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زيارة ا.د/ مصطفي  -2    2017 اكتوبر 15 في 41الدفعة  خريجينحفل  -1صور الغالف الخارجي من اليمين الي اليسار:

صورة ارشيفية  -3    2017لمعامل الكلية في سبتمبر  بجامعة جورجيا األمريكية للتكنولوجياأستاذ الكيمياء    السيد

 لمكتبة الكلية

 2017 الدراسة الذاتية

 جامعة الزقازيق -كلية العلوم 

 2017 – ادارة الجودةوحدة 
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 كلمة افتتاحية

سعي كلية العلوم جامعة الزقازيق في اتباع المنهجية العلمية السليمة في ادارة في اطار 

 واستيفاء  التعليماالعتماد وتطبيق المعايير االكاديمية لجودة وافرادها للوصول الي  مواردها

لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد اتخذت ادارة الكلية اجراءات جادة 

وفعالة لتحقيق اهدافها ورسالتها ليكون خريجي الكلية ودورها في خدمة المجتمع من 

ن اولويات اهتمامها ومن الغايات العليا وجاءت الدراسة الذاتية لتعكس هذا االهتمام م

وتالحم القيادات والعاملين بالكلية  لسد الفجوات والسعي  اط القوة والضعفخالل  تحليل نق

وموارد بشرية قادرة علي تحقيق  سمات تميزمن  الدائم الي الريادة والتميز بما تملكه الكلية 

   استراتيجيتها المبنية علي العدالة و االيجابية والتميز.

 من وحدة ادارة الجودة لي اللجنة المكلفةوبهذا المناسبة اتقدم بخالص الشكر والتقدير ا

واخراجه بهذا الشكل المميز عسي هللا ان يجعله خطوة ناجحة  الدارسة الذاتية تقرير بإعداد

  .علي التميز والريادة التي تنشده كلية العلوم جامعة الزقازيق

 وهللا ولي التوفيق

 ا.د/ محمد احمد فؤاد العراقي

 عميد الكلية
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 رقم الصفحة الموضـــــــــــــــــــــوع م

 3 فريق إعداد الدراسة الذاتية  1

 الدراسة الذاتية مراجعةفريق  2

 منهجية إعداد الدراسة الذاتية

4 

5 

 7 رؤية ورسالة الكلية 4

 القسم األول : البيانات الوصفية عن الكلية

 8 البيانات الوصفية  5

  معايير االعتمادالقسم الثاني : التقويم الذاتي للكلية وفقاً للقواعد الخاصة بالهيئة ومؤشرات 

 

 14  االستراتيجيالتخطيط  6

 20   القيادة والحوكمة 7

 28 إدارة الجودة و التطوير 8

 37 أعضاء هيئة التدريس 9

 44 الجهاز اإلداري  10

 48 الموارد المالية والمادية 11

 56 المعايير األكاديمية و البرامج التعليمية 12

 62 التدريس و التعلم 13

 71 الطالب والخريجون  14

 80 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى 15

 90 الدراسات العليا 16

 100 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 17

 احملتويات
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 عميـــد الكلية ورئيس الفريق العرافيمحمد فؤاد أ.د/  1

 وتنمية البيئة المجتمعلشئون خدمة وكيل الكلية  جمال عبد العزيز عنانأ.د/  2

 الطالب التعليم و   لشئونوكيل الكلية  محمد حسن شريفأ.د/  3

   وثالبحلشئون الدراسات العليا و وكيل الكلية  حسين كرم طلبأ.د/  4

 الجودة  إدارةمـدير وحدة  إبراهيمناجي علي أ.د/  5

التخطيط منسق معيار مدير وحدة التخطيط االستراتيجي و  عزة عبد العزيز مهنيأ.د/  6

 االستراتيجي

 القيادة والحوكمةمنسق معيار  محمد محمودالء الدين عأ.د/  7

 إدارة الجودة و التطويرمنسق معيار  د الحليمبع عصام عبد الغنيأ.د/  8

 أعضاء هيئة التدريسمنسق معيار  وسام صابر شهابد/ أ. 9

 الجهاز اإلداريمنسق معيار  الخضرجي علي عليد/ أ. 10

 الموارد المالية والماديةمنسق معيار  مصطفى صالح الديند/  11

 المعايير األكاديمية و البرامج التعليميةمنسق معيار  سليمالسيد إيمان د/   12

 التدريس و التعلممنسق معيار  حنيش الشهيدأحمد عبد د/   13

 الطالب والخريجونمنسق معيار  عبد الحليممحمد اكرام أ.د/   14

 البحث العلمي واألنشطة العلمية منسق معيار  محمد عبد الوهاب عطوةأ.د/   15

 الدراسات العليامنسق معيار  هشام محمد زكيأ.د/   16

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئةمنسق معيار  شلبيعبد العظيم عمرو أ.د/   17

 

 

 فريق إعداد الدراسة الذاتية 
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 استاذ الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا ومنسق وحدة التدريب خالد محمد سعيد جميلد/ أ. 1

 استاذ الرسوبية و رئيس قسم الجيولوجيا فاطمة سيد رمضاند/ أ. 2

 ومنسق البرامج والمقررات استاذ الميكروبيولوجي بقسم النبات وسام عبد الغني حسانيند/ أ. 3

 مدرس بقسم الفيزياء حسن عبد الحميد هاشمد/  4

 ومنسق القياس و التقويم استاذ مساعد بقسم الجيولوجيا سمير زيدد/  5

  

 الدراسة الذاتية  مراجعةفريق 
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بماةايي  اعتمةام سساتةال التا ةيم الاةالا الصةامر  عة  تم توعية أعضاء هيئة التدريس والهيئةة المااوةةة  

 م 2015اإلصةدار الاالةي يوليةو  م و2009الهيئة القوسية لضةما  وةوم  التا ةيم وامعتمةام بةدليط أ تة س 

 التتدريب وحتدة ستعيد منستق محمتد خالتداألستتاذ التدكتور/ وذلك بما فة بالك ية خ ة التدريب س  خالل 

 .وحد  التخ يط امات اتيجا بالك يةو بالتنتيق سع   ةك يبال

 

 

 

 

 -أعضاء فريق إعداد الدراسة الذاتية على أدوات جمع البيانات وهى: أعتمد

 فحص الوثائق -

   اماتقصاء -

 المالحظة  -

 المقابالل الف مية و الجماعية -

 س اواة األقتام الا مية و اإلمارية -

 

 

 

 التوعية بنظام الجوم  الداخ ية س  خالل التدريب والندوال وورش الامط. .1

 تشكيط ف يق إعدام الدرااة الذاتية. .2

 .المخت فة ل ماايي تدريب ف ق الامط  .3

 تقديم الدعم الفنا ألعضاء ف يق كط سايار. .4

 و تدوينها فا ب اقال سالحظة.ومع البياةال  .5

 .تح يط البياةال / سايار .6

 سايار كط كتابة وصيا ة وس اواة خصائص، عناص ، سسش ال .7

 الا ض ع ى سج س إمار  وحد  ضما  الجوم . .8

 اعتمام الدرااة الذاتية س  سج س الك ية. .9

 ال باعة والتوزيع. .10

 :الذاتية الدراسة إعداد منهجية

 أدوات جمع البيانات:
 

 الذاتية:مراحل إعداد الدراسة  
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 رسـالـة الكليــة:

 رؤيـة الكليــة:

تسعى كلية العلوم جامعة الزقازيق أن تكون 

مؤسسة معتمدة ورائدة في مجاالت التعليم 

العلمي والخدمة المجتمعية محليا والبحث 

 دوليا.اقليميا و و

كلية العلوم جامعة الزقازيق مؤسسة تعليمية 

 حكومية تقوم بتقديم برامج دراسية متطورة 

د في مجاالت العلوم األساسية المختلفة إلعدا

خريجين قادرين على المنافسة وتلبية 

احتياجات سوق العمل و باحثين ذوي كفاءة 

عالية في اجراء بحوث علمية متميزة لخدمة 

 .و اقليميا و دوليا لمجتمع محليا ا
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 البيانات الوصفية
 

يشتتتمل القستتم األول متتن الدراستتة الذاتيتتة علتتى البيانتتات الوصتتفية الخاصتتة بالكليتتة وذلتت  علتتى  

 النحو التالي:

  كلية العلومأسم المؤسسة:  -1

 نوع المؤسسة : كلية 

  : جامعة الزقازيقأسم الجامعة 

  : حكوميةنوع الجامعة 

 

  محافظة الشرقية –مدينة الزقازيق  المؤسسة: عنون -2

  :1974لتنه   18 رقمرقم: القرار الجمهوري                            م1974/  4/  14  تاريخ التأسيس             

  :م1/9/1974تاريخ بدء الدراس 

  سنوات 4الدراسـة : مدة 

 

   :القيادة األكاديمية -3

 أ.م. سحمد أحمد فسام الا اقا      :عميد الكلية              

 0552308213 فاكس :                                         0552303252     : تليفون 

 بريد إليكتروني : mafaleraki@yahoo.com 

 

 

  :الموارد البشرية بالمؤسسة -4

        5  وأوةاز     48ساةار ،     46 سةنهم ع ةى رأ  الامةط  324، سةنهم      423عدم أعضةاء هيئةة التةدريس: إومةالا  

الخاصةة إلومةالا أعضةاء  اإلوةازال% ، ةتةبة   10.9سهمة ع مية ، ةتبة المااري  إلومةالا أعضةاء هيئةة التةدريس:    

 .%   11.3هيئة التدريس:  

    بااةة ،    ةتةبة  5أوةاز  خاصةة ،      23ع ةى رأ  الامةط ،    88، سنهم    116عدم أعضاء الهيئة المااوةة : إومالا

 .%19.8األوازال الخاصة إلومالا الهيئة المااوةة:  

القسم األول : البيانات الوصفية عن 
 الكلية

mailto:mafaleraki@yahoo.com
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  وفقاً للدرجة العلمية:على رأس العمل توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 اإلجمالي الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ أستاذ  

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

 مساعد

 متفرغ

 مدرس مدرس

 متفرع

مدرس  اإلجمالي

 مساعد

 معيد

 

 116 48 68 423 24 155 20 79 92 59 العدد

 100 44.3 55.7 100 5.6 36.6 4.7 18.6 21.7 13.9 النسبة

  أجازة خاصة. 26، على رأس العمل219، مؤقت 0دائم،   245، منهم  245عدد أفراد الجهاز اإلداري والفني: إجمالي 

  األنشطة األكاديمية بالمؤسسة: -5

 برامج المرحلة الجامعية األولى 

 (1( سفصة ة بالجةدول )   م 2009ب ةاسج فا مئحة  21( والتخصص س  خالل عدم )بكالوريو  مروة ) الك يةتمنح  -

 .ل متتوى األول و الااةا (2  م( سفص ة بالجدول ) 2015ب ةاسج فا مئحة  28و عدم )ل متتوى الاالي و ال ابع 

 (.  م1978/   1977( س  الدفاال ، كا  أولها فا الاام الدرااا ) 41تخ ج س  الك ية عدم )  -

 ( س  ال الب.4345( عدم ) 2017/ 2016سقيد بالك ية وفق إحصائيال الاام الدرااا ) -

 :عدد الخريجين في السنوات الخمس األخيرة

 اإلجمالي 2017-2016 2016-2015 2015-2014 2014-2013 2013-2012 العام الدراسي

 3311 839 921 733 252 566 العدد

 ونسبة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الي الطالب في كل برنامج 2009: البرامج الدراسية في الئحة (1جدول )
 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

 9:  1 3:  1 113 13 32 الفيزياء 2

 - - - - - **الحيوية  الفيزياء 3

 29:  1 6:  1 460 16 73 الكيمياء 4

 10 : 1 2:  1 157 16 73 الحيوية الكيمياء 5

 2:  1 1:  2 32 14 67 النبات 6

 10 : 1 2:  1 133 14 67 الميكروبيولوجى 7

 2: 1 1:  2 29 16 61 الحيوان علم 8

الحشرات ) 9
 - - - - - ***غير مفعل(

 5: 1 1:1 49 15 38 الجيولوجيا 10

 5: 1 1: 1 61 14 53 وإحصاء رياضيات 11

 13: 1 3 :1 177 14 53 حاسب وعلوم رياضيات 12

 2 :1 1 :1.5 58 27 85 وفيزياء رياضيات 13

 7: 1 2:  1 203 29 105 وكيمياء فيزياء 14

 12: 1 3:  1 185 16 73 حيوية وكيمياء كيمياء 15

 4: 1 1:   1 110 30 140 ونبات كيمياء 16

 6: 1 1:   1 168 30 140 وميكروبيولوجى كيمياء 17

 5: 1 1:   1 146 32 134 وحيوان كيمياء 18

 2: 1 1:   1 67 32 134 وحشرات كيمياء 19

 5: 1 1:   1 137 31 111 جيولوجيا كيمياء 20

 4: 1 1:   1 51 15 38 جيوفيزياء 21

 5:1 1:1 1789 356 1530  المجموع

 العدد على رأس العمل*

 برنامج مجمد )غير مفعل(* * *  ،  **4/2011/ 10بتاريخ   ( 8 )مجلس كلية رقم  بقرار االلغاءبرنامج تم  
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 ونسبة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الي الطالب في كل برنامج 2015(: البرامج الدراسية في الئحة 2جدول )
 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولى(

 *عدد أعضاء

 هيئة التدريس

 *عدد الهيئة

 المعاونة

نسبة أعضاء هيئة  عدد الطالب

 التدريس للطالب

الهيئة المعاونة  نسبة

 للطالب

 1:  1 1:  3 49 30 140 نبات و كيمياء 1

 1:1 1:7 10 14 67 نبات 2

 2:  1 1:3 53 30 140 ميكروبيولوجي و كيمياء 3

 3:1 1:1.5 40 14 67 ميكروبيولوجي 4

 3:1 1:1 50 16 73 كيمياء و كيمياء حيوي 5

 1:1 1:3 44 30 126 كيمياء و علوم الحاسب 6

 3:1 1:1.5 49 16 73 كيمياء حيوية 7

 5:  1 1:  1 88 16 73 كيمياء 8

 1 : 1 2:  1 29 29 105 فيزياء و كيمياء 9

 3:1 2:1 49 13 32 فيزياء و فيزياء حيوية 10

 2: 1 1:  7 11 27 85 فيزياء و علوم حاسب 11

 1:1 1:3 9 13 32 فيزياء 12

 2:1 1:1 39 14 53 علوم حاسب 13

 1:2 1:7 8 16 61 بيئية علوم 14

 1:1 1:5 11 16 61 علم الحيوان 15

 5: 1 1: 1 13 27 85 رياضيات و فيزياء 16

 13: 1 1:3 16 14 53 رياضيات و علوم حاسب 17

 1:2 1 :7 8 14 53 رياضيات و إحصاء 18

 7: 1 1:  6 9 14 53 رياضيات 19

 1:1 1:3 50 32 134 حبوان و كيمياء 20

 1:1 1:5 26 32 134 كيمياءحشرات و  21

 1:1 1:   2 50 31 111 جيولوجيا و كيمياء 22

 2: 1 1:   1 39 15 38 جيولوجيا البترول و المياه 23

 1: 1 1:  3 13 15 38 جيولوجيا 24

 1: 1 1:   1.5 15 15 38 جيوفيزياء 25

 2:1 1:   2 29 14 67 تقنية حيوية 26

 1:2 1:   8 7 16 61 استزراع مائي 27

 - - - - - **الحشرات 28

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

 4: 1 1:1 2556 692 2377  سجموع

 العدد على رأس العمل          ** برنامج غير مفعل*
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 برامج الدراسات العليا 

( 30الدرااال الا يا وعدم )( ب ةاسج مب وم فا 23( س  ب اسج الدرااال الا يا سنها عدم )83عدم )الك ية تمنح  -

( ب ةاسج مكتوراه فا ف تفة الا ةوم فةا التخصصةال المبينةة فةا الجةدول 30فا الا وم وعدم ) ب ةاسج ساوتتي 

(3  .) 

( س  طالب الدرااةال الا يةا سةنهم عةدم 555( عدم )2016/2017سقيد بالك ية وفق إحصائيال الاام الدرااا ) -

 .( طالب مكتوراه61ب ساوتتي  وعدم )( طال284( طالب مب وم / وعدم )210)

 2017-2016:البرامج الدراسية  للدراسات العليا وعدد الطالب المسجلين في العام (3جدول )

 برامج الدبلوم برامج الماجستير برامج الدكتوراه

 اسم البرنامج

فلسفة دكتوراه في 

 العلوم تخصص

عدد 

 الطالب

 اسم البرنامج

 ماجستيرفي العلوم تخصص

عدد 

 الطالب

عدد  اسم البرنامج

 الطالب

 البحتة الرياضيات
     4 

 الرياضيات البحتة
 - الرياضيات 12

 التطبيقية الرياضيات
- 

 الرياضيات التطبيقية
 - اإلحصاء التطبيقي 2

 الرياضي اإلحصاء
- 

 اإلحصاء الرياضي
الحاسب اآللي  -

 وتطبيقاته

- 

 اآللي الحاسب علوم 
- 

 علوم الحاسب اآللي
 - فيزياء أشعاعيه وطبية 6

 مواد علوم
- 

 علوم مواد
البصريات وفيزياء  22

 الليزر

- 

 وطبية إشعاعية فيزياء
- 

 فيزياء إشعاعية وطبية
الطاقة الجديدة  -

 والمتجددة

- 

 نظرية فيزياء
- 

 فيزياء نظرية
 - الفيزياء الحيوية -

 تجريبية نووية فيزياء
3 

 فيزياء نووية تجريبية
 14 التطبيقيةالكيمياء  12

 حيوية فيزياء 
2 

 فيزياء حيوية
 19 الكيمياء التحليلية -

 فيزيائية كيمياء
2 

 كيمياء فيزيائية
الكيمياء العضوية  12

 التطبيقية

- 

 عضوية كيمياء 
7 

 كيمياءعضوية
 53 الكيمياء الحيوية 21

 عضوية غير كيمياء
3 

 كيمياءغيرعضوية
فسيولوجيا نبات  16

 قييتطب

- 

 تحليلية كيمياء
4 

 كيمياء تحليلية
 121 ميكروبيولوجيا تطبيقية 31

 حيوية كيمياء
7 

 كيمياء حيوية
علم البيئة والتصنيف  20

 والفلورا

- 

 النبات فسيولوجيا
- 

 فسيولوجيا النبات
 3 النباتات الطبية -

 النباتية البيئة
- 

 البيئة النباتة
ميكروبيولوجيا  3

 صناعية

- 

 ميكروبيولوجيا
19 

 ميكروبيولوجيا
 - علوم بيئية 49

  وفلورا تصنيف
2 

 تصنيف وفلورا
 - الفقاريات وطفيليات -

 الخلية وعلم وراثة
- 

 وراثة وعلم الخلية
 - حشرات طبية 9

 الحيوان فسيولوجيا
5 

 فسيولوجيا الحيوان
 -تربية وبيولوجيا  14
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 األسماك

 وطفيليات الفقاريات
- 

 الفقاريات وطفيليات
 - الجيولوجيا البيئية 3

 واجنه مقارن تشريح
- 

 تشريح مقارن واجنه
جيولوجيا البترول  5

 والمياه

- 

 الحيوانية البيئة
- 

 البيئة الحيوانية
 - الثروات المعدنية -

 الخلية بيولوجيا

 واألنسجة

 والوراثة 

1 
بيولوجيا الخلية واألنسجة 

 والوراثة

5 - - 

 التركيبية الجيولوجيا

 الهندسية

- 
الجيولوجيا التركيبية 

 الهندسية

2 - - 

 والحفريات الطبقات علم
- 

 علم الطبقات والحفريات
1 - - 

 البيئية الجيولوجيا
- 

 الجيولوجيا البيئية
1 - - 

 البترول جيولوجيا

 والمياه

2 
 جيولوجيا البترول والمياه

30 - - 

 التطبيقية الجيوفيزياء
- 

 الجيوفيزياء التطبيقية
4 - - 

 والصخور المعادن

 ورواسب

 الخامات 

- 
المعادن والصخور ورواسب 

 الخامات

4 - - 

 المجموع
30 61 

30 
284 23 210 

 :عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة 

 اإلجمالي 2017-2016 2016-2015 2015-2014 2014-2013 2013-2012 العام الدراسي

 416 88 126 103 74 25 ماجستير

 241 49 67 53 41 31 دكتوراه

 

 

 
 

 (2017-2016) األقسام العلمية: -6

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة سعدد أعضاء هيئة التدري القسم

 22 67 الرياضيات .1

 18 64 الفيزياء .2

 22 95 الكيمياء .3

 18 78 النبات .4

 24 69 علم الحيوان .5

 12 60 الجيولوجيا .6
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 وسائل االتصال بالكلية: -6
 

 الشرقية مصر محافظة –مدينة الزقازيق :  عنوان الكلية -

   www.science.zu.edu.eg: االلكتروني للكلية لموقعا -

 اسم عميد الكلية: محمد احمد قؤاد العراقي -

  mafaleraki@yahoo.comالبريد اإللكتروني لعميد الكلية. -

 0552303252 عميد الكلية: هاتف -

 علي إبراهيمأ.د. ناجي  اسم منسق الزيارة: -

 nagiibrahim_1050@yahoo.com: البريد اإللكتروني لمنسق الزيارة -

  01091789131هاتف منسق الزيارة: -
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يشةةتمط القتةةم الاةةاةا سةة  الدرااةةة الذاتيةةة ع ةةى عم يةةة التقةةويم الةةذاتا ل مساتةةة ، وذلةةك وفقةةا        

 لماايي  امعتمام والمسش ال الخاصة بكط سايار.

 االستراتيجيالتخطيط  :1معيار

 

للمؤسستتة رستتالة ورؤيتتة واضتتحة ومعلنتتة ، شتتارك فتتي وضتتعهما األطتتراف المعنيتتة ، وتعبتتر عتتن      

واقعيتتة وقابلتتة للتنفيتتذ تتضتتمن أهتتدافاً  استتتراتيجيةدورهتتا التعليمتتي والبحثتتي والمجتمعتتي ، ولهتتا خطتتة 

 الجامعة. استراتيجيةمحددة ، وتتسق مع 

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 ً  جزئيا

غير 

 مستوف

رسالة ورؤية المؤسسة معتمتدتان ومعلنتتان ، وشتارك فتي  .1

 وضعهما األطراف المعنية.

√   

رستتتتالة المؤسستتتتة واضتتتتحة ، وتعكتتتتس دورهتتتتا التعليمتتتتي  .2

والبحثتتي ومستتئوليتها المجتمعيتتة بمتتا يتفتتق متتع التوقعتتات 

المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي، وتسهم الرسالة في 

 تحقيق رسالة الجامعة.

√   

للمؤسسة معتمتدة ومكتملتة العناصتر ،  االستراتيجيةالخطة  .3

 الجامعة. استراتيجيةوتتسق مع 

√   

التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجيتة وشتارك فيته  .4

األطراف المعنية ، وتعددت الوسائل المستخدمة في إجرائته 

بمتتتا يضتتتمن مالئمتتتة الوستتتيلة لموضتتتوع التحليتتتل والفئتتتة 

√   

 الثاني  :القسم 
 لمعايير االعتمادالتقويم الذاتي للكلية وفقًا  
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 المستهدفة.

للمؤسسة معلنتة وواضتحة الصتياغة  االستراتيجيةاألهداف  .5

ومبنيتتة علتتى التحليتتل البيئتتي ، وتستتهم فتتي تحقيتتق رستتالة 

المؤسستتة ، وقابلتتة للقيتتاس والتحقتتق فتتي المتتدى الزمنتتي 

 للخطة.

√   

الخطتتتة التنفيذيتتتة تتضتتتمن األنشتتتطة التتتتي تحقتتتق األهتتتداف  .6

، وتعكس أولويتات تنفيتذ األنشتطة وتسلستلها  االستراتيجية

المنطقي ، ومحدد بها مسئولية التنفيتذ ، والجتدول الزمنتي، 

 والتكلفة المالية ، ومؤشرات األداء.

√   

للمؤسسة تقارير دورية لمتابعتة وتقتويم متدى تقتدم الخطتط  .7

التنفيذيتتتة وفقتتتاً للجتتتدول الزمنتتتي وتحقتتتق مستتتتويات األداء 

 المستهدفة.

 √  

 

 تعليقات المؤسسة

  ئة التدريس و الهيئة المااوةةعضاء هيأكاميمية و األشارك سخت ف امط اف ماخط المساتة )القيامال 

( و خاروها )سما ي  ل مجتمع ماريي اإلا يا و الدرااال الو طالب س ح ة البكالوريو  و طالب 

خالل عد  س تقيال و اوتماوا ع ى امبقاء ع ى النص.   الك ية سالخاروا( فا س اواة رؤية و راالة 

  م.14/6/2017و تم اعتمام ال ؤية و ال االة س  سج س الك ية بتاريخ

 رؤية كلية العلوم: .

تتاى ك ية الا وم واساة الزقازيق أ  تكو  سساتة ساتمةد  ورائةد  فةا سجةامل التا ةيم والبحةي الا مةا 

  واق يميا و موليا.والخدسة المجتماية سح يا 

 رسالة كلية العلوم:

ك ية الا وم واساة الزقازيق سساتةة تا يميةة حكوسيةة تقةوم بتقةديم بة اسج مرااةية ست ةور   فةا سجةامل 

الا وم األاااية المخت فة إلعدام خ يجي  قامري  ع ى المنافتة وت بية احتياوةال اةوق الامةط و بةاحاي  

 و موليا. ع مية ستميز  لخدسة المجتمع سح يا و اق يمياذوي كفاء  عالية فا او اء بحوث 

راةالة الجاساةة حيةي وورؤية ا  تكو  ستوافقة سع  س عاهوعند وضع رؤية وراالة الك ية تم  

 سنها فا خدسة المجتمع و تنمية البيئة. المأسولتاكس مور الك ية التا يما و البحاا و 

 الخطة االستراتيجية:

و حتةةى تكةةو  سكتم ةةة  2023-2018سنهجيةةة إلعةةدام الخ ةةة اماةةت اتيجية ل ك يةةةاتخةةذل الك يةةة خ ةةوال 
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األركةةا  و تتوافةةق و تةة تبط بالخ ةةة اماةةت اتيجية لجاساةةة الزقةةازيق و تةةم اعتمامهةةا سةة  سج ةةس الك يةةة 

   . 27/8/2017م وس  سج س الجاساة بتاريخ  12/7/2017بتاريخ 

 :االستراتيجية منهجية إعداد الخطة 

تشكيط و تم   7/9/2016سج س الك ية بتاريخ  ل س و اعتمد امات اتيجاأةشأل الك ية وحد  ل تخ يط  -

قاست   ل وحد .وأهداف سحدم   تنظيماتم إعدام مئحة خاصة بالوحد  و وضع هيكط  االوحد . كمسج س امار  

وميع  فيه الذي شارك البيئاالتح يط  بإو اء بالك ية وحد  التخ يط امات اتيجا بالتااو  سع وحد  إمار  الجوم  

س ح تا البكالوريو  و  مااوةة و طالبالهيئة الالفئال المتتهدفة )القيامال امكاميمية و اعضاء هيئة تدريس و 

و ذلك لتحديد ةقاط الضاف و القو  و الف ص و  ماريي  و سما ي  ل مجتمع الخاروا(اإلا يا و الدرااال ال

تقييم أولويال الك ية و الصاوبال و التحديال و  امحتياوال و    و سنها تم  تحديدالتهديدال لتح يط الفجو

التا الخ ة التنفيذية س  ثم تم وضع  و التنافتاايااال الك ية والوضع  ل ك ية و الجديد التمال و المخاط 

امةش ة الالزسة لتحقيق األهداف و الفت ال الزسنية ل تنفيذ و  و ابع  ايال وثالثو  هدفا اات اتيجياتضمنت 

كما اشتم ت الخ ة التنفيذية ع ى وميع األةش ة التى  .ع  التنفيذ و المخصصال المالية لألةش ة  المتسولو

  تحقق راالة ورؤية الك ية، س  حيي الام ية التا يمية والبحاية وأةش ة خدسة المجتمع.

 د الخطة االستراتيجية ااألدوات التالية في إعداد الخطة:استخدم فريق إعدا 

ل لسقابالل واماتبياةاق اي  ط لك ية عا فئال المتتفيد  ماخط و خارجلاسة لشتى زلالل البياةااوسع  .1

رص لفف والضاط اةقاو  ولقط اةقام يملتحمال لساتةص افحوة ظلسالحواةا روملكتم ايرلبمام ااتخوا

 مال.يملتهوالستاحة ا

ل لتح يوط ق اتيوى راماتط ايطلتخاعية بأهسية وتيوا ل تراماتط ايطلتخق وحد  ايرلفل عسرش عقد و .2

 ط.يطلتخذا التهيئة له، واويةرلخاواخ ية مالال بيئة 

هيئة ء عضام س تقيالولك ية مال اقيا  سمم هةى سع عذلف الاصل او اامام اتخم ورش عمط و اعق .3

و وهال المجتمع   يياإلمار تا البكالوريو  و الدرااال الا يا وب س ح الو ط و الهيئة المااوةة  يمرلتا

 (.SWOTباعى )رلل التح يالصيا ة ك لالخاروا و ذ

لصيا ة م  اعارموم و السذ اخملسخت فة اية مارمم الا مية و امقااا( ع ى SWOTباعى )رلل التح يرض اع .4

 .لنقاط القو  و الضاف و الف ص و التهديدال لةهائيةا

 مف.لساتهماء ام  و اهرالاضع ول  ابيو  لفوم ايمتيوى بتحراماتط ايطلتخق ايرفم قا .5

 رموم لسذ اخملسخت فة اية مارمم الا مية و اقاااألع ى مف لساتهماء ام  و اهرالاضع ول  ابيو  لفورض اع .6

ا بةا .7 ل ك ية و الغايال و امهداف ية  رؤلوااالة رلاصيا ة م س اواة تو  لفوم ايمتحوباعا رلل التح ياع ى ء 

ب الطل  واييمارإلواةة ولسااالهيئة   وايمرلتاهيئة ء عضا  أسكط الفئال المتتهدفة فيها رك لتا شاوا

-ف ع الزقازيق، وهاز شئو  البيئة – الص ف الصحاسياه الش ب و كة رشل لسوتساية سثط اف األوا

و  البيئة بمحافظة الش قية،إمار  التخ يط شئزقازيق، امار  لسحافظة الش قية، س كز بحوث صحة الحيوا /ا

بحوث الا و  التمكية بالابااة، سدي ية الت بية و  س كزوالش قية الام اةا و اممار  الهنداية بمحافظة 

ستتشفى أبو - ع الزقازيق، سامط الميك وبيولووافبحوث الزراعية التا يم بمحافظة الش قية، س كز ال
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قيا  ل وراعاطلقباض اخ بت م ااتقبط سما ا هذه الجهال فا ورشة عمط بالك ية كما لقكبي ، واساة بدر( و

 م. يربالبو

ف الضط اةقاج حة لاالرلسقتاة طةشع ض و سناقشة الخ ة التنفيذية ل خ ة امات اتيجية ،بما فيها س  األ .8

ورشة فا ، سع قيامال الك ية لسحتس ةمال ايملتهب التوةولستاحة رص الفل اماتغالو  ولقط اةقاز يزلتاو

 عمط.

ولويال التنفيذ و امةش ة الالزسة و أاكس ت تشمط الخ ة التنفيذية خ ط انوية ااتناما ل خ ة امات اتيجية .9

 باة و التقييم و الجدول الزسنا المالئم.مالية الالزسة و سسش ال المتاستئولية التنفيذ و التك فة ال

 .إةجاز الخ ة التنفيذية ع ى فت ال ثابتةإعدام سصفوفة لمسش ال امماء لتتتخدم فا قيا  و ستاباة تم  .10

 عمط تقاري  ستاباة مورية ل خ ة التنفيذية و اإلو اءال التصحيحية. .11

 يتمثل ذل  في:سي للكلية و فسياسات الكلية في تحسين الوضع التنا و ساهمت خطط

الامةةط ع ةةى تحقيةةق امهةةداف اماةةت اتيجية سق وةةةة بامتجاهةةال الاالميةةة عةة  ط يةةق ااةةتحداث بةة اسج  -

 .تا يمية بنظام التاعال الماتمد  تواكب الت ور الا ما

ب اسج سميز  ت با احتياوال اوق الامط )ب ةاسجا الميك و بيولةووا و الكيميةاء الحيويةة و ع ةوم  تقديم -

 البت ول و المياه ( و ت وي  مئحة الدرااال الا يا.

 هيئة التدريس . ألعضاءالبااال الدرااية ل هيئة المااوةة و المهمال الا مية  -

ع سساتال ع ميةة  موليةة وسشةاريع بحايةة سمولةة سش وعال بحاية ستميز  تشتمط ع ى سشاريع بحاية س -

 س  وهال سح ية والمشاريع البحاية الممولة س  حتاب واساة الزقازيق .

تةةم ةشةة    ع ةةى ستةةتوى واساةةة الزقةةازيق حيةةي الةةدولاالحصةةول ع ةةى الم كةةز األول فةةى سجةةال النشةة    -

( فةا عةام  354بحاةا موليةا   )و 2013بحاا موليا( فةا عةام  200و  )  2012بحاا  موليا( فا عام  192)

)يالحظ اةخفاض فةى عةدم البحةوث  2016بحاا موليا فا عام  169و  2015عام ( فا  337 و ) 2014

وسةع ذلةك  تصةنيف البحةوثل التةا وضةاتها الجاساةةوذلةك بتةبب  الماةايي   2016المنشور  موليةا لاةام 

 (.احتفظت الك ية بالم كز امول ل اام الخاسس ع ا التوالا

( والتشجياية وعدمهم 6بالك ية الاديد س  الا ماء الحاص ي  ع ى ووائز الدولة التقدي ية وعدمهم )يوود  -

( ،ووائز  روط الاام 7الاالمية س  األكاميمية الب ي اةية ل ا وم وعدمهم ) .DSC( ، وكذلك مروة 9)

وأحت  بحي س  ةامي الا ماء  امستياز( ، و وائز  روط  2الدولا س  الوميال المتحد  وإةج ت ا ) 

( ، وأفضط 4( ، وأفضط راالة ساوتتي  س  الجاساة ) 5( ، ووائز  الجاساة التشجياية )  2بإةج ت ا ) 

س  وحد  سش وعال ت وي  التا يم  ( ووائز  التميز فا النش  الا ما4س  الجاساة ) مكتوراهراالة 

تدريس فازوا بجوائز النش  الدولا س  الجاساة الا عدم كبي  س  اعضاء هيئة  باإلضافة (1) الاالا

، ويوود كاي  س  أعضاء هيئة التدريس س  سخت ف التخصصال أعضاء فا ال جا  ( 2016عام  54)

الدائمة لت قية األااتذ  و األااتذ  المتاعدي  او فا لجا  التحكيم كذلك يشت ك كاي  س  اعضاء هيئة 

 و مولية و سحكمي  ل بحوث لمجالل قوسية و مولية.التدريس فا عضوية ومايال ع مية قوسية 
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  سشاركي  فا هيئال تح ي  سجالل مولية وسح ية. ألخ ي  باإلضافة

 حوث ع مية سع وهال ع مية مولية اسا ع  ط يق المنح اوبباض اعضاء هيئة التدريس باشت اك   -

 الا ماكاميمية البحي وا األورباسشاريع بحاية سمولة س  امتحام  س  خاللباتصامل شخصية او 

 .ووحد  سش وعال ت وي  التا يم الاالا والتكنولوويا 

 التااو  الا ما بي  الك ية سما ة لجاساة الزقازيق و أكاميميال ع مية مولية. اتفاقياليوود الاديد س   -

 ام.)ساط سستم  البيئة الدولا( كط ع المستم ال الا مية المح ية والدوليةتقوم الك ية بتنظيم باض  -

بتقديم خدسال ل مجتمع الخاروا و طالب الدرااال الا يا و  س كز البحوث و الدرااال الا ميةقيام  -

الباحاي  حيي يقدم خدسة اماتشارال الا مية و مرااال ال صد البيئا و تنظيم الدورال التدريبية و 

 سج ة الكيمياء الحيويةخدسال الميك واكوب املكت وةا و النش  الا ما فا المجالل الا مية ل ك ية )

 سستم  البيئة التنوي. تنظيمو  (و سج ة الجيوفيزياء 1687 -47773وت قيمها الدولا

وتقدم  والخارواالك ية بالمجتمع المحيط المح ى  خ يجاد بالك ية وماية ل خ يجي  سفا ة وت بط يوو -

 ستاعدال ل خ يجي  لتقديمهم لتوق الامط. 

 ية ايااة تشجيع ال الب الوافدي  تتجيط عدم س  ال الب الوافدي  بالدرااال الا يا بالك ية و تنتهج الك  -

  و مئحتها التنفيذية. وحد  ل عاية الوافدي  اءاةشتم اعتمام حيي 

 تسعى الكلية الى تحقيق اولويات تم تحديدها بناءا على التحليل البيئي لتحسين أداء الكلية و تتلخص فيما يلي:

 القوسية لضما  ووم  التا يم وامعتمام.س  خالل " الهيئة  امعتمامتأهيط الك ية ل تقدم والحصول ع ى  -

و التكنولووا بالت وي  والتحتي  المتتم  لجوم  الام ية التا يمية  الامط ع ى سواكبة الت ور الاالما  -

 والبحاية وكذلك الخدسة المجتماية.

المح ى إةشاء ب اسج وديد  فا الك ية ستفاع ة وتحقق رضا األط اف المتتفيد  و ست  بال اوق الامط  -

 واإلق يما والاالما.

س اواة و تحديي سحتوى المق رال الدرااية لتواكب الت ور الا ما و ت با احتياوال اوق الامط  -

 الت بيقية.

  .التواع فا التا يم اإللكت وةا وتأكيد المفهوم لدى أعضاء هيئة التدريس والمااوةي  وال الب -

 دعم الموارم الذاتية ل ك ية.أةشاء ب اسج سميز  تحقق ست  بال اوق الامط و ت -

 وضع آليال سحدم  ل تأكد س  سدى توافق و ربط امستحاةال بمخ وال التا يم المتتهدفة. -

 ااتحداث واائط لقيا  و تقييم رضا ال الب ع  الام ية التا يمية. -

 تصميم ب اسج سوثقة ل تدريب الميداةا ل  الب تاتمد ع ى احتياواتهم الحقيقية -

اتفاقيال بي  الك ية و المساتال التا يمية والبحاية ع ى المتتويال المح ية ، اإلق يمية عقد و تفايط  -

 . والاالمية ع ى ستتوى س ح ة البكالوريو  والدرااال الا يا

والبحاية س  خالل إاهاسال س كز البحوث و الدرااال  اماتشاريةتتويق خدسال وخب ال الك ية  -
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  . خاص بالك يةالا مية والوحدال ذال ال ابع ال

المتتم  ل قيامال وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة وكذلك  التدريب والتأهيطالت كيز ع ى ب اسج  -

 الااس ي  وذلك ل فع الكفاء  والفاع ية وتحقيق التميز فا األماء الجاساا والبحاا وخدسة المجتمع.

م  س  خ ة الصياةة و سخصصاتها لمواوهة بتحتي  البنية التحتية ل ك ية وتحقق اقصى ااتفا امهتمام -

 سشك ة الزيام  فا أعدام ال الب

 التواع فا سيكنة األعمال اإلمارية واعمال امستحاةال لتيتي  الخدسال اإللكت وةية.  -

 التواع فا خدسة البيئة وتنمية المجتمع. -

 التواع فا األةش ة ال البية المخت فة )رياضية ، ثقافية ،ع مية، اوتماعية(. -

 تنمية الموارم الذاتية لتد الاجز فا سيزاةية البحي الا ما و احتياوال الت وي  المتتم .                     -

 

( و www.science.zu.edu.egع ى الموقع املكت وةا ل ك ية )ها إعالةتم  اعتمامهاو باد س اواة الخ ة و  

لقاء طالب س ح ة  -فا س تقيال سع الفئال المتتفيد  )لقاء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة ع ضها

   ل مجتمع الخاروا(.واإلماريو  و سما  –طالب الدرااال الا يا و الخ يجو   –البكالوريو  

 

 :والوثائقاألدلة 

 م7/9/2016بتاريخ   ارق ار تشكيط وحد  التخ يط امات اتيجا و سج س امم -1/1

 ساتمد  و س اواة. م2023 – 2018 امات اتيجيةالخ ة  -1/2

 الخ ط التنفيذية التنوية -1/3

 تقاري  ستاباة الخ ط التنفيذية التنوية -1/4

 الخ ة امات اتيجية ل جاساة -1/5

 ةماذج اموال التح يط البيئا -1/6

 تقاري  ستاباة الخ ة المنتهية -1/7

 الموقع املكت وةا ل ك ية 8-/1
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 القيادة والحوكمة :2معيار

 

للمؤسسة قيادات مؤهلة ، يتتم اختيارهتا وتنميتة قتدراتها وتقيتيم أدائهتا وفقتاً لمعتايير موضتوعية ،      

وتلتتتزم المؤسستتة بالنزاهتتة والمصتتداقية والشتتفافية واألخالقيتتات المهنيتتة انطالقتتاً متتن قتتيم جوهريتتة . 

هيكتتل تنظيمتتي يالئتتم حجتتم ونتتوع أنشتتطتها ، بمتتا يضتتمن تحقيتتق رستتالتها وأهتتدافها ، ولهتتا وللمؤسستة 

 توصيف موثق لكل الوظائف ، يحدد بوضوح المسئوليات واالختصاصات.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 ً  جزئيا

غير 

 مستوف

القيتتتتادات األكاديميتتتتة واإلداريتتتتة مختتتتتارة وفقتتتتاً لمعتتتتايير  .1

ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص موضوعية 

 وتداول السلطة.

√   

القيادات الحالية والمحتملة يتم تنميتة قتدراتها والعمتل علتى  .2

 تكوين كوادر جديدة من القيادات.

√   

معايير تقييم أداء القيتادات موضتوعية ، وتشتارك األطتراف  .3

األداء المعنية في عملية التقييم ، وتستخدم النتائج لتحسين 

 المؤسسي.

 √  

إلدارة المؤسستتتتة آليتتتتات فاعلتتتتتة للتعامتتتتل متتتتع مشتتتتتكالت  .4

 المؤسسة.

√   

للمؤسستتة قتتيم جوهريتتة معلنتتة ومتاحتتة للمعنيتتين ، وآليتتات  .5

فاعلة لضمان الشفافية والممارستات العادلتة وعتدم التمييتز 

 وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد المؤسسة.

√   

المؤسسة شاملة أنشطتها ، وتضمن المعلومات المعلنة عن  .6

 المؤسسة مصداقيتها وتحديثها.

√   

الهيكتتل التنظيمتتي معتمتتد ومعلتتن ومالئتتم لحجتتم المؤسستتة  .7

ونشتتاطها ، ويتضتتمن اإلدارات األساستتية الالزمتتة لتحقيتتق 

 رسالتها وأهدافها.

√   

التوصتتتيف التتتوظيفي معتمتتتد ومعلتتتن ، ويحتتتدد المستتتئوليات  .8

التنظيمي ، ويحقق التكتافؤ بتين واالختصاصات وفقاً للهيكل 

الستتتلطات والمستتتئوليات ، ويستتتتخدم فتتتي حتتتاالت التعيتتتين 

 والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.

√   
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 تعليقات المؤسسة:

   المعايير المعتمدة الختيار القيادات. 

امقتةام الا ميةة و  )الاميةد و الةوكالء و رؤاةاء ت بق الك ية ساةايي  سوضةوعية مختيةار القيةامال امكاميميةة

 .كما ي ا: تحقق ستتوى عالا س  الكفاء  و الفاع ية سدي و الوحدال و الم اكز(

    حيي يجب أ  تتمتع القيامال األكاميمية  القيامال األكاميمية ةتبيا اختياريشارك أعضاء هيئة التدريس فا

ة تباا  لضوابط ساتمد  س  سج س الك ية فى و يتم اختيار القيامال األكاميمية بالك ي بالمكاةة والتماة ال يبة.

النشاط الا ما، حضور وها  ، 1972لتنة  49، وتتوافق سع قاةو  تنظيم الجاساال رقم 9/11/2016

المشاركة فا األةش ة والخدسال ال البية، المتاهمال فا سجامل ،  الدورال التدريبية فا سجال اإلمار 

 باملتزامالمشاركة فا األةش ة القوسية، التجط الوظيفا الذي يشهد الجوم  والت وي  ع ى ستتوى المساتة، 

 سع الزسالء وال ؤااء والم ؤواي  .ال يبة التااو  والاالقة و الشفافية و  والنزاهة

   ل ماايي  الما نة س  قبط المج س امع ى يقوم رئيس الجاساة بإعال  ساايي  اختيار عمداء الك يال تباا

هيئة التدريس ال ا بي  فى  ألعضاءقاةو  تنظيم الجاساال و يا   سوعد لبدء الت شيح ر ل جاساال و قا إطا

قوم باات الع ال أي فا الم شحي  تالت شح كما يقوم سج س الك ية باةتخاب لجنة سما ة ألعضاء هيئة التدريس 

ت فع الت شيحال ل ئااة ت فع ت شيحاتها باالث ااماء ل ئااة الجاساة و التا بدورها  لمنصب عميد الك ية ثم

و ي فع الت شيحال ل ئااة الجاساة لتايي  ثم يقوم الاميد باختيار الوكالء الجمهورية مختيار احداهما. 

 الوكالء.

  وبالنتبة ل ئيس سج س القتم فيتم تايينه وفقا لألقدسية، حيي ي شح عميد الك ية أقدم ثالثة أااتذ  ويقوم رئيس

  . 1972لتنة  49تنفيذا لقاةو  تنظيم الجاساال رقم  الجاساة بتايي  أحدهم

  أعدل الك ية آلية خاصة باختيار القيامال التى تخضع ل ت  ة التقدي ية ل اميد واعتمدتها س  سج س الك ية فى

يتم  باد أخذ رأى أعضاء سج س الك ية ، كماالجوم   إمار  المدي  التنفيذي لوحد م اختيار تحيي ي 14/5/2013

كذلك يقوم الاميد باختيار . الجوم  باألقتام الا مية بناءا ع ى ت شيح سجالس امقتام الا مية سنتقااختيار 

اد اخذ رأي أعضاء سج س الك ية. و فا حالة المدي  التنفيذي لم كز بسدي و الوحدال الداعمة و التنفيذية 

قاب ة وال االاة تنم  لمبتايينه لجاماة ا  ئير البحوث و الدرااال الا مية)وحد  ذال طابع خاص( يقوم

  إمار  مج   ئيب رشيح نائرع ى تء  بناز( كرلمافى مجال عمل   لمتخصصيالك ية ) ذ  اتات  أبي  مم يمل تج

  ئيب رنائم عتمامار  واإل  امج   ئيرفقة وامولبيئة( اتنمية ولمجتمع امة مخو  لك ية لشئاكيل م  ) وحولا

 لبيئة .اتنمية ومجتمع لامة مخو  لجاماة لشئا

  تا   رئااة الجاساة ع  ساايي  اختيار أسي  عام الك ية ) سدي  عام الك ية ( و تحدم سوعد الت شح ثم يتم

رأي القيامال األكاميمية ل ك ية ) الاميد والوكالء ( وباض أعضاء هيئة التدريس س  أهط الاقة س   اات الع

الكفاء  والخب   والشهامال الدرااية ليقوم رئيس الجاساة بتايي  أسي  قبط رئيس الجاساة هذا الى واةب ساايي  
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 عام الك ية.

 تنمية قدرات القيادات -

مورال الت شيح وستاباة حضور تهتم الك ية بتدريب وتنمية المهارال اإلمارية ل قيامال األكاميمية س  خالل  

بالجاساة و كذلك بم كز الجوم  بالجاساة، كما قاست س كزية بم كز تنمية قدرال أعضاء هيئة التدريس والقيامال 

ل اام  9/11/2016س  سج س الك ية فى  ساتمد  الحالية والمتتقب ية يبية ل قيامال األكاميميةالك ية بإعدام خ ة تدر

امحتياوال التدريبية  ياد إو اء ااتبيا  م2018- 2017فا الخ ة المحدثة ل اام  ااتكمالهاايتم وم 2017

 مال امكاميمية.ل قيا

 أدوات ومؤشرات تقييم أداء القيادات -

  تتبنى الك ية ةمط قيام  ميمق اطا يشةجع ع ةى المشةاركة و إبةداء الة أي و ح يةة النقةد و امبتكةار و يتةتخدم

ع ةى الفئةال المخت فةة لمجتمةع الك يةة  لااتقصةاءااا وب الحوار ل وصةول إلةى قة ارال اة يمة. و بت بيةق 

 ةمط ميمق اطا ل قيام  فا تااسالتها.  ت النتائج ووومحاوض

   تأخذ القيام  بآراء وسقت حال سما ا األط اف المجتماية فا ت وي  أماء المساتة س  س  خالل تماي هم

 وت بيق أاتقصاء رأي وعقد لقاءال سع سما ي  ل مجتمع الخاروا. )سج س الك ية( قا المجالس ال امية 

  وضع وداول ال الب و ال جا  ذال الاالقة ساط لجا  التا يم ومشاركة سما و  ع  ال الب فا بيتمح

  .و ت وي  ال وائج و الب اسج وأااليب التقويم ومعم ال الب امستحاةال

 حيي تختص وحد  الجوم  وسقت حال الااس ي  بالمساتة وبحي شكواهم  ءتح ص القيام  ع ى األخذ بآرا

المختص لبحي  لل متسوي ها احصائيا و رفع التوصيال بااتبيا  رأي امماريي  و تف يغ النتائج و تح 

سع وميع قيامال تقوم بها الصندوق شكاوي باإلضافة الى لقاءال مورية  كما يوود الشكوى وح ها. باباا

وتاقد سستم  ع ما ل ك ية يحض ه  بداية كط فصط مرااا يي  و ال الب فا اإلمارالااس ي  بالك ية س  

الاام التابق  إلةجازو الهيئة المااوةة و سما ي  ع  ال الب يا   فيه س خص  وميع اعضاء هيئة التدريس

فا سجامل التدريس و التا م و البحي الا ما و خدسة المجتمع و تنمية البيئة و ع ض ةقاط الضاف و 

 القو  و سقت حال التحتي  و الت وي .

 ة فيما ي االتا تتباها قيام  الك يلتجاوب والتفاعط اآليال يمك  ت خيص و:  

اتباع ايااة الباب المفتوح لكافة األط اف المانية بالك ية و ال قاءال الدورية و التواصط المتتم    -1

 سع امقتام الا مية.

 ت بيق أا وب المشاركة فا اتخاذ الق ارال. -2

 الق ار المنااب بشأ  امولويال و الت وي  بامعتمام ع ى الدرااال ال اواة. اتخاذ -3

  و الدرااال الا يا و تنمية المجتمع  بتتاهم المجالس ال امية كمج س الك ية و لجا  شئو  التا يم و ال ال

و تنمية البيئة فا سناقشة  و اتخاذ الق ارال فا وميع قضايا التا يم و التا م  و البحي الا ما و خدسة البيئة 

 و س  هذه القضايا: بما يحقق أع ى ستتوى أماء

 اسااالكتاب الج -
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 الورقة األستحاةية -

 التا يم اإلليكت وةا -

 توصيف الب اسج وسق راتها -

 تقاري  الب اسج وخ ط تحتينها -

 و آليال التحتي  لالمق راالم اواة الداخ ية و الخاروية ل ب اسج و  -

 والتا م. تدريساألخذ بآراء ال الب فا ط ائق ال -

الب اسج التا يمية ع ى ستتوى  ال وائح الدرااية و سجالس الك ية ال امية خ وال تنفيذية لت وي اتخذل  -

س  التغذية ال اواة فا الت وي  حيي تم تاديط  باماتفام الم ح ة الجاساية األولى وب اسج الدرااال الا يا 

ااعال ساتمد  و تم اضافة ب ةاسجي   2015ااعال ساتمد  الى الالئحة الجديد   2009الالئحة الدرااية 

 2018-2017الحيوي و ع وم البت ول و المياه( بدأ س  الاام الدرااا بيولووا / الكيمياء سميزي  )الميك و

ااعال ساتمد  (  و ب اسج ل دب وسال المهنية  2015كما تم اعتمام مئحة وديد  ل درااال الا يا )مئحة 

ساتمد ( و ااعال  2015) لباض الب اسج بالئحة (ARSساايي  اكاميمية ) الجديد . كما تم اعتمام 

الدرااال الا يا باد  وس ح تا البكالوريو  ب اسج وسق رال وميع توصيف الب ةاسجي  المميزي  و كذلك 

الم اواي  النظ اء وأات الع بناءا ع ى أراء  س اواتها ماخ يا و خارويا و امو اءال التصحيحية المتخذ  

كما قاست المجالس ال امية بالموافقة ع ى  . م ط ائق التا يم والتاالب اسج و المق رال و آراء ال الب فا 

ةش  باض المق رال الدرااية الكت وةيا ع ى سوقع الك ية و تقتيم باض الدفاال كبي   الادم الى 

   .لورقة األستحاةيةا بمواصفال واملتزامال سجموع

 :إجراءات التعامل مع مشكالت التعليم التي تواجهها المؤسسة ونتائج تطبيقها

بتةاريخ  60وضات الك ية آليال لم اقبة ت بيق الكةوم األخالقةا واعتمةدتها وتةم تحةدياها بمج ةس الك يةة رقةم  -

وتتضم  بحي الموضةوعال التةا م تتفةق سةع أخالقيةال المهنةة بمج ةس القتةم المخةتص ورفةع  9/9/2015

لا ما والتا تصدر ق ارهةا الق ار إلى لجنة أخالقيال المهنة اواء كاةت المخالفة إمارية أو تختص بالبحي ا

طبقا ل حالة ثم تحول األوراق إلى األاتاذ الدكتور عميد الك ية لتحويط الاضو المشةكو فةا حقةه إلةى الشةسو  

 تقوم بالفصط فا الشكاوى ثم يا ض الق ار ع ى سج س الك ية. والتاالقاةوةية 

الشكاوى كافة المتتويال و تقوم بفحص بم اقبة ت بيق وميع المماراال األخالقية ل وظيفة ع ى تقوم الك ية  -

يتم تحوي هم إلى التحقيةق سة  خةالل عميةد  المااوةة حييالمقدسة ضد أي س  أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة 

 الك ية .

تقوم الك ية بالتااسط سع سشكالل تزايةد الكاافةة الادميةة و ظةاه   الةدرو  الخصوصةية وفةق آليةال سا نةة و  -

 .ساتمد  س  سج س الك ية

 وثيقة القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية للمؤسسة.

ت بق الك يةة ملةيال ساتمةدا وسنشةورا ل مماراةال األخالقيةة ل مهنةة، أتاحةت الك يةة الةدليط ل فئةال المخت فةة وأعةدل  -

 وحماية الم كية الفك يةة بمةا يحقةق الا ماس ويال وعقدل ةدوال ل توعية باألخالقيال المهنية وأخالقيال البحي 
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كمةا قاسةت الك يةة ب باعةة  )ميثتاق أخالقيتات المهنتة(. ووم  امماء بالك ية، كما ةش  هذا الةدليط ع ةى سوقةع الك يةة

قاسةت الك يةة بنشة   ثقافةة املتةزام  كذلك مليط الميااق األخالقا وتم توزياه ع ى أعضاء هيئة التدريس وسااوةيهم

كتبةال الك يةة عة  النتةبة المتةموح بهةا ل تصةوي  اةواء سة  بحقوق الم كية الفك ية والنش  سة  خةالل اإلعةال  بم

ال اائط الا مية أو الم اوع األونبية والمح ية، كما قاسةت الك يةة بةإعال  األقتةام الا ميةة المخت فةة بضة ور  ذكة  

م 1بها عند عمط كتب أو سذك ال مرااية ل  الب، تم عة ض مفتةال كبية   بمتةاحة  اماتااةةيتم  التاالم اوع 

بع توضح  اإلو اءال المتباة ل حفاظ ع ةى حقةوق الم كيةة والنشة  و قاسةت الك يةة بمخاطبةة س كةز الما وسةال س 

 اإلو اءال الالزسة لتوفي  ب اسج أص ية س خصة ل حااب وسنع تشغيط الغي  س خص سنها. متخاذبالجاساة 

  .الهيكل التنظيمي المعتمد

الا ت بيق ساايي  ووم  التا يم ل وصول الا ال يام  والتميز فا  فا اطار ااا ك ية الا وم واساة الزقازيق - 

بأهمية الجاةب التنظيما فا تحقيق هذا التاا فا  يماةا س  وحد  امار  الجوم كافة النواحا امكاميمية  وا

خ  سجامل التدريس والبحي الا ما وخدسة المجتمع  تم تحديي و اعتمام الهيكط التنظيما بمج س الك ية بتاري

واصدار مليط تنظيما يحدم سهام وستتويال المتاباة لكط ستما وظيفا او وحد  امارية بالك ية .   8/11/2017

  1972( لتنة 49يأتا هذا الدليط الذي ين  ق س  واقع سا ينص ع يه قاةو  تنظيم الجاساال المص ية )

ومئحته التنفيذية باإلضافة  الا ال وائح  2016( لتنة 81وتاديالته ومئحته التنفيذية وقاةو  الخدسة المدةية )

التنفيذية والق ارال الصامر  س  التنظيم واممار  بجاساة الزقازيق بهذا الشأ  لينظم عمط وحدال الك ية 

 واقتاسها المخت فة ويتهط عم ها ل متاهمة فا أماء راالتها وتحقيق أهدافها.

لك ية الا وم واساة الزقازيق المالحظال امخي   الوارم  روعا فا تحديي الدليط التنظيما وسخ ط الهيكط  -

ليال آبشأ  تحديد المهام و 2017جوم  وامعتمام و الصامر فا سار  الفا تق ي  زيار  الهيئة القوسية لضما  

المتاباة لباض الوحدال اممارية ل ك ية ليحقق اهولة المتاباة والتنتيق بحيي يمك  ت بيقه ع ى وميع الوحدال 

وامقتام بالك ية سع وووم س وةة فا الحذف سنه أو اإلضافة إليه ك ما تت  ب امس  ذلك باد ال ووع الا سج س 

 الك ية إلق ار التاديالل التا تخدم راالة الك ية و تحقيق اهدافها.

ية فا ( ليكو  مليط إرشامي يهدف إلى ستاعد  القيامال امكاميمية واممار2/6صمم سخ ط الهيكط )س فق   -

الك ية ع ى تأمية أعمالهم ع ى الووه الم  وب و توفي  سا وسال تتاعد كط المتئول فا الك ية ع ى إمار  وحدته 

بمتتوى عال س  الجوم  والت عة فا األماء وفاالية المتاباة و التنتيق سع الوحدال األخ ى حيي اهتم الدليط 

تنظيمية فا الك ية وصالحيال المتئولي  الذي  يدي و  هذه التنظيما الحالا بتحديد سهام وستسوليال الوحدال ال

الوحدال والذي س  شأةه اإلفضاء إلى التداخط وامزمواوية فا األماء و موض األموار والص اعال التنظيمية 

 . وهذا بدوره يسث  ع ى فاالية أماء اي سساتة ويا ط أعمالها

 س الك ية والاميد والوكالء وسدي  عام الك ية، كما يتضم  يشتمط هذا الدليط ع ى وصف لمهام وصالحيال سج -   

فضال ع  ذلك ، تناول هذا الدليط سهام وصالحيال  هام وصالحيال سج س القتم ورئيته.أيضا وصف لم

التخ يط  –وحدال سنظوسة الت وي  والدعم الفنا وتشمط ات وحدال تنظيمية وها وحد  امار  الجوم  

وستاباة ال الب الوافدي . وقد  -الجديد امار  الب اسج  -امار  المش وعال البحاية -قويمالقيا  والت -امات اتيجا

اقتص  وصف المهام التنظيمية ع ى ستتويي  تنظيمي  المتتوي امفقا ياتمد ع ا المهام التنظيمية والمتتوي 
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اةه  كماالمهام،   ٌحدم و الك ية ماخط الاالقال ةٌظم بذلك وهو القيام  ، وتت تطلية المتاباة  آال ااا ياتمد ع ا 

 روعا فا هذا الدليط تحديد الوحدال وامقتام اإلمارية التاباة لكط ستتوى تنظيما. 

 

 :ما يلي يتضمن الهيكل التنظيمي للكلية علي     

اة وتقديم : القيامال امكاميمية و اممارية الا يا و المانية ب ام التيااال و التخ يط و المتابالمستوي االول

 :الدعم الفنا وتشمط

 سج س الك ية -

 عميد الك ية -

 وكيط الك ية لشس  التا يم و ال الب -

 وكيط الك ية لشس  الدرااال الا يا والبحوث  -

 وكيط الك ية لشس  خدسة المجتمع و تنمية البيئة -

 رؤااء امقتام الا مية  -

 سدي  عام الك ية -

 الت وي  والدعم الفنا سنظوسة المدي و  التنفيذيو  لوحدال -

: الوحدال و اممارال التنفيذية و تقوم بتنفيذ ايااال و خ ط الك ية فا المجامل امكاميمية المخت فة المستوي الثاني

 تحت اش اف وستاباة المتتوي التنظيما امول

 : امقتام و ال جا  اممارية والتاباة ل متتوي التنظيما الااةا حتب طبياة كط سهمة تنفيذية .  المستوي الثالث

وع ى هيئة س صقال فى سدخط الك ية و المبنةى اإلماري  اإللكت وةاع ى سوقع الك ية  التنظيما طةش  الهيكتم  -

  .بالك ية

  :تشمل والتطوير  والدعم الفني وحدات اعتماد لوائح  قرارات       

 (7/9/2016و تم تادي ها بتاريخ ) ( 2014/ 8/7)سج س الك ية  وحد  إمار  الجوم  -

 ( 9/11/2016)سج س الك ية  وحد  التخ يط امات اتيجا -

 (   8/11/2017)سج س الك ية  وحد  القيا  و التقويم -

 ( 8/11/2017)سج س الك ية  وحد  إمار  المش وعال -

 (  8/11/2017)سج س الك ية  الجديد وحد  الب اسج  -

 (  8/11/2017)سج س الك ية  وحد  ستاباة الوافدي  -

 ( 8/11/2017)سج س الك ية وحد  ستاباة الخ يجي   -

و  )الداعمة للعملية التعليمية و البحثية و خدمة المجتمتع(  التنفيذية و اإلدارات الوحدات اعتماد لوائحقرارات  

 تشمل:

 ( 7/9/2016) وحد  امرشام امكاميما -

 م.1996عام  أةشئ س كز البحوث و الدرااال الا مية)وحد  ذال طابع خاص( -
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 (9/9/2015)  وحد  ستاباة الخ يجي  -

 (9/9/2015و تم تحدياها فا ) (21/7/2010) إمار  امزسال و الكوارث -

 ( 9/9/2015) إمار  شئو  خدسة المجتمع و تنمية البيئة -

 (12/3/2013)سج س الك ية  إمار  الاالقال الااسة -

 (12/3/2013، شئو  الااس ي  اابقا )سج س الك ية  إمار  الموارم البش ية -

 (12/3/2013)سج س الك ية  إمار  الخدسال الااسة -

 (12/3/2013)سج س الك ية إمار  الموازةة و الحتابال -

 (12/3/2013مار  المشت يال و المخاز  )سج س الك ية إ -

 (12/3/2013الا يا )سج س الك ية إمار  الدرااال  -

 ( 12/3/2013إمار  المكتبة )سج س الك ية   -

 ( 12/3/2013إمار  شئو  ال الب ) سج س الك ية  -

 ( 12/3/2013إمار  المااسط و المدروال )سج س الك ية  -

 (12/3/2013إمار  رعاية الشباب )سج س الك ية  -

المجتمع والدرااةال الا يةا والبحةي الا مةا ساةط إمار  شةسو  التا ةيم اإلمارال األاااية لتقديم خدسال التا يم، وخدسة 

وال الب، وإمار  الدرااال الا يا وإمار  المكتبة وإمار  شسو  المجتمع وإمار  المااسط وإمار  الشئو  الااسةة  وإمار  

 .(12/3/2013ستاباة الخ يجي  وإمار  امتصامل والتوثيق )سحض  سج س الك ية 

 يل المجالس واللجان الرسمية.قرارات تشك 

أ.م.  خارويةة سةنهماةنويا و يشةارك فيهةا سما ةو  لجهةال  تح ص الك ية ع ى تشكيط ال جا  المنباقة عة  سج ةس الك يةة

ئةيس و أ .م. حاسد اب اهيم سية   ر 12/12/2010ساهد بحوث البت ول فى سج س الك ية فى أحمد سحمد الصباغ  سدي  

ويتةمح بمشةاركة سما ةي  عة  ال ةالب فةا لجةا   12/7/2017و  14/6/2017الس الك ية  فا سج هيئة الموام النووية

. كذلك يتم عقد المةستم  الا مةى التةنوى ل  ةالب و المةستم  الا مةا  التا يم و ال الب  لمناقشة سا يخصهم س  ق ارال

 .سما ي  ل  الب يحض هو  التنوي الاام ل ك ية

 التوصيف الوظيفي  -

 تحدياةهم و تة(  2013/ 12/3بالك يةة )تةم اعتمةامه فةا سج ةس الك يةة بتةاريخ  الةوظيفاتوصةيف ب ل يكتيوود  -

 متةةةئوليال لد يةةةحدو فيةةةه ت  8/11/2017بنةةةاءا ع ةةةى تحةةةديي الهيكةةةط التنظيمةةةى الةةةذي تةةةم اعتمةةةامه فةةةا 

ت خةص  وامختصاصال وم يسمي إلى التاةارض فةى امختصاصةال والتكةافس بةي  التة  ال والمتةئوليال .

هام و امختصاصال لجميع الااس ي  بالك ية فةا صةور  كة ول توصةيف وظيفةا سا نةة قةا المكاتةب كمةا الم

. كما توود لوحال ارشامية فا وميةع المبةاةا تا   ااماء و وظائف الااس ي  فا لوحال ع ى ابواب المكاتب

  .مخت فةمارال القتام الا مية و اإلمارية و األكاميمية و اإليامال األقلتحديد اساك  ال

بعتد االلتحتاق قتل و النتدب بتين االدارات نعتداد اإلداريتين بستبب االحالتة التى التقاعتد يتتم الأنظرا النخفاض  -
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 بالدورات التدريبية المؤهلة لموقع النقل او الندب.

 

 

 نقاط القوة

تم تحدياه بناءا ع ى سالحظال زيار  ف يق امعتمام فا سج س الك ية  ل ك ية هيكط تنظيما ساتمد وسا   -1

 م.8/11/2017( بتاريخ 86رقم)

 الهيكط الحالا و التوصيف الوظيفا ل ك ية المحدث قضا ع ا امزمواوية فا المهام والمتاباة. -2

 ةمط القيام  الحالية ميموق اطا وتتبع اممار  ايااة الباب المفتوح - -3

 .وامماريي    امكاميمييحدم  و سا نة مختيار القام  يوود ساايي  س -4

 يوود ساايي  تقييم اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة سا نة فا سجالس امقتام. -5

 نقاط الضعف

 عدم تفايط تقييم اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة. -1

 س  قبط الدولة التاينالاةخفاض اعدام الجهاز امماري بالك ية ةتيجة ب وغ ا  المااش وق ة  -2

عةةزوف اعضةةاء الجهةةاز امماري عةة  حضةةور التةةدريب ةتيجةةة الةةنقص فةةا امعةةدام و ال بياةةة الام يةةة  -3

 .ملماظمه

 

 األدلة والوثائق

 .9/11/2016مد س  سج س الك ية فى تختيار القيامال ساساايي  ا -2/1

 اموال و سسش ال تقييم أماء القيامال و تحديد ةمط القيام .  -2/2

  م2018-2017خ ة تدريب القيامال  -2/3

 . 2013/ 14/5آلية اختيار القيامال ساتمد  س  سج س الك ية فى  -2/4    

 . 9/9/2015آليال س اقبة ت بيق الكوم األخالقا ساتمد  و سحدثة بمج س الك ية  -2/5

 إو اءال التااسط سع سشكالل التا يم و ةتائج ت بيقها. -2/6

 سيااق أخالقيال المهنة -2/7

 .8/11/2017الهيكط التنظيمى المحدث ساتمد بتاريخ  -2/8

 ق ارال تشكيط الوحدال اإلمارية المتتحدثة و لوائحها. -2/9

 .8/11/2017ساتمد بتاريخ المحدث و التوصيف الوظيفى كتيب   -2/10
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 إدارة الجودة والتطوير :3معيار

 

للمؤسستتة نظتتام إلدارة الجتتودة تتتوفر لتته القيتتادة ستتبل التتدعم ، وتلتتتزم بتتلجراء تقتتويم ذاتتتي شتتامل      

ومستتمر ، وتستتعين بالمراجعتتات الداخليتة والخارجيتتة لضتمان جتودة األداء ، وتستتتخدم نتتائج التقتتويم 

 والمراجعة في تطوير األداء.

 

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 ً  جزئيا

غير 

 مستوف

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكتوادر المؤهلتة  .1

والتجهيزات المالئمة ، ويشتارك فيهتا ممثلتون عتن مختلتف 

الفئتتتات بالمؤسستتتة ويراعتتتي تبتتتاين الخبتتترات والمهتتتارات 

 لتغطية المهام المتعددة.

√   

تتضتتتمن هتتتيكالً الالئحتتتة الداخليتتتة لوحتتتدة ضتتتمان الجتتتودة  .2

تنظيمياً ذا تبعية وعالقتات واضتحة ، وتحتدد عالقتة الوحتدة 

بمركز ضمان الجودة بالجامعة ، بما يسهم في تفعيل دورها 

 ويساند أنشطتها.

√   

لوحدة ضمان الجودة خطتط وتقتارير ستنوية عتن نشتاطها ،  .3

 وقواعد بيانات ألنشطتها.

√   

باستتتتتخدام تقتتتتويم أنشتتتتطة المؤسستتتتة يتتتتتم بصتتتتفة دوريتتتتة  .4

مؤشتترات أداء موضتتوعية ، وأدوات مالئمتتة ، ومراجعتتات 

 داخلية وخارجية.

 √  

نتائج تقويم المؤسستة تنتاقش متع المعنيتين وفتي مجالستها  .5

الرستتتمية ، ويستتتتفاد منهتتتا فتتتي توجيتتته التخطتتتيط واتختتتاذ 

 اإلجراءات التصحيحية والتطوير.

√   
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 تعليقات المؤسسة

 وحدة ضمان الجودة:     

بتةةةاريخ  349تووةةةد وحةةةد  إلمار  الجةةةوم  بالك يةةةة أةشةةةئت بنةةةاء ع ةةةى سوافقةةةة سج ةةةس الجاساةةةة رقةةةم  -

م وتةم 11/12/2005ساتمةد بقة ار سج ةس الك يةة بتةاريخ  تنظيمةام، ول وحد  سق  وهيكةط 28/6/2005

كةط تتبع الوحد  عميد الك ية فا الهيو  م 8/11/2017بتاريخ  86تحدياه واعتمامه س  سج س الك ية رقم 

 التنظيما ل ك ية.

     األهداف االستراتيجية للوحدة   

 والدولا فا سخ وال الام ية التا يمية بالك ية واإلق يما. كتب ثقة المجتمع المص ي 1     .1

. إزكاء سبدأ المشاركة المجتماية لمساتال المجتمع المدةا والجمايال المهتمة بالتا يم ل مشاركة فا 2     .2

 .سناخ الجوم  ال قابة ومعم

ةش  ثقافة الجوم  والوعا بأهمية ت بيق ب اسج التقويم بي  كافة الااس ي  بالك ية وأقتاسها الا مية  . 3    .3

 .واممارية المخت فة

 . إعالء قيم التميز والقدر  التنافتية فا كافة التخصصال التاباة ل ك ية4     .4

تشجيع كافة األقتام الا مية فــا المشاركة فا وميع  وامعتمام ومعم عم ية ضما  الجوم  الشاس ة . 5    .5

 ست  بال امعتمام

. معم عم يال التحتي  المتتم  س  خالل توويه القائمي  ع ا أةش ة الت وي  المخت فة كط فا سجاله 6     .6

 كبة ستتويال الجوم  التا تتحت  بااتم ار.المو

األق يما والدولا ى   الجوم  وامعتمـام ع ا المتتـوهيئال وسنظمال ضماعالقال تباملية سع  أقاسه . 7     .7

 بهدف الحصول ع ا امعتمام

 بالكلية الجودة اختصاصات إدارة     

والتا تشمط ال االة  –ع ا ستتوي الك ية  –ت بيق اات اتيجية الجاساة فيما يختص بالجوم   . 1        ·

 الجوم  بالجاساة بهذا الخصوص إمار  لتوويهال الصامر  ع  س كزوال ؤية والغايال واألهداف، وكذا ا

 إةشاء ةظام سا وسال ستكاسط لتقويم األماء وضما  الجوم  بالك ية . 2        ·

 واإلمارية المخت فة بالك ية  ستاباة أةش ة تقويم األماء وضما  الجوم  باألقتام الا مية .  3       ·

 ال ئيتاةش ة تقويم األماء وضما  الجوم  بالك ية، وتقديم تق ي  اـنوي إلى الم كز تح يط ةتائج أ. 4         ·

 بالجاساة

بالك يـة فيما يتا ق   تقديم أملة إرشامية وخدسال ااتشارية لألقتام الا مية واإلمارال المخت فة . 5        ·

 الجوم  وامعتمام بضما 

واإلمارال المختصة بالك ية ع ا تهيئة الك ية وإعدامها لم ح ة  الامط سع كافة األقتام الا مية. 6         ·
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 وامعتمام الجوم   ضما 

إلا األاتاذ الدكتور / عمـيد  هإعدام التق ي  التنوي لتقويم األماء وضما  الجوم  بالك ية ورفا  .7       ·

 الك يــة

بقضايا تقويم األماء وضمـا  الجوم  س  خالل إقاسة عالقال سباش   وقوية سع كافة الجهال المانية  . 8        ·

 تقويم األماء وضما  الجوم  بالجاساة س كز

  القيام بنشاط إعالسا وااع ماخط الك ية وخاروها لت ايخ سفهوم تقويم األماء وضما  الجوم  . 9      ·

 تشكيل وحدة ادارة الجودة

  و  س  باض امماريي  والااس ي  بالك يةوف ق عمط سخت فة تتك ل وحد  سدي  تنفيذيتتشكط الوحد  س  

ي أ  الوحد  احد اعضاء هيئة التةدريس ياةي  سة  قبةط عميةد الك يةة يااوةةه ةائةب ياةي  ايضةا سة  قبةط الاميةد  -

ع  الدعم الفنا لمنتةقا الماةايي  كمةا يشةارك فةى أعمةال الوحةد  أعضةاء هيئةة التةدريس حيةي  لستسويكو  

ف يةق يةتم اعتمةام تشةكي هم سة  عميةد الك يةة. كةذلك  يةتم تشةكيط لجنةة ل م اواةة  يااوةةهياي  سنتق لكط سايار 

 .الداخ ية لألقتام الا مية  س  التام  أعضةاء هيئةة التةدريس تحةدث كةط عةام مرااةا و تاتمةد سة  عميةد الك يةة

ا وسةال يااو  ف يق الجةوم  ثالثةة سةوظفي  سة  الكةوامر المسه ةة والمدربةة فةى سجةال الجةوم  وتكنولوويةا الم

 تتوف  بالوحد  التجهيزال الالزسة ألماء سهاسها. كما سختصي  باعمال التك تارية

قتةام الا ميةة و كمنتةقي  ل جةوم  لتتةهيط التواصةط سةع األفةا امقتةام الا ميةة يتم تايي  أعضاء هيئة تةدريس   -

 يحض و  سجالس الوحدال التنفيذية لوحد  إمار  الجوم .  

بناءا ع ى سهارال سحدم  فةا حةط المشةكالل و اتخةاذ القة ارال و التااسةط الجيةد سةع يتم اختيار ف يق الجوم   -

البياةةةال و ااةةتخالص النتةةائج عةةالو  ع ةةى اشةةت اكهم فةةا عةةد  مورال تدريبيةةة خاصةةة بةةنظم الجةةوم  و التقيةةيم 

 الذاتا و تصميم خ ط الت وي  فا ضوء التغذية ال اواة و توصيف الب اسج و المق رال. 

وسناقشةة الموضةوعال المتا قةة بقضةايا الجةوم  بمج ةس  ضوع ر   وحد  إمار  الجوم  فى حضويشارك سدي -

 الك ية .

 تم تفويض سدي  وحد  إمار  الجوم  و ةائبه فيما ي ا س  سهام:ي -

 توزيع ةماذج اماتبياةال و عقد لقاءال و اوتماعال  -1

 الا مية و الب اسج و المق رال الدرااية. لألقتامتشكيط ف ق الم اواال الداخ ية  -2

 الجوم . ساايي س اواة تصميم المق رال املكت وةية فا ضوء  -3

التنتيق سع س كز إمار  الجوم  بالجاساة فا ت تيب زيارال الم اواة الداخ ية الدورية لماةايي   -4

 الجوم  و توصيف الب اسج و المق رال الدرااية.

ماتكمال البياةال و التقاري  الخاصة بإعدام التق ي  التةنوي و سخاطبة رؤااء امقتام سباش    -5

 الدرااة الذاتية ل ك ية.

ستاباة امقتام الا مية و امماريةة فيمةا يخةص تنفيةذ ايااةال و إوة اءال ةظةام توكيةد الجةوم  و  -6

الا ميةةة و التنتةةيق سةةع رؤاةةاء  باألقتةةامست  بةةال امعتمةةام عةة  ط يةةق سنتةةقا الجةةوم   ااةةتيفاء
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 تام الا مية و سدي و اممارال.امق

 

 

 الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة

 جهات خارج الكلية :

  س كز تقويم األماء وضما  الجوم  بالجاساة 

  سج س واساة الزقازيق 

 لضما  الجوم  وامعتمام  الهيئة القوسية 

 المج س األع ى ل جاساال ولجاةه ذال الص ة 

  المهنية ذال الاالقة بتخصصال الخ يجي   وامتحامالالنقابال 

 الجهال المتتفيد  س  سخ وال التا يم بالك ية 

 سساتال المجتمع المدةا المهتمة بالتا يم 

 : جهات داخـل الكليـة

 األقتام الا مية واإلمارية التاباة ل ك ية 

 ال ــالب 

 أعضاء هيئة التدريس وسااوةيهم 

 عيةوحدات فر خمس تضم الوحدة  

 االعتماد الدعم الفني و  أوال: وحدة

 س  أةش تها:

  تجميع ةتائج الدرااال الذاتية الوارم  س  األقتام الا مية واممار 

  تصميم وـداول وةظـم وخ ـط األعمـــال التنفـــيذيــة 

  ت قا المقت حال والشكاوي وفحصها واقت اح الح ول بهـــــا 

  الك يةوميع األةش ة المتا قة باعتمام 

  ل ك ية األكاميماوضع خ ة امعتمام 

 كتابة وتقـديم تقـ ي  الدرااة الذاتية لالعتمـام س  سج ـس الك ـية 

 ثانيا : وحدة البيانات والمعلومات 

 س  أةش تها:

 تصميم وبناء ةظم الما وسال وامحصاءال 

   تصميم واختيار قواعد البياةال التا تحقق األهداف الم وو 

   الما وسال بال  ق الا مية المناابة لكط حـــــالةتح يط 

 المتا قة بأةش ة امعتمام والجوم  والمتتــــــندال والوثــــــائق  الم فــال وومع حفظ 
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 وضع او اءال واليال ومع البياةال والما وسال 

  النش  واإلعال  وفقا ل خ ط الموضوعـة وبما يحقق الهـــــدف 

  بصفة ستتم  خاصة لوحد  ضما  الجوم  ل ك ية عاسة و  إللكت وةاإةشاء وتحديي الموقع ا 

 التقويم ثالثا : وحدة 

 س  أةش تها:

  ،ل ك ية ةالمساتا ( لجميع األقتام الا مية والوحدال التابا  التقويم ) األكاميما 

 التنفيذ وفقا ل ماايي  وامرشامال 

  عمط الوحد الميداةية المتا قة ب بياة  و الدرااال إو اء المتوح 

  التغذية الم تد  س  وميع عم يال التقييم والمتاباة ، واماتفام  س  الما وسال المتحصط ع يها 

 ستتويال الجوم  الم  وبة  معم األماء لجميع األقتام الا مية واإلمارية بما يحقق 

  وضع خ ة التقويم بالوحد 

  عم ية التدريس و التا م.التنتيق سع وحد  القيا  و التقويم بالك ية فيما يخص 

 رابعا: وحدة التدريب 

 مهام وحدة التدريب

 :تتشكط بالوحد  ف ق عمط تتاعد فا اةجاز سهام سحدم  تشمط

  التأهيط المتتم  ورفع كفاء  الم شحي  الجدم س  اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة وفق المهام

 الوظيفية الجديد .

  الب اسج امكاميمية و ف يق الجوم  بالك ية لزيام  فاع ية الجوم  و الت وي  رفع كفاء  سنتقا الماايي  و

 بالك ية.

  ةش  ثقافة الجوم  لدى أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة و القيامال و الجهاز امماري و

 ال الب.

 ةش  الما فة وب اسج الوعا والتدريب المتا قة بضما  الجوم  المساتية واألكاميمية. 

 هيئة التدريس تشمط )ع ا المتارال الوظيفية المخت فة  الجـــوم  ضع خ ة التدريب فى سجالو

 و (بالك ية وال الب - ةيوالمتتقب القيامال امكاميمية الحالية  -الجهاز امماري -والهيئة المااوةة

تحديد المتتهدف التدريبا لتد الفجو  بي  امماء الوظيفا و ل اعتمامها س  سج س الك ية انويا

 المتتهدف و فق خ ة الك ية بالتنتيق سع رؤااء األقتام الا مية و اممارية. 

 .تصميم و تنفيذ الب اسج التدريبية المتتهدفة بالخ ة التدريبية و إعدام الحقيبة التدريبية لكط ب ةاسج 

  سنتقا امقتام الا مية لتحديد امحتياوال التدريبية و تقديم الدعم الفنا التنتيق بي  سنتقا الماايي   و

 الالزم بالتدريب.

  اإلش اف ع ى الدورال التدريبية بالك ية فى سجال الجوم 

 .تقييم الخ ط التدريبية و قيا  أث  التدريب ل متارال الوظيفية المخت فة 

 لمتدربي  لتحقيق امهداف التدريبية بما يخدم التنتيق بي  وهال التدريب خارج الك ية و ستاباة ا

 الخ ة التدريبية ل ك ية.
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 الشئون المالية واإلدارية ةخامسا: وحد

 امماريي وف ق عمط سخت فة تتكو  س  باض  المدي  التنفيذي لوحد  امار  الجوم تتشكط الوحد  س  

 والااس ي  بالك ية وس  أةش تها: 

   بالوحد شئو  األعمال اإلمارية  متابعة 

  والم االل بالوحد  التك تاريــــــــــة اعمال ستاباة 

   وتنمية الموارم الذاتية بالوحد  الشئو  المـــــــاليةامش اف ع ا 

  وضع سوازةة سالية ل وحد 

  اإلش اف ع ى أوهز  واموال الوحد 

 تجهيزات الوحدة

تتواف  بالوحد  تجهيزال كافية وسالئمةة سة  حيةي األثةاث وأوهةز  الحااةب اللةا وال اباةال وقةد تةم تحتةي  

و تشةمط  (بالك يةةCIQAP) لالعتمةامالوحد  س  خالل أحةد أةشة ة سشة وع الت ةوي  المتةتم  والتأهيةط  اثاث

 2اوهةةز  كمبيةةوت  و طاباةةال ل تااسةةط سةةع البياةةةال و كتابةةة التقةةاري  و حفةةظ المتةةتندال و عةةدم  6التجهيةةزال 

سقاعةد  -. كةذلك يووةد أثةاث سكتبةا )سكاتةبساكينةال تصةوي  2و عةدم  لاقةد الةدورال التدريبيةة وهاز عة ض

)  فة سدي  الوحد   ف يق الجوم   ف يامط بهم أرباة سوزع ع ى  طاولة اوتماعال مواليب حفظ ستتندال(

 –الوحةدال التنفيذيةة  وستةسولو   فةة الما وسةال و البياةةال  –ا الماايي  قدي  الوحد  و سنتس ب  فة ةائ –

.و    فة التك تارية(. و يوود سوقع الوحةد  بالةدور امرضةا بمبنةى اممار  و سةزوم بم وحةة فةا كةط   فةة

 الجوم .  لم عماة الغ ف ويد  التهوية و اإلضاء  و كافي

 الالئحة الداخلية للوحدة

يوود لوحد  إمار  الجوم  مئحة ماخ ية سادلة وكذلك تشكيط لمج س إمار  الوحد  ساتمدي  س  سج س  -

والت  ال  وامختصاصالم، والالئحة سنظمة ل امط وتحدم المهام 7/9/2016بتاريخ  72الك ية رقم 

 م لدعم أةش ة الوحد 18/11/2017الك ية بتاريخ ساتمد س  عميد ،ويوود ل وحد  ةظام سالا  والمتئوليال

  اضيفت كبند فا الالئحة الماتمد .

عم الفنا و س  خالل أعمال الد موريا )زيارال شه ية( تتواصط الوحد  سع س كز إمار  الجوم  بالجاساة  -

 )س ف الم ااالل(التدريب و أعمال الم اواة الداخ ية .

 خطط عمل الوحدة 

م تشةةمط ت ةةوي  الهيكةةط 2015تووةةد خ ةةة لتقةةويم القةةدر  المساتةةية سوقاةةة سةة  عميةةد الك يةةة بتةةاريخ أكتةةوب   -

خ ةط ت ةوي   و )تم التنفيذ و اعتمام الهيكط الجديد و ال ةوائح الخاصةة بالوحةدال( وااتحداث وحدال التنظيما

وتفايط المشةةاركة مةةوارم الذاتيةةة(+خ ةةة تنميةةة ال )خ ةةة الصةةياةة سفا ةةةالبنيةةة التحتيةةة وتنميةةة سةةوارم الك يةةة 

 بنيةةة التحتيةةة لم اواةةة بتقةةوم الوحةةد  كمةةا  .)خ ةةة خدسةةة المجتمةةع فاالةةة وواريةةة + تقةةاري  امةجةةاز(المجتماية

 و تتةةتند عم يةةة. سةة  سج ةةس الك يةةة و يجةةدم اةةنويا قةة ارباةةد تشةةكيط ف يةةق عمةةط ياتمةةد بواحتياوةةال المااسةةط 

 الم اواة ع ى امموال التالية:
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 وثائق و ستتندالفحص  -1

 و الم افق لءااإلةشاوومل لمالحظة  -2

سما ةةي   –امماريةةي   –الهيئةةة المااوةةةة  –أعضةةاء هيئةةة التةةدريس  –)طةةالب  سقةةابالل سةةع الفئةةال المانيةةة -3

 ل مجتمع الخاروا(

وتةةتم الم اواةةال بصةةفة موريةةة وستةةتم   سةةع بدايةةة الاةةام الدرااةةا ويةةتم اعةةدام تق يةة  تحةةدم فيةةه ةقةةاط القةةو  و 

 ج إلى تحتي  و سقت حال التحتي .تالضاف التا تحا

يتم ستاباة و  .م تحدث كط عام2016/2017توود خ ة ساتمد  ل ت وي  والتقويم المتتم  ل فاع ية التا يمية  -

ويم حيي تش ف ع ى تشايب ال الب و تنظيم قوحد  القيا  و الت بالتنتيق سعتقييم أماء الفاع ية التا يمية 

الك ية لشئو  التا يم و  او اي  عمط المحاض ال و الحصص الام ية بالتنتيق سع وكي  الجداول الدرااية

و إعال   لالكوةت واعمال  تقويم الورقة امستحاةية وو كذلك وداول امستحاةال و و الدرااال الا ياال الب 

رأي  باات العوم الوحد  قو شكاوي ال الب كما ت للتماااامالنتائج و التح يط امحصائا ل نتائج و النظ  فا 

 وم الدعم واإلرشام امكاميما افا الام ية التا يمية وةظ )س ح تا البكالوريو  و الدرااال الا يا(ال الب

لقيا  مروة ال ضا و تحديد ةقاط عضو هيئة التدريس والقيامال  والورقة اإلستحاةية  والب اسج والمق رال 

 الجوم  و قيامال الك ية لوضع خ ط التحتي .  الضاف و القو   و ع ضها ع ى وحد  إمار 

بتشكيط ف يق الم اواة الداخ ية والخاروية)ساتمد س  سج س الك ية( لتوصيف تقوم وحد  إمار  الجوم   -

فا ضوء ةتائج الم اواال  وستاباة امو اءال التصحيحية الب اسج والمق رال الدرااية بالك ية موريا

 .الداخ ية و الخاروية

قيةا  وحد  إمار  الجوم  بالتااو  و التنتةيق سةع وكيةط الك يةة لشةئو  خدسةة المجتمةع و تنميةة البيئةة ب كما تقوم -

المقة رال الدرااةية وتقةاري  المقة رال عة  خ يجةا الك يةة والبة اسج التا يميةة و  رضا األط اف المجتمايةة

ةقةةاط القةةو  و الضةةاف و وضةةع  ماةةتخالصتح يةةط النتةةائج و )لم ح تةةا البكةةالوريو  و الدرااةةال الا يةةا(

  . الك ية سقت حال ل تحتي  تا ض ع ى سج س

بالوحةد  ف يةق وحةد  التخ ةيط اماةت اتيجا فةا التقةويم  ااماةت اتيجسايةار التخ ةيط  و ف يةق يشارك سنتةق -

( ل بيئةة الداخ يةة و الخارويةة كأحةد عناصة  الخ ةة SWOT analysisالذاتا الالزم إلو اء التح يط البيئةا )

الهيئةة  –أعضةاء هيئةة التةدريس  –طةالب تصميم اماةتبياةال ل فئةال المتةتفيد  )يتم امات اتيجية ل ك ية حيي 

و او اء ال قاءال التا يفية بالخ ة امات اتيجية و س احةط  سما ي  ل مجتمع الخاروا( –امماريي   –المااوةة 

 . التحتيتحديد ةقاط القو  و الضاف و سقت حال خ ط  وإعدامها 

 التقويم الذاتي

سا تةم اةجةازه و سةا لةم يةتم سة  الخ ةة بناءا ع ى التح يط البيئا و ستاباة مرااة ذاتية وحد  إمار  الجوم   أعدل

لك يةة  فةا و سا فة اماباب و وضع امهداف و امةش ة الالزسة لتحقيق راالة و رؤية ا التنفيذية المنص سة 

صةحيحية لةألماء الك ةا ل ك يةة تق رل الوحةد  اتخةاذ قة ارال  و ( 2023-2018)الخ ة امات اتيجية الجديد  

 بهدف التحتي  و التازيز وها:

 ال الب هو المحور ال ئيتا ل ام ية التا يمية .1
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التنافتةا و ستاباتهم فا اوق الامط و تحتةي  سخ واتهةا و وضةاها  خ وهااهتمام الك ية ب البها و  .2

 ماخط المجتمع المحيط

إعدام ب اسج ل تواصط سع الخ يجي  و وهال عم هم ل تا ف ع ى سشاك هم و أراء وهال الامةط فةا  .3

 موريا كفاء  الخ يجي 

امهتمام بالتواصط سع ال الب الوافةدي  و التواصةط المتةتم  سةع الجهةال امونبيةة ل دعايةة ل بة اسج  .4

 لدرااال الا يا ا لم ح تا البكالوريو  و التا يمية الم  وحة

سةع الماةايي  امكاميميةة و احتياوةال اةوق  يةتالءمالت وي  المتتم  ألهداف المق رال الدرااية بمةا  .5

 الامط

 ت وي  آلية الم اواال الداخ ية و الخاروية و وضع خ ط ل تحتي  و الت وي  .6

 المااوةة و اإلماريي  و ال الب ريس و الهيئة\تفايط الخ ط التدريبية ألعضاء هيئة التد .7

 ت وي  سهارال الجهاز امماري فا تكنولوويا الما وسال .8

 تفايط آليال تقويم اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة .9

 تفايط خ ة الصياةة الدورية ل بنية التحتية و المااسط و اموهز  الا مية .10

 تفايط الوحدال المتتحدثة و ستاباة أماءهم  .11

تشتتمل  وضتتع خطتتة تنفيذيتتة للتحستتين و التعزيتتز االعتمتتادا علتتى مالحظتتات تقريتتر زيتتارة ءبنتتا دةقامتتت الوحتت -

   تم فيها ما يلي: و القدرة المؤسسية للكلية أنشطة تحسين وتعزيز وتطوير  الفاعلية التعليمية

بتةةاريخ م اعتمةةدل سةة  سج ةةس الك يةةة 2018 -2017اوةة اء ستاباةةة إلةجةةاز ااةةت اتيجية التةةدريس و الةةتا م .1

 م ويناءا ع يها تم  وضع خ ة لتحتي  الفاع ية التا يمية.13/9/2017

فةا ميتةمب   لالعتمةامو ضع خ ة ل م اواة الداخ ية لماايي  الجوم  امثنا عشة  ااةتاداما إلعةام  التقةدم  .2

ذ بالتنتةةيق سةةع س كةةز إمار  الجةةوم  بجاساةةة الزقةةازيق و ذلةةك ماةةتيفاء س فةةال الماةةايي  و اتخةةا م. 2017

-2016امو اءال التصحيحية الالزسة و كذلك تحديي المتتندال الم  وبة لكتابةة تق ية  الدرااةة الذاتيةة 

 م .2017

( تحت اش اف اماةتاذ الةدكتور وكيةط الك يةة NORMSوضع خ ة لم اواة التتهيالل المامية بالك ية ) .3

لجةوم  و سةدي  عةام الك يةة و تةم رفةع لشئو  خدسة المجتمع و تنميةة البيئةة و اماةتاذ الةدكتور سةدي  وحةد  ا

 تق ي  لألاتاذ الدكتور/عميد الك ية متخاذ  اإلو اءال التصحيحية الم  وبة.

حص  اموهز  الا مية بالمااسط البحاية فا األقتام الا مية بالك ية لتحديد اموهز  الصالحة ل امط و التةا  .4

ام  أعضةاء هيئةة التةدريس بالك يةة تحةت أشة اف تحتاج ل صياةة و اموهز  الما  ة بواا ة لجنةة سة  التة

اماتاذ الدكتور وكيط الك ية ل درااال الا يا و البحوث و تم رفع تق ي  لألاتاذ الدكتور عميد الك ية متخاذ 

 امو اءال التصحيحية الالزسة.

ااةال الا يةا سة  اتخاذ امو اءال الالزسة لتبنا الماايي  امكاميمية لبة اسج س ح تةا البكةالوريو  و الدر .5

 خالل سجالس امقتام الا مية و اعتمامها س  سج س الك ية.

وضع خ ة لم اواة توصيف ب اسج و سقة رال س ح تةا البكةالوريو  و الدرااةال الا يةا بالتنتةيق سةع  .6
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سنتقا الب اسج بامقتام الا مية حيي تم تشكيط ف ق عمط تحت اش اف سنتق عام الماايي )بكالوريو  و 

م. كةذلك قةام 2017 يا( بالوحد  إلو اء التصويبال بناءا ع ى تق ي  زيار  اإلعتمام فةا سةار  مرااال ع

سةة  اتمةةام اموةة اءال  التأكةةدس كةةز إمار  الجةةوم  بجاساةةة الزقةةازيق بزيةةارال ل ةةدعم الفنةةا تةةم ع ةةى اث هةةا 

 التصحيحية و إضافة سصفوفال الم ابقة ألهداف الب اسج و المق رال و سخ وال التا م.

تةةم س اواةةة التوصةةيف لبةة اسج س ح تةةا البكةةالوريو  و الدرااةةال الا يةةا خارويةةا بوااةة ة سجموعةةة سةة  .7

أعضاء هيئة التةدريس المتخصصةي  سة  ذوي الخبة   فةا ك يةال ةظية  . و بنةاءا ع ةى سالحظةال تقةاري  

 لإلعتمام.الم اواال الخاروية قام ف يق الامط بامقتام الا مية بإو اء التصويبال ااتاداما ل تقدم 

-2017م و ضةع خ ةة تةدريب عةام 2017-2016قاست وحد  إمار  الجوم  بااتكمال خ ة التدريب ل اام .8

م( بناءا ع ى امحتياوةال التدريبيةة المقدسةة سة  12/12/2017م )اعتمدل س  سج س الك ية بتاريخ 2018

ميميةة بالك يةة و اخةذ فةا امعتبةار امقتام الا مية و اممارية و سنتقا الماايي  و الوحدال و القيةامال امكا

 س  الخ ة التابقة كأولويال فا الخ ة الجديد . تأوي هاوضع الدورال التا تم 

 نقاط القوة   -

 وووم وحد  إلمار  الجوم  لها هيكط تنظيما ومئحة ماخ ية وسق . -1

 توود خ ة ل تدريب ساتمد  و سفا ة-2

 تاد الك ية تقاري  انوية سدعمة بالوثائق.  -3

 ت بيق الك ية لماايي  امعتمام. تاكس 2017سحدثة مرااة ذاتية تق ي  انوي و تم إعدام  -4

 اقتناع اإلمار  الا يا بالجاساة والك ية و معمهم الكاسط ل ت وي  وتوكيد الجوم  كأما  لت وي  أماء الك ية.-5

نةةا التةةدريب و الم اواةةال الداخ يةةة وتب لهةةم مور فاةةال فةةا بالك يةةة النظةة اءووةةوم عةةدم سةة  المةة اواي  -6

 .الماايي  امكاميمية و توصيف الب اسج و المق رال الدرااية

 نقاط الضعف 

 باض الدورال ل اام التالا. تأويطعدم ااتكمال الخ ة التدريبية و  -1

 ضاف قيا  امث  و س موم التدريب. -2

 تتفيدي  والتشاور ساهم.م توود خ ة ل تااسط سع الم -3

 كوامر س  الهيئة المااوةة  لتقييم امماء واو اءال التازيز. ألعدامم توود آلية سحدم   -4

 الخاروي  بال  م س  وووم خ ة.  اواي عدم تفايط مور الم -5

 ضاف كفاء  باض قداسى الجهاز اإلماري بالك ية فا سجال ااتخدام واائط التكنولوويا والما وسال. -6

 التوافق بي  خب   باض الااس ي  وست  بال التوصيف الوظيفا.عدم  -7

 سهارال أعضاء هيئة التدريس ع ى الام ية التا يمية . تنميةم توود آلية لقيا  س موم ب اسج  -8

 األدلة والوثائق

  الالئحة الداخ ية ل وحد  -3/1

 خ ط عمط الوحد  -3/2

 لتنوية ل وحد .االتقاري   -3/3

 التا ةوقشت فيها قضايا الجوم . الك يةسحاض  سج س  -3/4

 تقاري  الم اواة الداخ ية لألقتام واإلمارال . -3/5

 خ ة التحتي  و التازيز -3/6
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 التقاري  التنوية ل ك ية -3/7

 تقاري  الم اواة الداخ ية و الخاروية. -3/8

 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :4معيار

 

والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، بما يتناسب مع متطلبتات البترامج  للمؤسسة العدد الكافي     

التعليمية المقدمة ، وبما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها . وتعمل المؤسسة علتى تنميتة قتدرات ومهتارات 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم.

 

 تيالتقييم الذا

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 ً  جزئيا

غير 

 مستوف

نستتبة أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة المعاونتتة إلتتى الطتتالب  .1

على مستوى المؤسستة واألقستام العلميتة تتفتق متع المعتدالت 

 المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.

√   

أعضتتاء للمؤسستتة آليتتات للتعامتتل متتع العجتتز أو الفتتائ  فتتي  .2

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

√   

التخصتتص العلمتتي ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس مالئتتم للمقتتررات  .3

 الدراسية التي يشاركون في تدريسها.

√   

أعبتتاء العمتتل تتتتيح ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة المعاونتتة  .4

 القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة.

√   

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .5

تحتتتدد بصتتتورة دوريتتتة ، وتتختتتذ اإلجتتتراءات المالئمتتتة لتنفيتتتذ 

 البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.

 √  

معتتايير تقيتتيم أداء أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة المعاونتتة  .6

، وتناقشهم فيهتا  موضوعية ، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم

 عند الضرورة ، وتستخدم النتائج لتحسين األداء.

 √  

للمؤسسة وسائل مناسبة لقيتاس آراء أعضتاء هيئتة التتدريس  .7

والهيئتتتتة المعاونتتتتة واتختتتتاذ اإلجتتتتراءات الالزمتتتتة لدراستتتتتها، 

√   
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 واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

 

 

 تعليقات المؤسسة

 أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة:   

م تزيد ) سع المواصفال القيااية الصامر  ع  الهيئة ل  البةتبة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة تتوافق 

 و ها كما ي ا:(  20:1ع  

، وعدم 324لم  هم ع ى رأ  الامط هو  2017-2016ألعضاء هيئة التدريس بالك ية ل اام  اإلومالاالادم  -

 وسنه يتبي  أ  ةتبة كط س  4345 المتتويال وميعفا  أعدام ال الب سجموعو 88أعضاء الهيئة المااوةة هو 

أعضاء بينما ةتية ) 49,4:1و ةتبة  الهيئة المااوةة إلى ال الب  13,4:1اعضاء هيئة التدريس إلى ال الب 

و هذه النتب تتفق سع المادمل الم واية فا حالة .  10,5:1( إلى ال الب  الهيئة المااوةة+ هيئة التدريس 

 اعضاء هيئة التدريس بينما تزيد فا حالة الهيئة المااوةة .

 اإلجمالي الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ أستاذ  

متفر

 غ

أستاذ 

مساع

 د

أستاذ 

مساع

 د

 متفرغ

مدر

 س

مدر

 س

 متفرع

اإلجمال

 ي

مدرس 

مساع

 د

 معيد

 116 48 68 423 24 155 20 79 92 59 العدد

النسب

 ة

13.

9 
21.7 18.6 4.7 36.6 5.6 100 55.7 

44.

3 
100 

أاتاذ ستاعد ستف غ بنتبة  20%، 13.9أاتاذ عاسط بنتبة  59%، 21.7أاتاذ ستف غ بنتبة  92يوود بالك ية  -

 68%، 36.6سدر  بنتبة  155%، 5.6سدر  ستف غ بنتبة  24%، 18.6أاتاذ ستاعد بنتبة  %79، 4.7

% لمجموع أعضاء هيئة التدريس و 16.5% ل مجموع الك ا ل هيئة المااوةة و 55.7سدر  ستاعد بنتبة 

% لمجموع أعضاء هيئة 11.6المااوةة و الك ا ل هيئة  % ل مجموع44.3سايد بنتبة  48 المااوةة والهيئة 

 ها تاد ةتب سنخفضة إلى حد سا سقارةة بنتبة أعضاء هيئة التدريس. المااوةة والتدريس و الهيئة 

بانوا  "ايااال التااسط سع الاجز والزيام  فى  9/11/2016لية ساتمد  بمج س الك ية بتاريخ آيوود بالك ية   -

هيئة أعدام أعضاء هيئة التدريس" و خ ة فاع ة ل تااسط سع الاجز والفائض فى أعدام اعضاء هيئة التدريس وال

والتتجيط لدروال ع مية فى تخصصال  هيئة تدريس ( تشمط اةتداب أعضاء2017 -2016المااوةة ل اام) 

أعضاء هيئة التدريس  لتد  سااوةاالاجز وتايي  سايدي  وسدراي  ستاعدي  ودم واعتمام ةظام التااقد سع 

توظيف خب ال أعضاء هيئة الاجز وتدريس المق ر بأكا  س  عضو وتنفيذ المش وعال البحاية الممولة و

م سنهجية ساط امشت اك ب جا  الجوم  و الت وي  و لجا   أعباءو تقديم  ية التدريس فى عقد مورال ع م

 امقتام الا مية المخت فة و اعمال البحي الا ما.

 يق تتأكد الك ية س  سالءسة التخصص الا ما لاضو هيئة التدريس ل مق رال التا يشارك فا تدريتها ع  ط  -
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مرااة البياةال المقدسة س  التام  رؤااء األقتام و يتم توزيع المق رال الدرااية ع ى أعضاء هيئة التدريس 

فا األقتام الا مية س  خالل الشاب لتوزياها حتب التخصص الدقيق ليقوم أعضاء هيئة التدريس بتدريس 

أعضاء هيئة التدريس ساط الكيمياء  سوام تخصصهم الدقيق، بينما باض الموام م يوود لها عدم كافا س 

و ابتااث الهيئة  الحيوية والفيزياء الحيوية فيتم امةتداب س  ك يال ال ب البش ى والصيدلة واساة الزقازيق

 . ضاء هيئة تدريس فا هذي  التخصصي  عالمااوةة لتأهي هم ليكوةوا أ

س  الخب ال المت اكمة لألااتذ   اماتفام لية آتحت عنوا   14/12/2016لية ساتمد  بتاريخ آالك ية بيوود  -

 :األتيةالبنوم  تشمط  الااس ي  و المتف  ي 

    والمكاةة المت اكمةفحص وسناقشة ال اائط والبحوث الا مية, واإلش اف ع يها, لالاتفام  س  الخب ,

 .مية المتميز   الا

  المجتمايه .اقاسه الندوال الا ميه الم تب ه ب بط التقدم الا ما بالخدسه 

 . اقاسه المستم ال الا ميه ماخط امقتام بالك يه وامش اف ع ا التواصط سع الجاساال المخت فه 

   الا ميةس اواه وتقييم امةتاج الا ما وستاعده المدراي  وامااتذه المتاعدي  ل تأهط ل تقدم ل جا . 

  . امش اف والمشاركه فا الجمايال الا ميه المتخصصه 

  اماتشاريه سع رؤااء امقتام فا وضع امو اءال التصحيحيه ل فع كفاءه امقتام الا ميه المشاركه 

 . امش اف والمشاركه فا المشاريع الا ميه المموله لخدسه المجتمع 

  ل تا يم  البحاية والخ ةل جاساه  البحاية بالخ ةورب ها  لألقتامالمشاركه فا وضع الخ ط البحايه

 الاالا .

هيئة التدريس والهيئة المااوةة القيام بالمهام التدريتية والبحاية واممارية و ي ها  ألعضاءتتيح  أعباء الامط -

 بكفاء   )وداول امقتام و امةتاج الا ما وووائز الجاساة ل بحي الا ما و الخدسة المجتماية والقوافط الا مية (   

 خطة التدريب  

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ع  ط يق ةماذج ااتبياةال ، يتم تقوم وحد  التدريب بتحديد امحتياوال  -

  .تح ي ها احصائيا لوضع خ ط التدريب

هيئة التدريس تحدم بصور  مورية وتتخذ امو اءال المالئمة لتنفيذ ب اسج  ألعضاءامحتياوال التدريبية  -

 الخ ة التنفيذية ل تدريب.

شهر  حتي السادة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة جدول يوضح الدورات التدريبية التي اجتازها

  2017عام يوليو

مكان عقد 

 الدورة

 هيئة معاونة أعضاء هيئة التدريس الدورة

مركز تنمية 

قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس

جامعة 

 الزقازيق

 ااتاذ ااتاذ ستاعد سدر 

 - - - - ااتخدام التكنولوويا فا التدريس

 - - - - الدولاالنش  الا ما 

 - - - - ةظم امستحاةال و تقويم ال الب

 - - - - اخالقيال البحي الا ما

 - - - - امار  الف يق البحاا

 - - - - امار  الوقت و اموتماعال

 - - -  - تنظيم المستم ال الا مية

 8 - 6 8 ا وكيال المهنة
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 7 - 4 8 سش وعال البحوث التنافتية

 8 - 6 8 الجوم  فا الام ية التدريتيةساايي  

سهارال امتصامل فا اةماط التا يم 

 المخت فة

 2 - 12 

 8 - 6 6 سهارال الا ض الفاال

 8 - 3 5 ةظام التاعال الماتمد 

الجواةب المالية و القاةوةية فا 

 امعمال الجاساية

- - - - 

خ ة 

-التدريب

2017  

–ك ية الا وم 

واساة 

 الزقازيق

حتا ابتمب  

2017  

 5 5 6 10 التخ يط امات اتيجا

 30    سفاهيم الجوم  و امعتمام

امرشام امكاميما و مئحة التاعال 

 الماتمد 

   20 

 21 - - - توصيف الب اسج الدرااية

 23 - - - ساايي  الجوم  و امعتمام

 1 6 2 6 بنوك امائ ة و التصحيح املكت وةا

التدريتا و إعدام الورقة المحتوى 

 امستحاةية

5 9 10  

  4 6 1 إعدام وصيا ة سصفوفة امستحا 

 151 25 71 77 اإلومالا 

 

 آلية االعالن عن التدريب 

 الا مية باألقتامو امعال   األقتامس اا ة التام   رؤااء  -

 و واائط التواصط اموتماعا. الشخصاامعال  بالموقع املكت وةا بالك ية و الب يد املكت وةا  -

 اعالةال بوحد  إمار  الجوم  و اساك  التواود ل تام  اعضاء هيئة التدريس و الجهاز امماري. -

 آلية تقييم الفاعليات التدريبية

 ااتمار  تقييم الدور  التدريبية باد اةتهاء التدريب -

 .اش ي ل ؤااء المبع ى تحتي  األماء خاصة با ااتمار  قيا  أث  التدريب -

 شهور س  التدريب. 3ااتمار  قيا  أث  التدريب ل متدرب باد   -

 تق ي  سسش ال امماء ألعضاء هيئة التدريس و الجهاز امماري و القيامال.  -

 تق ي  تنفيذي ختاسا فا شه  ميتمب  لتقييم الخ ة التدريبية و ياتمد س  عميد الك ية. -

 سنويا في شهري أكتوبر و نوفمبر(آلية تحديد االحتياجات التدريبية )يتم  

 ااتبياةال لتحديد امحتياوال التدريبية    -

حتياوال التدريبية الم  وبة بام وسنتقا وحدال الدعم الفنا و اممارية الا ميةرؤااء امقتام  س  تق ي  -

 )اكتوب  س  كط عام(

 تق ي  سسش ال امماء س  امقتام و سنتقا الماايي  المانية -

 ك ية س  الخ ة التنفيذية و امو اءال التصحيحيةستتهدفال ال -

 تق ي  ع  امحتياوال التدريبية س  سنتقا الماايي  المانيي  بالتدريب -

 لتنفيذ البرامج التدريبية الموفرة من الكليةاالحتياجات 
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 تخصيص قاعة التمينار القديمة  -

 إمار  الجوم  لورش الامط و الدعم الفنا يوحدهتجهيز قاعة التدريب  -

 تخصيص ستاحة س  الموقع املكت وةا ل ك ية لإلعال  ع  الخ ط و الفاع يال التدريبية -

 ( TOTسدرب س  اعضاء هيئة التدريس كمدربي  و حضورهم مورال) 3تأهيط عدم  -

 آلية ت زم أعضاء هيئة التدريس و الجهاز امماري يحضور الدورال التدريبية -

 .12/7/2017 (82رقم ) بمج س الك ية اعتمامهاتم  التدريبية و الب اسج لية تنفيذ وتقييمتم وضع آ

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس -

تقوم سجالس امقتام  9/11/2016تم إعتمام ساايي  لتقييم أماء أعضاء هيئة التدريس  بمج س الك ية بتاريخ  -

إلمار  الك ية بنتيجته موريا )سع بداية الاام الدرااا( متخاذ  ق ي الا مية بمناقشة ةتيجة التقييم و ت فع ت

 او اءال التحتي .

 ربط الحوافز بمستويات األداء ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمليه آ

 الحوافز: وأهمية أهداف

  التااو  روح وةش  الااس ي  بي  ال ضا مروة زيام . 

  والم ؤواي ااءؤال  بي  المتبامل وامحت ام الاقة زيام . 

  امماء ووم  وتحتي  جواإلةتا تك فة فوتخفي الااس ي  إةتاوية زيام. 

  ك يةال ماخط طيبة عمط لعالقا وتنمية الااس ي  مخول زيام. 

 امعضاء لدى والتجديد امبتكار روح تنمية. 

 الحوافز تتمثل في  :

يتم عقد سستم  انوي ل ك ية يتم تقديم شهامال تقدي  وتميز معضاء هيئة التدريس الذي  تم حصولهم  -1

 وااهاسال فا خدسة المجتمع. بالجاساةع ا ووائز ةش  ع ما 

يتم تك يم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة لم  قدسوا ااهاسال ل فاة وت وي  أقتاسهم الا مية فا  -2

 ل قتم بحضور الاميد والتام  الوكالء .المستم  التنوي 

 نظم التقويم تتمثل في :

بالدخط الشه ي معضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة يتم ت بيق قاةو  تنظيم  ربط ووم  األماء -

 كد س  التقصي  فا اماء المهام المك ف بها .لتأالجاساال بالخصم س  بدل الجوم  حي  ا

الك ية بتقييم ستتوي ال ضا الوظيفا ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة ع  ط يق ااتبيا   تقوم -

و تح ي ها احصائيا  اعتمام النتائجكط عام مرااا و يتم ااتقصاء رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة 

 .و يتتخدم فا إو اءال التحتي فى سج س الك ية  و اعتمامها

 نقاط القوة -

 اتفاق ةتبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة إلى ال الب سع المادمل الم واية -1

د عدم س  اعضاء هيئة التدريس ووووم باض الكوامر البش ية المتميز  فا المجال األكاميما حيي يو -2

 9حاص و  ع ا شهامال و ووائز ع مية ع  ابحاثهم ع ا المتتويي  الاالما و المح ا ساط حصول عدم 

ووائز  3ووائز الدولة التقدي ية و  2ووائز الدولة ل تفوق الا ما و  4اااتذ  ع ا ووائز الدولة التشجياية و 
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ووائز مولية كما حصط احد امااتذ  ع ا واام الا وم و  4ووائز الجاساة التقدي ية و  4الجاساة التشجياية و

س  اعضاء هيئة  6 بالك ية.حيي يوود   بقة األولاالفنو   س  ال بقة امولا وأيضا ع ا ةوط امستياز س  ال

 و سجموعة حاص ة ع ى ووائز ع مية.  .DScالتدريس بالك ية حاص و  ع ا مروة الدكتوراه فا الا وم 

ع ى  بحاا  169و  400ع ا  ا س  الجاساة يحتوي ي الصامر م2016و  م 2015مليط التفوق ل اام امكاميما  -3

ذال  يس بالك ية فا سخت ف التخصصال سنشور  فا عدم س  الدوريال الاالميةهيئة التدر ألعضاءالتوالا 

 .تأثي سااسط 

 نقاط الضعف -

 سهارال أعضاء هيئة التدريس ع ى الام ية التا يمية تنميةلقيا  س موم ب اسج سفا ة م توود آلية  -1

 عدم تفايط تقييم أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة -2

 باألماءعدم تفايط ريط الحافز  -3

 

 ألدلة والوثائقا

بيا  بأعدام أعضاء هيئة التدريس وسااةيهم ، تشمط سسهالتهم ) الدروة الا مية ( وتوزياهم ع ى األقتام -4/1

 الا مية ، وةتبة كط فئة إلى اإلومالا.

 يس.إحصائية بنتب القائمي  ع ى الامط إلى المشغول الفا ا ألعضاء هيئة التدر-4/2

 إحصائية بأعباء الامط ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة  -4/3

خ ة تنمية قدرال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة / قائمة بالب اسج التدريبية التا تم تنفيذها وأعدام -4/4

 المشاركي  فيها.

 ةماذج التقييم المتتخدسة (. التدريس والهيئة المااوةة )آلية تقييم أماء أعضاء هيئة -4/5

 .و تح ي ها)ثالث انوال( ةماذج ااتبياةال قيا  آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة -4/6

 



 
 2017-– الزقازيق جامعة – العلوملكلية  الدراسة الذاتية 

 

43 

 
 الزقازيقجامعة  – العلومكلية  -وحدة إدارة الجودة 

www.science.zu.edu.eg   الكلية االلكتروني:موقع 

 

 

 الجهاز اإلداري :5معيار

 

للمؤسسة جهاز إداري مالئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسستة ويتستم      

حترص المؤسستة علتى التنميتة المستتمرة ألفتراده تحقيق رسالتها وأهدافها ، وتيكفل بكفاءة األداء بما 

 وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئياً 

غير 

 مستوف

الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعتة أنشتطة المؤسستة ، والعتاملون  .1

وقتتدراتهم علتتى الوظتتائف المختلفتتة وبمتتا موزعتتون وفقتتاً لمتتؤهالتهم 

يتناسب مع مهام الوظيفة ، وتوجد آليات للتعامتل متع التنقص والزيتادة 

 في أفراده.

 √  

االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية ، وتتخذ اإلجتراءات  .2

 لكل فئة. ةالمالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبي

 √  

نظتتام لتقيتتيم أداء أعضتتاء الجهتتاز اإلداري يتضتتمن معتتايير للمؤسستتة  .3

موضوعية ومعلنة ، وتخطرهم القيادة بنتائج التقيتيم ، وتناقشتهم فيهتا 

عنتتد الضتترورة ، وتحتترص علتتى استتتخدام نتتتائج التقيتتيم للمحاستتبة ، 

 ولوضع برامج التدريب والتطوير.

√   

داري واتختاذ \اإلللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهتاز  .4

اإلجتتتراءات الالزمتتتة لدراستتتتها ، واالستتتتفادة متتتن النتتتتائج فتتتي اتختتتاذ 

 اإلجراءات التصحيحية.

√   

 تعليقات المؤسسة

 التوصيف الوظيفي     

 الجهاز امماري و توضح توزياهم فا اإلمارال كما ي ا: مبأعداتاد الك ية بيا   -

  اعمط ع ى رأ 158مائمي  حيي م يوود إماريي  سسقتي  سنهم  إماري 184يب غ عدم الااس ي  بالجهاز اإلمارى  -

يحتاج إلى زيام  كبديط لم   و لك ، يقوم الادم الموووم بأةش ة الك ية  %16.5فى أوازال خاصة بنتبة  26و

سوظف اماري و فنا سما اينتج عنه فجو  كبي    47ايتقاعد  2017ي اةه سع اةتهاء عام يح يتقاعد سنهم ل مااش

 .عدم الجهاز امماري  فا

ك ية السج س فا  والزيام " فى أعدام الااس ي ، تم اعتمامه اجز وضات الك ية ايااال ل تااسط سع كط س  "ال  -

 .  (9/11/2016 )بتاريخ

حاص ي  ع ى سسهالل ع مية تتنااب سع طبياة   يتم توزيع الااس ي  حتب سسهالتهم، الفنيي  بالألقتام الا مية باضهم
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و  حاص و  ع ى مروال تا يمية ستوا ةالااس و  بشئو  ال الب واألقتام اإلمارية أ  بهم  بينما الامط بالمااسط 

 ي  عند توزيع الااس الوظيفاي اعى التوصيف 

ط المكتبة و التك تارية لتد بورش عمط ستخصصة و يتم توزياهم ع ى اإلمارال سا تأهي همباض اإلماريي  يتم  

  .ةتيجة لف اغ الوظائف بالمااشالاجز 

   خطة تنمية قدرات أعضاء الجهاز اإلداري والفني           

 امحتياوةةالتحديةةد ل الالتدريبيةةة ل قيةةامال اإلماريةةة والاةةاس ي  عةة  ط يةةق ااةةتبياة امحتياوةةالالك يةةة بتحديةةد  تقةةوم -

 و امراوها بالخ ة التدريبية ل ك ية كط عام.إمارية  التدريبية الم  وبة بكط وحد  امحتياوال وتحديدالتدريبية" 

تقةةوم الك يةةة بتقيةةيم فاع يةةة التةةدريب عةة  ط يةةق ااةةتباةة تةةم تصةةميمها لتتةةمح أ  ياةة ض المتةةدرب سةةا يا فةةه عةة   -

 .سوضوع التدريب قبط وباد التدريب

عة  تحتة  أماء  ل متةدربي س  المدراء المباش ي   سوثقة كما تقوم الك ية بقيا  س موم التدريب ع  ط يق تقاري   -

 .فام  س  الدورال التدريبيةتو سدى اما المتدربي 

 2017حتي يوليو  المشاركينعدد الدورات و  -

البرنامج  م

 التدريبي

العدد  الفئة المستهدفة الهدف التدريبي

المستهد

 ف

عدد 

 الحضور

قانون الخدمة  1

 المدنية الجديد

اكتاب المشاركي  س  الجهاز امماري 

 بالك ية بالقواةي  المنظمة و كيفية ت بيقها 

الحتابال و الشس  

و سدي ي  اإلمارية

 الاموم 

 ةوفمب  25

الجوانب  2

المالية 

والقانونية في 

 الجامعة

اكتاب المشاركي  بالماارف و المفاهيم 

و المهارال اماااية الالزسة ل امط وفق 

المالية والقواةي  المنظمة ال وائح 

 بامعمال الجاساية

 شس  الااس ي 

الحتابال 

المشت يال 

 والمخاز 

20 16 

التخطيط  3

 االستراتيجي

اكتاب وتنميه سهارال واتجاهال ايجابيه 

 ةحو التخ يط  إلات اتيجى ل مشاركي  

امقتام  رؤااء

وسدي ي الاموم 

 الك ية 

25 20 

تنمية مهارات  4

التعامل مع 

 الطالب 

تا يف المشاركي  بأهمية وكيفية 

التواصط الفاال سع ال الب و التا ف 

 اةماط الت وك والتحكم امةفاالا

-شس  طالب 

-مرااال ع يا 

رعاية الشباب 

 والمكتبة

20 15 

ورش عمل  5

توعية 

بالمعايير 

 االكاديمية 

تا يف المشاركي  بالماايي  امكاميمية 

قيااية  وموره فا سنظوسة الجوم  ال

واكتابه سهارال صيا ة النتائج التا يمية 

المتتهدفة وت بيقها ع ا ستتوي 

 وط ق التا م وتقيم ال الب  المق رال

 اإلماري الجهاز

و  اإلماريةبامقتام 

 الا مية

 

 ميتمب   50

تنمية مهارات  6

 ادخال البيانات

التا ف ع ا ب ةاسج اكتط واكتاب 

 امخال البياةال وتصميم سهارال

-شس  الااس ي 

-الدرااال الا يا 

 المكتبة-شس  طالب

12 8 

االمن  7

والسالمة  

والصحة 

المهنية  في 

 المعامل 

تا يف المشاركي  ساايي   اس  والتالسة  

المهنية واكتابه سهارال التااسط سع 

 ال وارئ 

فنيي  المااسط 

 +المخاز 

 

 ميتمب   20
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          تقييم أداء العاملين  

ااتمارال  فا صور  كفاية األماء التنوي ع  تق ي ال س  خاللتقوم الك ية بتقييم أماء القيامال اإلمارية والااس ي   -

  . ااس ي ل يقوم فيها بالتقييم ال ئيس المباش بنوم،  9تتكو  س   واسااتقييم أماء سوظف 

 معايير اختيار و تعيين و ترقية القيادات االدارية  

التا يتقدم لها س  تتوف   فقط و اختيار و تايي  و ت قية القيامال اممارية طبقا لإلعال  ع  وظيفة المدي  الااميتم  -

تايي  و ت قية رؤااء امقتام اممارية و اختيار و تا   ساايي   ماط و يقوم بتاينه رئيس الجاساة . كفيه الش و

تتيح الف ص  ألةهاو تتصف بالموضوعية  ااإللكت وةوقع التا تتوافق سع تخصصال الكوامر اممارية ع ى الم

 المتكافئة بي  وميع الااس ي  ل ت قا و تتتم بالتحديد و الوضوح و الفهم س  قبط الجميع.  

 قياس رضا العاملين      

 النتيجة فا خ ة التحتي . ااتخدامم تح ي ها و تيثم اتبياةال امع  ط يق  أراء الااس ي الك ية بقيا  تقوم  -

توثق بكشوف حضور و سحاض   أراءهم  ماتيضاحلقاءال مورية بي  قيامال الك ية والااس ي  فيها  اقدت -

 ل ج تال.

ساط توفي  امحتياوال المامية و )تتخذ الك ية باض امو اءال ل وصول ل  ضا الوظيفا ل ااس ي   -

 (المكافا  –تحتي  بيئة الامط  –التكنولووية 

 نقاط القوة

 وووم توصيف وظيفا لماظم الوظائف بالك ية يحدم المتئوليال وامختصاصال

 ال ضا الوظيفا لإلماريي . -1

زيام  كفاء  ساظم أعضاء الجهاز اإلماري بالك ية فا سجال ااتخدام واائط التكنولوويا والما وسال وذلك تم  -2

 س  خالل خ ة التدريب الماتمد .

 نقاط الضعف

 التوصيف الوظيفا فى التايي  والنقط وامةتداب.عدم ااتخدام  -1

 عدم بناء الخ ط التدريبية لإلماريي  ع ى تحديد امحتياوال الفا ية، كما م يتم قيا  ألث  وس موم التدريب.    -2

 عدم وووم ةظام الكت وةا لحفظ وثائق وستتندال الك ية. -3

 طتوفي  بديالمااش بدو  التناقص المتتم  فا أعدام الجهاز امماري يتبب ب و هم ا   .4

تنمية التنفيذية  9

لسكرتارية  

االدارات 

واالقسام 

 العلمية 

 األااايةتا يف المشاركي  بالمفاهيم  

لالعمال التك تارية اعمال الحفظ 

وامرشيف والتااسط سع المتتندال 

 والوثائق وفه اتها 

اك تارية اممار  

الا يا 

)الاميد+الوكالء+ال

سدي +رؤااء 

 امقتام(

20  -- 

1

0 

 مهارات كتابة

التقارير 

 والمراسالت

رفع كفاء  الااس ي  بالجهاز امماري فا 

 كيفية اعدام وكتابة التقاري 

 -- 25 الجهاز امماري

1

1 

نظام الساعات 

 المعتمدة 

تزويد المشاركي  بالماارف والمفاهيم 

 الخاصة بت بيق ةظام التاعال الماتمد 

شس  ال الب 

 والخ يجي 

15 6 

 األدلة والوثائق
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 التوصيف الوظيفا. 5/1

 بيا  بأعدام الااس ي  والفنيي  وسسهالتهم ، وةتب توزياهم ع ى اإلمارال واألقتام الا مية. 5/2

خ ة تنمية قدرال أعضاء الجهاز اإلماري والفنا / قائمةة بةالب اسج التةا تةم تنفيةذها وأعةدام المشةاركي   5/3

 فيها.

 ةموذج تقييم أماء الااس ي . 5/4

 لااس ي .اأراء ةماذج ااتقصاء قيا   5/5

 و امو اءال التصحيحية النتائجتح يط  5/6
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 الموارد المالية والمادية :6معيار

 

للمؤسسة مواردها المالية والماديتة والتستهيالت الداعمتة المالئمتة لطبيعتة نشتاطها وحجمته ، بمتا      

 رسالتها وأهدافها ، وتحرص على كفاءة استخدام تل  الموارد وتنميتها.يمكنها من تحقيق 

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئياً 

غير 

 مستوف

الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعتة نشتاطها وأعتداد الطتالب ، ويتتم  .1

توزيعهتتتا وفقتتتاً لالحتياجتتتات الفعليتتتة بمتتتا يمكتتتن المؤسستتتة متتتن تحقيتتتق 

 وأهدافها. رسالتها

√   

مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معتدل تنميتة المتوارد  .2

 الذاتية للمؤسسة.

√   

مبتتاني المؤسستتة وقاعتتات المحاضتترات والفصتتول الدراستتية والمعامتتل  .3

وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطبيعتة نشتاط المؤسستة وألعتداد الطتالب ، 

 ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.

√   

صيانة القاعتات والمعامتل واآلالت والمعتدات والبنيتة التحتيتة والمرافتق  .4

 يتم بصورة دورية.

√   

   √ إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة. .5

وستتتائل االتصتتتال والمتتتوارد والتتتنظم التكنولوجيتتتة المستتتتخدمة حديثتتتة  .6

 ليتتتتات اإلداريتتتتة بهتتتتا،للنشتتتتاط األكتتتتاديمي للمؤسستتتتة وللعم ومالئمتتتتة

 وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ويحدث دورياً.

√   

المكتبتتة مالئمتتة لنشتتاط المؤسستتة متتن حيتتث تتتوافر الكتتتب والمراجتتع  .7

والتجهيتتتزات والختتتدمات التتتتي تلبتتتي احتياجتتتات الطتتتالب والبتتتاحثين ، 

 والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

√   

 

 تعليقات المؤسسة

كما تحة ص الك يةة  قيق أهداف و أةش ة الك ية.حالتك فة المالية الالزسة لتتوف  الك ية سوارم سالية كافية لتغ ا   -

 المتاحة بكفاء  و ت وي  سوارمها و توظيفها فا اساكنها حتب امحتياوال.  الموارمع ى ااتخدام 

كةط  يتم إةفاق الموازةة المخصصة ل ك ية فا سجامل التا يم والبحي الا ما وفق امحتياوال الفا ية لكا تتاهم -

تتةتخدم إمار  الك يةة المةوارم الماليةة المتاحةة بكفةاء  وفقةا لالحتياوةال  و سنها فى تحقيق راالة الك يةة وأهةدافها



 
 2017-– الزقازيق جامعة – العلوملكلية  الدراسة الذاتية 

 

48 

 
 الزقازيقجامعة  – العلومكلية  -وحدة إدارة الجودة 

www.science.zu.edu.eg   الكلية االلكتروني:موقع 

 

 

 .الفا ية

تب ةغ  والتةاونيةه باإلضةافة إلةى المةوارم الذاتيةة ل ك يةة  5034572الميزاةية المقدسةة سة  سوازةةة الجاساةة تب ةغ  -

كط س  سيزاةية الك ية الوارم  سة  سوازةةة  ااتخدامم، يتم 2016-2011ونية خالل الفت   الزسنية  24647022

الجاساةةة والمةةوارم الذاتيةةة لشةة اء ستةةت زسال المااسةةط والكيماويةةال والزواويةةال وصةةياةة األوهةةز  واألثةةاث 

وآمل وساةدال وتجهيةزال ل قاعةال واألقتةام  سبةاةاالك ية س   احتياوالوأموال الكتابة وكذلك ل ص ف ع ى 

 .ة اإلماري

فيمةا يتةوف  سة  الوحةدال ذال ال ةابع الخةاص فةا الك يةة فةا الموازةةة الااسةة  و تتماةط ذاتيةة الموارم ال تتاهم  -

الدرااةةال الا يةةا و  والصةةناميق الخاصةةة ساةةط س كةةز الميك واةةكوب اإللكت وةةةا، سصةة وفال طةةالب س ح تةةا

ال، الهةدايا والتب عةال، إية امال مور  ، إي امال ال الب الوافدي ، إي ام س كز البحوث والدرااالبكالوريو  

 بمصة وفالل مص وفال الدرااية لب ةاسجي  سميةزي   باإلضافة وإي امال المش وعال البحاية  اللاالحااب 

الحيةةوي( التةةا بةةدأ الامةةط بهمةةا سةةع بدايةةة الاةةام الدرااةةا  ء ةةوم البتةة ول و الميةةاه و الميك وبيولووا/الكيميةةاع)

 .م2018 -2017

( 85و تةةم تحةةدياها بمج ةةس الك يةةة رقةةم ) 9/9/2015بتةةاريخ ساتمةةد  يووةةد بالك يةةة خ ةةة لتنميةةة المةةوارم الذاتيةةة  -

سةة  خةةالل و زيامتهةةا المةةوارم الماليةةة التةةنوية ل ك يةةة  ااةةتخدامتاظةةيم ل الخ ةةة هةةدفتو م.11/10/2017بتةةاريخ 

وديةد  سمولةة بمبةالغ ساليةة تهةدف إلةى  سشةاريع بحايةة وااتحداثب وتوكومل التااو  سع المساتال اإلةتاوية 

ليواكب التقدم التكنولووا بالمجامل المخت فة، كما تاتمد خ ة تنمية الموارم الذاتيةة ع ةى  الا مات وي  البحي 

تامةط ع ةى وةذب ال ةالب الوافةدي  وتاتمةد ع ةى تاظةيم مور الوحةدال  ل درااال الا يا ب اسج وديد  ااتحداث

 .الا مية والدورال التدريبية اماتشارالوس كز  اإللكت وةاكز الميك واكوب ذال ال ابع الخاص ساط س 

والتةا يصةط عةدمها  2016-2011بالك ية الاديد س  المش وعال البحاية سع وهال بحاية عديةد  خةالل الفتة     -

 STDF)  )3الا مةةاسشةة وع سمولةةه سةة  صةةندوق تنميةةة الا ةةوم والتكنولوويةةا التةةابع لةةوزار  البحةةي  7الةةا 

 الا مةام سمولةة سة  وزار  البحةي 2015المص ية والب غارية خالل عام الا ماأكاميمية البحي  ش وعال س س

سشة وع سمولةة  13 كةذلك ونية، والذي تم س  خالله إةشاء سامط األحماض النووية الت بيقية 7560347بمب غ 

ت ةةوي  التا ةةيم الاةةالا سشةة وعال سةة  وحةةد  سشةة وعال  3الةةا  باإلضةةافة ونيةةة 671960سةة  الجاساةةة بمب ةةغ 

وسش وع اخ  س  وحد   2016-2013س يو  ونيه تم خالل ت وي  الك ية وسااس ها فا الفت   س   5.2 بأومالا

معةةم التميةةز بوحةةد  سشةة وعال ت ةةوي  التا ةةيم الاةةالا البحةةي الت بيقةةا تةةم سةة  خاللةةه اةشةةاء سامةةط ابحةةاث 

 . 2016-2015الجيوفيزياء البيئية بقتم الجيولوويا 

 

تماط الموارم الذاتية امة تميز ل ك ية وتماط المش وعال البحاية الممولة س  وهال سح ية ومولية الااسط  -

انوال  تتسص ى فقط م  ي  خالل ال ونية 13574083األاااا فا الموارم الذاتية حيي ب غت قيمتها 

 األخي  .
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 مالءمة المباني والبنية التحتية:    

ست  س بع وها تماط المتاحال الفا ية  41066و34الك ية سقاسة ع ا ستاحة ك ية باألموار المتك ر  حوالا  -

  ل مباةا.

 :المباةا. و تشمط هذه المناخ المنااب س  تهوية وإضاء  ويد  بشكط عام بهايتواف   س  المباةا 6عدم  ل ك ية -

ست   711.188ست  س بع فا خمتة أموار ستك ر ، سبنى اإلمار  بمتاحة  1195.920سبنا المااسط بمتاحة 

"إثني "  2ست  س بع بادم  301.794بمتاحة  اإللكت وةاس بع فا خمتة أموار ستك ر ، سبنى الميك واكوب 

ست   3504.177ست  س بع، سبنى ال ياضيال بمتاحة  873.919أموار ستك ر ، سبنى سدرج ش با بمتاحة 

ست  س بع فا خمس  2299.531س بع فا خمس أموار ستك ر ، سبنى الا وم األاااية والكافيت يا بمتاحة 

سبنى  و ست  س بع، 120.568بمتاحة  دم سخز اابقا( يتتخ الم افئ)سبنى  باإلضافة إلى أموار ستك ر 

ست  س بع بإومالى  20.43ست  س بع وسبنى حج   الغاز الااةية بمتاحة  20.43حج   الغاز األولى بمتاحة 

م41066و34
2

 ءالاإلةشاالقوسية ل مباةا و وهذا يتفق سع الماايي   2م9,9بنتبة واحد طالب فا  

(NORMS)  وامعتمامالتى حدمتها الهيئة القوسية لضما  ووم  التا يم . 

دورية لقاعال التدريس والفصول ال تقوم الك ية بتحتي  البيئة التا يمية س  خالل التجديدال وأعمال الصياةة -

سيتال والمااسط ومورال المياه والمااسط ال البية س  حيي أعمال التباكة والدهاةال والكه باء والنجار  واملو

مور  سياه  20سامط طالبا و  20سدرج و  2قاعال تدريس و  6. فقد تم صياةة البنية التحتية لادم والزواج

و صياةة   ف أعضاء  (2/2قاعة ذكية ل حااب األلا بقتم ال ياضيال )ةشاط  2(. كما تم تجهيز 2/1)ةشاط 

( و 1ب2 كية تغ ا سباةا الك ية )ةشاط( و ت كيب شبكة ةت ما4/2هيئة التدريس و توفي  أثاث لها )ةشاط 

سااسط أقتام الكيمياء و ع م الحيوا  و النيال و الفيزياء و الجيولوويا باألوهز  و الواائط التا يمية  تزويد

2016/

2017 

2015/

2016 

2014/

2015 

2013/

2014 

2012/

2013 

2011/

2012 

 العام الجامعى

    

 المورد                              

إيرادات الرسوم الدراسية   1500937 1794994 2326272 1468552 1875924 2613021

لطالب البكالوريوس 

 والدراسات العليا
 إيرادات الطالب الوافدين 201609 99697 1010264 166161 170356 .1952651
إيرادات وحدة   25336 17298 11151 19274 10255

 الميكروسكوب اإللكترونى
إيرادات مركز البحوث    10667 13509 19664 2000

 والدراسات 
 الهدايا والتبرعات  ــــ ــــ 52885 3134 ___ ___
إيرادات دورة الحاسب  152581 184580 192568 159756 389770 

 اآللى 
إيرادات المشروعات  361960 4645892 170750 3094455 4507026 794000

 البحثية 
 األجمـــــــــــــالى  2217087 6750499 3780704 4916718 6982014 
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دكتور يواف عز الع ى التوالا( و إحالل و تجديد البنية التحتية لقاعة  5ج4،2ج3،2ج2،2ج1،2ج2)أةش ة 

س  (2أ4احالل و تجديد أثاث و أوهز  وحد  إمار  الجوم  )ةشاط ( و كذلك 2م2و  1م2الدي  و تأثياها )ةشاطا 

الدورية ل بنية التحتية و  خ ة ل صياةة. كما تنفذ الك ية ( CIQAPسش وع الت وي  و التأهيط لإلعتمام ) خالل

 تحدث انويا.  المااسط

ود باض سنها فا باض الحج ال الخاصة الك ية المخت فة ،كما يو بمباةا"اتو " مور  سياه  60يتوف  عدم  -

م ت كيبه حدياا بدم تعدم سصاد واحد المااسط  يوود بمباةاو. بغ ف أعضاء هيئة التدريس ورؤااء األقتام

  .ُسَجهز  بالتجهيزال المناابة لإلااافال األولية بالمبنى امااااتتواف  بالك ية عيام  طبية  كما ،ل قديم

فةاء سةزوم  بخة اطيم إط صةناميقيووةد بمااسةط الكيميةاء  ت تزم الك يةة بت بيةق أاةاليب األسة  والتةالسة حيةي  -

مخت فةةة مبةاةا الك يةة ال ح يةق بطفايةة يدويةة ل 168تةوف  عةدم يتغ ةا كةط أروةاء المامةط، و كةذلك  لس اطيةة 

 اطيم  و حنفيةال ح يةق. كمةا كةذلك يووةد كبةاي  إطفةاء سةزوم  بخة. تشةغي ها وحال إرشةامية ل  يقةة ب سزوم 

رشامية فةا وميةع المبةاةا إلوحال  يوود كما.  تنفيذهااء و اإلخالء تم فيوود شبكة إةذار ل ح يق و خ ط لإلط

بالك ية س  كط األقتةام ع ةى كيفيةة سواوهةة األزسةال و  تدريب كوامرخ ة  تم  و ال وارئل مداخط و سخارج 

  .الح ائق

    تكنولوجيا المعلوماتالتسهيالت المادية و -

 تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية:    

كشةفية وذلةك سة  ال، اموتماعيةةاقافيةة، الفنيةة، ال ياضةية، الك  ل  ةالب لمماراةة األةشة ة اسأ ف  الك يةتو -

سنااةةبة لمماراةة النشةاط ال ياضةةا  ومنةازيومصةالة لكة   قةدم وكةة   التة ة و خمااةةاس اةب خةالل ووةوم 

وكشةفية وووالةة سة   اوتماعيةةال ةالب، كمةا يةتم سماراةة بةاقى األةشة ة ثقافيةة، فنيةة،  تحةامابالتااو  سع 

كافةة كما يتتخدم طةالب الك يةة سالعةب ااةتام واساةة الزقةازيق  .ال الب متحامخالل   ف خاصة تاباة 

  م الجاساة. لمماراة وميع األةش ة ال ياضية )ك   قدم، ا ة، هوكا، يد( باد أخذ سوافقة ساالا سدي  ااتا

 تكنولوجيا ونظم المعلومات: 

تاتمد واائط اإلتصال بالك ية ع ى الم ااالل الورقية والت يفوةال الداخ ية، والت يفوةال امرضية المباش    -

خط سباش   2بالك ية، وعدم وهاز واحد فاكس، عدم  ماخ ات يفو   50والفاكتال حيي يتوف  إومالى عدم 

 accessلها عدم س  ةقاط البي )  و اخ ى ما كيةشبكة ا كية امةت ةت س  خالل ب امتصاليتوف  كما 

points)  يئة التدريس و الااس و  خالل ه ها أعضاءال ياضيال و المااسط و اممار  يتتخدس سبنىتغ ا

 كما يوود تواصط بي  إمار  الك ية والجاساة س  خالل خدسة الب يد املكت وةا حيي ك مة س ور خاصة.

اقوم إمار  الجاساة بإراال المخاطبال المخت فة ساط سحاض  سج س الجاساة و سجالس شئو  التا يم و 

 خالل الب يد املكت وةا.  و  خدسة المجتمع و تنمية البيئة سو  الدرااال الا يا و شسال الب وش

ع م ء، الفيزياء، س  األقتام الا مية "الكيميا 6حااب آلى سوزعي  ع ى عدم  328يوود بالك ية عدم  -

  ال الب، سوالحيوا ، النبال، الجيولوويا، ال ياضيال" باإلضافة الى المدروال، واإلمارال المخت فة "ش

  الااسة، الجوم ، الدرااال الا يا، الخ يجي ، المكتبة، سو  الااس ي ، الحتابال، الموازةة، الشسوش

 كما يوود    إمار  الك ية و أعضاء هيئة التدريسزههذه اموتخدم  .المشت يال، سكاتب الاميد والوكالء
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 تحتوى ع ى أوهز  الحااب آلى تخدم ال الب سباش   بمبنى ال ياضيالالذكية  "إثني " س  القاعال 2عدم 

وهاز  42وهاز بُمجَمط  18وهاز والقاعة الااةية بها عدم  24القاعة األولى بها عدم  بقتم ال ياضيال.

 حااب آلى . 

  س  خالل الجاساة.س كزي يتم صياةة أوهز  الحتب بالك ية ع  ط يق عقد صياةة  -

تم تحدياه و    www.science.zu.edu.egبانوا  يتواف  بالك ية سوقع ع ا شبكة الما وسال الدولية  -

و أةش ة الك ية  وميع سا وسال امقتام الا مية و اممارية  وامحصائيال و الخ ط ويتضم  هذا الموقع 

تتجيط المق رال و آلية  ال وائح الدرااية الدرااال الا يا و و امرشام امكاميما و شسو  ال الب

و وحد  القيا  و التقويم و امرشام  الجوم الوحدال الداعمة ساط وحد  إمار  واةش ة  الدرااية إلكت وةيا  

الخ ة امات اتيجية ل ك ية و سيااق امكاميما و ستاباة الخ يجي  و اةش ة خدسة المجتمع و تنمية البيئة و 

هيئة التدريس س تبط بقاعد  بياةال  ألعضاءقاعد  بياةال كذلك و  أخالقيال المهنة و الهيكط التنظيما

 . عالو  ع ى األةش ة ال البية البحوث الا مية المنشور  و التي   الذاتية يشمط الجاساة

 مكانات المتاحة للتعليم والتعلماإل

 المكتبة

يوود بالك ية عدم إثني  س  المكتبال أحدهما تحت ستمى سكتبة الدرااال الا يا وال اائط )رقمية( وها   -

م150سوووم  بمبنى ال ياضيال بمتاحة إومالية  
2
وهاز حااب آلى ع ا إتصال  18وتحتوى ع ى عدم  

 .طاباة وها ستاحة ل مت ممي  ع ا المكتبة 3)إاكاة ( و  ضوئابشبكة الما وسال، وواحد سااح 

م260بمتاحة   لالطالع كما يوود سكتبة خاصة ل  الب  -
2
م1ب سخصص لهم الط 19وبهذا يكو  كط  

2
 

طالب  4لكط   ا  ااتامال ال الب ةصف اليوم  الدرااا اوطالب إذا ك 9طوال اليوم الدرااا ولكط  تق يبا

م1
2 
ي يصاب تواود ال الب ماخط المكتبة يلمد  ااعتي  يوسيا و بذلك تتاح المكتبة ل  الب طوال  الوقت ح 

 لألعمال اإلمارية ي صخصسأوهز  حااب آلى  5ه المكتبة عدم كما يوود بهذ طوال اليوم الدرااا.

 2الكتب وها أيضا بمبنى ال ياضيال والمكتبتا  بينهما   فة بها عدم   مال البحي عل مكتبة وأع المفه اة

 تخدم عم يال التصوي  ل  الب بأو  رسزي.ساكينة تصوي  ُسسو   ل ق اع الخاص 

 6تتةةوف  المةةوارم البشةة ية الالزسةةة لقيةةام المكتبةةال بمهاسهةةا سةة  إماريةةي ، حيةةي يووةةد بالمكتبةةة الااسةةه عةةدم  -

 .  سسهالل ع يا وستوا ة، باإلضافة الى إثني  عاسط ةظافة سوظفي  يحم و

و بنك الما فة و المواقع الا ميةة البحايةة الاالميةة ستص ة بالمج س األع ا ل جاساال بالمكتبة   قمية المكتبه ال -

يتم س  خاللها اإلطةالع ع ةى الةدوريال الحدياةة بالمجةامل المخت فةة كمةا ( Springer and Elseveirساط )

 البياةال الخاصة بالدرااال الا يا و س  راائط ساوتتي  و مكتوراه. يتم إمخال 

الئمةة سةع ست  بةال البة اسج التا يميةة المخت فةة المتتحتوى المكتبة ال قميةة ع ةى الةدوريال والم اوةع الا ميةة  -

  .)انويا(الك ية، كما تح ص إمار  الك ية ع ى إسدام المكتبة بالكتب الحدياه بصفه موريةالتى تقدسها 

طالةب يوسيةةا فةا المتواةط سةة  ال ةالب المتةتفيدي  سةة   90يتة مم ع ةى سكتبةةة الك يةة الخاصةة بةةال الب عةدم  -

 .)كشوف الت مم و اماتاار (خدسال المكتبة خالل األعوام الجاساية الاالثة األخي   

 ع االلكتروني للكليةموق

http://www.science.zu.edu.eg/
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 سقة ه و امةت ةةتتكنولوويا الما وسةال  ةامي( و www.science.zu.edu.egيوود سوقع الكت وةا ل ك ية ) -

و تتةةهيط ااةةتخداسها بوااةة ة  لك يةةةالمكتبةةة و يهةةدف الةةى إعةةدام قواعةةد بياةةةال الدرااةةال الا يةةا و البحةةوث با

 .طالب الدرااال الا يا

 قاعات الدراسة والمعامل واألجهزة والمعدات والتسهيالت الداعمة:         

 بمبنى قتم ال ياضيال، باإلضافة إلى 15 – 1" قاعة مرااية بأرقام خمتة عش  " 15يوود بالك ية عدم  -

 ط بة عويضة بمبنىمبنى الا وم األاااا وسدرج ب (ب، ج) ش با و سدرج  بمبنى (أ)سدرج ش با و سدرج 

  بالدور الخاسس بمبتى دبمبنى ال ياضيال و واح 2 قاعال ل تيمينار سنهم  3، وعدم كما يوود ال ياضيال،

 .وهو عدم كافى لماظم أةش ة الك ية التا يمية  اإلمار 

" سااسط طالبية سخصصة عش  " 10وثالثو  سامال خاص ل  الب سنهم عدم  ثالثة" 34يوود بالك ية عدم  -

" سااسط طالبية بقتم النبال، ارباة" 4" سامال  طالبيا بقتم الكيمياء، وعدم ثماةية" 8لقتم الفيزياء، وعدم 

"اتة" سااسط طالبية بقتم ع م الحيوا  وبيت ل حيوا ، باإلضافة إلى سام ي  ل حااب اللى بقتم  4وعدم 

 .)اتة( سااسط فا قتم الجيولوويا 6و  ال ياضيال

سامال بحايةا  فةا األقتةام الا ميةة المخت فةة، باإلضةافة  33يوود بالك ية حيي  تتنااب المااسط سع أعدام ال الب  -

بةال، كمةا بقتةم النواحةد فةا قتةم ع ةم الحيةوا  و واحةد س  المتاحف سنهما واحد بقتةم الجيولوويةا و 3إلا عدم 

ل )تةةم اةشةةاءه سةة  خةةالو زراعةةة امةتةةجة  و صةةوبة بهةةا سامةةط بيوتكنولوويةةا النبةةال تووةةد ساشةةبة بقتةةم النبةةال

سامط ابحاث س  خالل سشاريع ع مية سمولة  3عدم  ةشاءإتم كما  .و فناء ل زراعة و البحوث( STDFسش وع 

الف ةتةةا بالةةدور الخةةاسس بةةالمبنى األاااةةا و امخةة  بالةةدور الخةةاسس بمبنةةى المصةة ي احةةدهم تبةةع المشةة وع 

والاالةي سامةط  بايوفارسةا و ايبيكةواكاميميةة البحةي الا مةا  والتكنولوويةا وشة كة ملتةا  ال ياضيال تبع سش وع

 .504ابحاث الجيوفيزياء البيئية بقتم الجيولوويا بالدور الخاسس بمبنا المااسط   فة 

سامةةط  2قاعةال سخصصةة ل محاضة ال بةأوهز  الاةة ض )ماتةا شةو(، كمةا تةم تجهيةز عةدم  10تةم تجهيةز عةدم  -

و قتةم  بقتةم الجيولوويةا  سااسةط طالبيةة 6واء ل درااال الا يا بقتم ال ياضيال وقاعةة ل مناقشةال بقتةم الفيزية

   (.ت كيب تكييف) 15كما تم تحديي قاعة بأوهز  الا ض النبال 

م11497و655تتماط ستاحة الك ية فا سبنى الا ةوم األاااةية والكافيت يةا  -
2

م5979و6، سبنةى المااسةط 
2
وسبنةى  

م17520و888ال ياضيال 
2
م34998و143 بإومالا 

2
م 8.5:1طالب بمادل  4118سع  

2
بمةا يتفةق سةع النتةبة  

 .الم واية 

سامةال طالبيةا سوزعةة ع ةى امقتةام  34لقيااةال الم وايةة حيةي يووةد بالك يةة عةدم ا تتفق سةعالجداول الدرااية  -

  .الا مية

  .بباض المتت زسال واألوهز  الا مية همتزويد تم تجديد سااسط ال الب بقتم النبال )سامط ج وم( و -

  المخت فة. مااسط ال البية بجميع األقتام الا مية لعمال الصياةة ألخ ة مورية  توود -

 جخة والو لك  بةدأ الاةدم فةا التنةاقص بتةبب فنيا  فا المااسط بالتخصصال الا مية  59يب غ عدم الفنيي  بالك ية  -

 نيي .فو الزيام  ل  اجزال الى المااش و واري وضع خ ة لمواوهة

و  دعم البة اسج التا يميةة ساةةط ستةاحف أقتةام الجيولوويةةا وقتةم ع ةم الحيةةوا يتةوف  لةدى الك يةةة واةائط ستاةدم  لةة -
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 .والدرااال الا يا بقتم ال ياضيال الدولية لنبال وسامط الشبكةابقتم  و الصوبة الزواوية والماشبة النبال 

 خطة الصيانة السنوية للبنية التحتية والمرافق. -

 انويا توضح سصامر التمويط و اووه الص ف.و تاتمد  يوود خ ة ل صياةة الدورية تجدم 

 األمن و السالمة -

م تةةوفي  تةةتتخةةذ الك يةةة اموةة اءال الالزسةةة لتحقةةق امسةة  و التةةالسة فةةا امبنيةةة المخت فةةة و المااسةةط حيةةي 

أوهز  إةةذار ل ح يةق سة  خةالل شةيكة طفايال الح يق و ال وحال امرشامية و واائط امااافال امولية و 

 . كما يوود كوامر سدربة ع ى اإلطفاء و اإلخالء و سواوهة امزسال  حتااة ل دخا 

 نقاط القوة

توود آليال سحدم   لتحديي سباةى وسااسط الك ية س  خالل خ ة الصياةة )تحدث موريا( و التجديد   -1

 بتمويط الموازةة والجاساة .

فا إطار ااتكمال ةظام ةظام األسا  و تم توفي  واائط األسا  ل مااسط ساط طفايال الح يق و خ اطيم المياه  -2

 ال قابة فا سباةا وسااسط الك ية.

 يوود خ ة لتنمية الموارم الذاتية. -3

 نقاط الضعف

 باض سباةا و سااسط الك ية فا حاوة الى صياةة و تجديد البنية التحتية. -1

 شبكة الغاز بمااسط الك ية فا حاوة ل تجديد و الصياةة -2

 الى الصياةة و التكهي  و اماتبدال باض اموهز  الا مية فا حاوة -3

 م توود خ ط لتتويق خدسال الوحدال ذال ال ابع الخاص. -4

 

 األدلة والوثائق

بيةةا  إحصةةائا بمصةةامر وقيمةةة المةةوارم الماليةةة الذاتيةةة ) صةةناميق وحتةةابال( وت ورهةةا ) لألعةةوام الاالثةةة  -6/1

 التابقة(.

 الحتاب الختاسا ل اام التابق.-6/2

 اصةوبةوا  ستضمنا  قائمة بالمدروال وقاعةال الةدر  ، والمااسةط و والايةام ) و سنشاءال الك يةمليط األبنية -6/3

 .(والمكتبة وستاحاتها وااتها اماتياابية وتجهيزاتها المتخصصة

 بيا  بالم اكز والوحدال.-6/4

 قائمة بالتتهيالل الداعمة -6/5

 قائمة بالمش وعال -6/6

 التنوية ل بنية التحتية والم افق.خ ة الصياةة  -6/7

بياةال خاصةة بةاألس  والتةالسة ) أعةدام وأسةاك  وةوعيةال وتحةديي طفايةال الح يةق واإلطفةاء الةذاتا فةا  -6/8

 المساتة بما فيها س  سخاز  وسوام خ    وكيماويال ....الخ(.

 خ ط اإلخالء وإمار  األزسال والكوارث. -6/9
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 اإلليكت وةا . ةسوقع المكتب- 6/10

 اا ل تخصص.بو الم اوع سقتمة ت بقائمة بالكت -7/11

 

 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية :7عيارم

 

المؤسسة تتبنى المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو غيرها من المعايير المعتمتدة بمتا يتناستب      

التعليميتتة متتع المعتتتايير التتتي تبنتهتتا ، وتتختتتذ متتع رستتالتها وأهتتدافها ، وتتأكتتتد متتن توافتتق برامجهتتتا 

اإلجراءات الالزمتة للوفتاء بمتطلباتهتا ، وتحترص المؤسستة علتى أن تلبتي البترامج التعليميتة المقدمتة 

احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتوصف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية ، وتقوم بمراجعتهتا 

 وتطويرها بصورة دورية.

 

 الذاتيالتقييم 

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئياً 

غير 

 مستوف

المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها من خالل المجالس الرسمية ،  .1

 تتوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

√   

البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لمتا تنطتوي عليته  .2

 رسالة المؤسسة.

√   

التعليميتتتة موصتتتفة ومعتمتتتدة ، وتتوافتتتق نتتتواتج التتتتعلم لكتتتل البتتترامج  .3

 برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.

√   

نتتتواتج التتتتعلم لكتتتل برنتتتامج تعليمتتتي تتستتتق متتتع مقرراتتتته الدراستتتية ،  .4

وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم التي تحقتق نتواتج 

 التعلم.

√   

والمقتررات الدراستية يتتم مراجعتهتا بصتورة دوريتة البرامج التعليميتة  .5

 بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين.

√   

للمؤسستة تقتارير ستنوية للمقتررات الدراستية والبترامج التعليميتة بمتتا  .6

يؤكتتد االلتتتزام بالتوصتتيف المعلتتن للمقتتررات الدراستتية ، ويطلتتع عليهتتا 

التحستتتين المعنيتتتون ، وتستتتتفيد المؤسستتتة منهتتتا فتتتي وضتتتع خطتتتط 

 والتطوير.

√   

 

 تعليقات المؤسسة
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 تبني المعايير األكاديمية والممارسات التطبيقية: 

)اعتمام  ة البكالوريو حل ب اسج الدرااية لم  الك ية امو اءال ال امية لتبنا الماايي  امكاميمية اتخذل -

و بناءا ع ى سالحظال تق ي   رؤيتهالتتوافق سع راالتها و سجالس األقتام الا مية و اعتمام سج س الك ية( 

 و ها كالتالا:ف يق زيار  امعتمام 

الصامر  ع  الهيئة القوسية لضما  ووم   ( 2009NARS) القوسيةالم واية الماايي  األكاميمية  اتبنتم  -1

ال ياضة و الكيمياء و و ها )  التى تقدسها المنف م  التا يم وامعتمام لق اع ك يال الا وم ل ب اسج التا يمية

م 13/9/2017بتاريخ  ذلك فا سج س الك ية اعتمام، وتم ( ع وم البيئةالفيزياء و الجيولوويا و الكيمياء الحيوية و 

الصامر  ع  الهيئة  ( ل ا وم البيولووية 2009NARSالماايي  األكاميمية الم واية القوسية )كما تم تبنا  .

ذلك فا  اعتمامعتمام لب اسج )الميك وبيولووا و ع م الحيوا  و النبال ( وتم القوسية لضما  ووم  التا يم وام

 م13/9/2017سج س الك ية بتاريخ 

( لك ية الا وم واساة عي  شمس لب ةاسجا )الجيوفيزياء ARS 2015تم تبنا الماايي  امكاميمية الم واية ) -2

وتبنا الماايي  امكاميمية الم واية  م11/10/2017فا سج س الك ية بتاريخ  و الفيزياء و ع وم الحااب(

(2014 ARS ( لك ية الا وم واساة القاه   لب اسج )ال ياضيال و امحصاء و ال ياضيال و ع وم الحااب و

 . م13/9/20فا سج س الك ية بتاريخ  ال ياضيال و الفيزياء و ع وم الحااب(

ب اسج )اماتزراع المائا و ويولوويا ( لك ية الا وم واساة الزقازيق ل 2017ARSتم وضع ساايي  ) -3

و تم اعتمامهم فا سج س الك ية بتاريخ البت ول و المياه والفيزياء و الفيزياء الحيوي و الكيمياء و ع وم الحااب( 

 م 13/9/2017

طن ا لب ةاسج الميك وبيولووا و  ( لك ية الا وم واساةARS 2015تم تبنا و اعتمام الماايي  امكاميمية ) -4

 م.13/9/2017ياء فا سج س الك ية بتاريخ الكيم

التقنية الحيوية  لب ةاسج  ( لك ية الا وم واساة الزقازيقARS 2017الماايي  امكاميمية )و اعتمام تم تبنا  -5

 م.11/10/2017فا سج س الك ية بتاريخ 

 ل ب اسج المزمووةك ية الا وم واساة المنصور  ل (ARS 2011) و اعتمام الماايي  امكاميمية تم تبنا -6

فا )ةيال/ كيمياء و حيوا /كيمياء و حش ال/كيمياء و فيزياء/كيمياء وكيمياء/كيمياء حيوي و ويولوويا /كيمياء( 

 .م8/11/2017سج س الك ية بتاريخ 

( لك ية الا وم واساة الزقازيق ل ب ةاسجي  المميزي  و  2017ARSتم تبنا  و اعتمام الماايي  امكاميمية )  -7

)ويولوويا البت ول و المياه و الميك وبيولوويا و الكيمياء الحيوي( فا سج س الك ية بتاريخ هما 

 م .8/11/2017

و  المتبنا الماايي  امكاميمية المشار لها التوافق بي  راالة الك ية و أهدافها سع الماايي   روعا فا تبنا -

واتج التا م ل مق رال ة واصفال الخ يجي  وسسع م المتتهدفة ل ب اسج التا يمية كذلك توافق ةواتج التا 

 الدرااية. 

 راالة الك ية و  توود سصفوفال لتوافق ةواتج التا م المتتهدفة ل ب اسج التا يمية لم ح ة البكالوريو  سع -

 الدرااية. ةواتج التا م ل مق رال
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 الماايي  شم ت : ااتيفاءتقوم الك ية بادم س  اإلو اءال ل تحقق س   -

ذهنية  –متنوعة )سا فية اللمهارال  تأكد س  توافق سخ وال الالتوصيف الا مى ل ب اسج والمق رال  .1

  .المتبنا سع الماايي  امكاميمية  عاسة( –سهنية  –

.  توفي  سصامر التا م ساط المكتبال المذك ال الدرااية وستحف الجيولوويا وستحف الحيوا  و بيت 2 

الميك واكوب املكت وةا لتحقيق سخ وال التا م الصوبة والماشبة النباتية والحيوا  و ستحف النبال و 

 الم وو  س  الب اسج و المق رال الدرااية.

 .توفي  الموام واألوهز  والمتت زسال التا يمية فى المااسط ال البية وقاعال المحاض ال  .3

 باألقتام وال حالل الا مية، الصيفا، والتدريب Geophy 435التدريبال الحق ية كما فى سق ر  .4

 الا مية.

يوود سناهج مرااية تغ ا الموضوعال الحدياة فا سخت ف التخصصال س  الا وم األاااية  .5

والت بيقية )ساط البيوتكنولووا و ةاةوتكنولووا و الما وساتية الحيوية و البيولوويا الجزيئية و الفيزياء 

 و الجيوفيزياء(. النووية

فا باض  والتدريب الصيفا ية بنتائج األبحاث الا مية ألعضاء هيئة التدريستدعم المناهج الدراا .6

 و سق ر البحي والمقال و ي ها. .Geophy 356- Geophy 457و ساال سق ر المق رال

إلضافة إلى البدأ فا تفايط عدم ام ب2015تنوع وتادم الب اسج التا يمية بم ح ه البكالوريو  فا مئحة  .7

بداية س   )ع وم البت ول و المياه و الميك وبيولووا/الكيمياء الحيوية( ااعال ساتمد  ب ةاسج سميز 2

م يفا بالمتغي ال التا تتم قا اوق الامط وي با احتياوال المجتمع وتنميه 2018-2017الاام الجاساا 

 المحي ة ويمك  خ يج الك يه س  المنافتة فا اوق الامط.  ةالبيئي

توصيف ل س  ذوي الخب   األكاميمية و الجوم   س اوايي  ماخ يي  و خارويي  تم تشكيط و اعتمام ف يق -

( لم ح ة البكالوريو  فا المج س الك ية 2009و  2015ب اسج و سق رال مئحتا التاعال الماتمد  )

 ماتيفاءم و ذلك لتفامي ةقاط الضاف التا تم سالحظتها اثناء الت بيق و كذلك 13/9/2017بتاريخ 

 تق ي  زيار  امعتمام التابقة. سالحظال 

داية كط عام مرااا( و ذلك لتفامي بموريا )سع  لب اسج والمق رال وتقاري هااتوصيف آلية لم اواة  ود يو -

الالزسة إلاتيفاء المالحظال التا تم سالحظتها اثناء الت بيق و متخاذ امو اءال التصحيحية ةقاط الضاف 

تقاري  الي اسج و المق رال الدرااية و ااتقصاءال الداخ ية و الخاروية  و  الم اواالالوارم  س  تقاري  

 يئة المااوةة و سما ا المجتمع الخاروا(.هأعضاء هيئة التدريس و الاألط اف المانية )ال الب و 

هم تتتفيد الك ية س  تقاري  الم اواي  والممتحني  الخارويي  والداخ يي  س  خالل تفايط تا يقاتهم وةصائح -

لتحتي  الب اسج وت زم الك ية وحد  الجوم  واألقتام المخت فة ض ور  املتزام بآراء المحكمي  قبط امعتمام 

)تقاري  الم اواال الداخ ية و الخاروية فا س ف الم اواة بوحد  إمار  النهائا لها س  سج س الك ية.

 الجوم (

ي والت وي  س  خالل رفع ستتوي الب اسج التا تتتخدم التقاري  التنوية ل ب اسج والمق رال فى التحدي -

اةخفض سادل التحاق ال الب بها او اةخفض سادل النجاح بها فتقوم الك ية بدرااة التقاري  وتحديد ةقاط 
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الضاف فا الب اسج س  خالل لجنة التوصيف الااسة ل متاباة سع األقتام لما فة أاباب اةخفاض ةتب 

ط تحديي التوصيف لجذب سزيد س  ال الب لكط ب ةاسج ورفع ةتب النجاح التتجيط أو النجاح بالب اسج واب

 به.

 التعريف و التوعية   

و الماةايي  األكاميميةة القيااةية   NARSالماةايي  القوسيةة األكاميميةةمفهةوم است الك ية بالتا يف والتوعيةة بق -

(ARS )  فةا  و الهيئةة المااوةةة التةدريسس  خالل عقد ال قاءال واموتماعةال وسناقشةتها سةع أعضةاء هيئةة

                                                                                             و سما ةةةا المجتمةةةع الخةةةةاروا                                                                                                      دوال و لقةةةةاءال ل  ةةةالب كمةةةةا قاسةةةت باقةةةد ةةةة ، األقتةةةام الا ميةةةة المخت فةةةة

 توافةق بةي  الماةايي  القوسيةة األكاميميةة المتبنةا  ل ال فسصةفو  .كمةا يووةد الب اسج المخت فةة بالك يةةلتا يفهم ب

 سا نة ع ى سوقع الك ية املكت وةا. وراالة واهداف الك ية

 :العملمالءمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق  

و كذلك تم  (م28/11/2016ساتمد  بتاريخ اوق الامط )قاست الك ية بدرااة احتياوال المجتمع المحيط و  -

و  2015الا الالئحة الجديد   2009مرااة تقييم ال الب ل ب اسج و المق رال  و تم فا ضوء ذلك تاديط مئحة 

سجموعال سخت فة س  الب اسج )ب اسج هذه الالئحة تضم وم 2016-2015دأ الامط بها فا الاام الدرااا ب

فيزياء/ع وم الحااب، فيزياء/فيزياء حيوية، ع وم الحااب، كيمياء/ع وم الحااب، ويولوويا البت ول والمياه، 

األاااية والت بيقية المت ور  ساط ) ع م الناةو و و سق رال الا وم ، ع وم بيئية، تقنية حيوية( سائاااتزراع 

 تية الحيوية( التا ت بى حاوة اوق الامط.الما وسا

كما ةتج ع  مرااةة احتياوةال اةوق الامةط البةدا فةا تفايةط الب ةةاسجي  المميةزي  )ع ةوم البتة ول و الميةاه و  -

 م. 2018-2017الميك وبيولووا/الكيمياء الحيوية  .م.( بدءأ س  الاام الدرااا 

عةدم سة  سساتةال  فةا سقةار التةدريب الصةيفى و ميةةس  خةالل الة حالل الا  تتفاعط الك ية سع اوق الامط  -

ة خالةد  ل بتة ول، هيئةة المتةاحة، هيئةة ساط الش كة القابضة ل مياه و الص ف الصةحا و  شة ك)اوق الامط 

المةوام النوويةةة، الشةة كة الااسةةة ل بتة ول، هيئةةة البحةةوث الف كيةةة، هيئةة المتةةاحة الجيولوويةةة، الماهةةد القةةوسى 

اةة بوحةد  ستا النةدوال، الخاصةة( و و الم كز القوسا ل بحوث سااسةط التحاليةط فيزيقيةل بحوث الف كية والجيو

المجتمايةةة سةة  البةة اسج حتياوةةال ل تاةة ف ع ةةى امسه وةةا  التوظيةةف  و ومايةةة الخةة يجي  و الخةة يجي 

 .التا يمية

الا مية الةا  تصميم ب اسج تدريبة ل بط المق رال بمت  بال اوق الامط خالل التدريب الصيفا وال حالل - -

 .وهال الامط المخت فة ساال ذلك ب ةاسج الجيوفيزياء بقتم الجيولوويا و ي ها

 تحققا األهداف األتية: الجديدةم للبرامج  2017م+ الئحة  2015الالئحة الدراسية  -

 الحداثة حيي تشمط ب اسج و سق رال تواكب الت ور الا ما المنشوم .1

 ضةةها احتياوةةال اةةوق فسختةةار  تتةةمح بإمخةةال سوضةةوعال تالم وةةةة  حيةةي اةةةه يووةةد سوضةةوعال  .2

 الامط أو لتواكب ت ورال الا م الحديي

 BM ت بيق النظم الحدياة فا التا يم و التا م و امهتمام بةالتا يم الةذاتا و الجمةاعا و البحاةا )سقة ر .3

 (.2017مئحة BM 460و  BM 457و  454
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 الامط سح يا و اق يميا و موليا.  تازيز قدرال ال الب و إعدامهم ل منافتة فا اوق .4

 مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية:                         

ال الب وتوزياهم، وةتب الخ يجي ، وةتب وسادمل النجاح فى الب اسج  التحاقتوود تقاري  ع  سادمل  -

التا يمية المخت فة وسق راتها، وكذلك اإلو اءال التى اتخذتها الك ية بناء ع ى اإلحصائيال الخاصة بنتب 

 املتحاق بالب اسج التا يمية المخت فة . 

و عدم الخ يجي  خالل الخمس انوال  ة األولىبالف ق يوضح الجدول التالا عدم ال الب الم تحقي  بالك ية -

 التابقة و سنه يتضح الابال النتبا لادم الم تحقي  بالك ية و ارتفاع ةتبة النجاح سع ت ور التنوال الدرااية

  .و تفايط ةظام التاعال الماتمد 

تقةوم وحةد  إمار  الجةوم  بدرااةة ةتةائج ال ةالب و احصةائيال ةتةب كةط عةام  امستحاةةال ةتيجةة باد ظهةور  -

 سقارةة بالتنوال التابقةالنجاح و تحديد ابب التباي  

 )%( نسبة النجاح عدد الخريجين عدد الطالب الملتحقين العام الدراسي

2012 – 2013 1335 566 75.93 

2013 – 2014 1122 252 77.69 

2014 – 2015 1153 733 81.5 

2015 – 2016 1245 921 91.02 

2016 – 2017 1742 825 93.79 

 نقاط القوة

( NARS 2009مية  القوسية  القيااية ياألكام س ح ة البكالوريو )الماايي  وووم ساايي  أكاميمية لب اسج -1

( لك ية الا وم واساة عي  شمس ARS 2015وتبنا الماايي  امكاميمية الم واية ) ل ب اسج المنف م 

( ARS 2014لب ةاسجا الجيوفيزياء و الفيزياء و ع وم الحااب و وتبنا الماايي  امكاميمية الم واية )

لك ية الا وم واساة القاه   لب اسج ال ياضيال و امحصاء و ال ياضيال و ع وم الحااب و ال ياضيال و 

 الفيزياء و ع وم الحااب 

اماتزراع المائا و التقنية لب اسج  لك ية الا وم واساة الزقازيق ( 2017ARSي  )كما تم وضع سااي -2

ويا البت ول و المياه والفيزياء و الفيزياء الحيوي و الكيمياء و ع وم الحااب و كذلك ت  لوالحيوية و ويو

بت ول و المياه و ( لك ية الا وم واساة الزقازيق ل ب ةاسجي  المميزي  و هما ويولوويا ال 2017ARSتبنا )

 الميك وبيولوويا و الكيمياء الحيوي.

ال/ كيمياء و ل ب اسج المزمووة)ةب منصور ساة ال( لك ية الا وم واARS 2011تم تبنا الماايي  امكاميمية ) -3

 حيوا /كيمياء و حش ال/كيمياء و فيزياء/كيمياء وكيمياء/كيمياء حيوي و ويولوويا /كيمياء(.

 المق رال وتقاري ها.وووم توصيف ل ب اسج و -4

 2015تم تحديي مئحة التاعال الماتمد  بدءا  س  الاام الدرااا   -5

 م 2018-2017ب ةاسج سميز بدأ س  الاام الجاساا  2البدأ فا تفايط عدم   -6

                    لتفايط باض الب اسج الحدياه التا تفا  الف صةتنوع وتادم الب اسج بم ح ه البكالوريو  سما يا ا  - 7
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س   الك يةالمحي ة وتمك  خ يج  ةالبيئبالمتغي ال التا تتم قا اوق الامط وت با احتياوال المجتمع وتنميه 

 المنافتة فا اوق الامط.

يوود سناهج مرااية تغ ا ساظم الموضوعال فا سخت ف التخصصال س  الا وم األاااية والت بيقية )ساط  -8 -7

لميك وبيولووا والتكنولوويا الحيوية وع وم البيئة و الفيزياء الحيوية و الجيوفيزياء و الكيمياء الحيوية و ا

 (البت ول و المياه و اماتزراع التمكا

 نقاط الضعف 

 سحدومية سا فة الفئال المتتفيد  بالماايي  امكاميمية -1

 م يوود اي تغذية راواة س  المتتفيدي  وال الب بخصوص الماايي  امكاميمية . -2

 م يوود آلية لم اواة وتحديي المناهج فا ضوء البحي والتقدم الا ما والحاوال المجتماية. -3

لم يشارك المتتفيدو  واصحاب المصالح وارباب الامط وال الب والخ يجو  فا إعةدام المخ وةال التا يميةة  -4

 المتتهدفة ل ب اسج والمق رال الدرااية

 

 األدلة والوثائق

 (. 2015و  2009ل م ح ة الجاساية األولى )مئحتا الالئحة الداخ ية  -7/1

سحاض  سجالس الك يةة المانيةة  بتبنةا الماةايي  األكاميميةة القوسيةة و سحاضة  سجةالس األقتةام التةا قاسةت   -7/2

 بتبنا الماايي  األكاميمية الخاصة بب اسجها.

 (.NARS+ARSالماتمد  ) ةالماايي  القياايوثيقة   -7/3

 فق ةواتج التا م ل ب ةاسج التا يما سع الماايي  األكاميمية التا تبنتها .سصفوفة توا -7/4

 سصفوفة توافق ةواتج التا م ل ب ةاسج التا يما سع المق رال الدرااية. -7/5

 توصيف الب اسج التا يمية والمق رال الدرااية. -7/6

 .الجديد +مئحة الب اسج الم ور  2015سحض  سج س الك ية الخاص بالئحة  -7/7

 و التا م. دريسلتا اات اتيجية -7/8

 تقاري  الم اواة الداخ ية والخاروية ل ب اسج التا يمية والمق رال الدرااية. -7/9

 تقاري  المق رال الدرااية والب اسج التا يمية ستضمنة خ ط التحتي . ) ةتخ إلكت وةية( -7/10
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 التدريس والتعلم :8عيارم

 

للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية بما يضمن تحقق المعتاير  استراتيجيةللمؤسسة 

األكاديميتتة ، ويستتهم فتتي تحقيتتق رستتالتها وأهتتدافها . وتحتترص المؤسستتة علتتى مالئمتتة طتترق التتتدريس والتتتعلم 

تقتدم بمشتاركة الجهتات المجتمعيتة والتقويم لنواتج التعلم المستهدفة ، وتعمل على تهيئتة فترص التتعلم التذاتي ، و

برامج التدريب التي تسهم في إكساب الطالب المهارات الالزمة لتحقيق مواصفات الخريج ، وتتوفر لتلت  البترامج 

المتتوارد المالئمتتة وتضتتمن جتتودة تنفيتتذها وجديتتة اإلشتتراف عليهتتا ، وتحتترص علتتى تقيتتيم فاعليتهتتا وتطويرهتتا . 

موضتوعية وعدالتة ، وباستتخدام أستاليب وأدوات متنوعتة تالئتم نتواتج وتحرص المؤسستة علتى تقتويم الطتالب ب

 التعلم وبما يدعم العملية التعليمية. 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئياً 

غير 

 مستوف

للتتدريس والتتعلم والتقتويم تتستق متع المعتايير  استتراتيجيةللمؤسسة  .1

 األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.

√   

التتدريس والتتعلم والتقتويم يتدعم اكتستاب مهتارات  استراتيجيةتطبيق  .2

 التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدى الطالب.

√   

التتتتتعلم بتتترامج التتتتتدريب للطتتتتالب مصتتتتممة وموصتتتفة وفقتتتتاً لنتتتتواتج  .3

المستتتهدفة للبرنتتامج التعليمتتي ، ويتتتوافر لتنفيتتذها اآلليتتات والمتتوارد 

 الالزمة.

√   

تقويم أداء الطالب فتي التتدريب يتتم بأستاليب متنوعتة بمتا يتوافتق متع  .4

 نواتج التعلم المستهدفة.

√   

فاعليتتتتة التتتتتدريب تقتتتتيم باستتتتتخدام أدوات ومؤشتتتترات موضتتتتوعية ،  .5

 آلية التدريب وأدواته وموارده.وتستخدم النتائج في تطوير 

√   

الدرجات المخصصتة ألنتواع تقتويم الطتالب متوازنتة متع نتواتج التتعلم  .6

 المستهدف قياسها.

√   

عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة ، واالمتحانات يؤمن وضتعها  .7

 ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريتها. 

√   
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ودقتتتة وضتتتع ورصتتتد  آليتتتات تقتتتويم الطتتتالب تضتتتمن عدالتتتة التصتتتحيح .8

 الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.

√   

   √ التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم. .9

نتتتتائج تقتتتويم الطتتتالب يستتتتفاد منهتتتا فتتتي تطتتتوير البتتترامج التعليميتتتة  .10

 واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم.

√   

تظلمات الطالب متن نتتائج التقتويم موثقتة ومعلنتة ، قواعد التعامل مع  .11

 وتوجد آليات لمراقبة تطبيقها.

√   

 

 

 

 تعليقات المؤسسة

 التدريس

  13/10/2015بتاريخاعتمدل س  سج س الك ية  (2021-2016خمتية ) و التا م تا يمأعدل الك ية اات اتيجية ل  -

التا م المتتهدفة وتتنااب سع طبياة الب اسج وطبياة تتتق سع الماايي  األكاميمية الم واية وتالئم ةواتج 

 م.11/10/2017بتاريخ  85رقم  و اعتمدل س  سج س الك ية  2018 – 2017المق رال. تم تحديي امات اتيجية

التا  (ARS) و (NARS) المتبنا  تحقق اات اتيجية التدريس و التا م الماايي  امكاميمية الماايي  الم واية -

 تحقق راالة و رؤية الك ية.

 بتاريخ57 )سج س الك ية رقم  و ي  تق يدية أااليب تا يم وتا م تق يدية والتا م ا يماات اتيجية التتتضم    -

والتا م  اإللكت وةاها: المحاض ال والدرو  الام ية والتماري  النظ ية والتا م النشط والتا م سن( م10/6/2015

اتى ع  ط يق إعدام المقال والبحي والتدريبال الحق ية وال حالل الا مية وسااسط الكمبيوت  والتا م الذ التفاع ا

 و الصوبةالماشبة الحيوا  و النبال و وكذلك ستحف الجيولوويا و وشبكة الما وسال الدولية وكتابة التقاري 

 النباتية، والمكتبال ساط المكتبة ال قمية وسكتبة امطالع. 

اسج والمق رال وزء ياتمد ع ى سهارال التا م الذاتا ل  الب. و يوود أيضا سكتبة الكت وةية و يشمط تصميم الب  -

اوهز  الحااب األلا المتص ة بشبكة الما وسال بمكتبة الك ية لتدريب ال الب ع ى اكتتاب سهارال التا م الذاتا 

 بحاث الا مية.س  خالل امطالع والبحي كما تتاعد فا سق ر البحي و المقال و كتابة ام

تا م الةواتج حتى تتحقق ي تزم اعضاء هيئة التدريس بت بيق توصيفال المق رال الدرااية عند التدريس والتقييم  -

 و حط المشكالل. سهارال التا م الذاتى واكتتاب سهارال التوظيف  س  حييمتتهدفة ال

تنظم ورش  و الا ما ل  الب امول و الااةا(دعم امبحاث ال البية )المستم  ل تنظم الك ية سستم  ع ما انوي -

لتنمية  صيفاو التدريب ال البحي و المقالسق رال و كذلك  كتابة التي   الذاتية( –عمط )كتابة ورقة بحاية 

 الام ية و المنقولة.المهارال 

 اتيجيال فى ويتم توثيق ت ك امات وتخت ف اات اتيجيال التا م المتتخدسة وفقا ل بياة الب اسج و المق رال -

توصيف المق رال وتوصيف الب اسج بحيي م تتغي  سع تغي  عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس ويتم س اواة 

 ت ك امات اتيجيال فى ضوء تح يط ةتائج ال الب واعضاء هيئة التدريس وةتائج امستحاةال .
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قتةةم ع مةةا سجهةةز  طبقةةا ل تخصةةص  تتةةوف  بالك يةةة سجموعةةة سةة  ساينةةال الةةتا م و هةةا المااسةةط المتخصصةةة بكةةط -

( ل ت بيةةق الام ةةا )سااسةةط قتةةم النيةةال و ع ةةم الحيةةوال و الفيزيةةاء و الكيميةةاء و الجيولوويةةا و سااسةةط الكمبيةةوت 

 .     ل مق رال الدرااية

 الميداني )الصيفي( التدريب  

م سام  خاصةة بمت  بةال التخة ج سة  ضةمنها أ  يةسمى وميةع طةالب الك يةة 2015م و 2009الك ية  بالئحتايوود  -

اةتة أاةابيع فةى المجةامل الت بيقيةة كةط فيمةا يخصةه قبةط  إلةىأرباةة م تقةط عة  تدريبا صيفيا / فت   تدريب لمةد  

 – 2017تحدياه فا الاةام  تم م2014/2015التخ ج وم تحتتب له ااعال ساتمد ، ويوود مليط التدريب الصيفى 

، أهدافةةه، خ ةةوال الصةةيفاستضةةمنا ساهيةةة التةةدريب  م 11/10/2017م و اعتمةةد سةة  سج ةةس الك يةةة بتةةاريخ 2018

التتجيط، التزاسال لجنة التدريب، سد  التدريب، التزاسال ال الب قبط وأثناء وباد فت   التةدريب و التزاسةال وهةة 

 التدريب.

 ال الب بتوق الامط وبمتاهمة األط اف المجتماية المخت فة فى ب اسج التدريب . يحقق ارتباط الصيفاالتدريب  -

ل  الب سصممة وسوصفة وفقا لنواتج التا م المتتهدفة ل ب ةاسج التا يما ويتواف  لتنفيذها  الصيفا  يبب اسج التدر -

 األليال والموارم امزسة.

ط ب لألقتام الا مية لامط توصيف  بأراال 2017-2016قاست الك ية اعتبارا س  الفصط الدرااا الصيفا   -

ل تدريب الصيفا وال حالل المنهجية الا مية ليتم توصيفها تفصي يا فا ضوء األهداف والاائد ع ى ال الب س  

 التدريب و ال حالل الا مية.

قاست الك ية حيي  تقويم أماء ال الب فا التدريب يتم بأااليب ستنوعة وبما يتوافق سع ةواتج التا م المتتهدفة -

لتقييم وتقويم أماء ال الب فا التدريب الصيفا وذلك فا ضوء عد   آلية تدريب لوضعبالتواصط سع وهال ال

والتجاوب و المتاباة سع هيئة التدريب و المساتة الا مية بحيي تحقق ةواتج  مواملتزاعناص  ساط الحضور 

 التا م المتتهدفة.

أموال وسسش ال سوضوعية وتتتخدم النتائج فا ت وي  ألية التدريب وأمواته فاع ية التدريب تقيم بااتخدام  -

 وسوارمه. و يتم عمط ااتبيا  ل  الب لقيا  فاع ية التدريب وذلك فا ضوء عد  عناص  أهمها:

 سدى سالءسة سكا  التدريب ل تخصص الا ما. .1

 سدى سالءسة سد  التدريب. .2

 وأث ها ع ى المتدرب. بل تدريالبيئة المحي ة  .3

 ودوى وس موم التدريب ع ى ال الب س  الناحية الا مية. .4

 لية التدريب.آثم تح ط ةتائج اماتبياةال احصائيا ماتخداسها فا تحديد ةقاط الضاف والقو  وس  ثم تحتي  

 التقويم     

ال تحت إش اف وحد  القيا  و لالئحة تنظيم أعمال امستحاة تباا عم ية تقويم ال الب  بكفاء  وعدالةتدار   -

 التقويم كما ي ا:

بفت   كافية وذلك س  خالل الجداول امستحاةية  الامستحاة بدأامعال  ع  سياام وسكا  امستحاةال قبط  .1

 سوقع الك ية املكت وةا.ع ى لوحال امعالةال و ع ى  الا مية قتاماألالما نة ب
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 ةتخها.ووم  طباعة الورقة امستحاةية وتأسي   .2

 ستاباة يوسية و كتابة تق ي  يوسا ع  اي  امستحاةال. .3

 توضيح مور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة فا عم ية اي  امستحاةال.  .4

 ألية امحتفاظ باألوراق امستحاةية.  .5

الشفوية. وتوود  ب سنها امستحاةال التح ي ية وامستحاةال الام ية وامستحاةالال ق لتقييم ال ط لدى الك ية عد  -

 باألقتامآلية الك ول الشفوية أثناء امستحاةال الشفوية تتتخدسها لجا  يتم تشكي ها س  اعضاء هيئة تدريس 

 ئة التدريس بالك ية. هيخارويي   لوف   اعدام  بممتحني الا مية و م يتم اماتااةة 

س  وميع  التحققأائ ة سا فية و سهارية و ت بيقية لتحقيق التنوع فا األائ ة بهدف  تضم الورقة امستحاةية -

 النواتج التا يمية المتتهدفة فا الخ يج.

يم ال الب لتكو  ستوازةة سع ةواتج التا م المتتهدف قيااها حيي توزع يتم تصميم الدروال المخصصة لتق  -

 :كامتا 2015ال البية لنظام التاعال الماتمد  لتنة  لالئحةالدروال طبقا 

 درجات 10 شفوي

 درجات 10 عملي

 درجات 10 أعمال سنة

 درجات 10 امتحان نصف الفصل

 درجة 60 االمتحان التحريري لنهاية الفصل

 كما يوضح توصيف المق رال بالب اسج المخت فة توزيع هذه الدروال.

 بكفاء  وعدالة وامستحاةال يأس  وضاها وةتخها وتوزياها بما يضم  ا يتها.عم ية تقويم ال الب تدار  -

  بق ار ساتمد س  عميد الك ية وتوود آلية لضما  عدم تضارب المصالح عند اعدام  لالكوةت ويتم تشكيط أعضاء

الخاصة ب الب الم ح تي   امستحاةاللجا  امستحاةال تاتمد ع ى عدم سشاركة عضو هيئة التدريس فا أعمال 

 فا حالة وووم أحد أقاربه حتى الدروة ال اباة. 

  آلية مقيقة فا الم اواة و التدقيق ع ى  لالكوةت وتشكط امقتام الا مية لجا  ثالثية لتصحيح ورقة اموابة و يتبع

 اموراق المصححة  و س اواة رصد الدروال. 

 قة وضع ورصد الدروال وامحتفاظ بالنتائج آليال تقويم ال الب تضم  عدالة التصحيح وم -

سسسنة وقاب ة لالاتدعاء كم تضم  الك ية ا ية النتائج الخاصة بال الب حيي يتتا م كط طالب ع  ةتيجته الخاصة 

 الكت وةيا ع  ط يق امخاله ال قم القوسا و رقمه الخاص بالك ية.

اسج و سج س الك ية إلعام  النظ  فا ط ق التدريس و تا ض ةتائج امستحاةال ع ى امقتام و ال جنة الا يا ل ب  -

 التقويم و سدى تحقق الماايي  واتخاذ ق ارال التصحيح إذا لزم األس .

إلى  2012 .م.( خالل خمس انوال س   2009و فيما ي ا إحصائية بنتب النجاح فا الب اسج الدرااية )مئحة 

 م:2017
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 البرنامج 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

 الريـاضيـات 85 77.6 56 55.5 54

56 55.26 57 77 82 
الرياضيات 

 واإلحصاء

76 63.33 85 89.2 94 
الرياضيات وعلوم 

 الحاسب

 الفيــزياء 93 90 80 64.81 52

44 49 55 78 91.5 
الرياضيات 

 والفيزياء

 الكيميــاء 94.6 92.6 88.46 81.48 77.9

 الكيميـاء والطبيعة 88 91.11 80 69.23 71

 النبــات 90 89 75 66.4 68.36

 الكيميــاء والنبات 91 92.86 89 82.89 82.89

 الميكروبيولــوجى 90 89.29 92.3 95.45 95.45

95 98.03 88.89 94 98 
الكيمياء 

 والميكروبيولـوجى

 الحيــوان 100 100 100 100 82

 الكيمياء والحيــوان 98 98.1 63.64 87.09 87.09

 الكيمياء والحشرات 89 80 72 61.53 69

 الكيمياء الحيوية 100 100 100 100 94

93 100 92.86 100 100 
الكيمياء والكيمياء 

 الحيوية

 الجيــولوجيــا 99 93.75 90.5 86.66 84

76 72 89 98 99 
الكيمياء 

 والجيـولوجيا

 الجيــوفيزياء 99.98 99 94 87.5 85

75.93105263 77.69263158 81.50789474 91.02684211 93.79368421   
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م سما ياكس فاع ية الخ وال التصحيحية التا 2009ةتبة النجاح الاام لب اسج مئحة  ارتفاعو تظه  امحصائية 

 تنتهجها الك ية فا إطار ت بيق ساايي  الجوم  فا الام ية التا يمية ماخط الك ية. 

 أكد س  كما تتيح الك ية ل  الب المتظ مي  س  النتائج الت وإعام  ال صد توود آلية إلعال  النتائج وأعمال التظ مال

ل ئيس  التما  س اواة رصد مروالب يتقدم ال الب مرواتهم ، وتقوم بتصحيح أى أخ اء يتم اكتشافها)

املتما  و التق ي  لوكيط الك ية لشئو   لالكوةت وو باد فحص املتما  و إعام  ال صد ي فع رئيس  لالكوةت و

و يت قى ال الب رما ع ى تظ مه فا سد  م  (ما ب فع خ اب لاميد الك ية بنتيجة املتال الب الذي يقوم يدوره 

 تزيد ع  اابوعي  س  تاريخ تقديم األلتما  ع  ط يق سكتب وكيط الك ية لشسو  التا يم و ال الب.
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  تقوم وحد  الجوم  بتصميم و تح يط ااتبياةال ع  أراء ال الب و تقيمهم ل ام ية التا يمية و المق رال الدرااية و

 التدريس .أعضاء هيئة 

  يقوم  التام  رؤااء امقتام الا مية بامطالع ع ى أراء ال الب و كتابة تقاري  تا ض ع ى سجالس امقتام

 الا مية متخاذ سا ي وةه س  خ وال تصحيحية.

   و يا ضها ع ى  وكيط الك ية لشسو  التا يم و ال الب  ى سحتواهاالشكاوي ي  ع ع  صناميقتوود عدم س

 . تخاذ الخ وال التصحيحيةمسج س الك ية 

 نقاط القوة

 تشجيع ال الب ع ا ااتخدام ط ق تا م سبتك  . -1

 يتم تنظيم رحالل ع مية وزيارال سيداةية ل الب الم ح ة النهائية. -2

 يتم اماتفام  س  البحي وامبتكار فا تحتي  ووم  التا يم والتا م.  -3

 الف صة لمواكبة امتجاهال الحدياة فا البحي الا ما.  تنوع وتادم الب اسج بم احط الدرااال الا يا سما يا ا -4

 ةتبة عدم ال الب الا اومالا عدم اعضاء هيئة التدريس وسااوةيهم بالك ية سناابة. -5

 المكتبة سالئمة س  حيي المتاحة والتهوية ويوود بها تصنيف ساتمد. -6

 .س  خالل ابحاث التخ ج و النشاط خالل الاام الدرااا يوود آلية لتشجيع ال الب ع ا التا يم الذاتا -7

 يتواف  بالك ية عدم سنااب س  المااسط والقاعال الدرااية. -8

 يتوف  عدم سنااب س  اوهز  الحااب. -9

 وووم سيزاةية انوية لش اء الكتب الا مية الحدياة فا كافة تخصصال الك ية. -10

 واألموال المتاةد  ل تا يم ساط ماتا شو وال وحال البيضاء.تم تزويد ساظم القاعال الدرااية بواائط ستاعد   -11

تم تجديد وصياةة عدم س  المااسط  بالك ية وواري ااتكمال صياةة و تجديد باقا المااسط حتب الخ ة   -12

الموضوعة و الخ ة الااسة ل جاساة وذلك   لتقدم المااسط الخدسال الالزسة إلو اء التجارب الام ية وإكمال 

 تا يم.سنظوسه ال

 نقاط الضعف

 م لم يتم قيا  اث  وس موم ب اسج تدريب اعضاء هيئة التدريس ع ا ووم  الام ية التا يمية بالك ية . .1

 م توود آلية لم اواة المحتوي الا ما ل كتاب الجاساا طبقا ل وائح ول نتائج التا يمية المتتهدفة سنها. .2

 ةتبة المق رال المحولة اليكت وةيا صغي  . .3

مئحتي  طالبيتي  فا الم ح ة الحالية يماط عبئا ستزايدا ع ا أعضاء هيئة التدريس وسااسط وسدروال وووم  -13

 الك ية.

 م يوود اات اتيجية لتنمية المهارال ال غوية والمنقولة ل  الب. -14

ل باد م توود آلية ماتغالل اسكاةيال الك ية س  الموارم البش ية المتاحة وس  الااس ي  الحاص ي  ع ا مروا .1

 البكالوريو .

 م يوود ةظام ااتاار  خاروية ل  الب . .2

 م يوود ةظام شاسط ل صياةة والتجديد لألوهز  بالمااسط ويتوقف ساظمها لادم توف  ق ع الغيار الالزسة. .3

 ةقص المهارال لدي ال الب فا سجال ال غال األونبية. .4
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 األدلة والوثائق

 ( . 2015و  2009الجاساية األولى )مئحتا الالئحة الداخ ية ل م ح ة  -8/1

 اات اتيجية التا يم والتا م . -8/2

 ةماذج س  س ف المق ر. -8/3

 توصيف التدريب الصيفا. -8/4

 أموال تقييم ال الب فا التدريب الصيفا -8/5

 أموال تقييم التدريب الصيفا) ااتقصاء رأي ال الب والمش في  ووهال التدريب(. -8/6

 وثائق اتفاقيال التااو  سع وهال التدريب . -8/7

 . (Portfolios)عينة س  س فال إةجاز ال الب  -8/8

 سواصفال الورقة امستحاةية(. –مليط إمار  امستحاةال ) آلية عمط الكنت ومل لم ح ة البكالوريو   -8/9

تشةكيط  –ا  النظةام و الم اقبةة تشةكيط لجة –تشةكيط الكنتة ومل  -وثائق الكنت ومل )وةداول امستحاةةال  -8/10

وةماذج أوراق امستحاةال التح ي ية ووثيقة اإلوابة النموذوية باض ةماذج س  ك ااةال إوابةال -لجا  التصحيح

 ال الب(.

 التقاري  التنوية لوكيط الك ية لشئو  التا يم وال الب. -8/11

 آلية التااسط سع تظ مال ال الب -8/12
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 الطالب والخريجون :9معيار

 

للمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دورياً ، وتعمل على جذب الطتالب الوافتدين 

وتلتزم المؤسسة بتقديم الدعم واإلرشاد للطالب وتكفل مشاركتهم فتي صتنع القترار ، وتشتجع األنشتطة 

 رية التواصل مع الخريجين.الطالبية ، وتحرص على قياس آراء الطالب ، وتعمل على استمرا

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئياً 

غير 

 مستوف

قواعتتتتد قبتتتتول وتحويتتتتل وتوزيتتتتع الطتتتتالب علتتتتى البتتتترامج التعليميتتتتة  .1

 والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.

√   

   √ للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين. .2

الطتالب ماديتاً واجتماعيتاً وصتحياً للمؤسسة نظام متكامل وفعتال لتدعم  .3

 ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة.

√   

للمؤسستتة نظتتام فعتتال للتتدعم األكتتاديمي للطتتالب وتقتتدم لهتتم ختتدمات  .4

 التوجيه المهني.

√   

للمؤسستتة آليتتات فاعلتتة لتتدمج ذوي االحتياجتتات الخاصتتة فتتي المجتمتتع  .5

 الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات.

  √ 

   √ وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. .6

األنشطة الطالبية متنوعة ، وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة متن  .7

 حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف.

√   

للمؤسستتة وستتائل مناستتبة لقيتتاس آراء الطتتالب ، واتختتاذ اإلجتتراءات  .8

اإلجتتتراءات الالزمتتتة لدراستتتتها واالستتتتفادة متتتن النتتتتائج فتتتي اتختتتاذ 

 التصحيحية.

√   

للمؤسسة آليات لمتابعة الختريجين والتواصتل معهتم ، وقواعتد بيانتات  .9

 خاصة بهم تحدث بصورة دورية.

 √  

المؤسستتتة تتتتوفر بتتترامج للتنميتتتة المهنيتتتة والتعلتتتيم المستتتتمر وفقتتتاً  .10

 الحتياجات وتطورات سوق العمل.

√   
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 تعليقات المؤسسة

عنها فا  ع ى التخصصال المخت قة و تا  تضع الك ية قواعد واضحة و عاملة لقبول و تحويط ال الب  -

 الك ية و ع ى الموقع املكت وةا كما ي ا:

تحت  2015قواعد قبول وتحويط ال الب فى مئحة س ح ة البكالوريو  ةظام التاعال الماتمد  تا   الك ية  -

تنقتم إلى طالب  والتاسقتمة إلى ةظام القبول وتحويالل ال الب وهى  املتحاقعنوا  القبول وش وط 

ال الب ع ى الب اسج المخت فة  تشايبستتجدي ، وةقط القيد )ال الب القداسى(، كما تقوم باإلعال  ع  ساايي  

)يحدث انويا و يوزع ع ى ال الب(  2017 -2016  الب لمليط كما يوود  -ل ك ية اإللكت وةاع ى الموقع 

 .صور  س صقال بالك ية وسكاتب شئو  ال البوفى 

حيي ينتظم ال الب  بمكاتب شئو  ال الب  .م.( 2009) يتم اإلعال  ع  ت ك القواعد فى الالئحة القديمة -

  .الم حقي  عط هذه الالئحة فا المتتوى ال ابع فقط

تا يفية ل  الب الجدم فى أول الاام و لقاءال الك ية بإعدام وتنظيم ب اسج وحد  امرشام امكاميما بتقوم  -

و ع ض  الجديد الجاسااالا مية ل اام  باألقتامع  كيفية التشايب وسميزال الب اسج المتاحة  الدرااا

 الخ ة الخمتية لتايي  المايدي  فا بداية الاام الدرااا بالتنتيق سع سكتب شئو  ال الب واتحام ال  بة.

ل جاساة وكيفية اعدام  اإللكت وةية ية وال ابط الخاص بها ع ا البوابة يتم اعالم ال الب الجدم بموقع الك -

س   هسا يخصالخاص به باد امخال ال قم القوسا حيي يتابع ال الب كط  IDصفحته الخاصة ع  ط يق 

 تتجيط سق رال وةتائج وبيا  الحاله الدراايه و ي ها.

)بيولووا  الل تخصصاتهم الوارم  س  سكتب التنتيقيتم توزيع ال الب الجدم بالك ية فى المتتوى األول س  خ -

بالك ية ع ى الب اسج  الا المتتوي الااةا، بينما يتم تشايب ال الب المنقولي  س  المتتوى األول و رياضة(

يحدث موريا. و يتم التشايب  13/7/2016المخت فة س  خالل قواعد سا نة وساتمد  س  سج س ك ية بتاريخ 

 ب باعة يقوم ال الب  كما الكت وةيا (القدر  اماتياابية ل ب اسج-3 الت اكماالمادل -2ال  بة، -1:ع ى أاا  )

  ورقيا. اتمارال ال  بالا

و قاعة(  15تتنااب أعدام ال الب المقبولي  سع سوارم الك ية س  حيي القاعال الدرااية واألوهز  والمادال ) -

 .سامط( 34والمااسط ال البية )سدروال  5

شئو  ال الب  سكتبفا مليط ال الب وفا  وهى سا نةقواعد التحويط س  الك ية وإليها سوضحة بالئحة الك ية  -

  و يوضح الجدول التالا ةتب المحولي  س  و إالى الك ية. .)المقاصة( وفا أملة الب اسج

 : ن من و إلى الكلية خالل الخمس سنوات السابقةياعداد الطالب المحول -

السنة 

 ةالدراسي

العدد 

 الكلي

 النسبة المحولين إلى الكلية النسبة المحولين من الكلية

2012-

2013 

3357 97 2.3% 25 0.7% 

2013-

2014 

4374 38 0.86% 16 0.4% 
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2014-

2015 

4276 69 1.6% 14 0.3% 

2015-

2016 

4469 63 1.4% 4 0.1% 

2016-

2017 

4345 95 2.2% 13 0.3% 

 -: التحويالل س  الك يةس  أاباب  -

وفق توزيع  عدم تحقيق ر بة ال الب المحولي  فا قبولهم بالب اسج التا ي  بو  فا مرااتها -1

 التشايب وفق الية الب اسج المخت فة  اال الب ع 

 تاا  ال الب مراايا لق ة تحصي هم واةشغالهم ع  الدرااة. -2

 الباد الجغ افا لمحط اقاسة ال الب المحولي  ع  سوقع الك ية. -3

ةظ ا لق ة امسكاةيال المامية ول كاافة ال البية  بالمد  الجاسايةعدم تواف  ااكا  طالبا سنااب  -4

 ل الب خارج الجاساة.ااقاسة سما ينتج عنه صاوبة فا  م تفاةال

  تبي  أ  التحويالل الا الك ية ت وع لألاباب التالية:كما- 

 بها س  سميزال. اراي  وسات بيق مئحة ةظام التاعال الماتمد  الجاذبة ل د -1

،الكيمياء  الب اسج المتادم  والمتميز  ساط:الكيمياء،الكيمياء الحيوية،الكيمياء والكيمياء الحيوية -2

الجيوفيزياء  و الفيزياء و الفيزياء الحيوي و الب ةاسجي  المميزي  )ع وم البت ول و والميك وبيولووا، 

 .(ويالكيمياء الحي-الميك وبيولوواالمياه  و

و ر بة ال الب فا اماتق ار  األخ ىسوقع الك ية الجغ افا فا ش ق الدلتا وق بها س  األقاليم  - -3

 .اما ي

التيااة المتباة فا الك ية والتا تح ص مائما ع ا خدسة ال الب والم وةة فا ت بيق ال وائح  -5

 والقواةي  لصالحهم.

 الخب ال الت اكمية ألعضاء هيئة التدريس بالك ية وتميزهم الا ما والبحاا  -6

 ن: والطالب الوافد

 : التاليةبنوم الجذب ال الب الوافدي  شم ت ل ةليآ توود -

 .يةس  مليط ال الب إالى الم حقيال الاقافية لجميع الدول الا ب إراال ةتخ .1

و امعةال  عنهةا ع ةى سوقةع الك يةة املكت وةةا و  ست ةور  وديةد اةاعال ساتمةد  ااتحداث ب اسج  .2

 .  دول الا بيةلالم حقيال الاقافية  فا الدعاية لها 

ة ال ةةالب الوافةةدو  فةةا الهيكةةط التنظيمةةا المحةةدث و ساتمةةد سةة  ااةةتحداث وحةةد  خاصةةة لمتاباةةتةةم  .3

 م.8/11/2017سج س الك ية بتاريخ 

  .سناابة وسجهز  بالق ب س  الجاساةأساك  اكنية  ستاعد  ال الب الوافدو  فا توفي   .4

ستاباة وحد  امرشام امكاميما ل  الب الوافدي  فيما يخص التتةجيط و التشةايب و حةط سةا يقةاب هم  .5

 س  سشكالل.
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ستاباة سكتب رعاية الشباب ل  الب الوافدي  و تحفيزهم ع ةى المشةاركة فةا امةشة ة ال ياضةية و  .6

 بالك ية. لالفنية و الا مية و ال حال

ااتحداث سوقع ع ى البوابةة املكت وةيةة ل تةماح ل  ةالب الوافةدي  بالتتةجيط سباشة   طبقةا ل قواعةد  .7

   www.science.zu.edu.eg/AdmPolice.aspxالمامول بها فا قاةو  تنظيم الجاساال.

 يووةد محيةي  الماضةية  اةنوال خمسال فى فا س ح ة البكالوريو  م وةتب ال الب الوافدي اعدتناقصت أ -

 2، وووةوم  0.05%بنتةبة  2014-2013ل اةام  واحةد ، وووةد طالةب 2013-2012عةام فا طالب وافدي  

 7وووةةوم  %0.2  بنتةةبة  2016-2015طةةالب ل اةةام  6%، وووةةوم 0.1بنتةةبة  2015-2014طالةةب ل اةةام 

  . %0.2بنتبة  2017-2016طالب ل اام 

 نظام دعم الطالب:

بها ال الب الغي   يتقدمالتا  بناء ع ى ةتائج البحوث اموتماعية تقوم الك ية بتوفي  ةظام ل دعم ال البا -

 . او ةفتيا أو اكاميميا قامري  حيي يتم معمهم اسا ساليا  أو ساميا  

يقوم سكتب رعاية الشباب باإلعال  وت قى ط بال حيي  قديم الدعم لمتتحقيهتساتمد  فا آليال تتيع الك ية   -

اط باد ذلك خ ابال لوحد  الشئو  اإلوتماعية التاباة لمحط إقاسة ال الب ال الب ال ا بي  فى الدعم، ثم ت 

يتم حص  أعدام ال الب المتتحقي  ل دعم س  خالل النوع والام  والمناطق و  اوتماعاإلو اء بحي 

و حتياوال ال الب اامعتبار  أخذي  فا الجغ افية بالتوازي سع فحص س فال ال الب والبحوث األوتماعية

دوق التكافط عند تا ضهم لظ وف طارئة نالم  وب. كما تقوم الك ية بدعم ال الب ساليا س  صدعم ال ةوع 

 او عالج الحامل الم ضية. ساط حامل الوفا  ل اائط

 و يتماط الدعم فا الب اسج التالية:

 ب ةاسج معم الكتاب. -

 ب ةاسج معم ال حالل الا مية والميداةية. -

 ة ال البية.ب ةاسج معم الجوالة واألةش  -

 ب عاية الشباب  لك ية ب اسج ل دعم النفتا ع  ط يق امخصائيي  اموتماعيي ا كذلك توف  -

وساكينال تصوي  لمتاعد   توف  الك ية سكتبة رقمية وقاعة اةت ةت بها طاباال ستص ة بالكمبيوت  -

 .رسزيال الب ع ا اعدام بحوثهم ومرااتهم سقابط سامي 

 لتقديم كافة المأكومل والمش وبال ل  الب بأااار ساقولة. ال كافتي يتوف  الك ية سكا   -

 : برنامج الدعم االجتماعي و الرعاية الصحية 

 ل حامل ال ارئة الخفيفة الايام  ال بيةال عاية الصحية وامااافال األولية ل  الب ع  ط يق *خدسة 

نقط ي والشديد  يتم ااتدعاء ايار  اإلاااف  ال وارئفى حالة  ويتم ص ف الاالج لهم سجاةا، و 

 .ال الب إلى المتتشفى الجاساى

 * يتم عالج ال الب فا ستتشفى ال  بة 

 * يتم معم ال الب بمبالغ سالية س  صندوق التكافط اموتماعا باد او اء البحي اموتماعا

 و تحفيز الطالب المتفوقين و المتعثرين  لالرشاد االكاديمي برنامج   
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ب اسج مئحة ستاعد  ال الب فا اختيار وتتجيط سق راتهم س  سهاسها   األكاميما لإلرشاموحد  وود ي

وكذلك تتجيط ر بال تشايبهم وش ح الب اسج لهم وف ص الامط المتاحة طبقا التاعال الماتمد  

تباا لقواعد ساتمد  س  ع  ط يق س شد أكاميما لكط سجموعة س  ال الب يتم اختياره  محتياوال التوق

 و تشمط:   5/11/2012بتاريخ  سج س الك ية 

 أ  يكو  ق يبا س  تخصص ال الب،  .1 

 سدر  ،س  .مروته الا مية بدءا 2

 ، . باض الصفال الشخصية المحفز  3 

 .القدر  ع ى حط المشاكط.4

عام مرااى بالتااو  كط أول  تقامة التى توعية ال الب بنظام اإلرشام األكاميمى خالل الندو  التا يفي* يتم       

  .يتم اإلعال  عنها ع ى سوقع الك ية  و التا سع اتحام طالب ك ية الا وم

 تهتم الك ية ب عاية ال الب و حط سشاك هم فا الجاةب امكاميما س  خالل وحد  امرشام امكاميما. *       

 يمكن تلخيصها كما يلي:آلية رعاية و تحفيز الطالب المتفوقين و المتعثرين 

 أوال: دعم الطالب المتعثرين

يتم ستاباة ةتب حضور و  ياب ال الب و حص  س  اقت ب س  ااتنفاذ ةتب الغياب و يتم ااتدعاءهم ع   -

ط يق   كاميما و سناقشتهم فا ااباب تك ار الغياب و اذا ااتم  يتم إب غ ولا امس  عط يق الم شد األ

 سكتب وكيط الك ية لشسو  ال الب.

يتابع أعضاء هيئة التدريس ال الب خالل التاعال المكتبية المحدم  فا وداول أعضاء هيئة التدريس و  -

ال الب المتاا ي  و التا ف ع ى ااباب التاا  و اعام  ش ح المام  الا مية اذا لزم  بامهتماميختصو  

 امس .

يد لمحاض ال و سااسط او تماري  اضافية ل م اواة بناءا ع ى ط ب س  عضو تنظم امقتام الا مية سواع -

 ال الب المتاا ي . احتياوالهيئة التدريس باد تحديد 

يتم ااتقصاء رأي ال الب المتاا ي  ع  ط يق ااتبياةال ع  ط يق التدريس/المحاض / المصامر الا مية  -

موتماعية ثم يتم تح ي ها ل وقوف ع ى ااباب التاا  المتتخدسة/الجو الا ما المحيط/الظ وف الشخصية و ا

 و اائط المتاعد  الممكنة. إليجام 

يتم إو اء سقابالل ل  الب المتأخ ي  مراايا سع اااتذ  المق رال الدرااية باد ةتائج امستحاةال الفص ية  -

 تي .فا وووم الم شدي  امكاميميي  لتحديد ااباب التأخ  و امتفاق ع ى او اءال التح

 ستاباة ةتائج ال الب المتاا ي  س  خالل ةتائج ةهاية الفصط الدرااا. -

يتم تح يط ةتائج ت ور ستتوى ال الب المتاا ي  الذي  تم رعايتهم لالاتفام  س  النتائج فا رعاية حامل  -

 سشابهة.

 طالع ع يها.يوود ةماذج استحاةال التنوال التابقة بمكتبة الك ية فا وميع المق رال يمك  ل  الب ام -

 يتم امعدام لمش وع بنك امائ ة ع ى الموقع املكت وةا ل ك ية. -

 ثانيا: تشجيع الطالب المتفوقين
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تهدف هذه اللية إلى زيام  حصي ة ال الب المتفوقي  مراايا و تشجياهم المتتم  كذلك امهتمام بالمتفوقي  فا 

 المخت فة لتحقيق التفوق الدرااا. األةش ةسجامل 

ستاباة ال الب المتفوقي  ع  ط يق الم شد امكاميما و إعال  أامائهم ب وحال امعالةال و ع ى سوقع  يتم -

 الك ية املكت وةا.

يتم ت بيق سبدأ الاواب الت بوي بتك يم المتفوقي  لتشجياهم ع ى سضاعفة سجهومهم و حفز ال الب  -

التقدي  فا حفط التخ ج و سنحهم  ستوا ا المتتوى و ذلك ع  ط يق تت يم اوائط الدفاال شهامال

 سكافاءال سالية .

بي  ال الب و تحفيزهم ع ى امشت اك فا المتابقال ماخط الك ية و  اإليجابيةايقاظ و تشجيع روح المنافتة  -

 الجاساة ع  ط يق سكتب رعاية الشباب و اتحام ال الب.

تشجيع و ايقاظ روح امبداع و امبتكار لدى ال الب و اتاحة الف ص لمماراة اهتماساتهم و سواهبهم خالل   -

 اما  و تحت اش اف ال وام س  إعضاء هيئة التدريس.

تشجيع المميزي  س  ال الب ع ميا س  خالل ع ض افكارهم البحاية وامبتكارية والمبامرال فا المستم   -

 (.2017نوي وسنح ووائز مفضط سشاركال )المستم  ال البا الا ما الااةا سار  ال البا الا ما الت

وحضور ةدوال تاقيفية و الم اكز البحاية ش كال ال   باضزياررحالل ل بتنظيمتقوم باض األقتام الا مية  -

 قتمى الكيمياء والجيولوويا(.)لهم  

 تميز المؤسسة في األنشطة الطالبية: المشاركة في األنشطة الطالبية و 

ها  لجنة الا وم و  لجا  7س  خالل اتحام ال الببالمشاركة سع  سخت فة تقوم الك ية بامط أةش ة طالبية*

التكنولوويا و ال جنة ال ياضية و لجنة الجوالة و الخدسة الااسة و ال جنة اموتماعية و ال حالل و ال جنة 

ة و تنتيق سواعيد استحاةال الفص ية فا سواعيد سناابة و فا تهاية الاام الدرااا الحصص الام يبها  الاقافية

تقوم الك ية بتك يم ال الب المتفوقي  فا امةش ة ال البية فا حفط انوي و تقدم لهم الجوائز و شهامال 

 .لهم ا  تشجياالتقدي  

 : م2017-2016العام الجامعي االنشطة الطالبية في من انجازات و * 

و فوز ف يق الك   ال ائ    ز ف يق ك   القدم بالم كز الاالي ع ى ستتوى الجاساةوفس  امةجازال ال ياضية  -

طالبال بالم كز الاالي ع ى ستتوى الجاساة و فوز ق يق الك   ال ائ   طالب بالم كز ال ايع ع ى ستتوى 

الجاساة و ف يق ك   اليد طالبال بالم كز ال ابع ع ى ستتوى الجاساة و فوز ال الب /يحيى خالد ااسا 

/احمد عبد هللا  بد سحمد بالم كز امول كوةغ فو  وال الم كز امول تايكوةدو و ال الب /سحموم اايبال

اب اهيم يالم كز امول كاراتيه و ال البة / الكتندر  القس سكتيمو  يالم كز امول تنس طاولة وال الب 

/سص فى أحمد ااسا  بالم كز الااةا سالكمة و ال الب/ أحمد سحموم أحمد بالم كز الااةا كمال اوتام و 

لالةضمام لمنتخبال واساة طالب  13التيد خض  بالم كز الاالي ألااب قوى كما تم اختيار  ال الب /ااالم

 (. 2017 – 2016)س فق اةش ة ال جا  خالل الاام الجاساا   الزقازيق.

م و فوز ال الب / الحت  وميط التيد حت  14/11/2016صدار سج ة ع مية بتاريخ او س  امةجازال الا مية  -

 ا فا المتابقة الا مية ل بحوث ع ى ستتوى الجاساة .بالم كز الااة
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المستم  )   البلالا مى إقاسة المستم  الك ية بامةش ة الا مية ل  الب تبنت ل اام الااةا  فا إطار اهتمام و -

 ( و ذلك تحفيزا ل  الب ع ى البحي الا ما 2017 اب يط 20-19و الااةا   ،2016 اب يط  6-5امول فا 

 .  هم البحاية وامبتكاريةلا ض افكار

و س  اةجازال ال جنة الاقافية و الفنية فازل ال البة /ايما  طارق فتحا بالم كز الااةا ع ى ستتوى الجاساة   -

فا ستابقة الشا  الااسا و فازل ال البة /ااماء سحمد اب اهيم بالم كز امول فا سجال المت حية و فاز 

الاالي فا سجال الم ااط الت يفزيوةا و فازل ال البة / اا اء سحمد  ال الب/ سحمد ااوم ز  ول بالم كز

التيد بالم كز الااةا فا سجال الاقافة اماالسية و فازل ال البة/ اا اء سحمد عبد الاظيم بالم كز امول 

وى )رام باملوا (  و حصول الك ية ع ى الم كز الااةا فا سا ض الفنو  التشكي ية ع ى ستت فنو  تشكي ية

 الجاساة.

 قياس أراء الطالب 

فا الخدسال المقدسة لهم و الب اسج و المق رال الدرااية و ةظام امرشام تهتم الك ية بقيا  أراء ال الب  -

اماتفام  س  النتائج فا اتخاذ امو اءال التصحيحية و الام ية التا يمية و امةش ة ال البية و و امكاميما 

و اشت اك سما ي  ل  الب فا المجالس ال امية و المستم ال  اماتبياةال و ال قاءالس  الواائط المتتخدسة 

 مية بامقتام و المستم  الا ما التنوي ل ك ية. الا

كما تهتم الك ية ب فع وعا ال الب بمنظوسة الجوم  س  خالل خ ة تدريبة بدأ تنفيذها خالل الاام الدرااا  -

 . م و تجدم انويا 2016-2017

لك ية باقد ةدوال تا يفية ل  الب الجدم و المتتوى الااةا فةا بدايةة الاةام الدرااةا حيةي يةتم التا يةف تقوم ا -

بالك ية و تاريخ ةشأتها و اقتاسها الا مية و ةظام التاعال الماتمد  و الب اسج الدرااية المخت فة وسالئمتها سع 

 تشايب.سجامل الامط و خدسة المجتمع. كما يتم ش ح قواعد و ش وط ال

 خدمات الخريجين: 

ع  ط يق ال جنة المشك ة فا وحد  لية لمتاباة ستتوى الخ يجي  فى اوق الامط والتواصط ساهم آ يوود -

بالتااو  سع الجماية الا مية ل خ يجي   م(8/3/2017سج س الك ية بتاريخ  ها)تم اعتمام ستاباة الخ يجي 

اعتبارا  تم إةشائها  مئحة تنظم الامط بها وسق  مائم بالك ية،سشه   بوزار  التضاس  األوتماعى، ويوود لها )

لتقديم خدسال ع مية وثقافية وستاعدال وخدسال اوتماعية ورعاية األا   وامسوسة  13/7/2005س  

( تحت اش اف وكيط الك ية لشئو  خدسة المجتمع و الك يةالمبنى امماري بوال فولة وسق ها بالدور الخاسس ب

 ، وإقاسة حفط إف ار وماعىالتخ ج التنوي يشارك فيه قداسى الخ يجي  إقاسة حفطيتم تنظيم ئة. كما تنمية البي

 كط عام يدعى له اعضاء هيئة التدريس و ال الب و الخ يجي .

لتوق الامط س  خالل عدم س  ع ى وشك التخ ج تحتي  سهارال ال الب  و تقوم الك ية بإعدام ال الب -

 الدورال التدريبية كالتالا:الب اسج و ال قاءال و 

ب ةاسج التدريب الصيفا ل الب المتتوى الاالي بجميع الب اسج المفا ة لم ح ة البكالوريو  و يتم فيه  .1

تدريب ال الب فا الاديد س  الش كال و المصاةع و الم اكز البحاية و المتتشفيال و سااسط التحاليط و 

 الامط و وضع ال الب ع ى بداية ال  يق.تاد واي ة ل تواصط و البدأ فا اخت اق اوق 
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و ي ةاسج ال حالل الا مية تحت اش اف اااتذ  ستخصصو  س  امقتام الا مية  لزيار  الم اكز البحاية  .2

و الحدومية و الجب ية و ذلك ل يط الواقع الدرااا بالواقع التوظيفا  الجديد المصاةع والش كال و المد  

  ش كال البت ول و األموية و سصاةع الااش  س  رسضا  و ل خ يج. س  أسا ة ال حالل زيار

اكتوب  و ال حالل الحق ية لقتم الجيولوويا لشمال و ونوب ايناء و البح  امحم   6اماكندرية و سدينة 

 و التويس.

ب ةاسج ورش الامط و الندوال الاقافية و مورال التنمية البش ية الذي تاده الك ية س  خالل وحد  ستاباة  .3

اوق الامط بالتنتيق سع و سهارال  لخ يجي  والجماية الا مية ل خ يجي  إلعدام ال الب لمت  بالا

 .ووحد  التدريب بالك ية ةقابة المه  الا مية

ب ةاسج س تقى التوظيف الذي تنظمه الك ية موريا و يدعى له  الش كال و وهال التوظيف المخت فة و  .4

 و اخت اق اوق الامط.  ال الب و الخ يجو  كواي ة ل تواصط سع

الامط المخت فة ي بع و يوزع اساك  سجامل و يوود قاسو  لمجامل اوق الامط ل خ يجي  يوود به  .5

 انويا عط طالب الف قة ال اياة وفا الدورال و المستم ال و س تقيال التوظيف.

ل تا ف ع ى ر بال قوم بها وحد  ستاباة الخ يجي  تس  خالل مرااة  قيا  التووه الوظيفى ل خ يجي  يتم -

حاليط الق اع الصناعى والبحاى والمتتشفيال وسااسط الت ال الب فا الامط فا الق اعال المخت فة )ساط

ل ب الش عا و التدريس و الامط امكاميما و الف اعال الاتك ية و الش طة و اش كال ق اع امعمال وو

و اهم الق اعال التا يقبط ع يها ةتبة تقدي ية ل حاص ي  ع ى ف ص عمط د تحديو  الدعايا و التتويق(

الخ يجو  حيي تأخذ النتائج فا امعتبار عند تحتي  الب اسج و المق رال الدرااية لم ح تا البكالوريو  و 

 الدراال الا يا و كذلك فا اتخاذ ق ارال اةشاء ب اسج وديد  و سميز .

 . الدرااية و يضاوا سقت حال ل تحتي  تقييم الب اسج  الخ يجي  فىيشارك عينة س    -

و تحفظ سع سندوب ستجط شئو  ال الب تحدث انويا يواا ة واعد بياةال الكت وةية ل خ يجي  ية ق يوود بالك -

 .الك يةبالنقابة 

 نقاط القوة   

وووم قواعد و آلية سا نة بواائط سخت فة لقبول وتحويط وتوزيع ل  الب، ووووم قواعد سوضوعية  -1

 .اإللكت وةالتوزيع ال الب ع ى التخصصال المخت فة سدعمة باإلرشام األكاميما والتتجيط 

 األوراق امستحاةية تغ ا النتائج التا يمية المتتهدفة. -2

النظ ية والت بيقية والشفهية واألعمال الفص ية والمش وعال و  تنوع أااليب  التقييم ساط امستحاةال -3

 البحوث.

 تم وضع آلية لنظام وضع امستحاةال وس اواتها. -4

 طبقا ل قواعد. لالكوةت والتصحيح يتم فا   ف  -5

 . فا باض المق رال الام ية ل  الب ل تكوي  الشخصايوود تقويم  -6

  شكاوي ال الب. وووم آليال لم اواة ةتائج امستحاةال فا حالة -7

 امستحاةال النهائية فا وميع الب اسج سقبولةج ةتائ -8
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 .)سشه   و سفا ة( و وحد  لمتاباة الخ يجي  ل خ يجي وماية وود ي -9

يوود معم اوتماعا)صندوق التكافط س  خالل رعاية الشباب( وسالا ل  الب )س  خالل معم الكتاب  -10

  .الجاساا(

   خالل الجداول الدرااية الما نة(.توود ااعال سكتبية سا نة ل  الب )س -11

 معم امةش ة ال البية س  خالل اتحام طالب الك ية والقيام باةش ة ثقافيه وفنيه واوتماعيه ورحالل. -12

 وووم سام ي  ل حااب اللا بالك ية س تب ة بشبكة اإلةت ةت تقدم خدسال ل  الب. -13

 التا ف ع ى بيئة الامط الخاروية.وووم سيزاةية ل  حالل الا مية سما يتاعد ال الب ع ى  -14

 نقاط الضعف

 سشاركة ال الب و الخ يجو  فى اعدام وت وي  الب اسج التا يمية. ق ة -1

 م تقيس الورقة امستحاةية فا باض المق رال وميع النتائج التا يمية المتتهدفة . -2

 سع طبياة كط المق رال. بم تتنااط ق تقييم ال الب المتباة  -3

 ممتح  خاروا فا امستحاةال الت بيقية وفا تقييم سش وع التخ ج .عدم اماتااةة ب -4

 يوود ةماذج لإلوابة لالستحاةال فا باض المق رال . م -5

 

 األدلة والوثائق

 قواعد قبول وتحويط ال الب وساايي  التوزيع ع ى الب اسج التا يمية والتخصصال. -9/1

 الف ق والتخصصال المخت فة لألعوام الاالثة التابقة.بيا  بأعدام ال الب ، وةتب الوافدي  فا  -9/2

 مليط ال الب. -9/3

 تشكيط اتحام ال الب. 9/4

ةظام سوثق لدعم ال الب ) ساميا  وساليا  وأكاميميا  ( وإحصائية بةأةواع الةدعم المةالا والمةامي وخالفةه المقةدم  -9/5

 ل  الب فا التنوال الاالث التابقة.

 وةماذج س  سحاض  اوتماعاتهما.‘ األكاميما ، ولجنة اإلرشام األكاميما تشكيط لجنة الدعم  -9/6

 بيا  ع  األةش ة ال البية المتنوعة وواائط تشجيع المشاركة فيها. -9/7

 ةماذج سحاض  اوتماعال ال جا  والمجالس التا يتضم  تشكي ها سماط ع  ال الب. -9/8

 لخ يجي  ) ةماذج ااتمارال التقييم / اماتقصاءال(.األموال المتتخدسة فا قيا  آراء ال الب وا -9/9

التقاري  التنوية لوكيةط المساتةة لشةئو  التا ةيم وال ةالب ، وإمار  رعايةة الشةباب ، وأيةه إمارال أخة ى  -9/10

 ذال ص ة.

 قواعد بياةال الخ يجي  )الكت وةية(. -9/11

 آلية ستاباة الخ يجي . -9/12

 شارك فيها الخ يجو .أملة الفااليال التا  -9/13

 تق ي  التووه الوظيفا ل خ يجي . -9/14

 الموقع اإللكت وةا ل مساتة. -9/15
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 البحث العلمي واألنشطة العلمية :10معيار

 

للمؤسسة خطة تتسق مع خطة الجامعة ، وتحرص المؤسسة على توفير وتنمية الموارد الالزمتة التتي 

ثي ، وتشجع التعاون والمشتاركة بتين التخصصتات المختلفتة فتي تمكن الباحثين من القيام بالنشاط البح

 مجال البحوث ، وتخلق مناخاً داعماً لألنشطة العلمية.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئياً 

غير 

 مستوف

خطتتتة البحتتتث العلمتتتي موثقتتتة وتتتترتبط بخطتتتة الجامعتتتة وبالتوجهتتتات  .1

 وتتناسب مع إمكانات المؤسسة.القومية واحتياجات المجتمع المحيط 

√   

للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمتي ومراقبتة  .2

 تطبيقها.

√   

الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي ، وتعمتل المؤسستة علتى  .3

تنميتتة مصتتادر التمويتتل ، وتستتعى للمشتتاركة فتتي مشتتروعات بحثيتتة 

 ودولية.ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية 

√   

تتتوافر منتتاخ وأستتاليب مفعلتتة لتتدعم البحتتث العلمتتي وتحفيتتزه ولتنميتتة  .4

قدرات الباحثين ولتشتجيع ودعتم األبحتاث المشتتركة بتين التخصصتات 

 المختلفة واألبحاث التطبيقية.

√   

اإلنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر ، ويتناسب متع عتدد أعضتاء  .5

 هيئة التدريس.

√   

التتتتدريس والهيئتتتة المعاونتتتة والطتتتالب يشتتتاركون فتتتي أعضتتتاء هيئتتتة  .6

 األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية.

√   

   √ للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية. .7

   √ للمؤسسة مؤتمر علمي دوري. .8
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 تعليقات المؤسسة

 لبحث العلمى:اخطة 

المجتمع خالل  واحتياوالوتاكس التووهال القوسية وفق خ وال سنهجية وضات بحاية  الك ية خ ة ةفذل -

ع ى وأع نت  (  2012/ 13/11بتاريخ  26)ساتمد  س  سج س الك ية رقم  2015 إلى 2010الفت   الزسنية 

 . املكت وةاسوقع الك ية 

م الما نة ع ى سوقع 2019 – 2014امروت الخ ة التنفيذية ل خ ة البحاية ل ك ية فا الخ ة البحاية ل جاساة  -

ااتم ل  ثمم 2013حتى  2010ةتب امةجاز التا تمت فا الفت   س  ةوع امةش ة واو بها الجاساة 

 م.2017-2016امةش ة البحاية بالك ية لتغ ا ست  بال ااتيفاء الخ ة البحاية ل جاساة حتى الاام الجاساا 

 2023إلى  2018تغ ى الفت   الزسنية س   ساة ول ك ية ستوافقة سع خ ة الجا تم وضع خ ة بحاية وديد  -

 2017/ 11/10م و اعتمدل س  سج س الك ية بتاريخ 2023-2018لتتماشى سع الخ ة امات اتيجية ل ك ية 

توضيح اإلطار المن قى س  خالل بها سصفوفة  30/10/2017بتاريخ  497رقم  و س  سج س الجاساة

كط ةشاط والميزاةية الم  وبة له وكذلك اإلطار الزسنى لكط  أةش ة وف ق عمط والمخ وال الُمنبَاقة س 

 .ةشاط ورصد سسش ال اإلةجاز

الخ ة البحاية ل ك ية تالئم اإلسكاةيال المامية المتاحة س  سااسط بحياة خاصة بأعضاء هيئة التدريس وأوهز   -

لبحاية الُممولة سح يا  خاصة بالتحاليط فا كط التخصصال المخت فة باإلضافة إلى الاديد س  المش وعال ا

 وموليا .

ع اتتاق ال اائط الا مية سع سحاور ة البحاية ع  ط يق لجا  خاصة تتابع امقتام الا مية تنفيذ الخ بتتا -

 الخ ة البحاية.

س  خةالل  خالقيال البحي الا مى مصداقية واألخالقيال بالك ية ستئولة ع  ةش  الوعى وتفايط ألتوود لجنة  -

سج ةس  د سة اتملماسيااق أخالقيال البحي الا مى س  ع مليط البحي الا مى ، كما تم طبلك يةالتدريب وسوقع ا

 م.2017/ 13/12لك ية بتاريخ اتم تحدياه بمج س  و 9/9/2015بتاريخ  60الك ية رقم 

 مؤشرات الكفاءة:

مكتورا ( - تزم الك ية س  خالل األقتام الا مية المخت فة بتوزيع اإلش اف ع ى ال اائط الا مية )ساوتتي ت -

طبقا ل تخصص، ولدى الك ية آلية سحدم  لتوزيع المايدو  وطالب الدرااال الا يا س  خارج الهيئة المااوةة 

قا  ل تخصص الدقيق سع س اعا  الكفاية ع ى التخصصال الا مية المخت فة وتاتمد هذه اللية ع ى الدور طب

 والكفاء  وعدالة التوزيع ور بة ال الب 



 
 2017-– الزقازيق جامعة – العلوملكلية  الدراسة الذاتية 

 

80 

 
 الزقازيقجامعة  – العلومكلية  -وحدة إدارة الجودة 

www.science.zu.edu.eg   الكلية االلكتروني:موقع 

 

 

 الب ب راائط خاصةتتجيط ش اف ع ى ال اائط الا مية اواء يشارك وميع أعضاء هيئة التدريس باإل -

 .تتجيط س  خالل المشاريع الممولة سح يا  أو موليا  الالدرااال الا يا أو 

 ع ى ال اائط الا مية باألقتام وها كما ي ا: ش افيوود آلية عاملة لتوزيع اإل -

  األقتام الا مية محتياجيوزع المايدي  ع ى التخصصال طبقا 

  ت اعى امقدسية عند تحديد الدور فا اإلش اف الا ما ع ى المايدي  و المدراي  المتاعدي  فا

 الشاب المخت فة بامقتام الا مية.

  فا حالة رفض طالب التتجيط س  الهيئة المااوةة ل جنة امش اف الا ما المقت حة س  القتم

 الا ما  فا يه امةتظار حتى يأتا الدور ع ى أاتاذ و لجنة اش اف اخ ى.

  امةتظار ل اام التالا.فا حالة رفض اماتاذ امش اف الا ما ع ى احد اعضاء الهيئة المااوةة فا يه 

  سع س اعا   بناءا ع ى ر بتهم  وامش اف الا ما ل الب الدرااال الا يا س  الخارجيتم التتجيط

 تخصص ال الب و لجنة امش اف.

  طبقا  لتخصص  راالة ع مية 15الحد األقصى لإلش اف ع ى ال اائط اواء ساوتتي  أو مكتورا  هو

 .عضو هيئة التدريس

معضاء هيئة التدريس لنش ها ع ى  ةية ل بحوث الا ميةبياةال إلكت و   اعدتقوم الك ية حاليا بااتكمال  ق -

 سوقع الك ية املكت وةا .

يح ص الباحاي  واعضاء هيئة التدريس بالك ية التااو  الدولا سع واساال وس اكز بحاية مولية فا الماةيا  -

ث المنشور  س  و ي ها وب غ عدم امبحا واليابا  والومل المتحد  امس يكية وكندا والصي  وروايا وف ةتا

بامضافة الا التااو  سع سدار  بحاية سخت فة س   2016-2015بحاا فا  30كا  س  مهذا التااو  

ساط ساهد بحوث البت ول وهيئة الموام النووية وس كز  الجاساال المص ية وس اكز البحوث المتخصصة

اار ع  باد وساهد بحوث اس اض الك ا بالمنصور  و ساهد بحوث الوقاية س  الحش ال وهيئة اماتش

 الصح اء و ي ها.

ت بيقية بالتااو  سع الهيئال  ابحاثتح ص الك ية ع ا تشجيع الباحاي  واعضاء هيئة التدريس باو اء   -

سدي ية  – لألثارالمج س امع ا  –ساط سحافظة الش قية   كجهال ستتفيد  ل بحي الا ماالتنفيذية و الخدسية  

 و ي ها. ش كال امموية  الهيئة الااسة ل بت ول  –الا و  التمكية  -وهاز شئو  البيئة–ال ي بالش قية 

يوود بالك ية الاديد س  الا ماء الحاص ي  ع ا ووائز مولية و عالمية ، فمنهم حاص و  ع ى وائز  الدولة  -

(, و 7م و عدمهم )الاالمية س  امكاميمية الب ي اةية ل ا و DSC, و كذلك مروة (5و عدمهم )التشجياية 

(, و وائز  روط امستياز و احت  بحي س  ةامي 2وائز  روط الاام الدولا س  الوميال المتحد  و اةج ت ا )

س  وحد  سش وعال   تميز فا النش  الا مالو وائز   (6(, و وائز  الجاساة التشجياية )2الا ماء باةج ت ا )

 (.1) ت وي  التا يم الاالا

اعضاء هيئة التدريس س  سخت ف التخصصال اعضاء فا ال جا  الدائمة لت قية امااتذ   , و يوود كاي  س 

و امااتذ  المتاعدي  او فا لجا  التحكيم كذلك يشت ك كاي  س  اعضاء هيئة التدريس فا عضوية ومايال 

ريال وسشاركي  فا هيئال تح ي  مو ع مية قوسية و مولية و سحكمي  ل بحوث لمجامل قوسية و مولية

 .مولية وسح ية ستخصصة

 :2017حتى  2009سنذ عام ودول يوضح عدم ووائز الجاساة 
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 نوع الجائزة

الحاصلين على جوائز 

 علمية من الجامعة

3 2 2 3 3 1 1  1 

الحاصلين على جوائز 

 نشر دولى من الجامعة

51 38 89 147 198 187 184 69  

 

 

 جدول يوضح أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على جوائز علمية متميزة

 الجائزة األسم

 أ.د/حمدي الديداموني )قسم الكيمياء( .1

 أ.د/صالح عبد الحليم)قسم الكيمياء( .2

 أ.د/جمال عبد الواحد )قسم الكيمياء( .3

 أ.د/ عادل أبو المجد )قسم الرياضيات( .4

 أ.د/ أحمد الصباغ .5

 عالء السيدأ.د/  .6

 أ.د/ أحمد مؤمن المصري .7

D.Sc. 

 أ.د/ يحيى الظواهري .1

 أ.د/ هارون بركات .2

 أد./ عبد الباسط السروجي .3

 خضير محمد أد./احمد .4

 أ.د/ أشرف صبري عبد الفتاح .5

 ةالتشجيايوائز  الدولة 

 أ.د/ابراهيم بشطر .1

 أ.د./ صالح عبد الحليم .2

 أ.د/ يحيى الظواهري .3

 أ.د/ سامية سند .4

 عبد الفتاح أ.د/ أشرف صبري .5

 د/ احمد عبد الرحمن اسماعيل.أ .6

 وائز  واساة الزقازيق ل تفوق الا ما

 

 

 

)عام  0.61يب غ ستواط اإلةتاج البحاا لاضو هيئة التدريس س  سجمط األبحاث المنشور  سح يا  وموليا  حوالى  

 1.25 ( و2014) 1.28(،  2013) 1.06(،  2012) 0.86(، 2011. )0.76(، 2010) 0.48(، 2009

(2015)  

تنف م و تتاا الك ية ل تميز فا النش  الدولا و ذلك لتنمية سصامر التمويط و ت وي  الام ية البحاية بالك ية -

الك ية بالم كز امول فا سجال النش  الدولا ع ا ستتوي واساة الزقازيق حيي حص ت ع ا حوالا 

بحي مولا بمادل يق ب  200ةش   وتم.م 2012% س  سكافأل النش  الدولا س  الجاساه فا عام 40

% عام 50بمادل اكا  س   337م و 2014% عام 60بحي بمادل حوالا  354م و 2013% عام 50

 س  سكافأ  النش  الدولا لجاساة الزقازيق. 2016% عام 30و  2015

 : بالك ية ع ا را  الامط و فيما ي ا يوضح الجدول ةتبة النش  الدولا الا ستواط عدم اعضاء هيئة التدريس

 عدد ابحاث النشر سنة نشر البحث

 الدولي

 ةئعدد اعضاء هي

 التدريس علي راس

 العمل

 نسبة النشر الدولي

 الي متوسط عدد

 اعضاء هىئة التدريس

2009 61 241 0.25 
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2010 49 247 0.20 

2011 103 259 0.4 

2012 145 273 0.53 

2013 200 270 0.74 

2014 354 356 0.99 

2015 337 433 0.78 

2016 169 324 0.52 

 

وي وع ذلك إلى تغيي  الجاساة  ل ماايي  التى  2016يالحظ اةخفاض فى عدم البحوث المنشور  موليا لاام  -

ةتيجة اق ار الجاساة مئحة وديد تهدف الا  2017والمتوقع ا  تزيد فا  تم س  خاللها تصنيف البحوث

 .زيام  الجوائز الممنوحة

 :البحث العلمى تشجيع وتحفيز   

تشجع الك ية البحوث الا مية المشت كة بي  األقتام الا مية المخت فة س  خالل توصيال س  لجنة الدرااال  -

اإلش اف ع ى ال اائط الا مية وساال ذلك راائط سشت كة بي  قتمى الميك وبيولووا والا يا بالك ية 

 .النبال والفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية، ال ياضيإل والفيزياء النظ ية وكذلك 

و تتجيط مرواتهم الا مية فا سواضيع تهتم الك ية بتشجيع الهيئة المااوةة فى المشاركة فا المشاريع البحاية  -

تقوم الجاساة  ذلك يتم ص ف سب غ لكط سش وع بحاا سقبول، كذال ص ة بالمشاريع و المشاركة فيها كما 

 .ل نش  الا مى فا المجالل ذال سااسط التأثي  الاالى انوية  سكافأ بص ف 

تح ص الك ية ع ى اإلاتفام  س  ةتائج البحوث والموضوعال الا مية الحدياة فا كط التخصصال فا  -

ت وي  وتحديي الب اسج والمق رال الدرااية التى ت  حها الك ية بحيي يتم إمراج كط سا هو وديد أول بأول 

ويوود الاديد س  األسا ة واإلو اءال التى تسكد ذلك ساط إمراج سوضوع ُساَدل  ضم  المق رال والب اسج

و  إةتشار الميك وبال باأل ذية ضم  سق رال الميك وبيولووا وكذلك إمراج سوضوعال الناةوتكنولووا

ل ضم  الاديد س  المق رال لم ح تى البكالوريو  والدرااا الما وساتية الحيوية و البيولوويا الجزيئية

و يوود وامارج مرااال حالة س  سش وعال بحاية وابحاث ضم  سق رال ب ةاسج الجيوفيزياء  الا يا 

لم ح ة البكالوريو  و مئحة الدرااال الا يا   2015توصيفال وديد  ل مق رال المتتحدثة فا مئحة 

 .هللاأ  شاء  2019-2018و التا ايتم الامط بها بداية س  الاام الجاساا  2016الجديد  

 التخصصةال المخت فةةالخاصةة بهةم فةا  س خصةال راةائط الماوتةتي  والةدكتورا  طالب البحي بتت يم قوم ي -

ل مكتبةةة ال قميةةة بالك يةةة كواةةي ة لجمةةع قاعةةد  بياةةةال ال اةةائط الا ميةةة بالك يةةة و  (CDع ةةى اقةة اص سدسجةةة)

 درااية طبقا  ل تخصصألقتام الا مية المخت فة لإلاتفام  بها فا المق رال اللتكو  ستاحة ل

 :مصادر تمويل البحث العلمى  

 ل ك ية  توود سوازةة انوية سحدم  ألةش ة البحي الا مى س  خالل الميزاةية المخصصة س  الجاساة -

كما تتضم  سخصصال لش اء ستت زسال ع مية و اماية  كتكاليف أبحاث و تجارب البحي الا ما)

لاام  ونيها 95000,  2014/2015ونيها لاام  76000بمقدار وبص ية، و صياةة األلل والمادال( 

 تحالة اذا كاة تصور حتاب الموازةة الم  وبة فا فاو  2016/2017ونيها لاام  95000 و 2015/2016

ةظ ا لمحدومية سيزاةية  الميزاةية  ي  كافيةفأ  هذه )الجدول التالا( ونيها  1000 فا المتواط  تك فة البحي

المخصصة س  الجاساة وامعتمام ع ا المش وعال الممولة والتااو  المشت ك سع باحاي  البحي الا ما 
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 .س  خارج الك ية والتمويط الذاتا

 

 

 

 

 

دعم ل كواي ة تشجع الك ية أعضاء هيئة التدريس ع ى إمراج ال اائط الا مية ضم  المشاريع البحاية -

ال مش وع. و تشارك الك ية فا عدم س  الالمشاريع البحايةالدرااال الا يا س  خالل التمويط الذاتا س  

 س  الجاساة وس  خاروها. سمولة

تح ص الك ية ع ى تنمية سصامر التمويط الذاتا ل بحي الا ما س  خالل الوحدال ذال ال ابع الخاص ساط  -

، س كز البحوث والدرااال، إي امال ال اوم ل الب الدرااال الا يا، اإللكت وةاوحد  الميك واكوب 

ة والهدايا والتب عال التى تتاهم فى خدسة الام ية إي امال ال الب الوافدي ، إي امال المش وعال البحاي

( بمب غ 2014-2013فى سوازةة الاام المالى ) ة بالك ية وقد ااهمت هذه الموارمالتا يمية والبحاي

بمب غ  2016-2015ونيها وفا عام  4286548بمب غ  2015-2014ونيها ، وفا عام  80،2909434

 ونيها . 1861002بمب غ  2017-2016و فا عام  ونيها 5043396و93

بتحديي وحد  تح ص الك ية ع ى توفي  التجهيزال والتتهيالل الالزسة ل ام ية البحاية وقد قاست الك ية  -

كما أمروت فا الخ ة التنفيذية سش وع لت وي  وصياةة الميك واكوب المااح  الميك واكوب املكت وةا

  STDFومعمه س  خالل سش وع الت بيقية  النووية إةشاء سامط األحماض  النافذ كذلك تم املكت وةا

 .التى تخدم تخصصال الك ية المخت فة الا مابأحدث أوهز  البحي 

و  المتخصصة ذال سااسط التأثي  الاالى امولية  الك ية الباحاي  ع ى النش  الدولى فا المجالل الا مية تشجع -

 .هامال تك يم فا المستم  التنوي ل ك يةوش الجاساة ووائزل ل نش  س  خالل ءاص ف سكافاب تدعمهم

 :مؤتمراتمشروعات بحثية ممولة واتفاقيات و

إتفاقية وب توكومل تااو  سع هيئال مولية وسح ية سنها واساة )خمتة عش (  15أب ست الك ية عدم  -

واساال الكويت، ك ية الصيدلة واساة هي وشيما باليابا ، واساة عد  باليم ، واساة و يفيت بإات اليا، 

خالل الفت   الزسنية الزقازيق وسدي ية الت بية والتا يم سما ة فا س كز الت وي  التكنولووا 

 (.2017-2016)وثيقة امال التميز2011/2016

م. و  2016-2011خالل الفت   الزسنية  و الدوليةمح ية البحاية المش وعال ال س تمت المشاركة فا عدم  -

 األ . حتى 2011المش وعال البحاية بالك ية خالل الفت    باهم فيما ي ا بيا 

 قيمة التمويل المدة الزمنية جهة التمويل التنفيذ لمسؤو المشروع م

سش وع ت وي  اةظمة  1

التخ ص س  الحمأ  فا 

ام  اض الصناعية 

-ل  وب–)امامنت

سش وع الش اكة  ف يق المش وع

 المص ية

 امس يكية

STDF   

2011-2015 4250000 

 ونيه سص ي

   متوسط االجمالي

 تكلفة البحث

 المنشورة عدد االبحاث

 دوليا           

 السنه

 2013 385 ونيها1000 جنيها 385000

 2014 404 ونيها1000 جنيها 404000

 2015 337 ونيها1000 جنيها 337000

 2016 169 ونيها 1000 جنيها 169000
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 C30الخ(
سش وع فاع ية المضامال  2

الميك وبية المنتجة س  

بكتي يا امات بتوسيتي  فا 

ت وي  خصائص 

البوليم ال المتتخدسة فا 

حفظ الصور الجدراةية فا 

 المقاب  المص ية القديمة

ا.م./سحمد 

 فاروق  الا

أكاميمية البحي 

 الا ما

2013-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    90000 

ونيه  

 سص ي

سش وع سص ي اي الا فا  3

مال الميك وبية مور امةزي

و البكت يوسياي  فا حفظ 

 الت اث المص ي     

ا.م./سحمد 

 فاروق  الا

اكاميمية البحي 

الا ما  و 

 التكنولوويا

ونيه  81750 2016 - 2013

 سص ي

سش وع سص ي ف ةتا  4

لتوضيح الاالقة بي  تخزي  

الدهو  و اةتاج المضامال 

 الحيوية فا امات بتوسيتي 

ا.م./ سحمد 

 الا و  فاروق 

ا.م./ احمد عبد 

ال حم  

 عتكور 

صندوق الا وم 

ل تنمية 

 التكنولووية

2014 - 2017 900000 

 ونيه سص ي

 

مرااال بيئية ستكاس ة  5

لمشك ة زيام  الم وحة فا 

الت ية و المياه الجوفية 

 بمحافظة الش قية

ا.م./ خالد سحمد 

 اايد

امار  معم التميز 

بوحد   

سش وعال 

ت وي  التا يم 

 HEEPالاالا

2014 – 2016 100000 

 ونية سص ي

مرااال  ويوفيزيائية و  6

 بيئية  ستكاس ة سدينة الابور

م/عم و 

 عبدال وف

معم راالة 

مكتوراه اكاميمية 

 البحي الا ما

2013-2015 100000 

معم راالة  مكتوراه  قتم  7

 ع م الحيوا 

م/ايما  اايد 

 البهائا

معم راالة 

مكتوراه اكاميمية 

 البحي الا ما

2013-2015 100000 

سش وع ةيك وزيدال  8

سحور  و سشتقاتها 

القوافاتية و 

الفوافوراسيدية لاالج 

س ضى الكبد الوبائا 

 في و  ) (

م/ عبد هللا التيد 

 عبدهللا

صندوق تنمية 

الا وم و 

–التكنولوويا 

وزار  التا يم 

 الاالا

2015 - 2018 2915170 

 ونيه سص ي

الحيوية لتمية الماالجة  9

التياةيد 

 Bioremediationبالت به

of Cyanide Toxicity 

form soil Atrans- 

qenic Approach 

م/رشاماحمد 

 كبيش

STDF 27/6/2011الى

27/6/2013 

851.897.7

6 

التغي ال المناخيه وتاثي ها  10

 ع ى شمال الدلتا

ا.م/بدر سب وك 

بالتااو  سع 

 امتحام امروبى

FP7 2011 -2014 400000 

ونيه 

 اات لينى
تاظبم القدر  امةتاوية  11

لاقار التاكتو  بااتخدام 

تقنيال التاديط الجينوسا 

 ل ف  يال

ا.م./ أش ف 

صب ي عبد 

 الفتاح

STDF و  

ش كة ملتا 

بايوفارسا و 

 ايبيكو

2017-2019  1500000 

 ونيه سص ي
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سش وع راالة ساوتتي   12

)ت بيقال الناةو تكنواووا 

 ام ذية(فا حفظ 

أ.م./ عز  عبد 

 الازيز سهنا

اكاميمية البحي 

 الا ما

2017 - 2019 46000  

 ونيه سص ي

سش وع راالة  13

ساوتتي )ت بيقال 

امةزيمال الميك وبية فا 

 الصناعة(

أ.م./سحمد 

 فاروق  الا

اكاميمية البحي 

 الا ما

2017 - 2019 46000  

 ونيه سص ي

انوال  اتلا وم البيئة  الدولا المستم  الا مية فقد قاست الك ية بتنظيم تح ص الك ية ع ى تنظيم المستم ال -

المستم  ال البى الا مى األول و 2017و  2016و 2015ويوليو  2014و 2013، و2012ستتالية فا يوةيو 

، 23/11/2016سستم  الكيمياء ال بية والت بيقية بتاريخ و  20/4/2017-19والااةا، 6/4/2016-5بتاريخ 

 24، كما قاست الك ية بتنظيم عدم 22/11/2016ستم  الا مى ل كيمياء الخض اء وت بيقاتها بتاريخ المو

 .فا سجامل سخت فة 2014-2010مور  تدريبية وورشة عمط خالل الفت   الزسنية 

)عش  ( أعضاء هيئة تدريس بالتخصصال المخت فة سمتحني  ضم  لجا  الت قيال  10يوود لدى الك ية  -

يوود لدى الك ية عدم أرباة س  أعضاء هيئة أااتذ  ستاعدي  التاباة ل مج س األع ى ل جاساال، كما أااتذ  و

التدريس سما ي  فا لجنة الاقافة الا مية بالمج س امع ى ل جاساال، وعدم أرباة س  أعضاء هيئة التدريس 

ضاء فا الجماية المص ية أعضاء فا الجماية المص ية الجيولووية، وأرباة س  أعضاء هيئة التدريس أع

ل  ياضيال، كما يوود عضو فا الجماية المص ية ل تكنولوويا الحيوية والا وم، كما يوود أحد األعضاء فا 

بالتخصصال، ويوود أيضا أحد  وماية المتغي ال المناخية وأخ  عضو فا الجماية األوربية الجيوفيزيائية

تصدر الك ية سجالل ع مية مورية و ك عبد الازيز ل ا ومأعضاء هيئة التدريس يامط ستتشارا لمدينة الم 

 . Geophysic، وسج ة ال Biochemistryساط سج ة ك ية الا وم، سج ة 

 .م2017-2013األنشطة العلمية المختلفة من  -

 

س  المجالل  دتح ي  الاديوالمشاركة فا هيئال  يشارك أعضاء هيئة التدريس فى تحكيم ابحاث ع مية  -

الا مية الدولية المتخصصة فى سخت ف التخصصال الا مية بالك ية كما يشارك اعضاء هيئة التدريس فى 

تحكيم سش وعال بحاية سح ية ومولية ساط المش وعال البحاية الممولة س  صندوق الدرااال الا يا بجاساة 

 وسش وعال اكاميمية البحي الا ما و ي ها. قالزقازي

 2017-2013خالل الخمس انوال س  و النش  الدولا حصائيال بادم الدروال الا مية الممنوحة فيما ي ا إ -

المشت كي  فا المستم ال المح ية و الدولية و  و المهمال الا مية واوثي  و امش اف المشت ك بو اعدام الم

 ك ية.ع ا البحي الا ما بالالمخصصال المالية المنفقة سستم  الك ية الدولا التنوي كمقيا  لتقييم س موم 
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 م2017-2013عدد الدرجات العلمية الممنوحة من 

 السنوات                                     

 

 الدرجات العلمية 

               و النشر الدوليالممنوحه 

2013 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 

 88 126 103 74 25 ماجستير

 49 67 53 41 31 دكتوراة

  169 337 354 200 نشر دولي

 

 م2016-2009يوضح عدد البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية دولية في الفترة من  جدول 

 

 

 القوةنقاط 

 .تتبع الك ية إو اءال لنش  ثقافة حقوق الم كية الفك ية والنش  والمحافظة ع يها -

توود اةش ة بحاية فا األقتام المخت فة بالك ية باضها ياكس احدث سا تم التوصط إليه فا سجال التخصصا  -

 واخ ي تتا ق بحط باض المشاكط الموووم  بالبيئة المحي ة.

 .لخمس انوال ستتالية امول فا النش  الدولا ع ى ستتوي الجاساةحصول الك ية ع ى الم كز  -

 توود خ ة بحاية تتفق سع الخ ة البحاية ل جاساة. -

حيي يقوم أعضاء هيئة التدريس بامط  بحوث ع مية  ي  تق يدية لتمويط البحي الا ما توفي  سصامر تمويط  -

ع بحاية فا سشاري بامشت اكأو  خصاالتواصط الشسشت كة سع وهال ع مية مولية ع  ط يق المنح أو 

كذلك  المش وعال الممولة س  صندوق الدرااال الا يا و البحوث او سح ية  سمولة س  حهال أونبية

  .بالجاساة

 .و المتخصصة المتنوعةالتااو  الدولا سع الاديد س  المدار  الا مية  -

 . المستم  الاالما التام  لقتم ال ياضيال ساط سستم  البيئة الدولا التنوي ويتم تنظيم  سستم ال انوية  -

 السنوات

 

 االنشطه العلمية 

 

2013-2017 

 16 مبعوثين للخارجالعدد      

 2 عدد بعثات االشراف المشترك   

 15 المنح الخارجية دعد     

 5 عدد المهمات العلمية    

 42 دوليةاعداد حضور المؤتمرات ال   

 73 لمحليةاعداد حضور المؤتمرات ا   

 25 عدد ورش العمل و الدوارات التدريبية 

 4 عدد مؤتمرات البيئة المنعقدة بالكليه 

 2016 2015 2014 2011 2012 2011 2010 السنة

 عدد البحوث

 المشتركه 

2 3 7 11 18 21 25 
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 تقوم الك ية بإصدار ثالث سجالل ع مية سحكمة بصفة سنتظمة.  -

  نقاط الضعف

 .سحدومية قاعد  بياةال النشاط الا ما و البحاا ألعضاء هيئة التدريس -

م توود ايااال واضحة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المااوةة ع ى إو اء أبحاث سشت كة اواء  -

 فى ذال القتم أو بي  األقتام والك يال المخت فة. 

  .ضاف سصامر التمويط لألبحاث -

 فى المستم ال سحدوم .  امشت اكلتغ ية تكاليف  الجاساةالدعم المقدم س  قبط  -

 ا ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المااوةة فا المستم ال الا مية.ضاف النش  الا م -

 الدعم المقدم س  قبط الك ية لتغ ية تكاليف األبحاث الخاصة ب اائط الماوتتي  والدكتوراه سحدوم .  -

 . تمع المح ى ل نشاط البحاىعدم وووم خ ة وآلية واضحة لما فة إحتياوال المج  -

عدم وووم ايااة واضحة ل ك ية لزيام  سوارمها ع  ط يق سشاركة المتتفدي  ل متاهمة فى تمويط وتنفيذ  -

 واإلاتفام  س  األبحاث المخت فة التى يج يها أعضاء هيئة التدريس . 

ضاف سيزاةية البحي الا ما عاسة سع الزيام  فا تك فة األبحاث واعتمام الباحاي  ع ا سوارمهم الشخصية  -

 البحي الا ما. فا 

 عدم وووم سامط س كزي سجهز و قصور األوهز  الا مية الحدياة ع ى األقتام المخت فة. -

 

 األدلة والوثائق

 الخ ة البحاية ل مساتة ول جاساة. 10/1

 تشكيط لجنة أخالقيال البحي الا ما وضوابط عم ها وعينة س  سحاض  اوتماعاتها وأةش تها. 10/2

 ل درااال الا يا والبحوث. ك يةلوكيط ال التقاري  التنوية 10/3

 التقاري  التنوية ل جنة الاالقال الاقافية. 10/4

قائمةةة بةةاألوهز  والمةةوارم المتةةوف   ل بحةةي الا مةةا والدرااةةال الا يةةا ) باألقتةةام الا ميةةة والوحةةدال  10/5

 والم اكز(.

وحةةةد  الميك واةةةكوب ،  اةةةالس كةةةو البحةةةوث و الدراقائمةةةة بالوحةةةدال المانيةةةة بالبحةةةي الا مةةةا )  10/6

 (.، سااسط تم اةشائها س  خالل المش وعالنوويةوحد  ابحاث امحماض ال،  املكت وةا

 قائمة بالمستم ال التا ةظمتها المساتة أو شاركت فا تنظيمها. 10/7

 قاعد  بياةال البحوث لألعوام الاالثة التابقة. 10/8

 ةتخ س  المج ة الا مية ل مساتة . 10/9

 إحصائيال المبتااي  ) لألعوام الاالثة التابقة(. 10/10

 البحوث المشت كة بي  التخصصال المخت فة والبحوث الت بيقية. 10/11

 الجوائز وب اءال امخت اع. 10/12

 الش اكة البحاية. او وثائق اتفاقيال التااو  10/13

 خالل األعوام الاالثة التابقة.قائمة بالمش وعال البحاية التا قاست وتقوم بها المساتة  10/14
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 :  الدراسات العليا11معيار 

 

المؤسسة تقدم برامج متنوعة للدراستات العليتا ، لهتا معتايير أكاديميتة ، تتوافتق متع المعتايير القياستية 

تف المؤسستة بترامج  الصادرة عتن الهيئتة ، وبمتا يستهم فتي تحقيتق رستالة المؤسستة وأهتدافها وتؤوصة

دراسات العليا ، وتراجعها وتطورها دورياً ، وتتأكد متن اتستاق نتواتج التتعلم المستتهدفة لكتل برنتامج ال

تعليمي مع مقرراته ، وتوفر مصتادر التتعلم المختلفتة ، وتقتر نظمتاً موضتوعية وعادلتة لتقتويم الطتالب 

 وتحرص على قياس أرائهم.

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 ً  جزئيا

 غير

 مستوف
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برامج الدراسات العليا متنوعة ، وتسهم في تحقيق رستالة المؤسستة  .1

 ، وتقابل متغيرات سوق العمل ، ويتم الترويج لها محلياً وإقليمياً.

√   

لبتترامج الدراستتات العليتتا معتتايير أكاديميتتة متبنتتاة متتن ختتالل المجتتالس  .2

 الرسمية وتتوافق مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة.

√   

بتترامج الدراستتات العليتتا موصتتفة ومعتمتتدة ، وتتوافتتق نتتواتج التتتعلم  .3

 المستهدفة لكل برنامج مع المعايير القياسية.

√   

نتتواتج التتتعلم لكتتل برنتتامج تعليمتتي تتستتق متتع مقرراتتته ، وتوصتتيف  .4

 المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم.

√   

للمقتتتررات للمؤسستتتة طتتترق تتتتدريس مناستتتبة تحقتتتق نتتتواتج التتتتعلم  .5

 الدراسية والبرامج التعليمية.

√   

الموارد واإلمكانتات والتستهيالت الالزمتة للعمليتة التعليميتة والبحثيتة  .6

 في برامج الدراسات العليا مالئمة لتحقيق نواتج التعلم.

 √  

تقويم طالب الدراسات العليا يتستم بالموضتوعية والعدالتة وباستتخدام  .7

 نواتج التعلم المستهدفة.أساليب متنوعة ومالئمة لقياس 

√   

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتتم مراجعتهتا بصتورة دوريتة  .8

 بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين.

√   

للمؤسسة تقارير سنوية للمقتررات الدراستية والبترامج التعليميتة بمتا  .9

يؤكتتتد االلتتتتزام بالتوصتتتيف المعلتتتن للمقتتتررات الدراستتتية ، وتستتتتفيد 

 المؤسسة منها في وضع خطط التحسين والتطوير.

√   

آليات التسجيل واإلشتراف فتي الدراستات العليتا محتددة ومعلنتة ويتتم   .10

مراجعتهتتتا دوريتتتاً بغتتترض تطويرهتتتا ، وتوجتتتد ضتتتمانات موضتتتوعية 

 وعادلة لتوزيع اإلشراف العلمي على الرسائل وفقاً للتخصص.

√   

للمؤسستتتة وستتتائل مناستتتبة لقيتتتاس آراء طتتتالب الدراستتتات العليتتتا ،   .11

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتتائج فتي اتختاذ 

 اإلجراءات التصحيحية.

√   

 

 

 تعليقات المؤسسة

 : برامج الدراسات العليا و الدرجات الممنوحة

و سوصفة بدقة و يتم س اواتها ماخ يا و خارويا بصفة مورية  تقدم الك ية ب اسج ل درااال الا يا ذال ووم  عالية -

 ل تحقق س  سخ وال التا يم المتتهدفة س  الب اسج و توافقها سع أحدث امتجاهال الا مية و البحاية  لتتهم فا تحقيق

 راالة الك ية و تتتق سع ستغي ال اوق الامط. 

امعال  ع   بب اسجها المقدسة فى الدرااال الا يا وذلك س  خاللتقوم الك ية بإتباع أااليب سخت فة ل تا يف   -

الدرااال الا يا و ال وحال اإلعالةية فا طباعة س ويال وةش ال ومليط  الب اسج ع ى سوقع الك ية املكت وةا و



 
 2017-– الزقازيق جامعة – العلوملكلية  الدراسة الذاتية 

 

90 

 
 الزقازيقجامعة  – العلومكلية  -وحدة إدارة الجودة 

www.science.zu.edu.eg   الكلية االلكتروني:موقع 

 

 

 .الك ية التى ت  حها و سق راتها تضم  الما وسال الخاصة بب اسج الدرااال الا ياالك ية ت بمباةاأساك  عديد  

تشتمط ع ى و  2011/2012بنظام التاعال الماتمد  بدأ س  الاام الدرااا   2009مئحة الدرااال الا يا بدأ ت بيق  -

ب ةاسج سفاط  13)سنهم ب ةاسج ل دكتوراه  30ب ةاسج ل درااال الا يا تمنح س  خاللها الدروال الا مية فا عدم  83

، بامضافه الى طالب(  284ب ةاسج سفاط ستجط بهم  23)سنهم  ل ماوتتي ب ةاسج  30وعدم طالب(  61ستجط بهم 

  طالب(. 210ب اسج سفا ة ستجط بهم  5)سنهم  ب ةاسج ل دب وسال المخت فة 23

مرااة سق رال  إلضافة إلىبامروال الماوتتي  و الدكتوراه التا تمنحها الك ية تت  ب تقديم راالة ع مية  -

  . سق رال(10س   8) ستخصصة

  مروة الدب وم. ال الب خالل انة مرااية واحد  يمنح بادها 10س   سق رال 8يت  ب سنح مروة الدب وم مرااة  -

(   SPSSو احصاء  ICDLحااب   وTOEFL)لغة اةج يزية  يدر  طالب الدرااال الا يا سق رال عاسة  -

 .كمت  ب ل حصول ع ى الدروة الا مية

ل حصول  (عام واحد، عاسي  ،ثالثة أعوام)ل حصول ع ى الدروال الا مية ها الالزسة الفت   الزسنية ستواط  -

 .( ع ى التوالا سنذ بداية التتجيطالدب وم)مكتوراه ف تفة الا وم، الماوتتي ، ع ى مروال 

 موقع اإللكت وةىعدام ال الب المتج ي  ل دروال الا مية بالب اسج المخت فة بالك ية ع ى الأليوود قاعد  بياةال  -

 .المحدث

سدى اتتاق الب اسج سع احتياوال اوق الامط ياكس اقبال ال الب ع ى التتجيط فا ب اسج الدرااال الا يا انويا  -

( اقبال ال الب ع ى تتجيط مروة الدكتوراه فا 2016/2017الدرااا ) مإحصائية الااحيي تاكس 

% ي يه ساوتتي  17.3( بنتبة  49/284% و الماوتتي  فا الميك وبيولووا) 31.1 ينتبه 19/61الميك وبيولووا 

( بنتبة  121/210% و مب وم الميك وبيولووا الت بيقا) 10.6( بنتبة 30/284ويولوويا البت ول و المياه)

 %.25( بنتبة  53/210% ي يه الكيمياء الحيوية )57.6

سياه كة رش :فا  ي سما )أعضاء هيئة التدريس و فئال المجتمع الخارواتم إات الع أراء طالب الدرااال الا يا و   -

زقازيق، لمحافظة الش قية، س كز بحوث صحة الحيوا /اب ف ع الزقازيق، وهاز شئو  البيئة –الش ب و المجاري 

س كز بحوث  إمار  التخ يط الام اةا و اممار  الهنداية بمحافظة الش قية، و  البيئة بمحافظة الش قية،شئامار  

الا و  التمكية بالابااة، سدي ية الت بية و التا يم بمحافظة الش قية، س كز البحوث الزراعية ق ع الزقازيق، سامط 

فا ب اسج  (إمار  المتاباة واإلحصاء، ساهد الزقازيق النموذوا، ستتشفى أبو كبي ، واساة بدر-الميك وبيولووا

الامط  ايبدأو  2016ل درااال الا يا  تاديط الالئحة الدراايةذلك تج ع   اسج و ةبالدرااال الا يا بهدف ت وي  ال

 .                               إ  شاء هللا 2019-2018بها سع بداية الاام الدرااا 

 : برامج الدبلوم/ الماجستير/ الدكتوراه

التى أعدتها الهيئة القوسية لضما  ووم  التا يم تبنت الك ية الماايي  األكاميمية اإلات شامية لب اسج الدرااال الا يا  -

وسج س  14/1/2015بتاريخ  52ورقم  9/4/2013بتاريخ  31فى سج س الك ية رقم  2009واإلعتمام سار  

  . 11/10/2017 و تم التحديي بمج س الك ية بتاريخ: 24/2/2015بتاريخ  465الجاساة رقم 

سج وسق رال الدرااال الا يا بحيي يتفق المحتوى الا مى ل ب اسج سع ألقتام الا مية بالك ية بتوصيف ب اقاست ا  -

و فا إطار تحقيق راالة الك ية المتتقة سع الخ ة البحاية ل ك ية والجاساة  الا مية الخ ط البحاية الماتمد  باألقتام
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 . 13/9/2017بتاريخ امقتام ثم سج س الك ية وتم إعتمام هذه التوصيفال س  سجالس 

توافق الماايي  امكاميمية المتبناه سع ب اسج الدرااال الا يا و كذلك ةواتج التا م  ة سصفوفة لقيا  تمت صيا -

 .س  كط ب ةاسج  واتج التا م الُمتتهدفةسع ةالمق رال الدرااية  المتتهدفة س 

بتاريخ  س الك يةتمت الم اواة الداخ ية لب اسج الدرااال الا يا بواا ة ف يق س اواة تم اعتمام تشكي ه س  سج  -

 . التوصيفطبقا لماايي  اختيار تشمط التخصص و خب   فا سجال  ، 11/10/2017

تشكيط بمج س القاست الك ية باماتااةة بم اواي  خارويي   لم اواة ب اسج و سق رال الدرااال الا يا و تم اعتمام  -

 .  م11/10/2017الك ية بتاريخ 

تحت  تصحيحيةالو اءال اإلتخذ تتقاري  ع  الب اسج و المق رال و )الداخ يو  و الخارويو ( اد الم اواو  ي -

ثم يتم اعتمام التصحيح  الا مية باألقتامسع سنتقا الب اسج  بالتنتيقاش اف سنتق عام الب اسج بوحد  امار  الجوم  و 

 فا سجالس امقتام الا مية و سج س الك ية.

 : العلمينظام التسجيل واإلشراف 

تقوم الك ية بإتباع عد  أااليب لإلعال  ع  إو اءال التتجيط واإلش اف بب اسجها المقدسة فى الدرااال الا يا س   -

 .ل ك ية  اإللكت وةاالموقع و نش ال ومليط الك ية لب اسج الدرااال الا يا الولوحال امعالةال خالل 

اماتمارال و امو اءال الم  وبة ل تتجيط بحيي يمك  ل  الب امطالع توف  الك ية ع ى الموقع املكت وةا ةماذج  -

 ع يها و طباعتها .

مكتورا ( طبقا -لتزم الك ية س  خالل األقتام الا مية المخت فة بتوزيع اإلش اف ع ى ال اائط الا مية )ساوتتي  -

  خارج الهيئة المااوةة ع ى ل تخصص، ولدى الك ية آلية سحدم  لتوزيع المايدو  وطالب الدرااال الا يا س

التخصصال الا مية المخت فة وتاتمد هذه اللية ع ى الدور طبقا  ل تخصص الدقيق سع س اعا  الكفاية والكفاء  وعدالة 

 التوزيع ور بة ال الب 

 يوود آلية عاملة لتوزيع اإلش اف ع ى ال اائط الا مية باألقتام وها كما ي ا: -

 األقتام الا مية محتياجطبقا  يوزع المايدي  ع ى التخصصال .1

ت اعى امقدسية عند تحديد الدور فا اإلش اف الا ما ع ى المايدي  و المدراي  المتاعدي  فا الشاب  .2

 المخت فة بامقتام الا مية.

فا حالة رفض طالب التتجيط س  الهيئة المااوةة ل جنة امش اف الا ما المقت حة س  القتم الا ما  فا يه  .3

 تى يأتا الدور ع ى أاتاذ و لجنة اش اف اخ ى.امةتظار ح

 فا حالة رفض اماتاذ امش اف الا ما ع ى احد اعضاء الهيئة المااوةة فا يه امةتظار ل اام التالا. .4

يتم التتجيط و امش اف الا ما ل الب الدرااال الا يا س  الخارج بناءا ع ى ر بتهم  سع س اعا  تخصص  .5

 ال الب و لجنة امش اف.

راالة ع مية طبقا  لتخصص عضو  15حد األقصى لإلش اف ع ى ال اائط اواء ساوتتي  أو مكتورا  هو ال .6

 هيئة التدريس.

و الفت   الزسنية الالزسة لالةتهاء س  راالة تتضم  بياةاته والخ ة البحاية  التا ا اماتمار يقوم ال الب بم اء  -

يتم تقديمها لمج س القتم و  ع ى ةتخة ورقية س  ااتمار  التتجيط ثم المش ف. يوقع  الدكتوراهماوتتي  أو ال
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.يقوم ال الب بتتجيط بيناته و   موافقة يتم رفاها لكط س  سج س الك ية والجاساة ل موافقة ع يهاالالمختص وباد 

عد  بياةال تتجيالل ااتمار  التتجيط الكت وةيا ع ى سوقع الدرااال الا يا فا سوقع الك ية املكت وةا ماتكمال قا

  الدرااال الا يا املكت وةية.

يشت ط قبط تتجيط الدروة الا مية ل  يقوم ال الب با ض ايمينار ل انوا  و خ ة البحي المقت حة ل تأكد س   -

 توافقها سع الخ ة البحاية ل قتم و او اء اي تاديالل سقت حة.

هناك إو اءال سوثقة وس بقة لمتاباة وتقييم أماء الباحاي  المتج ي  ل دروال الا مية، حيي تقدم لجنة اإلش اف ع ى  -

سا تيقى س  تمام إلمحقا  ال الب  التا اوف يقوم بهاو المهام  زاةجاأل ةتبة التتجيط تق ي ا ع ميا انويا  يوضح فيه 

 ل االة الا مية الخاصة به .خ ة ا

يط لجنة ل حكم ع ى ال االة )طبقا لقواعد ساتمد  سة  سج ةس الك يةة( المقدسةة سة  ال الةب باةد سوافقةة لجنةة يتم تشك -

يناقش ال الةب سناقشةة عالةيةة باةد وروم تقةاري  . امش اف الا ما و أخذ رأي سج س القتم و اعتمام سج س الك ية

و يحةدم القتةم الا مةا تةاريخ المناقشةة مخةتص يتم ع ض التق ي  ع ى سج ةس القتةم ال ثم لجنة الحكم ع ى ال االة

سةةدى إلمةةام ال الةةب  تاكةةد سةة  اةةيمنار ل  ض النتةةائج و اماةةتنتاوال بال غةةة امةج يزيةةة فةةايقةةوم ال الةةب باةةحيةةي 

 .باعتمام ةتيجة التحكيم ليمنح ال الب الدروة الا ميةثم يقوم سج س القتم وسج س الك ية  بموضوع راالته

 : مادية المتاحة لبرامج الدراسات العلياالموارد البشرية وال  

لى ال الب المقيدو  فا ب اسج الدرااال الا يا سع فا األقتام الا مية إعضاء هيئة التدريس أل الااسة نتبةالتتفق  -

 (.2:1و ها تق يبا) لم وايةاالنتب 

عدد أعضاء هيئة  القسم

التدريس على رأس 

 العمل

إجمالي عدد طالب 

 الدراسات العليا

نسبة أعضاء هيئة 

 التدريس للطالب

 3:1 209 73 ءالكيميا

 1.1:1 44 38 الجيولوجيا

 3:1 206 67 النبات

 0.5:1 24 53 تالرياضيا

 0.7:1 44 61 علم الحيوان

 1.2:1 39 32 الفيزياء

 1.7:1 555 324 األجمالى

حيي تب غ ةتبة أعضاء هيئة التدريس  يةفواإلش ايوود تنااب بي  عدم أعضاء هيئة التدريس واألعباء التدريتية  -

س  أعضاء هيئة التدريس سقابط طالب واحد تق يبا فا  عضوإلى طالب الدرااال الا يا فا ب ةاسج الماوتتي  كط 

س  أعضاء هيئة التدريس سقابط طالب واحد وهذا يتفق سع الماايي   خمتةحي  أ  فا ب ةاسج الدكتورا  كط 

  .الم واية

 دكتوراه(: –ة التدريس لطالب الدراسات العليا المسجليين للدرجات العلمية )ماجستير نسبة أعضاء هيئ

عدد أعضاء  القسم

هيئة التدريس 

على رأس 

 العمل

عدد 

الطالب 

المسجلين 

لدرجة 

 الدكتوراه

نسبة أعضاء 

هيئة 

التدريس 

لطالب 

 الدكتوراه

عدد الطالب 

المسجلين 

لدرجة 

 الماجستير

نسبة أعضاء 

س هيئة التدري

 لطالب الماجستير

 0.7:1 100 1:3 23 73 ءالكيميا
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 1:0.9 42 1:19 2 38 الجيولوجيا

 1:1.3 52 1:3 21 67 النبات

 1:2.6 20 1:13 4 53 تالرياضيا

 1:1.7 36 1:10 6 61 علم الحيوان

 1:0.9 34 1:6.4 5 32 الفيزياء

 1:1.1 284 1:5.3 61 324 األجمالى

 

 –تمهيدي ساوتتي   –)ااتاذ و أاتاذ ستاعد( تدريس سق رال الدرااال الا يا )مب وم يتند ألعضاء هيئة التدريس  -

 و اذا ةدر التخصص يتند التدريس ل مدراي .  كط فا تخصصهتمهيدي مكتوراه( 

ط حة س  ب اسج مرااية ل درااال  مسا يتسع س  قاعال مرااية و سااسط بحاية اإلسكاةيال المامية المتاحة  تتالءم -

 . ياالا

التيمينارال فا  -المحاض ال األكاميمية المتخصصة )توف  الك ية سصامر ستنوعة لتا م طالب الدرااال الا يا  -

كما توف  التا م س  خالل المكتبال المتنوعة بالك ية والمواقع  لتفايط التا م الذاتا و الجماعا( التخصص الدقيق

 .المتخصصة بشبكة الما وسال الدولية 

ل مايةةدي  و المدراةةي  المتةةاعدي  و ال ةةالب الوافةةدو  و طةةالب المةةنح يةةتم تةةوفي  اإلسكاةيةةال البحايةةة ماخةةط الك يةةة  -

ستتشةةفيال  –في  وهةةة بحايةة )س اكةةز البحةةوث الدرااةية و ي ةةزم طةةالب الدرااةال الا يةةا المتةةج ي  سةة  الخةارج بتةةو

ا سةة  هةةو  ي  –سدي يةةة الةة ي  –الشةة كة القابضةةة ل ميةةاه و الصةة ف الصةةحا  –المتتشةةفيال الحكوسيةةة –الجاساةةة 

( كمت  ب ل موافقة ع ى التتجيط.  كما يتمح ل الب الدرااةال الايةا  بةإو اء باةض الجهال الحكوسية المات ف بها

  .امش اف ع ى التتجيط  جنةمعى األس  فا المااسط البحاية ل ك ية تحت امش اف المباش  لالتجارب المام ية اذا  

 : نوالطالب الوافد

ي  ع ى امقتام ستج ي  ل دروال الا مية المخت فة بالدرااال الا يا بالك ية و سوزعالوافدي  عدم س  ال الب  يوود

و تم تاديط الهيكط  و تنتهج الك ية ايااال لجذب ال الب الوافدي  الا مية المخت فة تتفاول اعدمهم بي  الاام و األخ 

وها وحد  معم فنا و تنفيذية تهدف الا ( 8/11/2017)سج س ك ية الوافدي  التنظيما ل ك ية و اضيفت وحد  ستاباة 

ء سكاةة الك ية و وذب ال الب الوافدي  لاللتحاق بالب اسج الدرااية بالك ية والامط المتتم  لزيام   اعدامهم وإلعال

 زيام  سوارمها الذاتية و توثيق الاالقال الاقافية اق يميا وموليا وذلك س  خالل: 

خ ق قنوال فاالة وستتم   ل تواصط بي  الك ية وال الب الوافدي  ل تا ف ع ى احتياواتهم الدرااية وتذليط  -1

 عقبال املتحاق بالك ية.

 ب الوافدي .تقديم خدسال واعدام أةش ة ستميز  ل  ال  -2

 تذليط الاقبال التا تواوه ال الب الوافدو  والامط ع ى حط سشكالتهم.    -3

 اإلعالم والت ويج لكافة الب اسج الدرااية فا س ح تا البكالوريو  والدرااال الا يا التا تقدسها الك ية.    -4

 توثيق الاالقال بي  الك ية والمساتال التا يمية والاقافية األخ ى    -5 -

لَحقين ببرامج الدراسات العليا الطالب الوافدين بأعداد  فيما يلي بيان  وتتوزيعهم   2017- 2013خالل ستنواتالمؤ

 .على االقسام العلمية
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 الدرجة العلمية عدد الوافدين الجامعيالعام 

 تمهيدي ساوتتي  23 37 2013-2014

 ساوتتي  4

 مكتوراه 10

 ساوتتي تمهيدى  11 20 2014-2015

 ساوتتي  6

 مكتوراه 3

 تمهيدى ساوتتي  25 31 2015-2016

 ساوتتي  4

 مكتوراه 2

 تمهيدى ساوتتي  12 20 2016-2017

 ساوتتي  6

 مكتوراه 2

 تمهيدي ساوتتي  2 45 2018- 2017

 ساوتتي  36

 تمهيدي مكتوراه 2

 مكتوراه 5

 م2014-2013العام الجامعي 

 

 م

 

الدروة 

 الا مية

 أومالا

عدم 

الوافدي  

 مقيدي ال

عدم 

 الوافدي 

 

 

 الجنتية

 

 القتم الا ما

 

نتبة ال

% 

 - - - - - مب وسال 1

تمهيدي  2

 ساوتتي 

23 6 

 

رياضيال + ع م الحيوا  +ةبال +  ليبيا

 كيمياء
26% 

 %22 ع م حيوا +بنال +ويولوويا كويتا 5

 %48 كيمياء+ فيزياءرياضيال +  ع اقا 11

 %4 فيزياء اوري 1

 %100 رياضيال + حيوا  ليبا 4 4 ساوتتي  3

 %50 رياضيال + فيزياء ف ت ينا 5 10 مكتوراه 4

 %50 رياضيات + كيمياء ليبي 5

 

 

 

 

 م2015-2014العام الجامعي 

 

 م

 

الدرجة 

 العلمية

عدد  أجمالي

الوافدين 

 المقيدين

عدد 

 الوافدين

 

 

 الجنسية

 

 القسم العلمي

 

النسبة 

% 
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 - - - - - مب وسال  1

تمهيدى  2

 ساوتتي  

 –ع م حيوا   –رياضة  –ةبال  ع اقى  5 11

 فيزياء 

45% 

 %36 ع م حيوا  –رياضة  ليبى   4

 %9 ويولوويا  يمنى  1

 %9 ويولوويا كويتى   1

3 

 

 %33 حيوا   -ويولوويا كويتى  2 6 ساوتتي  

 %33 رياضة  –ةبال  ليبى  2

 %33 رياضة  ع اقى  2

 %66.6 رياضة  –حيوا   ليبى  2 3 مكتوراه 4

 %33.3 رياضة  ارمةى  1

 2016-2015العام الجامعي 

 

 م

 

الدرجة 

 العلمية

اجمالى عدد 

الوافدين 

 المقيدين

عدد 

 الوافدين

 

 

 الجنسية

 

 القسم العلمي

 

النسبة 

% 

 - - - - - مب وسال 1

تمهيدى  2

 ساوتتي 

 %76 –ع م حيوا   –رياضة  –كيمياء   ع اقى 19 25

 %4 فيزياء اوماةى 1

 %4 ع م حيوا  يمنى 1

 %16 ويولوويا -رياضة –كيمياء   كويتى 4

3 

 

 %50 ع م حيوا  –كيمياء  ليبى 2 4 ساوتتي 

 %50 ع م حيوا   -فيزياء ع اقى 2

 %100 ع م حيوا   -فيزياء ليبى 2 2 مكتوراه 4

 م2017-2016العام الجامعي 

 

 م
 

الدرجة 

 العلمية

اجمالى عدد 

الوافدين 

 المقيدين

عدد 

 الوافدين

 

 

 الجنسية

 

 القسم العلمي

 

 النسبة %

 - - - - - مب وسال 1

تمهيدى  2

 ساوتتي 

 –ع م حيوا   –رياضة  –ةبال   ع اقى 6 12

 فيزياء 

50% 

 %8.3 فيزياء اوماةى 1

 %8.3 ع م حيوا  يمنى 1

 16.6 ويولوويا  -رياضة    كويتى 2

 16.6 رياضة  –ةبال  ليبى   2

3 

 

 16.6 رياضة  ليبى 1 6 ساوتتي 

 %50 ع م حيوا   -فيزياء ع اقى 3

 2.3 ويولوويا  –حيوا   كويتى  2

 %50 ةبال ليبى 1 2 مكتوراه 4

 %50 فيزياء  ع اقى  1
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 م2018 - 2017العام الجامعي 

 

 م
 

الدرجة 

 العلمية

اجمالى 

عدد 

الوافدين 

 المقيدين

عدد 

 الوافدين

 

 

 الجنسية

 

 القسم العلمي

 

 النسبة %

 - - - - - مب وسال 1

تمهيدى  2

 ساوتتي 

 %100 ع م الحيوا  ع اقى 2 2

3 

 

 %2.7 ويولوويا يمنا 1 36 ساوتتي 

الكيمياء  –النيال  – ع م حيوا  -فيزياء ع اقى 29

 ال ياضيال -

80.5% 

 -ال ياضيال –النبال  –ع م الحيوا   ليبا 6

 ويولوويا

16.7% 

تمهيدي  4

 مكتوراه

 %100 ويولوويا كويتا 2 2

 %80 ويولوويا -رياضة –ع م الحيوا   ليبا 4 5 مكتوراه 5

 %20 ةبال ع اقا 1

 العليا:تقويم طالب الدراسات 

تاتمد الك ية فا تقويم طالب الدرااال الا يا ع ى واائط ستنوعة )تشمط اختبارال تح ي ية سع ةهاية الفصط الدرااا 

اختبارال  –اختبارال شفهية و عم ية فا حالة الدب وم – فا حالة الدب وسال والتنوال التمهيدية ل ماوتتي  و الدكتوراه

 .ق المهارال المتتهدفة س  الب اسجقيبهدف تحراائط ع مية(   - مية ابحاث ع –سقامل ع مية  -تح ي ية 

 :          توزع درجات الدبلوم كما يلي -

 %40الام ا والشفها و أةش ة خالل الفصط الدرااا                       

 %60استحا  ةظ ي ةهابة الفصط                                                 

                                                                      --------------------      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               %                                                                             100المجموع                                                                        

 

 :          توزع درجات تمهيدي الماجستير و تمهيدي الدكتوراه كما يلي -

                   

 %100استحا  ةظ ي ةهابة الفصط                                                 

                                                                      --------------------      

 %   100المجموع                                                                 -

 .ل صد الدرواللتنظيم عمط امستحاةال ولدرااال الا يا با خاص لكوةت ويوود بالك ية  -

تا   وداول امستحاةال قبط سوعد امستحاةال بشه  تق يبا ألخذ رأي ال الب و التاديط وفقا ل مقت حال ثم تا    -

  الجداول النهائية قيط امستحاةال 

 و ياتمد س  سج س الك ية. يتم تشكيط أعضاء الكنت ول الخاص بب اسج الدرااال الا يا -

ت بيق آلية عدم تضارب  عسع بداية اإلستحاةال س لالكوةت ومهام وضوابط الامط الخاص بأعمال بيتم توزيع بيا   -

 المصالح بحيي م يشارك عضو هيئة التدريس فا أعمال اإلستحاةال إذا كا  لديه أحد األقارب حتى الدروة ال اباة 

 .لمد  خمس انوال  بها وامحتفاظيتم توثيق ةتائج ال الب وتأسينها  -

  .اإللكت وةالوحة اإلعالةال بإمار  الك ية وعب  سوقع الك ية د النتائج س  سج س الك ية ثم يتم إعالةها ع ى تاتم -
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و  الدرااةيةع ى سجالس األقتام الا مية المخت فة لكتابة تقاري  ع  المقة رال  امستحاةالتقوم الك ية با ض ةتائج  -

 خطط التصحيح لكل برنامج.

اثني  س  اااتذ  التخصص قد يكو  احدهم  س  ذال القتم الا ما بالك ية و االا مية  ئطااتشمط لجنة الحكم ع ى ال  -

مماط ل جنة ك )او أثني ( الى ااتاذ باإلضافةفا ذال التخصص  اماتااةة بممتح  واحد ع ى األقط س  خارج الجاساة

  .امش اف

 .راالة الدكتوراه كمت  ب لمنح الدروة بحاي  س  تشت ط الك ية ةش  بحي س  راالة الماوتتي  و -

 يالرضا طالب الدراسات الع

تقوم الك ية بااتقصاء رأي طالب الدرااال الا يا فا الب اسج و المق رال الدرااية المقدسة س  خالل عد  واائط  -

ااتبياةال و يأخذ فا  -لقاءال سياش   سع وكيط الك ية ل درااال الا يا و البحوث  –ساط صندوق الشكاوي 

 امعتبار ةتيجة اماتقصاء فا اتخاذ امو اءال التصحيحية ل تااسط سع ةقاط الضاف.

يحق ل الب الدرااال الا يا الةتظ م سة  النتيجةة خةالل ااةبوعي  سة  باةد إعالةهةا و يا ة  الة م ع ةى الةتظ م خةالل  -

 بوعي  ع ى األكا  س  خالل سكتب وكيط الك ية ل درااال الا يا.اا

 نقاط القوة

 لدى الك ية قواعد سا نة وسوثقة ل قبول بب اسج الدرااال الا يا. -1

 يوود عدم س  ب اسج الدب وم و الماوتتي  و الدكتوراه  ت با حاوة اوق الامط. -2

 .QAAP ل درااال الا يا  تبنت الك ية الماايي  امكاميمية  -3

 .وافد فا الدروال الا مية المخت فة 27يتجط عدم  -4

 نقاط الضعف

 فا تقييم ب اسج الدرااال الا يا بالك ية لت وي ها.سشاركة سحدوم    وشارك الخ يجي -1

 لجذب ورعاية الوافدي .فاالة عدم وووم أااليب و آلية   -2

 األدلة والوثائق

 الا يا.الالئحة الداخ ية لم ح ة الدرااال  -11/1

 الماايي  األكاميمية المتبنا . -11/2

 قائمة بب اسج الدرااال الا يا وعدم المقيدي  والمتج ي  والمجتازي  لكط سنها فا األعوام الاالثة التابقة. -11/3

توصيف ب اسج  الدب وم و تمهيدي الماوتتي  و تمهيدي الدكتوراه ) ستضمنة سصفوفة الب ةاسج التا يمةا /  -11/4

 الماايي  األكاميمية وسصفوفة الب ةاسج التا يما / والمق رال الدرااية(.

 تقاري  الم اواة الداخ ية والخاروية ل ب اسج التا يمية والمق رال الدرااية . -11/5

 تقاري  المق رال الدرااية والب اسج التا يمية. -11/6

 والبحوث.التقاري  التنوية لوكيط المساتة ل درااال الا يا  -11/7

قائمةةةة بةةةاألوهز  والمةةةوارم المتةةةوف   ل بحةةةي الا مةةةا والدرااةةةال الا يةةةا ) باألقتةةةام الا ميةةةة والوحةةةدال  -11/8

 والم اكز(.

 ةماذج أوراق امستحاةال التح ي ية. -11/9

 ل الب الدرااال الا يا . (Portfolios)عينة س  س فال اإلةجاز  -11/10

 يا وعينة س  أوراق اإلوابة.وثائق كنت ول الدرااال الا  -11/11
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 أموال قيا  آراء طالب الدرااال الا يا )ةموذج اماتقصاء(. -11/12

 :  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة12معيار 

 

المؤسستة تحتترص علتى تلبيتتة احتياجتتات وأولويتات مجتمعنتتا المحتيط وتعمتتل علتتى تنميتة البيئتتة وتقتتوم 

صنع القرار وأنشطتها المختلفة، وتحترص علتى قيتاس آراء  المؤسسة بتفعيل المشاركة المجتمعية في

 المجتمع عن الخدمات واألنشطة التي تقدمها.

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئياً 

غير 

 مستوف

   √ للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة . .1

   √ البيئة.للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية  .2

للمؤسسة أنشطة متنوعتة موجهتة لتنميتة البيئتة المحيطتة بهتا وخدمتة  .3

 المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته.

√   

للمؤسستتة آليتتات لتمثيتتل فاعتتل لألطتتراف المجتمعيتتة فتتي صتتنع القتترار  .4

 ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ برامجها.

√   

واالستتفادة متن النتتائج للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع  .5

 في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

√   

 يقات الكليةتعل

تح ص الك ية ع ى ت بية احتياوال المجتمع المحيط س  خالل سا تماراةه سة  أةشة ة و سةا تقدسةه سة  خةدسال ، كمةا  -

 تح ص الك ية ع ى قيا  رضا المجتمع المحيط.

 خطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة

م  يتم ستاباة اةجازهةا موريةا و يقةدم  2018 – 2015 البيئة وتةسية السوتسع خمسة سوال فا ساتمد  ل ك يةيوود خ ة  -

التيد اماتاذ الدكتور/ وكيط الك ية لشئو  خدسة المجتمع و تنمية البيئة تق ية  اةنوي عة  امةشة ة التةا تمةت خةالل 

 التنة. 

 س  خدسال.  بما يمك  أ  تقدسه الك ية ل مجتمعة و التا يف يتم ةش  الخ ة ع ى سوقع الك ية املكت وةا ل توعي -

ل ك يةةة و  ستضةةمنة فةةا الخ ةة التنفيذيةةة ل خ ةةة اماةةت اتيجية    هةةااحتياوةةال المجتمةع المحةةيط و  تبنةى الخ ةةة ع ةةى -

الخ ةةة التنفيذيةةة الخاصةةة بخدسةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة تاكةةس ايااةةال الك يةةة كمةةا ا    ستوافقةةة سةةع خ ةةة الجاساةةة

ويتم تحقيق ذلك عة  ط يةق تةدعيم التاةاو  بةي  ق ةاع شةئو  البيئةة بالك يةة وباةض  ةحو المجتمع، والبحايةالتا يمية 

داةية ل قة ى، وتنفيةذ ساط سحافظة الش قية، وعقد ب وتوكومل تااو  سع المجتمع المحيط، وعمط زيارال سيالهيئال 

  .المستم ال و الندوال و ورش الامط و المشاركة فا سه وا  البيئة التنوي و القوافط الخي يةو تنظيم  قوافط

 تاباةةة لوكيةةط الك يةةة لشةةئو  البيئةةة و خدسةةةو إمارال سةة  خةةالل وحةةدال تةةنظم أةشةة ة خدسةةة المجتمةةع و تنميةةة البيئةةة  -
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 : كالتالا المجتمع وها

 

  العالقات العامةإدارة 

 س  سهام اإلمار :

 تنتيق المستم ال  .1

 إعدام س تقيال التوظيف .2

 الدعاية وامعال  .3

 امتصامل المباش   و ي  المباش   بمدي ي الش كال .4

 مركز البحوث و الدراسات العلمية 

 أنشطة مركز البحوث و الدراسات

 العلوم جامعة الزقازيقبكلية  بروتوكوالت التعاون المقدمة من مركز البحوث والدراسات

 م. 2015بنال عام  -ب وتوكول تااو  سشت ك بي  ك ية الا وم ووحد  التباحة بك ية الت بية ال ياضية  -1

ب وتوكول تااو  سشت ك بي  ك ية الا وم وةامي الش قية ال ياضا بخصوص امش اف ع ا حمام التباحة  -2

 م.2015بالنامي عام 

ا وم واساة الزقازيق والهيئة القوسية ل ا و  المادةية والمتاحة الجيولووية ب وتوكول تااو  سشت ك بي  ك ية ال -3

 م.2015عام 

 م.2015ب وتوكول تااو  بي  ك يتا الزراعة والا وم بجاساة الزقازيق عام  -4

-1-17ب وتوكول تااو  بي  ش كه كمبيوتك وك يه الا وم واساه الزقازيق بشأ  سااسط المحاكاه فى الفيزياء  -5

2016. 

توكول تااو  بي  وزار  الثار ستما ة فا المتحف القوسا لآلثار و ك ية الا وم واساة الزقازيق بشأ  تيامل ب  -6

 م.20120 – 2017الزيارال و عقد مورال تدريبية ل  الب و امش اف المشت ك ع ى ال اائط الا مية عام 

الزقازيق بشأ  التدريب الصيفا ل  الب و ب وتوكول تااو  بي  هيئة الموام النووية و ك ية الا وم واساة  -7

امش اف المشت ك ع ى ال اائط الا مية و عقد مورال تدريبية ل  الب و الخ يجو  و تبامل الزيارال سع 

 م.2020 -2017أعضاء هيئة التدريس عام 

 - 2013العام الجامعي بيان بالتحاليل العلمية المقدمة من مركز البحوث والدراسات بكلية العلوم جامعة الزقازيق منذ 

 2017-2016حتى  2014

 التاريخ القائم بالنشاط نوع االستشارة م

تح يط عينة كيميائية سقدسة س  ش كة النيط ل خدسال  1

 الصناعية

م/ صالح 

 عبدالوةيس
11/4/2013 

سااي   لمح ول حمض سام  بوتاايوم هيدروكتيد  2

 4،5،6،7الا  PHحتا تصط قيمة 

 6/11/2013 الا ومسااسط ك ية 

ط ب سقدم س  مكتور اااسة رؤوف ش كة فيت  3

و ي  بامط سااي   سح ول بوتاايوم هيدروكتيد 

 4،5،6،7الا PH حتا تصط قيمة 

 10/11/2013 م/ عاطف عاس 

 13/11/2013 ك ية الا وم تح يط عينة كيميائية سقدسة س  ش كة فيت و ي  4

 16/2/2014 ك ية الا ومسحمد لتا يف ط ب سقدم س  التيد / سص فا ساه   5
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 عدم اربع عينال ف  ية

ط ب سقدم س  ش كة ساات  اي فا لتايي  ةتبة  6

عناص  الصوميوم والبوتاايوم والما نيتيوم 

 والكالتيوم بالاينة المح ية المقدسة

 16/2/2014 ك ية الا وم

ط ب سقدم س  ش كة فيت و ي  بخصوص ط يقة  7

 شفاف بدو  ت ايبتصنيع س كب لمح ول 

 6/2014/ 9 م/ عاطف عاس 

تح يط عينة سياه س  حمام التباحة بنامي الش قية  8

 ال ياضا وبيا  سدي ةتبة المكوةال الخاصة به

 7/12/2014 قتم الكيمياء

 –عينه سياه س  ب ده سيت الق شى س كز سيت  م   9

 الدقه يه 

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
11-7-2016  

عينه ع ور س  ش كه كارسا لمكتبال ال ام  10

 وال ائحه

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
21-2-2016 

 –عينه سياه س  ب ده سيت الق شى س كز سيت  م   11

 الدقه يه

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
23-5-2016 

ااتخالص سامه التي يكا س  عينه قش ارز ل متتام   12

 عمام عدةا  سص فى

البحوث س كز 

 والدرااال الا ميه
28-4-2016 

تحويط عينه قش ارز الى عجينه ورق ل  ب سحال  13

 س  التك تي  الاام المتاعد لمحافظه الش قيه

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
22-5-2016 

تح يط عينه سياه ل مواط  عاطف ع ى التايد  14

 الاشماوى س  سيت  م 

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
11-7-2016 

تح يط عينه سياه ل مواط  عاطف ع ى التايد  15

 الاشماوى س  سيت  م 

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
17-8-2016 

تح يط عينه ع ور لش كه كارسا سكتبال ال و   16

 وال ام وال ائحه

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
10-3-2016 

قيا  النشاط الضد حيوى لاالثه عينال سنظفال  17

 ةيوكيميتال الفيوم 

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
23-12-2016 

تح يط عينه سياه ل مواط  عاطف ع ى التايد  18

 الاشماوى س  سيت  م 

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
23-1-2017 

تح يط عينه سياه ل مواط  عاطف ع ى التايد  19

 الاشماوى س  سيت  م 

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
27-2-2017 

تح يط عينه سياه ل مواط  عاطف ع ى التايد  20

 الاشماوى س  سيت  م 

س كز البحوث 

 والدرااال الا ميه
6-3-2017 

تح يط عينه سياه ل مواط  عاطف ع ى التايد  21

 الاشماوى س  سيت  م 

س كز البحوث 

       والدرااال 

 الا ميه

15-3-2017 

 

 البيئة التي نظمها مركز البحوث و الدراسات العلمية مؤتمراتحصر ل

المستم  الدولا الخاسس "الت بيقال  الحيوية وعالقتها بالغذاء والدواء فا سجال ع وم النبال  .1

 م.2010 والميك وبيولووا" اب يط 

 م.2012 "صياةة الموارم ال بياية وحماية البيئة"  المستم  الدولا التابع لا وم البيئة  .2

المستم  الدولى الااس  لا وم البيئة بانوا  " الموارم ال بياية والتنمية المتتداسة "المناقد يوم األربااء الموافق   .3

 م.2013يوةية  26

الذي عقد ل اام التااع ع ا التوالا فا رحاب ك ية الا وم واساة  2014المستم  الدولا التااع لا وم البيئة   .4

 الزقازيق بانوا  "الموارم ال بياية والتنمية المتتداسة".
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اعه المستم  الدولا الااش  لا وم البيئة بانوا  "ال اقة المتجدم  والتنمية المتتداسة ل حفاظ ع ا البيئة فا ق .5

 م .26/7/2015التيمينار الكب ي بك ية الا وم واساة الزقازيق يوم األحد الموافق 

لمستم  الدولا الحامي عش  لا وم البيئة بانوا  "الا وم األاااية وت بيقاتها لحماية البيئة والتنمية المتتداسة"  .6

 .م2016-7-17بتاريخ 

وت بيقاتها ل حفاظ ع ى البيئه " ب حاب ك يه   وم امااايهالمستم  الدولى الااةى عش  لا وم البيئه بانوا  "الا .7

 م2017الا وم بتاريخ 

 م2017-2015النشر العلمي خالل الثالث سنوات 

 إصدار و ةش  عدم خاص ببحوث المستم  الدولا الااش  لا وم البيئة بانوا : -1

م، إصدار س كز البحوث و  2015يويول 27-26ال اقة المتجدم  و التنمية المتتداسة ل حفاظ ع ى البيئة بتاريخ 

 واساة الزقازيق. –ك ية الا وم  -الدرااال الا مية

م. إصدار س كز  2015( بتاريخ ميتمب   Biochemical Lettersإصدار و ةش  الادم الااش  س  سج ة ) -2

 واساة الزقازيق. –ك ية الا وم  -البحوث و الدرااال الا مية

 لا وم البيئة بانوا :  المستم  الدولا الااشإصدار و ةش  عدم خاص ببحوث  -3

م، إصدار س كز 2016يوليو 17-16الا وم األاااية و ت بيقاتها لحماية البيئة و التنمية المتتداسة بتاريخ  

 واساة الزقازيق. –ك ية الا وم  -البحوث و الدرااال الا مية

م. إصدار 2016( بتاريخ ميتمب  Biochemical Lettersإصدار و ةش  الادم الحامي عش  س  سج ة ) -4

 واساة الزقازيق. –ك ية الا وم  -س كز البحوث و الدرااال الا مية

إصدار و ةش  عدم خاص ببحوث المستم  الدولا الااةا عش  لا وم البيئة )تحت ال بع( بانوا : الا وم  -5

ك ية  -و الدرااال الا ميةم ، إصدار س كز البحوث 16/7/2017األاااية و ت بيقاتها لحماية البيئة بتاريخ 

 واساة الزقازيق. –الا وم 

( إصدار س كز Biochemical Lettersم.( س  سج ة )2017واري إو اءال ةش  الادم الااةا عش  )عدم -6

 واساة الزقازيق. –ك ية الا وم  -البحوث و الدرااال الا مية

  و تنمية البيئة إدارة شئون خدمة المجتمع 

المجتمع وتنمية البيئة امش اف الفنا وامماري ع ا سكتب التيد اماتاذ /وكيط الك ية لشئو  تتولا امار  شئو  خدسة 

 :اخدسة المجتمع و تنمية البيئة  و س  سهاسه

 اعدام خ ط المش وعال والدرااال الت بيقية وحفظ س فال سشاريع البيئة بالك ية وستاباة سدي اةجازها. – 

 الخب ال وامبحاث  بك ية الا وم واساة الزقازيق  بأةواعالتنتيق سع سدي ي الش كال  -

 امتصامل الخاروية وتنتيق المستم ال والندوال وورش الامط واصدار ةش ال التوعية والتنتيق ل قوافط البيئية  -

 وحدة إدارة األزمات و الكوارث 

 س  سهام الوحد :

 الكوارث سواوهه ع ا والطالب الااس ي  وتمريب الثقافا الوعا ةشر .1

 مورية بطريقة والسااسل السباةا فا والاالسة امس  عواسل سراواة .2
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 والاالسة امس  باحتياطال الطالب توعية .3

 إعدام خ ة سواوهة األزسال والكوارث   .4

   والكوارث امزسال سواوهه فا تاتخمم التا والسامال اموهز  وتطوير وصياةة اتكسالستاباة ا .5

 والكوارث األخ ى س  خالل خ ة سحكمة لذلك.التص ف الفوري فى حامل الح ائق  .6

 تحقيق امس  والتالسة لمنتوبا الك ية س  خالل تا يمال ساد  بذلك وسا نة بمااسط الك ية. .7

 وحدة متابعة الخريجين 

 س  سهام الوحد  -

 .وهال الامط المخت فةإعدام قاعد  بياةال ل خ يجي   -1

سشه    -الخ يجي  ووماية خ يجا ك ية الا وموحد  ستاباة و اإلعال  ع  اةش ة  تا يف الخ يجي  -2

 .29/5/2005 ( بتاريخ1562)ب قم

التواصط سع الخ يجي  وإعالسهم بأةش ة الك ية وأةش ة وماية الخ يجي  ع  ط يق الموقع املكت وةا  -3

 ل وحد  و الك ية.

 توفي  ب اسج ستنوعة إلعدام ال الب والخ يجي  لتوق الامط. -4

 بية ل خ يجي .تنظيم ب اسج ومورال تدري -5

 تنظيم س تقى التوظيف التنوي لخ يجا الك ية  -6

 تنوي ل خ يجي  بالتنتيق سع وماية الخ يجي .التنظيم الحفط  -7

إعالم الخ يجي  باألةش ة اموتماعية بالك ية ساط ال حالل والندوال و ي ها و معوتهم ل مشاركة فا هذه  -8

 خ يج والك ية.األةش ة حتى يكو  هناك ارتباط وتواصط ستتم  بي  ال

إعدام ااتبياةال مات الع رأى المساتال فا خ يجا ك ية الا وم ل وقوف ع ى سدى رضاء المساتال ع   -9

ستتوى الخ يج والوقوف ع ى ةقاط الضاف و التهديدال ل امط ع ى ت وي  الب اسج الدرااية بالك ية و 

 تحتينها.

لهةةذه اماةةتبياةال ل تاةة ف ع ةةى سةةدى رضةةاء وااةةتفام  إعةةدام ااةةتبياةال حةةول أةشةة ة الوحةةد  وعمةةط تح يةةط -10

الخةة يجي  وسساتةةال الامةةط المخت فةةة عةة  هةةذه األةشةة ة والامةةط ع ةةى ت ةةوي  أماء الوحةةد  فةةا ضةةوء تح يةةط هةةذه 

 اماتبياةال

 م(2017-2016نشاط وحدة متابعة الخريجين جمعية الخريجين خالل عام )

 م. 20/1/2016( بتاريخ 1سحض  اوتماع الجماية رقم ) -1

م. وو افق ع ى إعدام مرااة لقيا  رضا األط اف 13/2/2016( بتاريخ 2سحض  اوتماع الجماية رقم ) -2

 واساة الزقازيق. –المجتماية ع  خ يجا ك ية الا وم 

 م. 14/3/2016( بتاريخ 3سحض  اوتماع الجماية رقم ) -3

 م. 17/4/2016( بتاريخ 4سحض  اوتماع الجماية رقم ) -4

 م. و تم الموافقة ع ى تنظيم رح ة ألعضاء الجماية ل قاه  . 7/5/2016( بتاريخ 5سحض  اوتماع الجماية رقم ) -5

-2015مفاة  –م. و تم فيه امعدام لحفط الخ يجي  11/6/2016( بتاريخ 6سحض  اوتماع الجماية رقم ) -6

 م.2016

لتك يم األوائط و الخ يجي  بقاعة م.20/9/2016تنظيم حفط الخ يجي  و يوم الخ يجي  التنوي بتاريخ  -7

 امحتفامل الكب ى بالجاساة.
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م  و ةتج عنه اراال سجموعة س  خ يجا الك ية باد سوافقة أ.م./ عميد 20/11/2016س تقى التوظيف بتاريخ  -8

الك ية إلى وهال سجتماية سخت فة ساط ش كة سياه الش ب و الص ف الصحا و أكاميمية و ي  ل غال و ةظم 

 ل و  ي ها. الما وسا

أ.م. احمد  ألقاهام 5/3/2017تنظيم ةدو  ع  اااايال البحي الا ما و كيفية كتابة التي   الذاتية بتاريخ  -9

 واساة الزقازيق. –عتكور  بك ية الا وم 

المجتماية لامط ستح بيئا ألخذ ال أي فا رؤية و راالة الك ية  و اإلعدام ل خ ة  لألط افتتظيم س تقى  -10

 م.22/5/2017م بتاريخ 2023-2018امات اتيجية 

حص  شاسط ل  اائط الا مية ذال الاالقة بالبيئة س  كةط الخصصةال بالك يةة فةا إطةار ااةتكمال قاعةد  بياةةال   -11

 ية البيئة.خ يجا الك ية مورهم فا خدسة المجتمع و تنم

 التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة: 

 الق اعال المتتهدفه بالتوعية )ال الب / أعضةاء هيئةة التةدريس  و توود ب اسج ل توعية بخدسة المجتمع وتنمية البيئة

 .وسااوةيهم / الااس ي  / األط اف المجتماية (

تم عقد ةدوال ع  و س  اسا ة ذلك  صقالس ويال وس إعدام ةدوال وورش الامط وتنفذ ب اسج التوعية ع  ط يق عقد 

 .الص ف الصحى والمخ فال واألس اضساالجة سياه  و المحافظة ع ى سياه الش ب وسخاط  التدخي  واممسا ،

  باالنشطة المختلفة لخدمة المجتمع: بيانو فيما يلي 

فتتي الخمتتس ستتنوات  البيئتتة بالكليتتةالتتدورات التدريبيتتة وورش العمتتل والمحاضتترات العامتتة التتتي نظمهتتا قطتتاع  -1

 االخيرة.

 نوع النشاط عنوان النشاط  تاريخ النشاط

 سحاض   سحاض   ع  الزمزل  2013يناي   

 سحاض    سحاض   ع  الناةوتكنولووا 2013فب اي  

 سحاض ه  سحاض   ع  ال ب والتحنيط  فا سص  القديمة  2013سار  

 ةدو  الا و  امث ية فا سحافظه الش قية تدوي  القماسه   2012اب يط 

 ةدو  التكنولوويا الحيويه االح ذو حدي   2013اب يط 

 ةدو  اماتفامه س  المخ فال الزراعية  2013ابتمب  

 سحاض   سحاض   ع  تح يط سيك وبا لمياه الش ب 2013اكتوب  

 سحاض   الحيويةسحاض    ع  التحاليط الكيميائيه  2013ةوفمب  

 سحاض   سحاض   ع  الاالج الشااعا ل ت طا   2013ةوفمب  

 سحاض   سحاض   ع  سجامل الامط لخ يجا الك ية  2013ميتمب  

 ورشة عمط ورشة الامط الدولية  بانوا  " تغيي  المناخ وامس  الغذائا " – 24/1/2013

مور  تدريبية فا الحااب املا وامحصاء ال ياضا بقتم  10/3/2013

 ال ياضيال 

 مور  تدريبيه

 ةدو  سنها  اماتفام سش وعال تدوي  المخ فال الزراعية وكيفية  17/3/2013

 ةدوه ةدو  ع  اطفال بال سأوي 25/3/2013

 موره تدريبيه مور  الميك واكوب املكت وةا 29- 2013/4/28

 ةدوه ع   سحو امسيه والب الة ةدوه 2013/5/15

 ةدوه ةدو  ع  تأهيط الشباب لتوق الامط  2013/5/15

 ةدوه ةدو  ع   الاشوائيال فا سحافظة الش قية 2013/7/8

 موره تدريبية الاواسط البيئية ع ا الثار  الدور  التدريبية لتأثي 6- 2/2/2014
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26/3/2015- 

30/3/2015 

الدور  التدريبية الااةية فا مور التقنيال الحدياة فا عزل وتا يف 

 الكائنال الدقيقة المت فة ل ت اث  امث ي وط ق الاالج والصياةه

 مور  تدريبية

 سحاض   اخ ار التدخي  واض ار اممسا  وكيفية الوقايه  23/4/2013

 سحاض   مور الهنداة الوراثية فا خدسة المجتمع 22/4/2013

 ةدوه المقاييس الا مية لمياه الش ب الصحية 15/9/2015

 ةدوه المحافظه ع ى سياه الش ب 2015

 ةدوه سخاط  التدخي  واممسا  2015

 موره تدريبيه موره الما وساتيه الحيويه بامشت اكمع ك يه الزراعه 31-12-2015

موره بالما وساتيه الحيويه بوحده الما وساتيه الحيويه بك يه  3-1-2016

 الزراعه 

 موره تدريبيه

سحاض ه عاسه  مور تقنيال الناةو فى صناعه البت ول 15-11-2016

 بقتم الجيولوويا

 ةدوه اخالقيال الامط وسكافحه الفتام اممارى 20-12-2016

 ةدوه التواصط لدى الكائنال الحيهلغه الحيوا  مرااه فى بيولوويه  11-3-2017

 اعدام التي ه الذاتيه وكيفه النش  موليا )ومايه الخ يجي ( 20-3-2017

 م.أحمد عتكوره

 ةدوه

 موره تدريبيه تحاليط الكيمياء الحيويه والمناعه واماتزراع الميك وبى 21-3-2017

 زياره ع ميه  زويطزياره ع ميه ل االم أ.م.سص فى التيد رئيس سدينه  13-9-2017

 

 م حتى االن2015ية و قياس األثر البيئي و خطة االلتزام البيئي للمصانع  منذ يناير ئدراسات بي -2

 المبلغ)جنيه( نوع الدراسة عنوان الدراسة تاريخ النشاط م

ك 750قيا  أث  بيئا ا اتية بخار  18/7/2016 1

 ش قية. -بكفور ةجم،مي ل ةجم

 1000 أث بيئا 

مرااة بيئية لكتار  بالاتيك  19/9/2016 2

بالمحتمة، اماماع ية لألاتاذ  

 /حورية عبد الحا ع ا.

 1000 تقني  اوضاع بيئية

مرااة التزام بيئا لورشة حدام   28/7/2017 3

 -حا ثا  -بازبة الكوةت شديد

الزقازثق ل مواطنة راوية صالح 

 صالح.

 1000 التزام بيئا

التزام بيئا لمخبز ةصف آلا مرااة  28/8/2017 4

سدينة -يق ية سشتول القاضا

 الزقازيق ل مواط  احمد ةافع عم ا 

 1000 التزام بيئا

  للكلية مستاهمات فتي خدمتة المجتمتع داختل و ختارج الجامعتة متن ختالل وحتداتها ذات الطتابع الختاص و متن ختالل

 على النحو التالي: الممارسات المهنية ألعضاء هيئة التدريس

 لميةاهووهةاز شةئو  البيئةة والهيئةة الااسةة  سع الجهال الخدسية بالمحافظة ساةط سدي يةة الت بيةة والتا ةيمالك ية تااو  ت -

الشةة ب بالشةة قية وذلةةك لت ةةوي  وت بيةةة احتياوةةاتهم سةة  خبةة ال اماةةاتذ  فةةى الك يةةة وعمةةط ةةةدوال تاقيفيةةة وع ميةةة 

 .فى حط المشكالل الا مية التى تواوههم همة االمجامل والمت هذهامبحاث فى  بأحدثواسدامهم 

و فيما ي ا بيا  بالمشاركة فا القوافط البيئية لق ي تشارك الك ية فا القوافط الخي ية لق ى المحافظة لتوعية امهالا  -

 . 2017- 2016سحافظة الش قية ضم  سه وا  البيئة التنوي خالل الاام الجاساا 
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 السنوية بجامعة الزقازيققوافل بيئية ضمن مهرجانات البيئة 

 التاريخ نوع النشاط أسم النشاط م

محاضرة عامة عن آلية حديثة  1

لتدوير المخلفات ألقاها أ.د. فتحي 

 ياسين

محاضرة استرشادية ضمن مهرجان 

 البيئة الثالث عشر

27/3/2016 

مشروع مقدم من أل.دز عالء تركي في  مشروع الدهانات الفوسفورية 2

 البيئة الثالث عشرإطار مهرجان 

27/3/2016 

مركز  2قافلة بيئية لقرية بحر البقر قوافل 3

 الحسينية

5،6/4/2016 

قافلة بيئية لقرية القصبي مركز صان  قوافل 4

 الحجر

12/4/2016 

مركز أوالد  قافلة بيئية لقرية تلراك قوافل 5

 صقر

20/4/2016 

 6/3/2017 مدينة فاقوس-جهينةقافلة بيئية لقرية  قوافل 6

مدينة ديرب  -المجففقافلة بيئية لقرية  قوافل 7

 نجم

9/3/2017 

مدينة –قافلة بيئية لقرية ميت ربيعة  قوافل 8

 بلبيس

15/3/2017 

 -شنبارة الميمونة قافلة بيئية لقرية قوافل 9

  مدينة الزقازيق

7/4/2017 

 أنشطة خدمة المجتمعمشاركة اعضاء هيئة التدريس في 

بتاريخ  1228عضو لجنة البيئة و ال اقة، بق ار سحافظ الش قية رقم  –أ.م. ومال عبد الازيز عنا   -1

 م.2/11/2015

 سحافظة الش قية. –تشت ك الك ية فا تدريب الكوامر البش ية بش كة سياه الش ب و الص ف الصحا  -2

سياه الش ب و الص ف الصحا امش اف ع ى اختيارال المتقدسي  لوظيفة كيميائا و سيك وبيولووا بش كة  -3

 بمحاق ة الش قية.

ل مشاريع اماتامارية التا تحول س  سحافظة الش قية و سنها سصاةع الورق بدي ب ةجم،  القيام بالدرااال المبدئية -4

 سش وع الغاز ال بياا و المكافال البت ولية لش كة ماةه  از سص .

عة بالمحافظة لداراة سشك ة الم وحة فا المياه و الت بة ورش عمط سع وهاز شئو  البيئة و سدي ية ال ي والزرا -5

 الزراعية ا.م/ خالد سحمد اايد قتم الجيولوويا

 او اء مرااال الت بة و المياه بموقع سح ة ال اقة الشمتية المقت حة بمدينة الحتينية ا.م/خالد سحمد اايد -6

 الش قية.اشت اك خب اء الك ية و الجاساة فا ال جنة الا مية لمحافظة  -7

 واساة الزقازيق ك جنة ااتشارية لماالا سحافظ الش قية. –سشاركة لجنة س  ك ية الا وم  -8

قيام س كز البحوث و الدرااال الا مية بالك ية بامط مرااال امث  البيئا و كذلك املتزام البيئا ل مصاةع المقاسة  -9

 بمحافظتا الش قية و اماماع ية.

ال لتكك حديد سص  لمكافحة ةباتال البوص و الااقوب بجاةا قبال التكك القيام بالدرااال و اماتشار -10
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 الحديدية.

 قيام س كز البحوث و الدرااال الا مية بامط ش ائح ع مية ل جاساال الخاصة و  ي ها. -11

تقديم الدرااال و اماتشارال لماالجة سياه حمام التباحة بكط س  ةامي الش قية ال ياضا و ك ية الت بية  -12

 واساة الزقازيق. –بنال –ية ال ياض

 : أنشطة الكليةمشاركة األطراف المجتمعية في 

و  2017-2016خةةالل الاةةام فةةى سج ةةس الك يةةة النوويةةة  هيئةةة المةةوامو رئةةيس سةةدي  ساهةةد بحةةوث البتةة ول يشةةارك  -

 م2017-2018

الدرااةة التةى أو تهةا الك يةة لقيةا  رضةاء  سة  تبةي تقوم الك ية بدرااال مورية ع  رأي المجتمةع فةا الخة يج و  - -

، حاوة الخ يج مكتتاب سهةارال تكنولوويةة ت بيقيةة، وقةد أولةت الك يةة 2016المجتمع ع  خ يج الك ية فى فب اي  

و كةذلك تةم تاةديط  2016فةى مئحةة الدرااةال الا يةا الجديةد   مب وسةال سهنيةةاضةافة بة اسج  تةماهتماسا بهذا األس  و

 .سع ست  بال اوق الامط لتوائمالماوتتي  و الدكتوراه  سق رال تمهيدي

الشة ب  لميةاهشارك امط اف المجتمايةة المخت فةة فةى تةدريب طةالب الك يةة فةى أسةاك  الامةط ساةط الشة كة الااسةة ي -

و س كةز والص ف الصحى بالش قية والمتتشفيال الخاصة والحكوسيةة بمحافظةة الشة قية والشة كة الااسةة ل بتة ول 

 . تحاليطلاسط اوسات ول و الم كز القوسا ل بحوث بحوث الب

تشارك األط اف المجتماية فى عيد الخ يجي  وس تقى التوظيف حيةي ياقةد اةنويا حفةط لخ يجةى الك يةة ويةدعى لةه   -

 امط اف المجتماية المخت فة ذال الص ة. 

 تشارك األط اف المجتماية بال اي فا صيا ة رؤية و راالة و أهداف الك ية . -

 رضا االطراف المجتمعية  :   

 اتخاذلالاتفام  سنها فا  تح ص الك ية ع ى تح يط و تقييم ستتوى رضا امط اف المجتماية و سنظمال اوق الامط -

الق ارال و امو اءال التصحيحية المناابة لتحتي  ستتوى الخ يجي  و قدرتهم ع ى المنافتة فا اوق الامط و 

 المقدسة.زيام  فاع ية الخدسال المجتماية 

مرااة ع  احتياوال  س  خالل عمط ك يةيتم قيا  رضا امط اف المجتماية ل خدسال المجتماية التى تقدسها ال -

ع   المجتمايةثم اات الع ال أي ع  رضا امط اف  البيئة وتةسية السوتسع خمسةالمجتمع المحيط لوضع خ ة 

 ثم إو اء ستتوى الخ يجي  و الخدسال المقدسة ل مجتمع المحيض س  خالل عقد لقاءال و سقابالل و ااتبياةال 

و الخ يجي  و الف ص و التهديدال المحتم ة و اتخاذ  تحديد ةقاط القو  و الضافاماتبياةال ل لهذه إحصائاتح يط 

 امو اءال المناابة ل تصحيح.

 كما ي ا:   س  ةتائج التح يط امحصائى والتقييم لنتائج اماتبيا تقوم الك ية باماتفام -

حيي يتم امتفاق سع وهال التوظيف ع ى توفي  اساك  ل تدريب الصيفا ل الب المتتوى الاالي كما يأخذ فا   .1

 امعتبار سالحظال وهال التدريب ع  ال الب المتدربو . 

ا فا او اء الجزء الام ا الخاص ب اائط الماوتتي  و توف  باض وهال الامط ف ص ل الب الدرااال الا ي .2

و اماتفام  س  ال اائط الا مية فا حط المشكالل التا  الدكتوراه س  خالل امش اف الا ما المشت ك

    تواوههم.

  توف  باض وهال الامط ف ص لتايي  الخ يجي  خاصة المدربي  فا ذال الجهة. .3
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 نقاط القوة

 فيذها موريا.نت ة يتم ستاباة سا نة لخدسة المجتمع و تنمية البيئتوود خ ة ساتمد  و  -1

تم توفي  واائط األسا  ل مااسط ساط طفايال الح يق و خ اطيم المياه فا إطار ااتكمال ةظام األسا  فا  -2

 المااسط. 

وتنمية فى سجال خدسة المجتمع  الا مية قيام الك ية س  خالل س كز البحوث والدرااال بتقديم اماتشارال -3

 البيئة. 

 تنظم الك ية سستم ا ل بيئة بصفة مورية كط عام و اةتهت مورته الااةية عش  و سا   ع  الاالاة عش . -4

يقدم قتم ال ياضيال بالك ية ب ةاسج تدريبا ع ا الحااب اللا ل الب الدرااال الا يا لمخت ف تخصصال  -5

 ك يال الجاساة.

الجاساة و تقوم الك ية أثناء المستم  بزيارال سيداةية لباض  مهتنظيشارك فا سه وا  البيئة التنوي الذي  -6

سياه ت ع و ص ف زراعا( و تح ي ها لمتاعد  األهالا و  –ق ى المحافظة و ومع عينال بيئية سخت فة ) سياه ش ب 

 المحافظة ع ى االستهم الصحية و البيئية.

 بالك ية و يتم تك يم اوائط امقتام الا مية بالك ية.تحتفط الك ية انويا بايد الخ يجي  س  خالل راب ة الخ يجي   -7

  مرااة ع  مور امار  شئو  خدسة المجتمع وتنمية البيئه واحتياوال المجتمع المحيطيوود  -8

 نقاط الضعف 

 .تنفيذية لها سحدومية تفايط وحد  امار  األزسال والكوارث وعدم وووم خ ة  -1

 والمساتال ذال الص ة وارباب الامط واصحاب المص حة.م توود وحد  اتصال فاال بالمجتمع المدةا  -2

 م توود آليال لما فة رأي المتتفيد النهائا ع  اةش ة الك ية فا سجال خدسة المجتمع. -3

سحدومية ت بيق البحوث الا مية ألعضاء هيئة التدريس بالك ية لادم وووم ةظام فاال لالتصال بي  الك ية وسنظمال  -4

 األعمال.

 .ل الوحدال ذال ال ابع الخاصضاف تتويق خدسا -5

 عدم وووم مرااة ع  سدى اقبال اوق الامط ع ى خ يجا الك ية. -6

 ضاف سشاركة امط اف المجتماية فى اعدام وت وي  الب اسج التا يمية. -7

 

 األدلة والوثائق

 ل مساتة ) الجزء الخاص بخ ة خدسة المجتمع وتنمية البيئة(. امات اتيجيةالخ ة  -12/1

 قائمة بالخدسال واألةش ة المجتماية التا قاست بها المساتة خالل األعوام الاالثة التابقة. -12/2

 وثائق اتفاقيال التااو  / الش اكة سع الجهال المهنية. -12/3

 ال وائح الداخ ية ل وحدال والم اكز ذال الص ة وتقاري ها التنوية. -12/4

 سما و المجتمع ، وةماذج س  سحاض  اوتماعاتها. قائمة بالمجالس / ال جا  التا شارك فيها-12/5

 التقاري  التنوية لوكيط الك ية لخدسة المجتمع وتنمية البيئة. -12/6

 التقاري  التنوية لوكيط الك ية لشئو  التا يم وال الب ) القتم الخاص بالمشاركة المجتماية(. -12/7

 ةماذج ااتقصاءال ال أي المووهة ل مجتمع. -12/8
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