجاالت القوة مجاالت تحديد تم 21/12/2016-19 بتاريخ االعتماد

 :االتي النحو على البيئي التحليل لهذا االستراتيجية الدالالت استخالص يمكنو .التنفيذية
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 نقاط القوة والضغف

قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

لها   تم إنشاء وحدة حديثة للتخطيط االستراتيجي -1 التخطيط االستراتيجي-1

  هيكل تنظيمي و مقر.

تم نشرها ومناقشتها مع  للكلية رؤية ورسالة  -2

األطراف المعنية الداخلية والخارجية، ووضعت 

 الكلية آلية حديثة لمراجعتها.

للكلية خطة استراتيجية جديدة شارك في وضعها  -3

 كل لفئات المستهدفة.

0.9 

 

عدم عرض نتائج التحليل البيئي على  -1 2.7 3

 األطراف المعنية الداخلية والخارجية.

ة عن راي الفئات عدم اجراء دراسة رجعي -2

 المستهدفة في الخطة االستراتيجية.

محدودية التوعية بالخطة االستراتيجية بين  -3

 الفئات المستهدفة.

 

0.9 2 1.8 

 للكلية هيكل تنظيمي معتمد ومعلن.-1 القيادة و الحوكمة-2

نمط القيادة الحالية ديموقراطي وتتبع االدارة -2

 سياسة الباب المفتوح 

ة و معلنة الختيار القادة يوجد معايير محدد -4

االكادميين واالداريين تم اعتمادها بتاريخ 

 م. 8/7/2014

يوجد معايير تقييم اعضاء هيئة التدريس و  -5

 الهيئة المعاونة معلنة في مجالس االقسام.

عدم تفعيل تقييم اعضاء هيئة التدريس و الهيئة  -1 1.6 3 0.8

 المعاونة.

0.8 2 1.6 

وجود وحدة إلدارة الجودة لها هيكل تنظيمي  -1 إدارة الجودة و التطوير-3

 والئحة داخلية ومقر.

 توجد خطة للتدريب معتمدة و مفعلة-2

 تعد الكلية تقارير سنوية مدعمة بالوثائق.  -3

  2017 – 2016تم إعداد دراسة ذاتية محدثة  -4

 تعكس تطبيق الكلية لمعايير االعتماد.

لكلية و دعمهم اقتناع اإلدارة العليا بالجامعة وا-5

عدم استكمال الخطة التدريبية و تاجيل بعض  -1                                              2.7 3 0.9

 الدورات للعام التالي.

 ب.ضعف قياس االثر و مردود التدري -2

ال توجد خطة للتعامل مع المستفيدين والتشاور  -3

 معهم.

ال توجد آلية محددة العداد كوادر من الهيئة  -4

 المعاونة  لتقييم االداء واجراءات التعزيز.

0.8 2 1.6 
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

الكامل للتطوير وتوكيد الجودة كأداة لتطوير أداء 

 الكلية.

 بالكلية. وجود عدد من المراجعين النظراء-6

عدم تفعيل دور المقيمين الخارجين بالرغم من  -5

 وجود خطة.

ال توجد آلية لقياس مردود برامج تنيمة مهارات  -6

 ى العملية التعليمية .أعضاء هيئة التدريس عل

أعضاء هيئة التدريس و الهيئة -4

 المعاونة

اتفاق نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب مع  -1

 المعدالت المرجعية

وجود بعض الكوادر البشرية المتميزة في  -2

المجال األكاديمي حيث يوحد عدد من اعضاء هيئة 

ن التدريس حاصلون علي شهادات و جوائز علمية ع

ابحاثهم علي المستويين العالمي و المحلي مثل 

اساتذة علي جوائز الدولة التشجيعية و  9حصول عدد 

جوائز الدولة  2جوائز الدولة للتفوق العلمي و  4

جوائز  4جوائز الجامعة التشجيعية و 3التقديرية و 

جوائز دولية كما حصل احد  4الجامعة التقديرية و 

و الفنون  من الطبقة االساتذة علي وسام العلوم 

االولي وأيضا علي نوط االمتياز من الطبقة 

من اعضاء هيئة  4األولي.حيث يوجد يالكلية 

التدريس بالكلية حاصلون علي درجة الدكتوراه في 

 و مجموعة حاصلة على جوائز علمية.  .DScالعلوم 

م. الصادر  2015دليل التفوق للعام االكاديمي  -3

بحثا العضاء هيئة  400من الجامعة يحتوي علي 

التدريس بالكلية في مختلف التخصصات منشورة في 

 .  عدد من الدوريات العالمية

قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس غير  -1 3.6 4 0.9

 مكتملة على موقع الكلية و غير محدثة.

انخفاض نسبة الهيئة المعاونة الى الطالب عن  -2

 المعدالت المرجعية. 

0.8 2 1.6 

 1.6 2 0.8يف الوظيفي فى التعيين عدم استخدام التوص -1 1.6 2 0.8وجود توصيف وظيفي لمعظم الوظائف بالكلية  -1 إلداريالجهاز ا-5
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

 يحدد المسئوليات واالختصاصات

 الرضا الوظيفي لإلداريين. -2

زيادة كفاءة معظم أعضاء الجهاز اإلداري تم  -3

بالكلية في مجال استخدام وسائل التكنولوجيا 

 والمعلومات وذلك من خالل خطة التدريب المعتمدة. 

 والنقل واالنتداب.

عدم بناء الخطط التدريبية لإلداريين على   -2

تحديد االحتياجات الفعلية، كما ال يتم قياس ألثر 

 ومردود التدريب.  

عدم وجود نظام الكتروني لحفظ وثائق  -3

 ومستندات الكلية.

ضعف كفاءة بعض قدامى الجهاز اإلداري  -4

سائل التكنولوجيا بالكلية في مجال استخدام و

 والمعلومات.

عدم التوافق بين خبرة بعض العاملين  -5

 ومتطلبات التوصيف الوظيفي.

توجد آليات محددة  لتحديث مبانى ومعامل الكلية  -1 الموارد المالية و المادية-6

من خالل خطة الصيانة )تحدث دوريا( و التجديد 

 بتمويل الموازنة والجامعة .

ل األمان للمعامل مثل طفايات تم توفير وسائ -2

الحريق و خراطيم المياه في إطار استكمال نظام نظام 

 األمان و الرقابة في مباني ومعامل الكلية.

 يوجد خطة لتنمية الموارد الذاتية. -3

بعض مباني و معامل الكلية في حاجة الى  -1 2.7 3 0.9

 صيانة و تجديد البنية التحتية.

حاجة للتجديد و شبكة الغاز بمعامل الكلية في  -2

 الصيانة

بعض االجهزة العلمية في حاجة الى الصيانة  -3

 و التكهين و االستبدال

ال توجد خطط لتسويق خدمات الوحدات ذات  -4

 الطابع الخاص.

0.8 4 3.2 

المعايير االكاديمية و البرامج -7

 التعليمية

مرحلة  وجود معايير أكاديمية لبرامج -1

قومية  القياسية البكالوريوس)المعاييراألكادمية  ال

2009 NARSوتبني المعايير  ( للبرامج المنفردة

( لكلية العلوم ARS 2015االكاديمية المرجعية )

جامعة عين شمس لبرنامجي الجيوفيزياء و الفيزياء 

محدودية معرفة الفئات المستفيدة بالمعايير   -1 3.6 4 0.9

 االكاديمية

ال يوجد اي تغذية راجعة من المستفيدين  -2

 والطالب بخصوص المعايير االكاديمية .

ال يوجد آلية لمراجعة وتحديث المناهج في  -3

0.8 3                          2.4 
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

و علوم الحاسب و وتبني المعايير االكاديمية 

( لكلية العلوم جامعة القاهرة ARS 2014المرجعية )

االحصاء و الرياضيات و علوم  لبرامج الرياضيات و

 الحاسب و الرياضيات و الفيزياء و علوم الحاسب 

لكلية  ( 2017ARSكما تم وضع معايير ) -2

االستزراع المائي و لبرامج  العلوم جامعة الزقازيق

التقنية الحيوية و جيوبوجيا البترول و المياه والفيزياء 

و الفيزياء الحيوي و الكيمياء و علوم الحاسب و 

( لكلية العلوم جامعة  2017ARSذلك تن تبني )ك

الزقازيق للبرنامجين المميزين و هما جيولوجيا 

البترول و المياه و الميكروبيولوجيا و الكيمياء 

 الحيوي.

 (ARS 2011تم تبني المعايير االكاديمية ) -3

للبرامج  المنصورةلكلية العلوم جامعة 

و  حيوان/كيمياءو  المزدوجة)نيات/ كيمياء

رات/كيمياء و فيزياء/كيمياء وكيمياء/كيمياء حش

 .(حيوي و جيولوجيا /كيمياء

 وجود توصيف للبرامج والمقررات وتقاريرها.-4

تم تحديث الئحة الساعات المعتمدة بدءاً من العام  -4

 2015الدراسي  

برنامج مميز بدأ من  2تم البدأ في تفعيل عدد  -5

 م 2018-2017العام الجامعي 

مج بمرحله البكالوريوس مما تنوع وتعدد البرا -6

يعطي الفرصه لتفعيل بعض البرامج الحديثه التي 

 ضوء البحث والتقدم العلمي والحاجات المجتمعية.

لم يشارك المستفيدون واصحاب المصالح  -4

لعمل والطالب والخريجون في إعداد وارباب ا

المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج 

 والمقررات الدراسية
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

تفي بالمتغيرات التي تتم قي سوق العمل وتلبي 

احتياجات المجتمع وتنميه البيئه المحيطة وتمكن 

 خريج الكليه من المنافسة في سوق العمل.

يوجد مناهج دراسية تغطي معظم الموضوعات  -7

لعلوم األساسية في مختلف التخصصات من ا

والتطبيقية )مثل الكيمياء الحيوية و الميكروبيولوجي 

والتكنولوجيا الحيوية وعلوم البيئة و الفيزياء الحيوية 

و الجيوفيزياء و البترول و المياه و االستزراع 

 السمكي(.

المناهج بنتائج األبحاث العلمية  لبعض يوجد دعم -8

 ألعضاء هيئة التدريس في بعض المقررات.

مت الكلية بتشكيل فريق مراجعيين داخليين و قا -9

خارجيين لبرامج و مقررات الئحة الساعات المعتمدة 

( لمرحلة البكالوريوس. و ذلك لتفادي 2015الجديدة )

نقاط الضعف التي تم مالحظتها اثناء تطبيق الئحة 

و كذلك لتصويب  2009الساعات المعتمدة 

 مالحظات فريق زيارة االعتماد.  

 تشجيع الطالب علي استخدام طرق تعلم مبتكرة. -1 التدريس و التعلم-8

يتم تنظيم رحالت علمية وزيارات ميدانية  -2

 لطالب المرحلة النهائية.

تفادة من البحث واالبتكار في تحسين يتم االس  -3

 جودة التعليم والتعلم.

تنوع وتعدد البرامج بمراحل الدراسات العليا مما  -4

يعطي الفرصة لمواكبة االتجاهات الحديثة في البحث 

لم يتم قياس اثر ومردود برامج تدريب اعضاء  -1 3.6 4 0.9

 هيئة التدريس علي جودة العملية التعليمية بالكلية .

لمي للكتاب ال توجد آلية لمراجعة المحتوي الع -2

الجامعي طبقا للوائح وللنتائج التعليمية المستهدفة 

 منها.

 نسبة المقررات المحولة اليكترونيا صغيرة. -3

وجود الئحتين طالبيتين في المرحلة الحالية  -5

0.8  3 2.4 
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

 العلمي. 

نسبة عدد الطالب الي اجمالي عدد اعضاء هيئة  -1

 التدريس ومعاونيهم بالكلية مناسبة.

المساحة والتهوية المكتبة مالئمة من حيث  -2

 ويوجد بها تصنيف معتمد.

 تشجيع الطالب علي التعليم الذاتييوجد آلية ل -3

من خالل البحث و المقال و و التدريب الميداتي و 

 الرحالت العلمية و المقررات الدراسية.

يتوافر بالكلية عدد مناسب من المعامل والقاعات  -4

 الدراسية.

 يتوفر عدد مناسب من اجهزة الحاسب. -5

ود ميزانية سنوية لشراء الكتب العلمية وج -6

 الحديثة في كافة تخصصات الكلية.

تم تزويد معظم القاعات الدراسية بوسائل  -7

مساعدة واألدوات المساندة للتعليم مثل داتا شو 

 واللوحات البيضاء.

تم تجديد وصيانة عدد من المعامل  بالكلية  -8

 وجاري استكمال صيانة و تجديد باقي المعامل حسب

الخطة الموضوعة و الخطة العامة للجامعة وذلك   

لتقدم المعامل الخدمات الالزمة إلجراء التجارب 

 العملية وإكمال منظومه التعليم. 

يمثل عبئا متزايدا علي أعضاء هيئة التدريس 

 ومعامل ومدرجات الكلية.

ال يوجد استراتيجية لتنمية المهارات اللغوية  -6

 لمنقولة للطالب.وا

ال توجد آلية الستغالل امكانيات الكلية من  -7

الموارد البشرية المتاحة ومن العاملين 

 الحاصلين علي درجات بعد البكالوريوس.

 ال يوجد نظام استعارة خارجية للطالب . -8

ال يوجد نظام شامل للصيانة والتجديد لألجهزة  -9

بالمعامل ويتوقف معظمها لعدم توفر قطع الغيار 

 الزمة.ال

نقص المهارات لدي الطالب في مجال  -10

 اللغات األجنبية.
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

وجود قواعد و آلية معلنة بوسائل مختلفة لقبول  -1 الطالب و الخريجون-9

وتحويل وتوزيع للطالب، ووجود قواعد موضوعية 

لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة مدعمة 

 باإلرشاد األكاديمي والتسجيل األلكتروني.

األوراق االمتحانية تغطي النتائج التعليمية  -2

 المستهدفة.

تنوع أساليب  التقييم مثل االمتحانات النظرية  -3

والتطبيقية والشفهية واألعمال الفصلية والمشروعات 

 و البحوث.

تم وضع آلية لنظام وضع االمتحانات  -4

 ومراجعتها.

 التصحيح يتم في غرف الكنترول طبقا للقواعد. -5

في بعض  للطالب كوين الشخصيللتيوجد تقويم  -6
 .  المقررات العملية

وجود آليات لمراجعة نتائج االمتحانات في حالة  -7

  شكاوي الطالب.

نتائج االمتحانات النهائية في جميع البرامج  -8

 مقبولة

( و مفعلة)مشهرة و للخريجين  جمعيةيوجد  -9

 .وحدة لمتابعة الخريجين

يوجد دعم اجتماعي)صندوق التكافل من خالل  -10

اية الشباب( ومالي للطالب )من خالل دعم رع

 الكتاب الجامعي( كما يوجد نادي للعلوم.

توجد ساعات مكتبية معلنة للطالب )من خالل  -11

عدم مشاركة الطالب و الخريجون فى اعداد  -1 3.6 4 0.9

 وتطوير البرامج التعليمية.

في بعض المقررات ال تقيس الورقة االمتحانية  -2

 جميع النتائج التعليمية المستهدفة .

طرق تقييم الطالب المتبعة التتناسب مع طبيعة  -3

 كل المقررات.

عدم االستعانة بممتحن خارجي في االمتحانات  -4

 التطبيقية وفي تقييم مشروع التخرج .

يوجد نماذج لإلجابة لالمتحانات في بعض  ال -5

 المقررات .

 

0.8 4 3.2 
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

 الجداول الدراسية المعلنة(.

دعم االنشطة الطالبية من خالل اتحاد طالب  -12

لقيام بانشطة ثقافيه وفنيه ل و رعاية الشباب الكلية

 واجتماعيه ورحالت.

 ينمرتبط  و المكتبة عملين للحاسب اآلليوجد مي -13

 م خدمات للطالب.يتقدلبشبكة اإلنترنت 

وجود ميزانية للرحالت العلمية مما يساعد  -14

 الطالب على التعرف على بيئة العمل الخارجية.

لعلمي و االتشطة البحث ا-10

 العلمية

تتبع الكلية إجراءات لنشر ثقافة حقوق الملكية  -1

 الفكرية والنشر والمحافظة عليها

توجد انشطة بحثية في األقسام المختلفة بالكلية  -2

بعضها يعكس احدث ما تم التوصل إليه في مجال 

التخصصي واخري تتعلق بحل بعض المشاكل 

 الموجودة بالبيئة المحيطة..

كلية على المركز االول في النشر حصول ال -3

 الدولي على مستوي الجامعة.

توجد خطة بحثية تتفق مع الخطة البحثية  -4

 للجامعة.

الكلية تمتلك نظام أو آلية واضحة لتوفير التمويل  -5

لالبحاث وتوجد امثلة لبعض الجهود المبذولة لتوفير 

مصادر تمويل حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بعمل  

شتركة مع جهات علمية دولية عن بحوث علمية م

طريق المنح أو باتصالت شخصية أو باألشتراك في 

مشاريع بحثية ممولة من حهات أجنبية مثل ) 

محدودية قاعدة بيانات النشاط العلمي و البحثي  -1 3.6 4 0.9

 ألعضاء هيئة التدريس

ال توجد سياسات واضحة لتشجيع أعضاء هيئة  -2

التدريس والهيئة المعاونة على إجراء أبحاث 

بين األقسام مشتركة سواء فى ذات القسم أو 

 والكليات المختلفة. 

 ضعف مصادر التمويل لألبحاث  -3

الدعم المقدم من قبل الكلية لتغطية تكاليف  -4

 اإلشتراك فى المؤتمرات محدود . 

ضعف النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس و  -5

 الهيئة المعاونة في المؤتمرات العلمية.

الدعم المقدم من قبل الكلية لتغطية تكاليف   -6

ث الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه األبحا

 محدود .

عدم وجود خطة وآلية واضحة لمعرفة   -7

 إحتياجات المجتمع المحلى للنشاط البحثى . 

0.8 3 2.4 
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

STDF, FP7, TDMPUS مشروعات  7( الجراء

م. كذلك   2014 – 2009بحثية في الفترة 

مشروع( الممولة من صندوق  44المشروعات )عدد 

جامعة في الفترة من الدراسات العليا و البحوث بال

بحثاً  28م. وقد تم نشر عدد  2013 – 2007

باالشتراك مع مؤسسات علمية دولية في الفترة من 

م. و تم االنتهاء من بعض المشاريع  2014 – 2009

 و مازال البعض االخر جاري العمل بهم. 

يتم تنظيم  مؤتمرات  سنوية سواء من قبل  -6

س لقسم االقسام مثل المؤتمر العالمي الساد

 الرياضيات.

تقوم الكلية بإصدار ثالث مجالت علمية محكمة  -7

 بصفة منتظمة. 

عدم وجود سياسة واضحة للكلية لزيادة  -8

مواردها عن طريق مشاركة المستفدين للمساهمة 

فى تمويل وتنفيذ واإلستفادة من األبحاث المختلفة 

 عضاء هيئة التدريس . التى يجريها أ

ضعف ميزانية البحث العلمي عامة مع الزيادة  -9

في تكلفة األبحاث واعتماد الباحثين علي مواردهم 

 الشخصية في البحث العلمي. 

عدم وجود معمل مركزي مجهز و  -10

قصور األجهزة العلمية الحديثة على األقسام 

 المختلفة.

عد معلنة وموثقة للقبول ببرامج لدى الكلية قوا -1 الدراسات العليا-11

 الدراسات العليا.

يوجد عدد من برامج الدبلوم و الماجستير و  -2

 الدكتوراه  تلبي حاجة سوق العمل.

 للدراسات العليا  تبنت الكلية المعايير االكاديمية  -3

QAAP. 

وافد في الدرجات العلمية  27يسجل عدد  -4

 المختلفة. 

قييم برامج عدم مشاركة الخريجين في ت -1 2.1 3 0.7

 الدراسات العليا بالكلية لتطويرها.

الطالب و جذب  وحدة لرعايةعدم وجود  -2

 الوافدين.

0.7 2 1.4 

المشاركة المجتمعية و تنمية -12

 البيئة

توجد خطة معتمدة و معلنة لخدمة المجتمع و  -1

 فيذها دوريا.تنتنمية البيئة يتم متابعة 

 تم توفير وسائل األمان للمعامل مثل طفايات -2

محدودية تفعيل وحدة ادارة األزمات  -1 2.7 3 0.9

 . تهاوالكوارث وخط

ال توجد وحدة اتصال فعال بالمجتمع المدني  -2

0.7     2                                                                                                                                                                                                                                                                1.4 
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

الحريق و خراطيم المياه في إطار استكمال نظام نظام 

 األمان في المعامل. 

قيام الكلية من خالل مركز البحوث والدراسات  -3

فى مجال خدمة المجتمع  العلمية بتقديم االستشارات

 وتنمية البيئة. 

تنظم الكلية مؤتمرا للبيئة بصفة دورية كل عام و  -4

 لثالثة عشر.انتهت دورته الثانية عشر و معلن عن ا

يقدم قسم الرياضيات بالكلية برنامج تدريبي علي  -5

الحاسب اآللي لطالب الدراسات العليا لمختلف 

 تخصصات كليات الجامعة.

يشارك في مهرجان البيئة السنوي الذي تنظمة  -6

الجامعة و تقوم الكلية أثناء المؤتمر بزيارات ميدانية 

)  لبعض قرى المحافظة و جمع عينات بيئية مختلفة

مياه ترع و صرف زراعي( و تحليلها  –مياه شرب 

لمساعدة األهالي و المحافظة على سالمتهم الصحية و 

 البيئية.

تحتفل الكلية سنويا بعيد الخريجين من خالل  -7

رابطة الخريجين بالكلية و يتم تكريم اوائل االقسام 

 العلمية بالكلية.

يتم عقد دورات تدريبية في مجال استخدامات  -8

ات الميكروسكوب االلكتروني و االستزراع وتطبيق

 الميكروبي و الكيمياء الحيوية  .

زيارة طالب المدارس الثانوية لالطالع على  -9

 دواليب العرض والمعامل و االجهزة المختلفة بالكلية.

والمؤسسات ذات الصلة وارباب العمل 

 واصحاب المصلحة.

ت لمعرفة رأي المستفيد النهائي ال توجد آليا -3

 عن انشطة الكلية في مجال خدمة المجتمع.

محدودية تطبيق البحوث العلمية ألعضاء هيئة  -4

التدريس بالكلية لعدم وجود نظام فعال لالتصال 

 بين الكلية ومنظمات األعمال.

ضعف تسويق خدمات الوحدات ذات الطابع  -5

 .الخاص

لعمل عدم وجود دراسة عن مدى اقبال سوق ا -6

 على خريجي الكلية.

ضعف مشاركة االطراف المجتمعية فى  -7

لمرحلتي  اعداد وتطوير البرامج التعليمية

 .البكالوريوس و الدراسات العليا
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قوة  االحتمالية Strengths    نقاط القوة المعيار 

 التأثير

الوزن 

 النسبي
 نقاط الضعف 

Weaknesses    

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

تقوم الكلية ممثلة في قطاع شئون البيئة برصد  -10

المشاكل البيئية في بعض القرى بالمجتمع المحيطة و 

 ح حلول لها.اقترا

دراسة عن دور ادارة شئون خدمة المجتمع يوجد  -11

  وتنمية البيئه واحتياجات المجتمع المحيط

 

 .“ 2.41”غ إجمالي النقاط وتعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية للكلية, أن الوضع اإلستراتيجي الداخلي  للكلية أقرب ألى المتوسط ويبل
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 : لالستبيانات االحصائي التحليلنتائج 

ًالزقازيقًجامعةًالعلومًبكليةًالبكالوريوسًمرحلةًطالبًرضاًلقياسًإستقصاء:ًاولاً

 المحاور
موافقً
 %تماما

%ًموافق  %ًالىًحدًما 
ًغيرًموافق

% 
 %ًلًأعلم

 8 8.5 51.1 31.0 1.4 القبولًسياسات

 10 27.9 39.4 22.7 0.0 التحويل

 5.5 8.2 37.3 25.3 3.7 المحاضراتًمواعيدًوًبمحتوىًاللتزام

ًالبيئةًوًالتعليمًتكنولوجياًوًالتدريسًطرق
 التعليمية

0.0 21.7 25.0 23.7 3 

 10 38.2 42.2 15.1 0.0 التدريسًقاعاتًوًالمعاملًوًالمختبرات

 5 40.5 40.0 25.0 0.0 الذاتيًالتعلمًفاعليةًوًتوجهات

 30 3.9 29.3 16.1 2.8 األكاديميًاإلرشاد

 5 5.0 85.0 5.0 0.0 العدديةًالكثاقة

 20 29.2 37.0 13.8 0.0 الطالبيةًاألنشطة

ًالشفافيةًوًالفصليةًاألعمالًوًالمتحانات
 المقرراتًتقييمًعند

5.8 20.7 40.8 20.0 12.7 

 25 2.7 29.7 16.5 1.1 التميزًتشجيع

 2.8 20.0 52.1 22.8 2.3 االعدالةًوًيزالتميًعدمًسياسات

 - 28.9 74.9 6.5 1.5 المعلوماتًاتاحة

 - 16.0 32.0 36.0 6.6 بالمكتبةًالمتاحةًالتسهيالت

 11.3 30.0 34.8 19.6 4.3 اإلدارةًمصداقية

 10 20.0 36.1 28.0 5.5 الصحيةًالخدمات

 10 32.0 20.9 6.7 5.4 المرافق

 :يليًكماًالحصائيًالتحليلًوتمًمتحدًمحورًأنهمًعلى(ًموافقًغير)ًو(ًعلمأًل)ًجمعًتم:ًًمالحظة  

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 على لكل والضعف القوة نقاط تحديد يمكن حتى االستبيان في الموضحة المحاور من محور لكل الفرعية للعناصر تحليل اجراء تم اكم

 :المبين النحو على لها، المناسب االجراء اتخاذ يتم وبالتالى حده

ً

ً
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ً

 

ً:التعليق

 هي و عنها االستبيان تم التي المحاور من% 40 عن الطالب رضا عدم اإلحصائي التحليل أظهر

 مصداقية و الطالبية ألنشطةا و الذاتي التعلم فاعلية و توجهات و التدريس قاعات و المعامل و المختبرات

. الطالبية االنشطة في التدريس هيئة اءاعض مشاركة لعدم الطالب رضا عدم اتضح كما. المرافق و اإلدارة

 في خاصة الطالب فهم عدم إلى يرجع قد االستقصاء اسئلة على الطالب إجابات قي واضح تضارب هناك وكان

 .المستهدفة التعليمية المخرجات لمفهوم األولى المستويات
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ً

اً ًزيقالزقاًجامعةًالعلومًبكليةًالعلياًالدراساتًطالبًرضاًلقياسًإستقصاء:ًثانيا

 لًأعلم غيرًراض متوسطة كبيرة كبيرةًجدا المحاور

 31 32.3 29.7 6 - العلميًالشرافًوًالتسجيل

 2 50.0 38 7 3 المقرراتًوًالبرامج

 22 53.9 21.1 3 - البحثيةًالعمبية

 5 47.6 42.4 8 3 التعليميةًالعملية

 35 37.5 11.5 15 1 الدراسيةًللبرامجًالداعمةًالوسائل

 40 24.2 30.8 5 - الكاديميًفالشرا

 12 50.8 31.2 3 3 المتحاناتًنظام

 32 51.7 14.3 2 - القرارًاتخاذًفيًالمشاركةًتشجيع

 16 56.7 20.3 7 - التدريبًفرص

 18 37.8 34.2 7 3 التصالًوسائل

 40 51.1 8.9 - - الطالبيًالدعمًأنظمة

 7 59.2 24.8 6 2 التنافسيًالجامعةًوضع

 5 55.2 30.2 6 - اخرىًخدمات

ً

ًًًًًًاستقصاءًرضاًطالبًالدراساتًالعلياً-ًكليةًالعلومً-جامعةًالزقازيق

32.3

50.0
53.9

47.6

37.5

24.2

50.8 51.7
56.7

37.8

51.1

59.2
55.2

0

10

20

30

40

50

60

70

أوال : نظام

التسجيل

واإلشراف

العلمي

ثانياً :

البرامج /

والمقررات

الدراسية

ثالثاً : كفاءة

العملية

البحثية

رابعا :

العملية

التعليمية

خامسا :

الرضا عن

الوسائل

الداعمة

للبرنامج

سادسا :

اإلشراف

األكاديمي 

سابعا : نظام

االمتحانات

ثامنا : تشجيع

الجامعة لطال

ب الدراسات

العليا 

للمشاركة في

تاسعا :

فرص

التدريب

عاشرا :

وسائل

االتصال

الحادي عشر

: أنظمة الدعم

الطالبي

للدارسين

الثاني عشر :

وضع

الجامعة

التنافسي

الثالث عشر:

الخدمات

األخرى

%

كبيرة جدا )4( %

كبيرة )3( %

متوسطة )2( %

غير راض )1( %

ال أعلم )0( %

 

ً:التعليق

 اولهم و االستقصاء بنود من% 38 عن العليا الدراسات طالب رضا عدم االحصائي التحليل أظهر

 وكان. المقررات و البرامج و البحثية العملية كفاءة و التدريب فرص كذلك العالمي ترتيبها و الجامعة وضع

 الدراسات طالب عينة ان التحليل اظهر بينما. مختلفة ببنس االستقصاء بنود من% 26 عن متوسط الرضا
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 و الجدية لعدم او منهم المطلوب فهم لعدم ذلك يرجع قد و االستقصاء بنود من% 20.4 معرفة بعدم افادوا العليا

 .االستقصاء لبنود تعريفية ندوة عقد بعد االستبيان إعادة يستدعي ذلك

ً

ًثالثا ًجامعةًالعلومًبكليةًالمعاونةًوالهيئةًلتدريساًهيئةًأعضاءًرضاًلقياسًستقصاءإ:

 الزقازيق

 المحاور
موافقً

 تماما
 لًاعلم غيرًموافق الىًحدًما موافق

 - 17.3 43.9 33.3 5.5 اإلجراءاتًوًاألنظمة

 - 16.9 47.6 28.6 7.1 :لإلدارةًالقياديًالنمط

 - 23.0 44.4 20.8 5.6 :البحثيةًوًاألكاديميةًالخدمات

 - 30.8 48.7 15.3 5.1 :الحوافزًوًالترقيات

 - 10.4 36.2 15.0 5.2 ًالبتكارًدعمًعلىًالكليةًحرص

 - 15.1 51.5 24.6 8.8 :التنميةًوًالتدريب

 - 11.8 33.2 20.5 9.5 :المرؤسينًوًالرئيسًوًاألفرادًبينًالتصال

 - 12.6 38.8 34.4 14.2 :الزمالءًوًالرؤساءًمعًالعالقة

 - 14.3 54.0 25.7 6.0 :الذاتًتحقيقًوًالتقدير

 - 21.2 51.7 20.9 6.2 :العملًمناخ

 - 46.2 38.6 10.6 4.6 :الراتب

 - 37.4 46.2 11.3 5.1 :العملًمكان

 - 37.4 46.2 11.3 5.1 :أخرىًخدمات
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 القوة قاطن تحديد يمكن حتى االستبيان في الموضحة المحاور من محور لكل الفرعية للعناصر تحليل اجراء تم كما

 :(تم ما لكل حصرا وليس كامثلة)  المبين النحو على لها، المناسب االجراء اتخاذ يتم وبالتالى حده على لكل والضعف
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ً:التعليق

في حالة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة، فقد أوضح التحليل االحصائي درجة كبيرة من عدم 

والخدمات االخرى خاصة محور الرعاية الصحية. بينما كانت الموافقة الى  الرضا العام عن الراتب ومكان العمل

حد ما على المناخ العام للعمل والخدمات المقدمة في مجال البحث العلمي و كذلك الدور الفعال للدورات التدريبية 

 و اتاحتها لجميع اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

اً  الزقازيقًجامعةًالعلومًبكليةًوالعاملينًاإلداريةًالهيئةًءأعضاًرضاًلقياسًإستقصاء:ًرابعا

 اإلستقصاءًبنود/ًًالرضاءًدرجات
ًكبيرة

 (4)ًجدا
 (3)ًكبيرة

ًمتوسطة

(2) 
ًراضًغير

(1) 
 (0)ًأعلمًل

 1 28.3 24.3 19.7 26.7 اإلنجازًعنًالرضا:ًًأول

اً  4.3 38.4 11 26.3 20 والتقديرًالعترافًعنًالرضا:ًًثانيا

اً  3.5 28 23 25.5 20 العملًعنًالرضا:ًًثالثا

اً  3.5 22.5 41 15.5 17.5 العملًمسئولياتًعنًالرضا:ًًرابعا

اً  5.4 56.1 2.1 19.7 16.7 الوظيفيًالترقيًعنًالرضا:ًًخامسا

اً  4.7 31 28 18.9 17.4 الوظيفيًالنموًفرصًعنًالرضا:ًًسادسا

اً  9.1 32.1 31.5 9.2 18.1 العملًوإجراءاتًأنظمةًعنًالرضا:ًًسابعا

اً  6.5 20 16 30 27.5 المتبعةًاإلشرافًطرقًعنًالرضا:ًًثامنا

 8 51.7 21 6 13.3 تتقاضاهًالذيًالراتبًعنًالرضا:ًًتاسعا

ًالصحيةًالرعايةًعنًالرضا:ًًعاشرا
 والجتماعية

12.5 3 31 40 13.5 

ًالعملًظروفًعنًالرضا:ًًعشرًحادي
 الماديةًوبيئته

36.8 18.6 21.5 18.4 4.7 
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 :التعليق

 و الراتب و الوظيفي الترقي عن عام رضا عدم االدارية بالهيئة الخاص االحصائي التحليل و االستبيان أوضح

 العمل ظروف عن كبيرة بدرجة الرضا اإلحصائي التحليل أظهر كما.التقدير و االعتراف يليهم الصحية الرعاية

ً .اليهم الموكلة العمل مسؤليات عن% 40 من اكبر بةبنس متوسط رضا و المادية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 ثانيا: تحليل البيئة الخارجية

الخطة اإلستراتيجية بالكلية من دراسة وتشخيص وتحليل المتغيرات تحسين بعد أن انتهى أعضاء فريق 

هات الخارجية , ومن ثم تحديد والعوامل اإلستراتيجية في البيئة الخارجية للكلية بنائاً على لقاءات و استبيانات للج

الفرص والتهديدات, يمكن استخالص الدالالت اإلستراتيجية لهذا التحليل البيئي موضحة الفرص و التهديدات 

ًعلى النحو األتي:

    الفرص المتاحة

OPPORTUNITIES 

قوة  االحتمالية

 التاثير

الوزن 

 النسبي

قوة  االحتمالية THREATSالتهديدات المحتملة    

 تاثيرال

الوزن 

 النسبي

زيادة االهتمام  -1

المحلي واإلقليمي والعالمي 

بأهمية ضمان الجودة 

والتحسين المستمر في 

 منظومة العملية التعليمية.

طرح مشروعات  -2

للتعاون مع وزارة التعليم 

العالي والبنك الدولي 

واالتحاد األوربي لتوكيد 

 الجودة. 

وجود هيئات  -3

حكومية واستثمارية في 

تحتاج الى مرجعية  االقليم

 استشارية علمية.

وجود منطقة  -4

العاشر من رمضان 

كنموذج لسوق عمل مفتوح 

للدراسات وتصدير 

 الخريجين. 

استمرارية مكتب  -5

التنسيق يوفر ضمان 

استمرار الدعم الحكومي 

للكلية خاصة لما تتميز به 

الكلية من طبيعتها العلمية 

 والتطبيقية. 

وجود هيئات  -6

لتنافسية ممولة للمشاريع ا

 محلية ودولية. 
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تواضع اإلنفاق الحكومي علي  -1

التعليم الجامعي مقابل زيادة 

مضطردة في أعداد الملتحقين فيه مما 

يؤثر علي جودة الخدمة التعليمية 

 المقدمة. 

ارد المالية الالزمة ندرة المو  -2

لصيانة البنية التحتية  واألجهزة 

 العلمية. 

الزيادة المحتملة في أعداد الطالب   -3

الملتحقين بالكلية مما يزيد من 

الضغط علي اإلمكانيات والموارد 

المتاحة ويؤثر سلبيا علي الخدمات 

 المقدمة للطالب.

ات التدهور المستمر في مستوي  -4

الطالب القادمين من مرحلة التعليم ما 

قبل الجامعي واالعتماد علي التلقين 

مما يقلل من قدرة الطالب علي 

 اإلبداع واالبتكار والبحث العلمي.

جذب الجامعات الخاصة ألعضاء   -5

هيئة التدريس من الكليات و اإلعارة 

 الممتدة إلي جامعات خارج الوطن.

ين عدم التوازن بين أعداد الخريج  -6

من التخصصات المختلفة 

 واالحتياجات الفعلية لسوق العمل. 

إنشاء جامعات خاصة جديدة في   -7

نفس اإلقليم تحتوي علي تخصصات 

 جاذبة للطالب. 

المتغيرات االقتصادية العالمية  -8

 وارتفاع االسعار.
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وتعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية للكلية, أن الوضع اإلستراتيجي الخارجي  للكلية أقل من 

 “.2.5”ما يعكس البعد عن القيمة المتوسطة والتي تؤخذ على أنها  وهو“ 2.0” المتوسط ويبلغ إجمالي النقاط 

 تحليل الفجوة

خطوة هو تقييم الفرق بين الوضع الحالى والمستهدف الوصول إليه, وذلك بالنسبة لمعايير الهدف من هذه ال

 االعتماد المتمثلة فى اآلتى:

 القدرة المؤسسية  (1

 الفاعلية التعليمية (2

،و كذلك  معايير االعتماد الموصى بها من قبل الهيئة القومية لالعتماد مرجعية أساسية بإتخاذ  فقد تم تحليل الفجوة

ومقارنتها مع وضع الكلية في بداية  قرير النهائي لزيارة االعتماد من قبل الخيئة القومية لضمان جودة التعليمالت

وبناء على  م.  2016/ 21/12-19 فريق زيارة االعتماد للكلية بتاريخالخطة االستراتيجية الخمسية طبقاً لتقرير 

 : التالى ذلك تم تحديد الفجوات بالجدول

 

 ء معايير الجودة:نسبة استيفا

 الفجوة % نسبة اإلستيفاء% المعيار مسلسل

 60 40 التخطيط األستراتيجي 1

 30 70 القيادة والحوكمة 2

 60 40 إدارة الجودة و التطوير  3

 40 60 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة   4

 30 70 الجهاز اإلداري 5

 40 60 الموارد المالية و المادية 6

 30 70 و البرامج التعليمية معايير األكاديميةال 7

 30 70 التدريس و التعليم  8

 35 65 الطالب و الخريجون 9

 20 80 البحث العلمي واألنشطة العلمية 10

 35 65 الدراسات العليا 11

 30 70 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة 12

ً

ً

ً
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 تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات ً-

مع األهداف اإلستراتيجية و تقرير زيارة اإلعتماد لوضع الراهن للكلية طبقاً لنتائج التحليل البيئي بمقارنة ا

 المستهدفة تم تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات طبقا لما يلي: 

 أداء مؤسسي كفء  -اوال:

لنة لتنفيذ ومتابعة الحاجة إلي تفعيل اللجان التابعة لوحدة إدارة الجودة ووجود سياسات وآليات واضحة ومع -1

 وتقويم عمل هذه اللجان.

 الحاجة الى اجراء صيانة شاملة لمباني الكلية واعادة تنظيمها. -2

)وحدة القياس و التقويم/وحدة االرشاد االكاديمي/وحدة التخطيط  وحدات إدارية حديثة تفعيلالحاجة إلي  -3

 لدعم العملية التعليمية.  لمجتمع(االستراتيجي/وحدة االزمات و الكوارث/وحدة شئون البيئة و خدمة ا

 الحاجة إلي إعداد شبكة نظم معلومات متكاملة موحدة بالكلية تربط بين األقسام العلمية واألقسام اإلدارية. -4

 ضرورة تنمية الموارد التكنولوجية للكلية.  -5

 وحدة للتدريب بالكلية.  تفعيلضرورة  -6

 ن واإلداريين العاملين بالكلية. الحاجة إلي وضع آليات وبرامج زمنية لتدريب الفنيي -7

 داخلية بالكلية.  و سالمة ضرورة إنشاء وحدة امن -8

 تطوير وحدة الخدمات البيئية واالستشارات العلمية والوحدات ذات الطابع الخاص. -9

تطويرالخدمات اإللكترونية للطالب الجراءات لتسجيل للمقررات الدراسية والحصول علي النتائج  -10

 والشهادات العلمية.

 وضع نظام الستغالل جميع االمكانيات المتاحة. -11

 البنية التحتية للكلية وتطويرها.صيانة االهتمام ب -12

 .و العمل على تحقيقها عقد المؤتمر العلمي للكلية بصفة منتظمة وتوثيق التوصيات الصادرة عنه -13

 ثانيا: بيئة تعليمية متطورة 

حلتي البكالوريوس والدراسات العليا تتجاوب مع الحاجة لوضع المعايير الحاكمة لطرح برامج جديدة لمر -1

 التغيرات المستمرة في سوق العمل. 

 الحاجة إلى وضع خطة لتحسين مهارات اللغة االنجليزية للطلبة. -2

 الحاجة إلي إمداد الطالب بخدمات تدريبية تزيد من قدراتهم التنافسية في سوق العمل.  -3

 رض والحواسب اآللية الحديثة.ضرورة إنشاء معامل طالبية مجهزة بأجهزة الع -4
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 ضرورة التوسيع في إعداد مقررات إلكترونية وزيادة أساليب التعليم عن بعد.  -5

 الحاجة إلي وجود قاعدة بيانات خاصة بالطالب والخريجين.  -6

 تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي لمرحلة الدراسات العليا بالكلية.  -7

 الشبكة وتحديثها. الحاجة إلي تطوير مكتبة الكلية ورفع كفاءة  -8

 ضرورة تحديث وتطوير وسائل التعليم والتعلم.  -9

 تحديد لجنة لمناقشة المعايير القياسية وتحديد كيفية تصميم البرامج باستخدامها.  -10

مناقشة البرامج االكاديمية والنتائج التعليمية المستهدفة مع كل المعنيين والمستفيدين من الخدمة والحصول  -11

 هم.على تغذية راجعة من

للبرامج و المقررات بطريقة سليمة وباالستعانة   ILOsتصميم مصفوفة النتائج التعليمية المستهدفة   -12

 بخبراء للدعم الفني والتدريب في هذا المجال.

 ادخال نظام التقويم التكويني في تقييم الطالب. -13

 االوراق االمتحانية يجب ان تقيس النتائج المستهدفة. -14

 تكون مناسبة لمقرر.تعدد طرق التقيييم وان  -15

 االستعانة بمراجع خارجي في تقييم المقررات. -16

 مراعاة وجود معايير محددة ومعلنة لتقييم مادة المشروع وكذلك االمتحانات الشفهية. -17

 ضرورة وجود نموذج لالجابة بالكنتروالت وموضح به الدرجات.                          -18

 متميزين.ايجاد آلية للطلبة المتعثرين وتشجيع ال -19

 البد من وجود آلية لمراجعة الورقة االمتحانية. -20

 البد من االستفادة بالتغذية الراجعة للطالب. -21

 زيادة فرص التدريب العملي لرفع كفاءة الخريج. -22

 عملية التقييم البد ان تقيس جميع النتائج التعليمية المستهدفة -23

 لمختلفة ومستويات الطالب.نظام التقييم البد ان يكون واضحا للطالب ويقيس المهارات ا -24

 وضع آلية لتدريس المواد المساندة للتعلم مثل اللغة وتكنولوجيا المعلومات واالتصال. -25

 مراجعة البرامج لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة منها. -26

 تطبيق االليات المتاحة لبحث شكاوى الطالب. -27

 الراجعة للطالب.                       وضع نظام الستبيان الطالب وكذلك االستفادة من التغذية   -28
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 وضع سياسة واضحة لتشجيع الطالب على التعلم الذاتي. -29

 وضع آلية لمراجعة المواد المساندة للتعلم لتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة. -30

 وضع آلية لتدريب الطالب واالهتمام بالرحالت العلمية.               -31

ر وكذلك لتشجيع الطالب المتفوق ودعم الطالب من ذوي االحتياجات وضع آلية لدعم الطالب المتعث -32

 الخاصة.

 تحسين الخدمة بالمكتبة. -33

 توفير مساحة في الجدول الدراسي للمشاركة في االنشطة الطالبية. -34

 توفير اجهزة حاسب و كذلك نقط اتصال باالنترنت للطالب. -35

 دعم المعامل باالجهزة واالمكانيات. -36

تعليم االلكتروني للتخلص من ظاهرة زيادة اعداد الطالب و الدروس وضع سياسات محددة لل -37

 الخصوصية.

 تفعيل دور المقيم الخارجي. -38

استخدام تكنولوجيا المعلومات النجاز مهام وحدة ضمان الجودة في استبيانات الطالب وتقارير المقررات  -39

 والبرامج الكترونيا.

 ثالثا: مفاهيم إدارة جودة مفعلة 

 لألقسام العلمية. المقترحة ين الخطة اإلستراتيجية للكلية والخطط اإلستراتيجية ضرورة الربط ب -1

الحاجة إلي تدريب كوادر لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية ووضع آليات متابعة تنفيذ الخطة لضمان  -2

 نجاحها. 

 المعاونة. الحاجة إلي استحداث آليات متابعة وتقييم أداء والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة  -3

 ضرورة مراقبة فعالية البرامج العلمية باألقسام العلمية.  -4

 ضرورة إعداد دراسة ذاتية للكلية كل عام. -5

 ضرورة نشر وإعالن رسالة ورؤية الكلية.  -6

 تأهيل الكلية لالعتماد األكاديمي.  -7

 السابقة. االستعانة بمركز ادارة الجودة لتقييم ما تم انجازه من متطلبات الجودة خالل المرحلة -8

 تحديد معايير الختيار وتعيين المناصب االدارية العليا بالكلية. -9

 اعداد ونشر معايير اختيار منسق للبرامج داخل االقسام.  -10
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 .و تفعيل اآلليةاعداد مكتب لتلقي شكاوي الطالب ومقترحاتهم -11

 وضع نظام واضح وفعال للمراقبة الداخلية والتقييم الذاتي. -12

 ة الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة.تعزيز التعاون بين وحد -13

 توثيق كل انشطة الجودة. -14

 استكمال تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة. -15

 رابعا: أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة ذات قدرات متميزة

 دعم وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في برامج تبادل األساتذة مع الجامعات األجنبية.  -1

 أعضاء هيئة التدريس في اللغة االنجليزيةرفع قدرات  -2

 تدعيم البحوث المشتركة بين التخصصات المختلفة داخل وخارج الكلية.  -3

 ضرورة تعزيز المؤتمرات الداخلية والمؤتمرات الدولية.  -4

 وضع آليات وبرامج زمنية للتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -5

 على كيفية اعداد توصيف البرامج والمقررات. تدريب اعضاء هيئة التدريس -6

 بحث علمي متميز خامسا:

 ضرورة التوسع في البحوث واالستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها.  -1

 الحاجة إلي تحديث خطط البحث العلمي باألقسام لتغطية معظم المجاالت في قطاع العلوم الحديثة.  -2

 ن بالدراسات العليا لمواصلة الدراسة بعد التخرج. الحاجة إلي وضع خطط وآليات لزيادة الملتحقي -3

 الحاجة إلي وضع آليات لزيادة الملتحقين بالدراسات العليا من الوافدين من خارج الوطن.  -4

 ضرورة وضع آليات لزيادة مساهمة الوحدات ذات الطابع الخاص في تدعيم الموارد المالية للكلية. -5

تتماشى مع تلك المذكورة في الجامعة وفي نفس الوقت تحقق  عمل خطة استراتيجية شاملة للبحث العلمي -6

 رسالة الكلية واالهداف االستراتيجية لها.

 تحسين الخطط البحثية لالقسام في ضوء الخطة البحثية للكلية -7

مراجعة رسالة الكلية وتوضيح الدور الذي تقوم به فيما يخص البحث العلمي واالنشطة العلمية والذي  -8

 ع رسالة الجامعة.يجب ان يتماشى م

 وضع آليات معتمدة لقبول وتقييم الخطط البحثية.  -9

وضع سياسات واضحة لتشجيع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على اجراء ابحاث مشتركة  -10

 سواء داخليا او  خارجيا.
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 استكمال و تحديث قاعدة بيانات األبحاث العلمية. -11

 وتوفير التمويل لالبحاثالبحث عن بدائل اليجاد مصادر اضافية لدعم  -12

 وضع سياسة واضحة تعكس اولويات الكلية في توزيع ميزانية االبحاث -13

 زيادة الدعم المقدم من قبل الكلية لتغطية تكاليف االبحاث الخاصة برسائل الماجستير و الدكتوراه. -14

 وضع خطة وآلية واضحة لمعرفة احتياجات المجتمع المحلي للنشاط البحثي. -15

ة للكلية لزيادة مواردها عن طريق مشاركة المستفيدين للمساهمة في تمويل االبحاث وضع سياسة واضح -16

 المختلفة التي يجريها اعضاء هيئة التدريس من خالل خطط بحثية موثقة.

تعزيز المهارات البحثية لدى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق التدريب ورفع الكفاءة  -17

 في هذا المجال.

 وفير االمكانات المعملية للباحثين.تحسين وت -18

 خدمة مجتمع ومشاركة مجتمعية فاعلةسادسا: 

 الحاجة لتطوير وحدة خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية واالستشارات العلمية. -1

 الحاجة الى عقد شراكة بين الكلية والمؤسسات المجتمعية. -2

 الحاجة الى االعالن عن خدمات الكلية والتعريف بها. -3

 جة الى اجراء دراسة شاملة عن احتياجات المجتمع والبيئة.الحا -4

 الحاجة الى وضع خطة للمشاركة في حل المشاكل المجتمعية والبيئية. -5

 ربط الخطة االستراتيجية باحتياجات المجتمع. -6

 الدور المنوط بها في المشاركة المجتمعية والذي يتسق مع رسالة الجامعة. تحقيق رسالة الكلية لخصوص -7

 وحدة اتصال فعال بالمجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة وارباب العمل واصحاب المصلحة. انشاء -8

 وضع آلية لتقييم آداء الكلية في المشاركة المجتمعية. -9

 وضع آليات للتعرف على احتياجات المجتمع فيما تقدمه الكلية من خدمات مجتمعية. -10

 وضع آليات لتقييم اثر الخدمات على المستفيدين. -11

 سياسات واضحة للتعزيز والتحسين وتطوير قدرات الكلية في مجال خدمة المجتمع.وضع  -12

 وضع سياسة محددة لدور الطالب في المشاركة المجتمعية.  -13

 انشاء مكتب للخريجين ومتابعتهم بعد التخرج. -14

 اخذ رأي المستفيد في خريجي الكلية. -15
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 الرؤية والرسالة

 في اطار رؤية ورسالة جامعة الزقازيق: 

 :ة جامعة الزقازيقرؤي

من مستوى متميز فى التعليم  تتطلع جامعة الزقازيق إلى إن تصبح جامعة معتمدة ومشهود لها بما تقدمه

 . والبحث العلمي والتنمية المجتمعية المستدامة

 :الزقازيق رسالة جامعة  

ات مجتمعية متفردة رائدة وخدم جامعة مصرية حكومية تقدم تعليما متميزا و بحوثا أكاديمية وتنموية

 .والجودة واالستقاللية والقيم األخالقية وتنمية متواصلة لمواردها البشرية في إطار من االبتكار

 

 وفي اطار الغايات االستراتيجية لجامعة الزقازيق:

 :لجامعة الزقازيق الغايات النهائية  

الفعالة في تنمية  ل والمساهمةخريج متميز وفعال قادر على إنتاج المعرفة والمنافسة في سوق العم .1

  المجتمع

  .عالمية بحوث أكاديمية وتنموية فاعلة قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير .2

  .عضو هيئة تدريس متميز علميا ومهنيا وثقافيا .3

  . تنمية متكاملة ومستدامة للمجتمع .4

وتهيئ وتحسن  ية فى األداءقدرات مادية وأنظمة تشغيلية وموارد بشرية تحقق المستويات القياس .5

  . مناخ العمل

  .ترتيب متقدم على المستوى القومي واإلقليمي والعالمي .6

و رسالة الكلية وعقد ورشة إلعادة الصياغة بما يضمن التعبير عن الرؤية و  تم تشكيل فريق عمل لتحديث رؤية

من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف تم تحديث يمثل أبعاد البيئة المالئمة و اآلليات الكفيلة و المناسبة لالنتقال 

و كذلك في إطار وضع خطة استراتيجية جديدة م.  12/11/2013بتاريخ النصين و اعتمادهما بقرار مجلس الكلية 

تم عرض الرؤية و رسالة الكلية على جميع فئات الكلية و انتهى الرأي الى ان النصيين   2023-2018للكلية 

تأمل الية الكلية و ما تقدمه من خدمات في العملية التعليمية و البحث العلمي و خدمة المجتمع و  الحاليين يحققا ما

 كما يلي: 14/6/2017تم اعتمادهما في مجلس الكلية بتاريخ 
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 رؤية كلية العلوم:

 ي والخدمةالعلمتسعى كلية العلوم جامعة الزقازيق أن تكون مؤسسة معتمدة ورائدة في مجاالت التعليم والبحث 

 المجتمعية محليا واقليميا و دوليا.

 رسالة كلية العلوم:

كلية العلوم جامعة الزقازيق مؤسسة تعليمية حكومية تقوم بتقديم برامج دراسية متطورة  في مجاالت العلوم 

ة عالية األساسية المختلفة إلعداد خريجين قادرين على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل و باحثين ذوي كفاء

 .و دوليافي اجراء بحوث علمية متميزة لخدمة المجتمع محليا و اقليميا 

 ويتم تحقيق رسالة الكلية علي النحو التالي:

  .اعتماد ثقافة الجودة الشاملة والتحسين المستمر في العملية التعليمية والبحثية 

 ضوء المعايير المحلية واالقليمية  تطوير البرامج التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في

القومية لضمان الجودة واالعتماد مع االخذ في  والعالمية ووفقا للمعايير االكاديمية المعتمدة من اللجنة

 االعتبار تحقيق متطلبات سوق العمل في مواصفات الخريج.

 افية للمجتمع ونشر ثقافة اثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقا للمعاير االخالقية واالجتماعية والثق

 وأخالقيات البحث العلمي. 

 ومراكز البحث العلمي محليا وإقليميا وعالميا.  ىتدعيم التعاون بين الكلية والكليات األخر 

  امداد الطالب بأحدث مصادر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لتنميه قدراتهم في االبتكار والتعلم الذاتي

 والعمل الجماعي والمنافسة.

  .تفعيل دور الكلية لتقديم الخدمات البحثية واالستشارية للمجتمع 
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 الغايات و األهداف اإلستراتيجية

 تحقيقا لرؤية ورسالة الكلية تم تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية المتوافقة مع الغايات و االهداف

 .2017/ 14/6االستراتيجية لجامعة الزقازيق و اعتمادهم في مجلس الكلية بتاريخ  

 الغاية األولي: اداء مؤسسي كفء

 األهداف اإلستراتيجية:  -

 راجعة الخطة االستراتيجية للكلية.إعداد و م -/أ1

 مراجعة سياسات الكلية  -/ب1

 وضع معايير معتمدة ومعلنة إلختيار القيادات. -/ج1

 الموارد البشرية بالكليةتطوير تأهيل و -/د1

  الدارية  المستحدثةتحسين أداء الوحدات ا -/هـ1

 

 الغاية الثانية: بيئة تعليمية متطورة

 األهداف اإلستراتيجية: -

 تحسين الفاعلية التعليمية -/أ2

 تطوير البنية التحتية للكلية. -ب/2

 تطوير معامل الطالب ومعامل األبحاث. -ج/2

 لي و الخارجي.اعالن سياسات القبول وتوزيع الطالب ببرامج الكلية على المجتمع الداخ - د/2

 دعم طالبي مميز -/ه2

 العليا الغاية الثالثة: مهارات علمية وتقنية متميزة لخريجي البكالوريوس والدراسات 

 األهداف اإلستراتيجية: -

( و تبني معايير أكاديمية قياسية  NARS)وضع برامج ومقررات دراسية تحقق المعايير القومية القياسية -/أ3

(ARSللبرامج التي ل ) .يس لها نظير 

 تحديث الطرق واألساليب التعليمية. -/ب3

 عقد اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات محلية ودولية لتقديم برامج مشتركة. -/ج3

 إنشاء مركز تطوير التعليم بكلية العلوم -/د3
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 الغاية الرابعة: مفاهيم إدارة جودة مفعلة

 األهداف اإلستراتيجية: -

 دة.تطوير وحدة إدارة الجو -/أ4

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.القومية اعتماد الكلية من قبل الهيئة  -/ب4

 الغاية الخامسة: أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة ذات قدرات متميزة

  األهداف اإلستراتيجية: -

 /أ تنمية القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 5

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. /ب تنمية القدرات اإلدارية5

 وضع آلية لقياس مردود الدورات التدريبية على اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -/ج5

 وضع آلية لزيادة دخل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -/د5

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة العضاء اللغوية المهارات رفع -هـ/5

 ًمتميزًعلميًبحث:ًًالسادسةًالغاية

ً:اإلستراتيجيةًاألهداف -

 .للكلية محدثة بحثية خطة وإعالن اعتمادً-ًا/6

 .للمجتمعًالمحيطًعلميًمعلنبحثً -ب/6

 دعم مشاركة هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات والندواتً-ج/6

 البحثية العملية كفاءة رفع -د/6

ًفاعلةًمجتمعيةًومشاركةًمجتمعًخدمة:ًًالسابعةًالغاية

ً:اإلستراتيجيةًاألهداف -

 .المجتمع وتنمية البيئة خدمة قطاع أنشطة خالل من والمجتمع الكلية بين العالقة توثيق -أ/7

 .المجتمعية لالحتياجات خطة وضع -ب/7

 .المجتمع مشاكل حل في يسهم بحثي نظام انشاء -ج/7

 .لةفاع البيئة تنميةو المجتمع ةخدم وحدة -د/7

 .الخريجين متابعة -هـ/7

ً
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ً

ًارتباطًاألهدافًاإلستراتيجيةًلكليةًالعلومًبالخطة

ًواألهدافًاإلستراتيجيةًلجامعةًالزقازيق

 الغايات المحددة لكلية العلوم جامعة الزقازيق الغاية االستراتيجية لجامعة الزقازيق

: خريج متميز وفعال قادر على انتاج الغاية االولى

والمنافسة في سوق العمل والمساهمة في  المعرفة

 .تنمية المجتمع

مهارات علمية وتقنية متميزة لخريجي  :الثالثةالغاية 

 البكالوريوس والدراسات العليا

بحوث اكاديمية وتنموية فاعلة  الغاية الثانية:

قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير 

 عالمية.

 .زبحث علمي متميالسادسة:   الغاية

 

عضو هيئة تدريس متميز علميا  الغاية الثالثة:

 .ومهنيا وثقافيا

أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة الغاية الخامسة: 

 .ذات قدرات متميزة

 .فاعلة خدمة مجتمع و مشاركة مجتمعيةالسابعة:   الغاية .: تنمية متكاملة ومستدامة للمجتمعالغاية الرابعة

ادية وانظمة تشغيلية قدرات م  الغاية الخامسة:

وموارد بشرية تحقق المستويات القياسية في 

 .االداء وتهيئ وتحسن مناخ العمل

 .أداء مؤسسي كفءالغاية األولي: 

 .بيئة تعليمية متطورة :الثانيةالغاية 

: ترتيب متقدم على المستوى الغاية السادسة

 القومي واالقليمي والعالمي.
 .جودة مفعلةمفاهيم إدارة الغاية الرابعة: 
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 القيم و المبادىء
جامعة الزقازيق بميثاق أخالقيات المهنة المتفق عليه و المعتمد من مجلس الكلية  –تلتزم كلية العلوم 

حيث يؤكد أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و  12/12/2017و المحدث بتاريخ   10/10/2010بتاريخ 

زام بالتميز في األداء و اإلصرار على حماية حرية التعليم و ضمان جودته و العاملين على األهمية القصوى لأللت

المساواة بين الجميع و االلتزام بالمعايير األخالقية و الرغبة في كسب إحترام الزمالء و اإلدارة و الطالب و 

لشفافية و العمل على أعضاء المجتمع المدني و كذلك تبني مبادىء التعاون و العمل بروح الفريق و المصداقية و ا

 تواصل األجيال. 

 ومن المبادىء األساسية التي تحكم الميثاق:

 العدل في العالقات مع االخرين و في اتخاذ القرارات -1

و العاملين و  لألعضاءاألمانة في إدارة العملية التعليمية من خالل خلق محيط آمن يعمق الشعور بالراحة  -2

 الطالب

 قة و حماية حريتهم و خصوصيتهم احترام االخرين و تبادل الث -3

الوالء و األنتماء للكلية و رسالتها و العمل على تحقيق اهدافها االستراتيجية و احترام القوانين و لوائح  -4

 الكلية

 المساواة و عدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الباحثين أو الطالب -5

 من كل وسائل التهديد أو اإلستغالل الوظيفي أو المهني بناء الثقة بين الجميع بخلق جو صحي خالي  -6

 التكامل المهني لدعم رسالة الكلية و أهدافها و تفادي تضارب المصالح  -7

احترام السرية و الخصوصية لجميع العاملين بالكلية و الطالب فال تعرض أي معلومة إال على  -8

 األشخاص المرخص لهم بذلك

س و ذلك بهدف الوصول إلى أعلى درجات المثالية و الجودة في أداء اإللتزام بأخالقيات مهنة التدري -9

 المهنة

 اإللتزام بأخالقيات المهنة في تقييم الطالب و تنظيم االمتحانات -10

 االلتزام باخالقيات المهنة في المشاركة المجتمعية  -11
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 أولويات الكلية في منهجية إعداد الخطة االستراتيجية

 ول على األعتماد من خالل " الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.تأهيل الكلية للتقدم والحص -1

و التكنولوجي بالتطوير والتحسين المستمر لجودة العملية التعليمية  العالمي,العمل على مواكبة التطور   -2

 والبحثية وكذلك الخدمة المجتمعية.

المستفيدة و متطلبات سوق العمل المحلى  إنشاء برامج جديدة في الكلية متفاعلة وتحقق رضا األطراف  -3

 واإلقليمي والعالمي.

مراجعة و تحديث محتوى المقررات الدراسية لتواكب التطور العلمي و تلبي احتياجات سوق العمل  -4

 التطبيقية.

  .التوسع في التعليم اإللكتروني وتأكيد المفهوم لدى أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطالب  -5

 مميزة تحقق متطلبات سوق العمل و تدعم الموارد الذاتية للكلية.أنشاء برامج  -6

 وضع آليات محددة للتأكد من مدى توافق و ربط االمتحانات بمخرجات التعليم المستهدفة. -7

 استحداث وسائل لقياس و تقييم رضا الطالب عن العملية التعليمية.    -8

 احتياجاتهم الحقيقية تصميم برامج موثقة للتدريب الميداني للطالب تعتمد على  -9

عقد و تفعيل اتفاقيات بين الكلية و المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية ، اإلقليمية  -10

 . والعالمية على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا

سات تسويق خدمات وخبرات الكلية ااألستشارية والبحثية من خالل إسهامات مركز البحوث و الدرا -11

  . العلمية والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية

التركيز على برامج التدريب المستمر للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك العاملين  -12

 وذلك لرفع الكفاءة والفاعلية وتحقيق التميز في األداء الجامعي والبحثي وخدمة المجتمع.

ة للكلية وتحقق اقصى استفادة من خطة الصيانة و مخصصاتها لمواجهة األهتمام بتحسين البنية التحتي -13

 مشكلة الزيادة في أعداد الطالب

 التوسع في ميكنة األعمال اإلدارية واعمال االمتحانات لتيسير الخدمات اإللكترونية.   -14

 التوسع في خدمة البيئة وتنمية المجتمع. -15

 ثقافية ،علمية، اجتماعية(. التوسع في األنشطة الطالبية المختلفة )رياضية ، -16
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للتأكد من فاعلية الخطة، و استيفاء  Stakeholdersالتواصل المستمر مع األطراف أصحاب المصلحة . -17

احتياجات وتوقعات تلك االطراف لتحقيق مبدأ الجودة الشاملة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى 

 يئة.المساهمات التي تقدمها الكلية لخدمة المجتمع والب

من العوامل الهامة لضمان فاعلية الخطة، حيث   Stakeholdersتحديد األطراف أصحاب المصلحة   -18

أن استيفاء احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أهم الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة في 

دمها الكلية لخدمة تحقيق مبدأ الجودة الشاملة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التي تق

  المجتمع والبيئة

 حةأصحاب المصلقائمة ب

 .أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون -1

 الطالب و الخربجون. -2

 وزارة الصحة  -3

 المستشفيات -4

 قطاع الطب الشرعي -5

 مصانع االدوية و المنتجات الطبية و الصناعات الغذائية و الكيمائية -6

 مراكز البحوث -7

 المحليات -8

 ون البيئةجهاز شئ -9

 محافظة الشرقية -10

 مديرية التربية والتعليم بالشرقية -11

  قطاع الري و الصرف  -12

 محطات معالجة مياه الصرف  -13

  محطات معالجة مياع الشرب -14

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   -15

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد.   -16

 .إدارة الجامعة ومركز الجودة بالجامعة  -17

 أهلية و مصانع القطاع الخاص جهات -18

 .المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان -19
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 (2023 – 2018جامعة الزقازيق  )  –الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية لكلية العلوم 

 مليون جنية مصري تمول من موازنة الكلية و جامعة الزقازيق و مصادر الموارد الذاتية بالكلية. 3,906,700إجمالي الميزانية المطلوبة 

 

 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

1-
ء
ف

 ك
ي

س
س

ؤ
 م

ء
دا

أ
.

 

إعداد الخطة  -/أ1

 االستراتيجية للكلية
2018 -2023 

مراجعة الرؤية و الرسالة و الغايات  -1/أ/1

 و االهداف االستراتيجية.

إجراء تحليل البيئة الداخلية و  -2/أ/1

 الخارجية

اسة عقد ورشة عمل لمراجعة الدر -3/ أ/1

 الرجعية للتحليل البيئي

 

اعتماد التعديالت التي تحقق  -4/أ/1

 االهداف المطلوبة.

للخطة  التنفيذيةإعداد الخطة  -5/أ/1

 االستراتيجية.

 الخطة من مجلس الكلية. اعتماد -6/أ/1

مراجعة الخطة و اعتمادها من  -7/أ/1

 مجلس الجامعة.

متابعة انجاز الخطة سنويا و  -8/أ/1

 تحديثها

فريق الخطة  –ميد الكلية ع

وحدة  –االستراتيجية

التخطيط االستراتيجي و 

 وحدة إدارة الجودة .

وجود خطة استراتيجية جديدة 

 مراجعة و معتمدة

1/3/2017 

 

 

 

1/6/2017 

 

 

 

 

 

1/7/2017 

 

 

1/8/2017 

 

 

1/9/2018 

30/5/2017 

 

 

 

1/7/2017 

 

 

 

 

15/7/2017 

 

 

1/10/2017 

 

 

 

1/9/2022 

موارد  2000

 اتيةذ

مراجعة  -/ب1

 سياسات الكلية

 تشكيل لجنة لمراجعة السياسات.-1/ب/1

 مراجعة السياسات التعليمية. - 2/ب/1

 مراجعة السياسات المالية. - 3/ب/1

 مراجعة السياسات البحثية. - 4/ب/1

 مراجعة السياسات المجتمعية. - 5/ب/1

وكالء الكلية –عميد الكلية 

 –مدير عام الكلية  -

 –هيئة التدريسأعضاء 

 رؤساء االقسام

  وجود سياسات للكلية معتمدة في

 –البحثية  -المجاالت التعليمية

 المجتمعية -المالية

موارد  500 30/5/2017 1/5/2017

 ذاتية

وضع معايير -/ج1

معتمدة ومعلنة 

مراجعة وثيقة معايير اختيار  -1/ج/1

 القيادات

وحدة إدارة –ميد الكلية ع

 الجودة
  تفعيل معايير اختيار القيادات

 األكاديمية.

1/5/2017 

 

1/1/2018 

3/9/2017 

 

1/1/2023 

موارد  500

 ذاتية
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

تقييم دوري العضاء هيئة   تفعيل الوثيقة. -2/ج/1 الختيار القيادات.

 التدريس و الهيئة المعاونة

  استبيانات الرضا الوظيفي عن

طريقة اختيار القيادات األكاديمية 

 و اإلدارية.

يل و تأه -/د1

تطوير الموارد 

 البشرية بالكلية

 
 

أعضاء هيئة وير ـــتطول ـــهيتأ -1/د/1

عملية خالل ن ــــمالتندريس و معاونيهم 

 يب .رلتدا

أداء لية لتقييم آمتابعة وتطوير  -2/د/1

بحيث أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم  

 كلسلوز واإلنجااتعتمد على 

اء أدلية لتقييم آمتابعة وتطوير  -3/د/1

ز إلنجاابحيث تعتمد على داري  إلز الجهاا

 كلسلووا

در اـــلكاوير ـــتطول ـــهيتأ -4/د/1

عملية خالل ن ــــمداري إلو اوظيفي ـــلا

 يب .رلتدا

فز الحوالربط م ضع نظاو -5/د/1

 داء.ألى ابمستواءات لجزوا

 -إدارة الجودة -عميد الكلية

 رؤساء األقسام العلمية

 

 

 

 

 

 

 

ير عام مد -عميد الكلية
 -إدارة الجودة –الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية

 - يب   رخطة سنوية لتدد جوو

 اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم

 -  أداء لية لتقييم د آجوو

يس بحيث تعتمد رلتداعضوهيئة 

 كلسلوز واإلنجااعلى 

داء لمستمر ألالية للتقييم د آجوو  -

 داريإلز الجهاا

يب   رخطة سنوية لتدد جوو -

 دارييناال

فز الحوالربط م نظاد جوو -

 داءألى ابمستواءات لجزوا

1/7/2017 

 

 

1/6/2017 

 

 

 

1/10/2017 

 

 

1/9/2017 

 

 

1/9/2017 

1/12/2022 

 

 

1/10/2017 

 

 

 

1/11/2017 

 

 

30/12/2023 

 

 

30/12/2023 

ميزانية  20000

 الكلية

تحسين أداء  -هـ/1
 الوحدات االدارية

تدريب دورات  ل 5عقد عدد  -1/ هـ /1

األفراد علي تنفيذ خطط مواجهة األزمات 

 بمشاركة خبراء في هذا المجال .

استكمال تركيب نظم للوقاية  -2/ هـ /1

 الكلية . مبانيومكافحة الحرائق بالمعامل و 

1 

 استكمال عمل لوحات  إرشادية. -3/ هـ/

مدير عام  –عميد الكلية 
الكلية  وكيل الكلية لشئون 

ية خدمة المجتمع و تنم
وحدة االزمات و  –البيئة

وحدة إدارة  –الكوارث 
 الجودة

وجود آلية معلنة لسيناريوهات -

 التعامل مع األزمات الكوارث

 وجود خطط تدريب دورية-

وجود نظم وأدوات  استكمال-

مكافحة الحرائق واإلصابات 

 لتغطية الكلية

وجود وسائل مراقبة و أمان و -

لوحات  إرشادية لمواجهة 

 اخل وخارج المعاملاألزمات د

1/9/2017 

 

 

 

 

1/9/2018 

 

30/12/2023 

 

 

 

 

30/12/2023 

5000 

 

 

 

 

90000 

ميزانية 

 الكلية

 

 

 

ميزانية 

 الكلية
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

2- 
رة

و
ط

مت
ة 

مي
لي

تع
ة 

يئ
ب

 

تحسين  -/أ2

 الفاعلية التعليمية

  

إعداد نماذج و وثائق مناقشة  -1/أ/2

الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية و 

إتخاذ اإلجراءات المستفيدين مع 

 التصحيحية.

وضع وتنفيذ آلية لتقييم  -2/أ/2

 االمتحانات

وضع آلية و اجراءات مناقشة  -3/أ/2

 نتائج االمتحانات مع الطالب

استمرار تفعيل و تقييم وحدة  -4/أ/2

 االرشاد االكاديمي. 

تصميم و تفعيل و تحليل  -4/أ2

استبيان للطالب عن جدوى االرشاد 

 االكاديمي

وكيل  –الكلية عميد 

الكلية لشئون التعليم 

وجدة إدارة  –والطالب 

وحدة االرشاد – الجودة

رؤساء –االكاديمي 

 االقسام العلمية

 

 

 

 

 

 

 

استمرار كفاءة العملية  -

 التعليمية بالكلية

 تغذية رجعية مستمرة  -

زيادة رضا الطالب عن  -

% 20االمتحانات بنسبة

 متزايدة كل عام.

 ارتفاع نسب النجاح -

 - د نظام إرشاد وجو

اكاديمي معلن على الموقع 

 االلكتروني للكلية.

تشعيب و تسجيل مقررات  -

دراسية قبل بداية الفصل 

 الدراسي

1/1/2018  

 

 

 

1/3/2018 

 

 

1/3/2018  

 

1/1/2018   

 

 

1/3/2018  

30/5/2023  

 

 

 

1/7/2023  

 

 

31/7/2023   

 

1/9/2023  

 

 

1/9/2023  

تمويل  10000

 ذاتي

ير البنية تطو -/ب2

 التحتية للكلية.

 

 

 

حصر الموارد المتاحة  -1/ب/4

 باألقسام العلمية لتحديد االحتياجات

وضع و تفعيل خطة صيانة  -2/ب/4

 دورات المياه و مراجعة كفاءتها

وضع خطة دورية اسبوعية  -3/ب/4

 لنظافة المباني و المعامل

رؤساء  –إدارة الكلية 

وحدة إدارة  –األقسام

ر عام الكلية مدي–الجودة 

 الشئون العامة –

صيانة وتجديد   استكمال -

 مباني الكلية

دورات مياه و مباني  -

 نظيفة

1/1/2018  31/12/2022 100000  

 

 

 

 

 

 

جامعة 

 الزقازيق

تطوير معامل  -/ج2

الطالب ومعامل 

 األبحاث

استبيان رأي المستفيدين بعد  -1/ج/2

 تطوير المعامل

 توفير احتياجات المعمل -2/ج/2

 المركزي من أثاث و أجهزة

 إنشاء معامل جديدة و حديثة-3/ج/2

إحالل وتجديد شبكة الغاز  -4/ج/2

مدير عام  –عميد الكلية 

 -إدارة الكلية  –الكلية 

 رؤساء األقسام

توافر معامل مجهزة بعد  -

 الصيانة

 وجود معمل مركزي مطور-

وجود معامل جديدة مجهزة  -

 و مطورة باالقسام العلمية

 

1/7/2018  

 

31/12/2023 
 

1,300000 

الموازنة 

االستثمار

 6ية البند 
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

 بمعامل الكيمياء

 تطوير معامل قسم الفيزياء -5/ج/2

إجراء معاينة ومقايسة  -6/ج/2

إلستكمال أعمال الصيانة والترميمات 

ومعمل  األرضيبالمعامل بالدور 

 الفيزياء بالدور الخامس

صيانة دورية و إصالح  7/ج/2

لالجهزة العلمية بمعامل الطالب و 

 المعامل البحثية

 

جامعة 

 الزقازيق

 

 

 

 

 

سياسات  -/د2

جديدة لقبول 

وتوزيع الطالب 

ببرامج الكلية 

 معتمدة ومعلنة.

عقد ندوات دورية ألعضاء  -1/ د/2

هيئة التدريس والطالب لعرض 

ومناقشة سياسات قبول الطالب في 

 البرامج الدراسية المختلفة.

ن سياسات القبول ببرامج إعال -2/د/2

في   2015الالئحة الدراسية )س م( 

دليل الطالب وعلي الموقع االلكتروني 

 للكلية.

تحليل نتائج استبيانات رضا  -3/د/3

الطالب عن سياسات القبول و التشعيب 

و عرضها على ادارة الكلية و االقسام 

 العلمية

 

وكيل الكلية –عميد الكلية 

 –لشئون التعليم والطالب

وحدة  -رؤساء االقسام

 االرشاد االكاديمي

وجود سياسات معتمدة  -

 لقبول الطالب

إعالن سياسات القبول  -  

بالبرامج في الكلية علي الموقع 

 االلكتروني ودليل الطالب

وجود  لوحات إرشادية   -

 لسياسات القبول

تناسب أعداد الطالب  -

المقبولين في البرامج مع 

موارد المؤسسة وحاجات 

 سوق العمل.

عن  زيادة رضا الطالب -

%متزايدة 20السياسات بنسبة 

 كل عام. 

1/8/2017  

 

 

1/9/2017  

 

 

1/9/2017  

 

 

 

1/9/2017 

31/8/2023  

 

 

1/9/2023  

 

 

1/9/2023  

 

 

 

1/9/2023 

تمويل  500

 ذاتي
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

من البرامج  2إدراج عدد -1/ه/2 

ضمن برامج  تبمصروفاالمميزة 

 الكلية.

ياسات القبول بالبرامج إعالن س -2/ه/2

في   2017الميزة بمصروفات )س م( 

دليل للطالب وعلي الموقع االلكتروني 

 للكلية.

 

وكيل –عميد الكلية 

الكلية لشئون التعليم 

منسقي  –والطالب

وحدة  -البرامج المميزة

 االرشاد االكاديمي

وجود سياسات معتمدة  -

لقبول الطالب في البرامج 

 المميزة

اسات القبول إعالن سي -  

بالبرامج المميزة في الكلية علي 

االلكتروني ودليل الموقع 

 الطالب

وجود  لوحات إرشادية   -

لسياسات القبول بالبرامج 

 المميزة 

تناسب أعداد الطالب  -

المقبولين في البرامج المميزة 

مع موارد المؤسسة وحاجات 

 سوق العمل.

 

1/9/2017  

 

 

1/9/2017  

 

 

 

 

1/9/2017 

 

31/8/2023  

 

 

1/9/2023  

 

 

 

 

1/9/2023 

تمويل  1000

 ذاتي

دعم طالبي  -/و2

 مميز.

وضع و تفعيل خطة للدعم  -1/و/ 2

 الطالبي

تصميم و تفعيل استبيان جديد  -2/و/2

للطالب حول  الوضع الحالي للرعاية 

الصحية وطرحه وتحليله ثم عرضه 

 على ادارة الكلية.

ية استكمال تجهيز العيادة الطب -3/و/2

وصناديق اإلسعافات األولية بالمعامل 

 باألدوات الطبية الالزمة.

 2/ألنشطة اتطوير وتفعيل  -4/و

 لطالبيةا

ويم ـــــة للتقـــــع خطـــــض -5/و/2

  وكيل –عميد الكلية

الكلية لشئون التعليم 

وحدة إدارة  –والطالب 

رعاية الشباب  –الجودة 

 مدير عام الكلية  –

 -  وجود خطة للدعم

 الطالبي معتمدة

 - وجود عيادة طبية مجهزة

 للحاالت الطارئة

 -  نقص في الحاالت التي

ج خارج استدعت العال

 المؤسسة

زيادة عدد الطالب  - -

وأعضاء هيئة التدريس 

الحاضرين لندوات التوعية و 

الوقاية من األمراض المعدية و 

1/1/2018  

 

 

1/7/2018  

 

1/1/2019  

 

 

 

1/10/2017 

 

 

 

 

31/3/2018  

 

 

1/12 /2018  

 

1/1/2020   

 

 

 

31/12/2023 

 

 

 

 

 

 

30000 

 

 

موازنة 

 الكلية 

http://www.science.zu.edu.eg/
mailto:azza.abozeid@yahoo.com


 
 

 .م2023-2018 الزقازيق جامعة – العلوم لكلية االستراتيجية الخطة

 

 

 www.science.zu.edu.eg        azza.abozeid@yahoo.comEmail:       72جامعة الزقازيق      -كلية العلوم–التخطيط االستراتيجي  وحدة

   
 

 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

لمقدمة ت ادماـــــللخوري دـــــلا

 ب.للطال

عاية ف ورلية الكتشاآضع و -6/و/ 2

 و تفعيلهالمتعثرين ب الطالا

جيع ـــتشلم اـــع نظـــض -7/و/2  

وقين ـــلمتفب االـــلطاة ـــعايور

 لمبدعينوا

 اإلسعافات األولية

و لطالبية األنشطة ايد اتز - -

% كل 20نسبة المشاركة فيها 

 عام

ويم ـــللتقة دـــة معتمــخط - -

لمقدمة ت اللخدماوري دـــلا

 ب  للطال

ة دــة معتمــليوجود آ- -

ب لطالاة  ــعايف وراــالكتش

لمتفوقين و المتعثرين ا

 لمبدعينوا

انخفاض عدد الطالب  - -

 المتعثرين

ب الـلطد اعددة ياز - -

طة  ـألنشاي ــكين  فراـلمشا

 بلطالد ادـالي عـجم/إ

 

1/1/2018  

 

 

 

 

1/1/2018  

 

 

 

1/1/2018  

 

 

 

1/7/2018  

 

 

1/1/2018 

 

 

31/3/2023  

 

 

 

 

31/12/2023  

 

 

 

31/12/2018 

 

 

 

31/12/2023  

 

 

31/12/2023 

3-
ة 

ني
تق

و
ة 

مي
عل

ت 
را

ها
م

ي 
ج

ري
خ

 ل
زة

مي
مت

ت 
سا

را
لد

وا
س 

و
ري

و
ال
بك

ال

يا
عل

ال
 .

 

وضع برامج  -أ -3

مقررات دراسية و

تحقق المعايير 

القومية القياسية 

NARS.  

توصيف برامج و مقررات الئحة  -1/أ/3

الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس 

(2015) 

 إعداد ملفات البرامج الدراسية  -2/أ/3

و المقررات الدراسية )لمرحلة 

البكالوريوس(المحدثة و مراجعتها داخلياً و 

 المستفيدين. رأي استطالعخارجياً و 

توصيف برنامجي )البترول و  -3/أ/3

المياه( و )الكيمياء الحيوي 

والميكروبيولوجي( المميزين لمرحلة 

( و مققراراتهما 2017البكالوريوس )س م 

وكيل الكلية  –عميد الكلية 

 –الطالب  التعليم ولشئون 

أعضاء  -رؤساء األقسام 

  هيئة التدريس

 -  تخريج طالب دارسين

بنظام الئحة معدلة و منقحة من 

 (2009سلبيات الالئحة السابقة )

وجود برامج و مقررات  -

 موصفة و مراجعة داخلياً و 

 ً  خارجيا

تبني البرنامجين المميزين  -

المعتمدة   ARSللمعاير االكاديمية

من الهيئة القومية لضمات جودة 

 التعليم و االعتماد

1/1/2018  

 

 

 

 

1/1/2018  

 

 

 

1/7/2018 

1/1/2019  

 

 

 

 

1/1/2019  

 

 

 

1/7/2019 

تمويل  5000

 ذاتي
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

زة وجود برامج ممي - و مراجعتهما داخليا و خارجيا.

 بمصروفات يقبل عليها الطالب
تحديث برامج و مقررات الدراسات  -4/أ/ 3

 العليا بما يتماشى مع التطورات العلمية الحديثة

نانو إدراج برامج ومقررات  -5/أ/3

ية الحيوية و و المعلومات يتكنولوج

 البيولوجيا الجزيئية لمرحلة الدراسات العليا

تطوير نظم تقييم طالب الدراسات  -6أ/3

 العليا 

تفعيل الئحة الدراسات العليا الجديدة  -6/أ/3

2016 

توصيف البرامج و المقررات  -5/ب/3

الدراسية بالالئحة الجديدة و مراجعتها 

 داخليا و خارجيا

 

 

لية وكيل الك–عميد الكلية 

 –لشئون الدراسات العليا

  -رؤساء االقسام  -

 أعضاء هيئة التدريس

وجود الئحة دراسية بنظام الساعات  -

المعتمدة منقحة من سلبيات الالئحة 

 السابقة

 تزايد الطلب على خريج -
 الكلية في سوق العمل .

باحثين قادرين على اجراء بحوث -

 عالمية.

رضا الطالب عن المقررات -

 الدراسية.

 ارتفاع مستوى الطالب العلمي.-

وجود اعضاء هيئة تدريس جدد  -

على تطبيق معايير الهيئة  مدربين

 NARSالقومية 

وجود توصيف وتقارير برامج  -

  %.85ومقررات محدثة بنسبة 

1/1   /2018  

 

 

 

 

1/1/2019  

 

 

1/1/2019 

31/12/2022  

 

 

 

 

31/12/2022  

 

 

1/6/2019 

 

تمويل  5000

 ذاتي

ديث تح -/ب3

الطرق واألساليب 

 التعليمية.

 

استطالع رأي الطالب  -1/ب/3

والخريجين في برامج التدريب العملي 

 والميداني.

مقرر الى  20تحويل عدد  -2/ ب/3

 الصورة االليكترونية

 

تشكيل لجنة إلنشاء معامل  -3/ب/5

 المحاكاة و متابعتها.

 اتشاء معامل محاكاة بالكلية -4/ب/5

الكلية ل وكب–عميد الكلية 

 –الطالب التعليم لشئون

 –أعضاء هيئة التدريس 

 رؤساء االقسام

زيادة وعي الطالب و هيئة التدريس -

–بطرق التعليم المقترحة: تعليم ذاتي 

 تعليم ميداني.

وجود اجزاء في االمتحانات -

تقيس قدرة الطالب على التعلم 

 الذاتي.

وجود مقررات الكترونية مفعلة  -

 على موقع الجامعة

1/1/2018  

 

 

 

1/3/2018  

 

 

 

 

1/10/2018 

1/3/2018  

 

 

 

31/12/2022  

 

 

 

 

31/12/2022 

1000 

 

 

 

 

 

 

500000 

موازنة 

 الكلية

 

 

 

 

 

جامعة 

 الزقازيق

تمويل  2000  30/11/2023  1/12/2018وجود برنامج مشترك مع أي من -وكيل الكلية –عميد الكلية تشكيل لجنة بالكلية مسئولة عن  -1/ج/ 2عقد اتفاقيات -/ج3
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

ثنائية مع مؤسسات  

محلية ودولية 

لتقديم برامج 

  مشتركة.

 روتوكوالت .عقد اإلتفاقات والب

تحديد الجهات التي يمكن االتصال  -2/ج/3

 بها.

بدأ االتصال وعقد ورش عمل  -3/ج/3

 لتحديد البرامج.

لشئون خدمة المجتمع 

أعضاء  –وتنمية البيئة 

رؤساء  –هيئة التدريس 

 العلمية. االقسام

 ذاتي  المية.الجهات المحلية او الع

انشاء مركز -/د3

تطوير التعليم 

 بالكلية 

المركز  ألنشاءتشكيل لجنة  -1/د/ 3

 اهدافه(.-)هيكله

اعتماد هيكل المركز من مجلس  -2/د/5

 الكلية.

دراسة وضع البرامج التعليمية و -3/د/5

 ية.اقتراح تعديالت لتحقيق اهداف الكل

 وضع آلية لتطوير البرامج. -4/د/5
 وضع آلية لتطوير المقررات.-5/د /5

الكلية وكيل  –عميد الكلية 

 –الطالب  التعليم لشئون

 –أعضاء هيئة التدريس 

 رؤساء االقسام

وجود مركز تطوير للتعليم  -

له مكان مؤثث و هيكل و  بالكلية

 .الئحة

تحسن المقررات الدراسية بنسبة  -

30.% 

 

 

موازنة  10000 30/9/2022 1/10/2018

 الكلية

4- 
لة

فع
 م

دة
و
ج

ة 
ار

إد
م 

هي
فا

م
 

 

تطوير وحدة  -/أ4

 إدارة الجودة.

دورات تدريبية لفريق العمل  3عقد  -1/أ/4

بالوحدة لتنمية المهارات اإلدارية قي. 

 أعمال الجودة .

 

 

 

 

 

مدير وحدة  –عميد الكلية 

الوحدات –إدارة الجودة 

دارة الجودة التنفيذية لوحدة ا

أمين عام  -وكالء الكلية  -

 الكلية

وجود وحدة إدارة جودة  -

 مطورة

 

وجود نظام فعال إلدارة نظام  -

ضمان الجودة الداخلي بالكلية 

 محددا به المهام والواجبات

وجود خطة تنفيذية وزمنية  -

 ألعمال إدارة الجودة بالوحدة

 

وجود خطط معتمدة حسب  -

 الجداول الزمنية المعدة

وجود استبيانات لقياس تحسين  -

 األداء

داخلية و خارجية عن  تقارير -

 االداء

تمويل  2000 31/1/2018 1/9/2017

 ذاتي
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

إعداد و تفعيل النظام الداخلي  -2/أ/4

 والخطة التنفيذية لوحدة الجودة بالكلية.

  1/4/2017 

 

30/4/2017 -  

تفعيل عملية التقويم و انشطة التعزيز -3/أ/4

 لتطوير للقدرة المؤسسيةو ا

  1/1/2018 31/12/2022 -  

تفعيل عملية التقويم و انشطة  -4/أ/4

 التعزيز و التطوير للفاعلية التعليمية

   

1/1/2018 

 

31/12/2022 
 

5000 
تمويل 

 ذاتي

اعتماد الكلية /ب 4

من قبل الهيئة 

القومية لضمان 

جودة التعليم 

 واالعتماد

زيارة المحاكاة  من التقدم بطلب ل  -1/ب/4

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

مدير وحدة  –عميد الكلية 

فريق اعداد  – إدارة الجودة

الدراسة الذاتية و الخطة 

 االستراتيجية.

اجراء زيارة المحاكاة لدعم  -

الوحدة فنيا استعدادا للزيارة 

 الميدانية.

 

 

 

31 

/12/2017  

 

 

 

 

31/3/2018 

 

30000 
جامعة 

 الزقازيق

من الهيئة  لالعتمادالتقدم بطلب   -2/ب/4 

 واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم 

 

استقبال فريق االعتماد في زيارة  - 

ميدانية إلعتماد الكلية من قبل 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واإلعتماد

جامعة الزقازيق -كلية العلوم -

 كلية معتمدة 

   

 

30000 

امعة ج

 الزقازيق

5- 
ة 

يئ
ه
ء 

ضا
ع

أ

ة 
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عا
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ئة
هي

و
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ت 
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ت 
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تنمية القدرات /أ 5

البحثية ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 .المعاونة

تشكيل فرق بحثية في التخصصات  -1/أ/5

 المختلفة باالقسام العلمية.

ورش عمل لتفعيل االهتمامات  6تنظيم  -2/أ/5

 لعلمية المختلفة.المشتركة بين االقسام ا

وضع خطة سيمينار دورية لالقسام  -3/أ/5

 العلمية

الكلية وكيل –عميد الكلية 

 –للدراسات العليا والبحوث 

 –أعضاء هيئة التدريس 

وحدة إدارة  -رؤساء االقسام 

 الجودة

ارتباط الرسائل العلمية بالخطط  -

 البحثية لألقسام العلمية. 

زيادة عدد الباحثين المدربين على  -

  التقنيات العلمية الحديثة

 

تمويل  2000 31/12/2022 1/3/2018

 ذاتي

/ب تنمية القدرات 5

اإلدارية ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة.

 

دورات تدريبية لتنمية المهارات  2عقد  -1/ب/6

 االدارية العضاء هيئة التدريس.

عام الكلية  مدير –عميد الكلية 

وحدة  –مدير وحدة الجودة  –

 الجودة. 

اعضاء هيئة التدريس ذو مهارات  -

 إدارية عالية

تمويل  1000 30/6/2018 1/1/2018
 ذاتي

تمويل  5000 31/12/2022 1/1/2018ة دـيس جدير دـت قطرد جوو - هيئة اء يبية ألعضرمج تدارـتنفيذ ب -1/ج/5وضع آلية لقياس  -/ج5
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل
مردود الدورات 

التدريبية على اعضاء 

هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة.

يس رلتدرات ااــــــيس لتنمية مهردالتـ

 ب .الأداء الطـيم ـتقيو

تشكيل لجنة مسئولة عن قياس أثر  -2//ج5

 ومردود  التدريب.

تجهيز تقارير دورية عن اداء  - 3/ج /5

  مجموعات هيئة التدريس.

مدير وحدة  –عميد الكلية 

رؤساء  –إدارة  الجودة 

منسقي البرامج  – االقسام

 الدراسية

 فعالة.  

ة للتقييم  دـة معتمـنظمد  أوـجو -

 بلمستمر للطالا

 

 ذاتي

وضع آلية لزيادة  -/د5

دخل اعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة.

 انشاء لجنة لتنمية الموارد الذاتية -1/د/5

 ضبط النفقات المالية  -2/د/5

فعيل الوحدات ذات الطابع تنشيط و ت -3/د/5

 الخاص

 استحداث مصادر فعالة للتمويل الذاتي 4/د/ 5

وكيل الكلية –عميد الكلية 

لشئون خدمة المجتمع و تنمية 

مدير وحدة إدارة    -البيئة 

 الجودة 

زيادة دخل الموارد الذاتية و  -

الوحدات ذات الطابع الخاص و 

 توظيفها 

زيادة دخل أعضاء هيئة  -

 هيئة المعاونةالتدريس و ال

1/1/2018 31/12/2022  

 

 

-  

رفع المهارات  -/هـ5

هيئة  ألعضاءاللغوية 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

هيئة  اء يبية ألعضرمج تدارـتنفيذ ب -1/ه/5

 المهارات اللغوية.يس لتنمية ردالتـ

تشكيل لجنة مسئولة عن قياس أثر  -2//ه5

 ومردود  التدريب

 مدير وحدة  –عميد الكلية 

وحدة ادارة  –إدارة  الجودة 

 الجودة

تمويل  5000 31/12/2023 1/1/2018 زيادة النشر العلمي الدولي -
 ذاتي

6- 
يز

تم
 م

ي
لم

ع
ث 

ح
ب

 

اعتماد – /ا6

وإعالن خطة بحثية 

 محدثة للكلية

حصر التخصصات البحثية  -1/أ/ 6

 باالقسام العلمية

ربط الخطة بالخطة البحثية  -2/أ/6

 مجتمع المحيطللجامعة واحتياجات ال

أخذ رأي المجتمع المحيط في  -2/أ/6

 الخطة البحثية

الكلية وكيل –عميد الكلية 

للدراسات العليا والبحوث 

أعضاء هيئة التدريس  –

وحدة  –رؤساء االقسام –

 إدارة الجودة

وجود الخطة البحثية  -

2018-2023 

تمويل  1000 31/6/2018 1/1/2018

 ذاتي

بحث علمي  -/ب6

ع معلن للمجتم

 المحيط

حصر مشاركة اعضاء هيئة  – 1/ب/ 6

التدريس في المنظمات او الجمعيات 

العلمية المحلية والدولية وتوثيق الجوائز 

 التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس

عقد مؤتمر لتسويق االبحاث  -2/ب/7

 التطبيقية

 الكلية وكيل– الكلية عميد

 والبحوث العليا للدراسات

 لشئون الكلية وكيل –

 تنمية و المجتمع خدمة

 هيئة أعضاء – البيئة

 رؤساء – التدريس

 إدارة وحدة –االقسام

 الجودة

وجود قاعدة بيانات عن  -

النشاط البحثي العضاء هيئة 

 التدريس 

أعضاء هيئة  زيادة مشاركة -

 التدريس 

في المنظمات أو الجمعيات 

العلمية المحلية والدولية 

 المجتمعية.

1/1/2018  

 

 

1/1/2018  

 

 

7/2020 

1/2/2019   

 

 

1/1/2023  

 

 

7/2020 

1000  

 

 

- 

 

- 

تمويل 
 ذاتي

http://www.science.zu.edu.eg/
mailto:azza.abozeid@yahoo.com


 
 

 .م2023-2018 الزقازيق جامعة – العلوم لكلية االستراتيجية الخطة

 

 

 www.science.zu.edu.eg        azza.abozeid@yahoo.comEmail:       77جامعة الزقازيق      -كلية العلوم–التخطيط االستراتيجي  وحدة

   
 

 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

و  مؤتمر للعلوم االساسية -

تطبيقاتها برعاية جهات 

  التوظيف

دعم مشاركة  -ج/6

هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة 

في المؤتمرات 

 والندوات

وضع نظام لدعم المؤتمرات  -1/ج/6

 الداخلية و الخارجية

الكلية وكيل –عميد الكلية -

جامعة  –للدراسات العليا 

 الزقازيق

زيادة النشر العلمي محليا و  -

 دوليا

موازنة  100000 12/2023 1/2018

 الكلية

رفع كفاءة  -/د6  

 العملية البحثية

 

 

تحديد مقياس و نظام لقياس كفاءة  -1/د/6

 العملية البحثية 

يم  ـتقيويس ردـلتاساليب أتطوير  -2/د/6

لتحليلية رات  المهااية لتنمالطالب 

 لعليات اسارالدب اة لطالـلبحثيوالنقدية وا

ل اــــألعمل ااــــجرجيع ـــتش -2/د/6

يع رللمشادي لماا 8دعم ــــلاي ــــعل

 لبحثيةا

وكيل الكلية للدراسات 

وحدة  –العليا و البحوث 

منسقي  –ادارة الجودة 

 البرامج

وجود مقياس لقياس كفاءة  -

د وــــــجو - لبحثية  العملية ا

س  اــــــد لقيــــــمعتمم اــــــنظ

 -لبحثية   العملية ءة اكفا

د ــــمعتمم اــــنظد وــــجو

يس على رلتداجيع هيئة ــــلتش

 لبحثيةالعملية ءة افع كفار

تمويل  1000 31/12/2020 1/1/2018

 ذاتي
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

7- 
لة

ع
فا

ة 
عي

تم
ج

 م
كة

ار
ش

وم
ع 

تم
ج

 م
مة

خد
 

 

توثيق العالقة  -/أ7

لكلية بين ا

والمجتمع من 

خالل أنشطة 

قطاع خدمة البيئة 

 وتنمية المجتمع.

 

 عمل زيارات للهيئات الحكومية  -1/أ/7

نشطة األوالخاصة لتعريف المستفيدين ب

 الخدمية بالكلية من خالل مركز البحوث

 والدراسات العلمية 
قاعدة بيانات خاصة  إعداد -2/ا/7

و الخدمات المجتمعية و متلقي  باألنشطة

 الخدمة.

وضع آلية تسمح للشركات  -3/أ/7

 بعرض منتجاتها بالكلية.

 

 

 

 

 

   

 

 

وكيل الكلية –عميد الكلية 

لشئون خدمة المجتمع 

مدير عام –وتنمية البيئة 

أعضاء هيئة  –الكلية 

 التدريس

زيادة االستشارات و  -

المشاركات و اللقاءات بين 

أفراد من المجتمع و ممثلي 

 ل عام.% لك15الكلية بنسبة 
 

 

وعي ـق تطـفريد وــــجو -

يس في ردـلتاة ـن هيئــــم

،  لمختلفةت ااـلتخصصا

ين دراــين قـين علميركمستشا

حل ج واــإلنتاوير ــى تطــعل

 لمجتمعامشاكل 

 

 المجتمع رضا زيادة -

الخارجي عن الخدمات المقدمة 

 )نتيجة الدراسة الراجعة(

1/1/2018  

 

 

 

 

1/1/2018  

 

 

 

 

 

1/1/2018 

 

31/12/

2019  

 

 

 

 

1/3/2018  

 

 

 

 

 

1/3/2018 

 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

تمويل 

 ذاتي

تحسين خطة  -/ب7

االحتياجات 

  المجتمعية.

وضع آلية لمتابعة خطة خدمة  -1/ب/7

المجتمع و تنمية البيئة و تقييم مستوى 

 الرضا

زيادة رضا األطراف  - 

 المجتمعية عن الخدمات المقدمة

1/1/2018 1/3/2018   
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 التكلفة فترة التنفيذ جاحمؤشرات الن المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف الغاية

 )جنيه(

 مصدر

 التمويل

اء نظام انش -/ج7

بحثي يسهم في حل 

 مشاكل المجتمع.

صيانة و تحديث وحدة  -1/ج/7

 الميكروسكوب االلكتروني

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 –المجتمع و تنمية البيئة 

وكيل الكلية للدراسات 

وحدة  –العليا و البحوث 

 إدارة الجودة

 

 

وحدة الميكروسكوب  -

االلكتروني فعالة و تخدم 

اقليم  البحث العلمي قي نطاق

 شرق الدلتا

بحوث علمية مطبقة في  -

مجال خدمة المجتمع و تنمية 

 البيئة

1/3/2018 31/12/

2023 

جامعة  2,200000

 الزقازيق

وحدة خدمة  -/د7

المجتمع و تنمية 

 البيئة فاعلة.

وجود خطة لتحسين  -  

 ةيالمجتمعالخدمات 

تمويل  2000  

 ذاتي

متابعة  -/ه7

 الخريجين

 ة متابعة الخريجينتفعيل وحد – 1/ه/7

إعداد قاعدة بيانات للخريجين  -2/ه/7

 ونشرها علي موقع الكلية
عقد ملتقى توظيفي دوري  -3/ه/7

 للخريجين

استمرار نشاط جمعية  -4/ه/7

 الخريجين بالكلية

إعداد دراسة لتحديد إقبال سوق  -5/ه/7

 العمل على الخريجين

وضع آلية معتمدة و مفعلة  -6/ه/7

الخريجين في سوق  لمتابعة مستوى

 العمل

وكيل الكلية –عميد الكلية 

لشئون التعليم والطالب 

 الخريجينجمعية –

وكيل الكلية  -بالكلية

لشئون خدمة المجتمع و 

وحدة متابعة  -تنمية البيئة

 الخريجين 

 وجود قاعدة بيانات للخريجين -

 

 وجود تواصل مع الخريجين -

 

زيادة مساهمة الخريجين في  -

% لكل 10كلية بنسبة أنشطة ال

 عام

 

زيادة اقبال سوق العمل و  -

 توظيف خريجي الكلية

 

استبيانات و دراسات رجعية -

توضح ارتفاع مستوى اداء 

 الخريجين

1/1/2018  

 

1/7/2018  

 

1/1/2018 

 

 

1/1/2018  

 

 

1/1/2018  

 

 

 

 

30/12/

2020  

 

31/12/

2023  

 

31/12/

2023 

 

 

31/12/

2023  

 

31/12/

2023  

 

10000 
موازنة 

 الكلية
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 ( األوليات قابلة للتعديل او االضافة تبعا للمستجدات) م2023-2018توزيع أولويات االنشطة على سنوات الخطة االستراتيجية 

 

 السنة أولويات االنشطة مصدر التمويل

 /الموازنة االستثمارية  التمويل الذاتي االجمالي

 جامعة الزقازيق

 موازنة الكلية

 ابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية المعتمدةمت -   500 

2018-2019 

 تفعيل البرامج المميزة بالكلية  -   1000 

 إحالل وتجديد شبكة الغاز بمعامل الكيمياء -  75000  

 تطوير معامل قسم الفيزياء -  250000  

 امسومعمل الفيزياء بالدور الخ األرضيالصيانة والترميمات بالمعامل بالدور  -  150000  

الحصر الشامل لجميع األجهزة العلمية التالفة والتى تحتاج الى صيانة  استكمال -    

 الموجودة بجميع أقسام الكلية

 العلمية باألقسامصيانة وإصالح األجهزة  - 10000   

 صيانة البنية التحتية لمباني الكلية -  50000  

 شراء اجهزة علمية -  500000  

 ات تصوير و الطابعاتصيانة ماكين - 1000   

 صالح و صيانة الميكروسكوب االلكتروني النافذوضع خطة إل -  1000000  

 استكمال تجهيز العيادة الطبية وصناديق اإلسعافات األولية بالمعامل  - 10000   

 للكلية و أخذ الرأي فيها 2023-2018اعتماد الخطة البحثية  - 500   

 بوحدة الجودة تفعيل الخطة التدريبية -   500 

 اعتماد و تفعيل وثيقة تقييم أعضاء هيئة التدريس -   200 

استكمال المراجعة الداخلية و الخارجية للبرامج و المقررات لمرحلتي  -   30000 

 البكالوريوس و الدراسات العليا

 استبيان رأي الطالب في الخدمات المقدمة و الفاعلية التعليمية بالكلية -   100 
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 السنة أولويات االنشطة مصدر التمويل

 /الموازنة االستثمارية  التمويل الذاتي االجمالي

 جامعة الزقازيق

 موازنة الكلية

 تاالتفاقياو  تللبروتوكوالتشكيل و تفعيل لجنة  -   500 

 استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة -   200 

 االجمالي 2079500

2019-2020 

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية المعتمدة -   500 

2019 – 2020 

 إحالل وتجديد شبكة الغاز بمعامل الكيمياءاستكمال  -  75000  

 تطوير معامل قسم الفيزياء -  250000  

ومعمل الفيزياء بالدور  األرضيالصيانة والترميمات بالمعامل بالدور استكمال  -  150000  

 الخامس

 العلمية باألقسامصيانة وإصالح األجهزة استكمال  - 10000   

 صيانة البنية التحتية لمباني الكلية -  50000  

 ر و الطابعاتصيانة ماكينات تصوي - 1000   

 النافذصيانة الميكروسكوب االلكتروني  -  1200000  

 (1)إنشاء معمل محاكاة  -  150000  

 شراء أجهزة علمية  -  500000  

 للكلية 2023-2018الخطة البحثية  متابعة تنفيذ - 500   

 الخطة التدريبية بوحدة الجودةاستكمال  -   500 

 أعضاء هيئة التدريستقييم ل الدوري تفعيلال -   200 

للبرامج و المقررات لمرحلتي الدورية  المراجعة الداخلية و الخارجية  -   5000 

 البكالوريوس و الدراسات العليا
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 السنة أولويات االنشطة مصدر التمويل

 /الموازنة االستثمارية  التمويل الذاتي االجمالي

 جامعة الزقازيق

 موازنة الكلية

 استبيان رأي الطالب في الخدمات المقدمة و الفاعلية التعليمية بالكلية -   100 

 تفاقياتو اال لبروتكوالتالجنة  متابعة اعمال -   500 

 استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  -   200 

 استبيان رضا االطراف المجتمعية عن خريجي الكلية -   100 

 االجمالي 2393600

2020-2021 

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية المعتمدة -   500 

2020 – 2021 

 عمل الفيزياء بالدور الخامسوم األرضيالصيانة والترميمات بالمعامل بالدور  -  150000  

 صيانة وإصالح األجهزة باالقسام العلمية - 10000   

 صيانة ماكينات تصوير و الطابعات - 1000   

 صيانة البنية التحتية لمباني الكلية -  50000  

 شراء أجهزة علمية -  500000  

 (2)إنشاء معمل محاكاة  -  150000  

 للكلية  2023-2018بحثية الخطة المتابعة تنفيذ  - 500   

 الخطة التدريبية بوحدة الجودة استكمال -   500 

 تقييم أعضاء هيئة التدريسل الدوري تفعيلال -   200 

للبرامج و المقررات لمرحلتي الدورية  المراجعة الداخلية و الخارجية  -   2500 

 البكالوريوس و الدراسات العليا

 الخدمات المقدمة و الفاعلية التعليمية بالكليةاستبيان رأي الطالب في  -   100 

 تفاقياتو اال تلبروتوكوالالجنة  متابعة اعمال -   500 
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 السنة أولويات االنشطة مصدر التمويل

 /الموازنة االستثمارية  التمويل الذاتي االجمالي

 جامعة الزقازيق

 موازنة الكلية

 استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  -   200 

 استبيان رضا االطراف المجتمعية عن خريجي الكلية -   100 

 االجمالي 866100

2021-2022 

 نفيذ الخطة االستراتيجية المعتمدةمتابعة ت -   500 

2021 – 2022 

 ومعمل الفيزياء بالدور الخامس األرضيالصيانة والترميمات بالمعامل بالدور  -  150000  

 العلمية باألقسامصيانة وإصالح األجهزة  - 10000   

 صيانة ماكينات تصوير و الطابعات - 1000   

 الكليةصيانة البنية التحتية لمباني  -  50000  

 (3)إنشاء معمل محاكاة  -  200000  

 للكلية  2023-2018الخطة البحثية متابعة تنفيذ  - 500   

 الخطة التدريبية بوحدة الجودة استكمال -   500 

 تقييم أعضاء هيئة التدريسل الدوري تفعيلال -   200 

ت لمرحلتي للبرامج و المقرراالدورية  المراجعة الداخلية و الخارجية  -   1000 

 البكالوريوس و الدراسات العليا

 استبيان رأي الطالب في الخدمات المقدمة و الفاعلية التعليمية بالكلية -   100 

 تفاقياتو اال تلبروتوكوالالجنة  متابعة اعمال -   500 

 استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  -   200 
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 السنة أولويات االنشطة مصدر التمويل

 /الموازنة االستثمارية  التمويل الذاتي االجمالي

 جامعة الزقازيق

 موازنة الكلية

 المجتمعية عن خريجي الكليةاستبيان رضا االطراف  -   100 

 االجمالي 414600

2022-2023 

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية المعتمدة -   200 

2022– 2023 

 ومعمل الفيزياء بالدور الخامس األرضيالصيانة والترميمات بالمعامل بالدور  -  150000  

 صيانة وإصالح األجهزة باالقسام العلمية - 10000   

 صيانة ماكينات تصوير و الطابعات - 1000   

 صيانة البنية التحتية لمباني الكلية -  50000  

 للكلية  2023-2018الخطة البحثية متابعة تنفيذ  - 500   

 الخطة التدريبية بوحدة الجودة استكمال -   500 

 تقييم أعضاء هيئة التدريسل الدوري تفعيلال -   200 

للبرامج و المقررات لمرحلتي الدورية  الخارجية  المراجعة الداخلية و -   1500 

 البكالوريوس و الدراسات العليا

 استبيان رأي الطالب في الخدمات المقدمة و الفاعلية التعليمية بالكلية -   100 

 تفاقياتو اال تلبروتوكوالالجنة  متابعة اعمال -   500 

 عاونة  استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس و الهيئة الم -   200 

 استبيان رضا االطراف المجتمعية عن خريجي الكلية -   100 

 االجمالي 214800

 اجمالي الميزانية المقترحة لتنفيذية الخطة بالجنيه المصري 3,906,700
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 الصعوبات والتحديات )تقييم المخاطر( 

  مخاطر سوق العمل -أ

 متخصص والتعليم والتدريب التحويلي.زيادة توجيه سوق العمل لالهتمام بالتعليم المهني ال -1

 المنافسة من الجامعات الخاصة والجامعات اإلقليمية المجاورة التي تقدم برامج علمية حديثة. -2

 مخاطر التمويل  -ب

 عدم تناسب ميزانية التعليم المقدمة من الدولة مع زيادة أعداد الطالب الملتحقين بالكلية. -1

لل من فرص استكمال كافة األهداف واألنشطة المستهدفة من زيادة أسعار التجهيزات المعملية يق -2

 الخطة. 

 عدم ضمان استمرار وانتظام التدفقات المالية المتعلقة بالتبرعات والهبات.  -3

 عدم المرونة في البنود المالية للمشروعات واالتفاقات بما ال يتفق مع خطة الكلية.  -4

 الخطة اريةاستمر و التمويل لتوفير المتاحة المصادر -ج    

 الكلية موازنة 

 العلمية والبحوث الدراسات مركز 

 االلكتروني الميكروسكوب 

 الكلية مجلة 

 الكلية تعقدها التي التدريبية الدورات 

 السيمينار قاعة دخل 

 الكلية مكتبة دخل 

 التعليم تطوير صندوق من المقدمة المشروعات. 

 والدولية المحلية البحثية المشاريع . 
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الهيئة القومية لضمان جودة  (.2009 أغسطس) الثاني اإلصدار.  العالي التعليم لمؤسسات االعتماد دليل -1

  egewww.naqaa.القاهرة –التعليم و االعتماد 

مية لضمان جودة الهيئة القو(.2015 يوليو) الثالث االصدار.  العالي التعليم معاهد و كليات عتمادا دليل -2

  egewww.naqaa.القاهرة –التعليم و االعتماد 

  www.zu.edu.eg  2022  -2013.الزقازيق جامعة - االستراتيجية الخطة -3

  www.zu.edu.eg (2019-2014) الزقازيق جامعة – البحثية الخطة -4

ش  101-اكاديمية البحث العلمي–مصر  -م2030 العالي التعليم لوزارة  العلمي البحث ةاستراتيجي -5

  القصر العيني القاهرة
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