ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ

ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
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مقدمة
يتقــدم فريــق اعــداد الخطــة الاســ"!اتيجية بأســم ايــات الشــكر والعرفــان لكــل مــن شــارك بايجابيــة وفاعليــة
;ى اعداد الخطة الاس"!اتيجية .وتخص بالشكر الاستاذ الدكتور /عميد الكلية ووكـالء الكليـة لشـئون التعلـيم
والطــالب والدراســات العليــا وشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة .كمــا يتقــدم بالشــكر للســادة اعضــاء هيئــة
التـدريس ومعــاونKRم عQــي الجهـد املبــذول مــن سـيادKLم النجــاز هــذا العمـل بتوفيــق مــن ﷲ .كمـا نخــص بالشــكر
السادة العامل[ن باالقسام الاداريـة بالكليـة وطـالب الفـرق الدراسـية والاطـراف املجتمعيـة ال^ـ] سـاهمت بجهـد
وفكر واضافة بناءﻩ الخراج هذا العمل.
ويتشرف فريق عمل الخطة ٕالاس"!اتيجية أن يتقدم بمزيد من الامتنان والتقدير إgـى ٔالاسـتاذ الـدكتور /مـدير
إدارة الجودة بالجامعة عQى ما قدمه من دعم ف ]kوعلم] ساهم ;ي وضع الخطة إلس"!اتيجية ;ى صورKLا الحالية.

فريق إدارة الخطة ٕالاساتيجية
الاسم
أ.د :حمدي احمد كمال شهاب الدين
أ.د :جودة محمد عطية
أ.د:مهدى محمد مهدى العري]k
أ.د.م :امل فاروق عبدالجواد
أ.د.م :أمل الحسي ]kالشوربxي
د :أحمد حس[ن محمود اليماني
د :ما~] احمد احمد محمد
د :وليد محمد عبدالفتاح
أ :محمد عبادة

الوظيفة
عميد الكلية
وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
مدير وحدة الجودة
عضو فريق الجودة
نائب مدير وحدة الجودة
عضو فريق الجودة
عضو فريق الجودة
مدير إدارة الكلية

الفريق التنفيذي للخطة اإلستراتيجية
١
٢
٣
٤
٥

ٕالاسم
ا.د.م /حسام الدين حس ]kمحمد
د /أحمد حس#ن محمود اليماني
د /فاطمة محمد محمد الطوى
د /رانيا بهجت محمد عامر
د /ليQى فؤاد صديق
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القسم
هندسة التشييد
هندسة التشييد
الف[ ياء و الرياضيات الهندسية
الف8#ياء و الرياضيات الهندسية
الف[ ياء و الرياضيات الهندسية
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٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

ٕالاسم
د /ياسر محمد الشحات العقدة
د /أسامة مسلم سالم مصيلى
د /رباب محمد وجدى عبد الحميد
د /نجالء فتى محمد سليمان
د /محمد فرحات عبد الحميد
د /هانى عQى محمد الشحات
د /هيثم سعد محمد رمضان
د /رانيا محمد سم[! محمد كامل
د /سوزان عOى أبو الMكات
د /هانى فرحات عبد الحميد
د /احمد سم #عبد ﷲ عيRST
د/محمد ابراهيم الشرقاوى عطيه
د/يح RWابراهيم مسلم عOى مسلم
د/عادل عبد املعز ابراهيم
م /أحمد محمود عبد الرحمن
م /محمد فكري عبد املقصود سيد
م/رائف صيام سيد احمد ابو السعود
م/سماح محمد م!وك
م/محمد رضا عOى عليوﻩ
م /محمد عبدالفتاح
م /أحمد السيد محمد
م  /احمد محمد عبد العزيز وهبة
م /اسماعيل عبد العاطى محمد
أ /أحمد محمد زكي السواح
أحمد الشMاوي
أسماء اليماني
محمود ناصر
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القسم
هندسة القوي امليكانيكية
هندسة القوي امليكانيكية
الهندسة البيئية
ٕالالك"!ونيات وٕالاتصاالت الكهربية
ٕالالكونيات وٕالاتصاالت الكهربية
الف[ ياء و الرياضيات الهندسية
هندسة القوي الكهربية
الهندسة ٕالانشائية
الهندسة ٕالانشائية
هندسة املياﻩ واملنشآت املائية
الهندسة ٕالانشائية
هندسة التشييد
الهندسة الصناعية
الهندسة الصناعية
هندسة الحاسبات و املنظومات
هندسة القوي الكهربية
هندسة القوي الكهربية
الف[ ياء و الرياضيات الهندسية
الهندسة ٕالانشائية
هندسة التشييد
هندسة التشييد
الهندسة ٕالانشائية
هندسة املياﻩ واملنشآت املائية
وحدة الجودة
وحدة الجودة
وحدة الجودة
رئيس إتحاد الطلبة بالكلية
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نبذة تاريخية عن الكلية gى سطور
صدر القرار الوزارى إلنشاء كلية الهندسة – جامعة الزقازيق ;ى نوفم!  ١٩٧٦وبدأت الدراسة ;ى
.١٩٧٨وتقع الكلية ;ى ستة مبانى رئيسية كما يوجد بالكلية عدد ثالثة هناجر معدنية يبلغ مساحة كل مKا
 ١٨٠٠م"!ا مربعا مخصصة ملعامل الرى والهيدروليكا والصرف والبيئة بما يمثل أك! وأفضل معامل ;ى هذا
التخصص عQي مستوي الشرق ٔالاوسط.ويوجد Kا خمسة أقسام طالبية رئيسية ي الهندسة املدنية
والكهربائية والصناعية واملعمارية وامليكانيكية وتنفرد بقسم الهندسة الصناعية عن باى جامعات مصر .كما
يوجد Kا العديد من ٔالاقسام التعليمية مثل قسم الهندسة ٕالانشائية وهندسة املوادوهندسة
التشييد والصرف الصي واملياﻩ والف[ ياء واملساحة وخالفه .وKا العديد من املبان مثل مب kالهندسة
املدنية أو مب kتشييد ومب kعلوم أساسية ومب kميكانيكة ومب kكهرباء والورش.
راعت الكلية عند وضع إس"!اتيجيK¢ا بأن تكون مرتبطة بإس"!اتيجية الجامعة ;ي كافة مجاالت شئون التعليم
و الطالب والدراسات العليا والبحث العلم] وخدمة املجتمع .

البيانات الوصفية والكمية للكلية
الاقسام العلمية بالكلية
 قسم الف[ ياء والرياضيات الهندسية
 قسم هندسة املواد
 قسم الهندسة البيئية
 قسم هندسة التشييد واملرافق
 قسم الهندسة ٕالانشائية
 قسم هندسة امليــاﻩ واملنشات املائية
 قسم هندسة قوى ميكانيكية
 قسم هندسة تصـميم ميكانيكى وانتاج
 قسم هندسة صناعية
 قسم اتصاالت والك"!ونيات
 قسم حاسبات ومنظومات
 قسم هندسة قـوى والات كهربية
 قسم هندسة معمارية
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الهيكل ٕالادارى بالكلية
 العمـيــد
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 مدير الكلية

ٔالاقسام ٕالادارية بالكلية
عميد الكلية

أم[ن الكلية

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا و البحوث

وكيل الكلية لشئون
التعليم و الطالب

إدارة املوازنة و
الحسابات

إدارة الدراسات
العليا و البحوث

إدارة شئون
التعليم

إدارة املش"!يات و
املخازن

إدارة املكتبة

إدارة رعاية
الشباب

إدارة شئون
العامل[ن

وكيل الكلية لشئون خدمة
املجتمع و تنمية البيئة
وحدة خدمة املجتمع و
تنمية البيئة

إدارة املعامل

إدارة العالقات
العامة
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بيان بالسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونklم بالكلية
الحالة الوظيفية

الدرجة

النسبة املئوية

العدد

 %للمع#ن

أستاذ )جميع الفئات(

٨٤

%١٠٠

------

أستاذ مساعد

٦٨

%١٠٠

------

%١٠٠

مدرس

١٨٠

%١٠٠

------

%١٠٠

مدرس مساعد

١٣٠

%١٠٠

------

%١٠٠

معيد

١١١

%١٠٠

------

%١٠٠

 %للمنتدب

%١٠٠
%١٠٠

بيان بقاعات وصاالت التدريس والمعامل
املكان

املباني مقامة عOى مساحة
إجماxي مساحة قاعات املحاضرات العامة
إجماxي مساحة قاعات التدريس
املعامل
معمل الحاسب ٔالاxى
إجماxي مساحة معامل اللغات وٕالاحصاء
إجماxي مساحة معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط املتعددة
إجماxي مساحة املعامل البحثية التطبيقية للكليات العملية
إجماxي مساحة صاالت الرسم* للبكالوريوس أو الدراسات العليا
معامل املعدات الكهربية
إجماxي مساحة الورش واملشاغل
املكتبة
إجماxي مساحة مب Rالخدمات الطالبية ) رعاية الشباب (
دورات املياﻩ
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املساحة
ٕالاجمالية
)م(٢
26574
3520
5586
5827
1037.5
0
463
447
640
1539
3273
809.45
160
1574.5

عدد
الطالب
الكQى
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163
6163

املساحة
املخصصة لكل
طالب )م(٢
4.31
0.57
0.91
0.95
0.164
0
0.075
0.073
0.104
0.25
0.53
0.13
0.026
0.255
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نظام الدراسة بالكلية ملرحلة البكالوريوس
تمنح جامعة الزقازيق بناء عQى طلب مجلس كلية الهندسة Kا درجة البكالوريوس ;ي أحد التخصصات
الهندسية ٓالاتية :
 الهندسة املدنيـة
 الهندسة امليكانيكية شعبة ) هندسة القوى امليكانيكية(.
 الهندسة امليكانيكية شعبة ) هندسة التصميم امليكانيكي والانتاج ( .
 الهندسة الكهربية شعبة ) هندسة ٕالالك"!ونيات والاتصاالت الكهربية(
 الهندسة الكهربية شعبة ) هندسة الحاسبات واملنظومات (.
 الهندسة الكهربية شعبة ) هندسة القوى وٓالاالت الكهربية ( .
 الهندسة الصناعية
 الهندسة املعمارية
 هندسة الانشاءات و ادارة التشييد )نظام الساعات املعتمدة(
 هندسة امليكاترونيك )نظام الساعات املعتمدة(
تتكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس من خمس فرق دراسية تبدأ بالفرقة الاعدادية  ،وكل فرقة من
فصل[ن دراسي[ن وتكون الدراسة بالفرقة الاعدادية عامة لجميع الطالب  ،ويتم توزيع الطالب املنقول[ن اgى
الفرقة الاوgى عQى التخصصات الهندسية املبينة سابقا ويتم توزيع الطالب املنقول[ن اgى الفرقة الثالثة عQى
الشعب التخصصية املنبثقة من كل تخصص هند¸~] واملبينة سابقا .و;ى كل الاحوال يتم التوزيع طبقا
لقواعد محددة يضعها مجلس الكلية

نظام الدراسة بالكلية ملرحلة الدراسات العليا
أسماء الMامج التعليمية ال تقدمها الكلية:
 دبلوم الدراسات املهنية دبلوم الدراسات العليا درجة املاجست[! ;ي الهندسة درجة املاجست[! ;ي العلوم الهندسية درجة دكتوراﻩ الفلسفة ;ي العلوم الهندسيةالعدد ٕالاجماgي لل!امج التعليمية ال^] تقدمها املؤسسة ) :خمسة برامج(
كلية الھندسة
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عدد ال!امج املطبقة بالفعل) :ثالثة برامج(

دور الكلية gي خدمة املجتمع املحيط
توجـ ــد قن ـ ــوات اتص ـ ــال بـ ــ[ن الكلي ـ ــة والش ـ ــركات الهندس ـ ــية والعـ ــامل[ن بالقطاع ـ ــات ٕالانتاجي ـ ــة والخدمي ـ ــة
باملجتمع املحيط باملؤسسة داخل وخارج الوطن ;ي الدول العربية.
• من أمثلة الاتفاقيات املحلية:
 .١الاس ــتعانة ب ــذوي الخ ــ!ة م ــن املس ــتفيدين ) رئ ــيس مجل ــس إدارة ش ــركة املق ــاولون الع ــرب – رئ ــيس
مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة مليـاﻩ الشـرب والصــرف الصـي – رئـيس منطقـة الشـرقية لهيئـة ٔالابنيــة
التعليمة ..-وغ[!هم ( إلعطـاء محاضـرات ونـدوات بالكليـة والتعـرف عQـى مـا تقدمـه الكليـة والوحـدات
ذات الطــابع الخــاص مــن خــدمات تفيــد هــذﻩ الجهــات )ق (٢٦ -٣وعمــل برتوكــوالت واتفاقيــات معهــا
مثل :
أ-

التعاون مع وزارة ٕالاسكان والري لدراسة تنقية مصر بلبيس والقليوبية.

ب -التعاقد مع ٔالابنية التعليمية لعمل جسات ومعاينات للمدارس.
ت -التعاقد مع وزارة التعليم العاgي لعمل صيانة للمعاهد التابعة للوزارة.
 .٢عم ــل م ــؤتمرات تخصص ــيه ل ــربط الص ــناعة ; ــي امل ــدن الجدي ــدة ) مث ــل مدين ــة العاش ــر م ــن رمض ــان
ومدينة العبور ومدينة الصالحية الجديدة ( بالكلية
 .٣اســتخدام منتجــات الــورش التعليميــة لعمــل تطــوير للمــدرجات وقاعــات التــدريس بالكليــة والجامعــة
والجامعات ٔالاخري مثل مدرجات كلية أصول الدين جامعة ٔالازهر – فرع الزقازيق.
 .٤منف ــذ بي ــع بش ــارع القومي ــة ملنتج ــات ال ــورش التعليمي ــة م ــن موبلي ــا وأث ــاث بأس ــعار تنافس ــية مفت ــوح
للجمهور.
 .٥عقد ندوات باالستعانة بذوي الخ!ة للطالب كنوع من أنواع خدمـة املجتمـع وتنميـة البيئـة) ،ق -٣
 (٢٧يعرض بعض الندوات ال^] نظمK¢ا الكلية ;ي العام الجامÀي .٢٠١٢ -٢٠١١
 .٦زيادة عدد الطالب املتدرب[ن ;ي الشركات والهيئات خاصة طالب الفرق الKائية.
 .٧فتح أسواق عمل للخريج[ن من أبناء الكلية .
 .٨تحك ــيم املش ــروعات البحثي ــة املمول ــة م ــن ص ــندوق العل ــوم والتنمي ــة التكنولوجي ــة  –STDFوزارة
التعليم العاgى.
 .٩تصميم وإشراف عQى التنفيذ ملعهد مبارك لألورام من ٢٠٠٧ح^ ٓالان )ق.(٢٨-٣
 .١٠تصميم وإشراف عQى التنفيذ ملجمع ٕالاسكواش بكلية ال"!بية الرياضية.
كلية الھندسة
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 .١١تعلية مب kبكلية ٓالاداب.
 .١٢إعداد كراسة الشروط واملواصفات لدورة التسخ[ن بحمام السباحة بالجامعة.
 .١٣الساللم املالصقة بسكن ٔالاطباء بمستشفى القلب والصدر.
 .١٤إعداد الدراسات لتعلية مب kكلية التمريض.
 .١٥عمل الدراسة الخاصة بتعلية دور سادس بكلية ال"!بية.
 .١٦مشروع تطوير مدخل إدارة كلية الهندسة " القاعت[ن".
 .١٧مشروع إنشاء فصول دراسية Kنجر الصرف بالكلية.
 .١٨تقرير ف ]kلطرق املعالجة ملب kاملدينة السكنية الجامعية للطالبات بكفر ٕالاشارة.
 .١٩إعداد تقرير ف ]kعن املعاينة الظاهرية ملنشآت ٕالاستاد الريا~] بجامعة الزقازيق.
 .٢٠تصميم قاعة أسفل مدرج ب بكلية التجارة.
 .٢١معاينة مبٕ kالادارة ومب kال"!بية املوسيقية بكلية ال"!بية النوعية.
 .٢٢تعلية مب kالعلوم ٔالاساسية ومب kاملواد بكلية الهندسة.
 .٢٣تقرير ف ]kملعالجة سكن الطالب مدينة شيبة الجامعية.
 .٢٤إجراء اختبارات فنيه ملستشفى السالم.
 .٢٥إجراء اختبارات فنيه بمستشفى ألباطنه.

مــن أمثلــة الاتفاقيــات الدوليــة مــع الجامعــات والهيئــات املختلفــة اتفاقيــة تعــاون مــع كــل مــن )مرفــق ق -٣
:(٢٩
 -١عمــل قاعــدة بيانــات للتجــارب املعمليــة عــن بعــد بــ[ن مصــر وتــونس مــن  ٢٠١٢ح^ــ )٢٠١٤مشــروع
تونس(.
 -٢إعارة وانتداب أعضاء هيئة التدريس للعمل بكليات الهندسة الحكومية والخاصة.
 -٣مشــروع امحوتــب وهــو مشــروع بالتعــاون مــع فرنســا عــن تقريــر املعــامالت املثQــى لتفريــغ بالزمــا حــاجز
الييدلك"!يك املستخدم ;ي التطبيقات التقنية .٢٠١٠. -٢٠٠٨
 -٤بروتوكول تعاون ب[ن الكلية وجامعة بنغازى ٔالاهلية بالجماه[!ية الليبية نوفم! .٢٠١٢
 -٥بروتوكول تعاون ب[ن الكلية واتحاد املهندس[ن املصري[ن باململكة العربية السعودية ديسم! .٢٠١٢
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السمات املم8#ة للكلية
 (١تعت! الكلية من الكليات الجاذبة للطالب حيث يقبل الطالب عQى ٕالالتحاق والتحويل إلKRا سنويا من
الكليات ٔالاخرى بينما تعت! نسب التحويل اgى خارج املؤسسة نادرة وي" ايد إقبال الطالب الوافدين
ً
للدراسات العليا عQى ٕالالتحاق باملؤسسة .فطبقا الحصائيات الدراسات العليا والبحوث تزايد أعداد
طلبة الدراسات العليا ;ي السنوات املاضية من  ٣٢طالب عام  ٢٠٠٨/٢٠٠٧إgى  ١٤٠٠طالب عام
 . ٢٠١٣/٢٠١٢بينما وصل عدد الطالب املحول[ن للفرقة الاعدادية لهذا العام إgى  ١٠١طالب ;ي مقابل
 ٢٢طالب قاموا بالتحويل من الكلية .
 (٢التم[ الخاص ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وقدراKLم من الناحية التدريسية والتعليمية لطالب
البكالوريوس والدراسات العليا وحصول العديد مKم عQى منح وبعثات علمية متم[ ة من الخارج ) ١٥٧
مبعوث إgي الخارج ( من ناحية البحث العلم] املتم[ والنشر ;ي املجالت العاملية واسعة ٕالانتشار وال^ لها
معامل تأث[! مرتفع وحصول نسبة كب[!ة مKم عQى العديد من الجوائز والتكريم ومشروعات بحثية ممول.
وقيام البعض مKم بخدمة املجتمع من خالل تقلد العديد من املناصب السياسية والادارية الهامة
باملجتمع.
 (٣وجود برنامج جديد بنظام الساعات املعتمدة لهندسة التشييد والذي يعد الوحيد من نوعه عQى مستوى
الجمهورية وKÐدف إgى تخريج مهندس تشييد قادر عQى التعامل مع مشروعات التشييد باالساليب
الفنيه والعلوم الحديثة .
 (٤وجود أقسام مم[ ة ونادرة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ قسم الهندسة الصناعية وقسم هندسة
ً ً
املواد وي أقسام يطلب خريجها بسوق العمل ويؤدي دورها هاما ;ي مجاالت الصناعة املختلفة.
 (٥فوز كلية الهندسة لبناء وحدة معلومات رقميه  IC unitلتوصيل الان"!نت إgى جميع مباني وفراغات
الكليه.
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 (٦املوقع املتم[ لكلية الهندسة لتوسطها مساحة جغرافية كب[!ﻩ من شرق الدلتا كما يعطKRا قرKا من
ً
املدن الجديدة مثل مدينة العبور والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة فرصا كب[!ﻩ ;ي مشاركة
املجتمع ;ي املشروعات الهندسية املختلفة Kذﻩ املدن.
 (٧وجود عدد خمسة وحدات ذات طابع خاص بالكلية لخدمة الجامعة واملجتمع وتعمل عQى ربط
الجامعة بالصناعة والبيئة املحيطة تتمثل ;ي التاgي -:
أ-

مركز البحوث والاستشارات الفنيه ،وقد تم انشائه ;ي  ١٩٨٦/٠٩/٢٤وباالضافة إgى خدمة
الجامعة واملجتمع KLدف هذﻩ الوحدة إgى القيام بالدراسات الاستشارية وتقديم التقارير الفنيه
للهيئات ؤالافراد واعداد وتنظيم ال!امج التدريبية والندوات للهيئات ؤالافراد .

ب -مركز بحوث واستشارات التشييد ،وقد تم انشائه ;ي  ١٩٩٩/١١/١٥وباالضافة إgى خدمة الجامعة
واملجتمع KLدف هذﻩ الوحدة إgى الKوض باالبحاث التطبيقية ;ي مجال هندسة التشييد وتقديم
الاستشارات والخ!ات الالزمة ;ي مجال هندسة التشييد والطرق .
ت -مركز البحث العلم] املعماري والعمراني ،وقد تم انشائه ;ي  ١٩٩٩/١١/١٥وباالضافة إgى خدمة
الجامعة واملجتمع KLدف هذﻩ الوحدة إgى القيام باعمال التصميمات والدراسات املعمارية
والعمرانيه لكافة املشاريع الهندسية للهيئات ؤالافراد وتقديم الاستشارات والخ!ات الالزمة ;ي
مجال الهندسة املعمارية والعمرانيه مع تدريب افراد املجتمع عQى استخدام ٔالاساليب العلمية
والفنيه الحديثة .
ث -مركز بحوث القوى امليكانيكية والطاقة ،وقد تم انشائه ;ي  ١٩٩٩/١١/١٥وباالضافة إgى خدمة
الجامعة واملجتمع KLدف هذﻩ الوحدة إgى القيام باعمال التصميمات والدراسات ;ي مجال القوى
امليكانيكية والطاقة لكافة املشاريع الهندسية للهيئات ؤالافراد وتقديم الاستشارات والخ!ات
الالزمة ;ي مجال الهندسة امليكانيكية مع تدريب افراد املجتمع عQى استخدام ٔالاساليب العلمية
والفنيه الحديثة .
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ج -الورش الانتاجية ،وقد تم انشائه ;ي  ١٩٩٩/٠٥/٢٥وباالضافة إgى خدمة الجامعة واملجتمع KLدف
هذﻩ الوحدة إgى القيام بمعاونة الجامعة برسالK¢ا سواء ;ي مجال تعليم الطالب وتدريKØم واملساهمة
;ي تنفيذ مشروعات الجامعة والقيام بأعمال الصيانة والاصالحات ال^] تدخل ;ي مجال
اختصاصاKLا كما تقوم باالنتاج لغ[! القطاع الجامÀي بما يعمل عQى ربط الجامعة باملجتمع مع
وجود منافذ بيع وتسويق لها.
 (٨حصول الكلية عQى عدة مشروعات ممولة خالل الخمس سنوات ٔالاخ[!ة من ال ـ  & HEEPFال ـTEMPUS
وأكاديمية البحث العلم] – تم ٔالانK¢اء من بعضها وجاري العمل ;ي البعض ٔالاخر.
 (٩يتـوفر بالكليـة العديـد مـن ٔالانشـطة الطالبيـة املتم[ـ ة مثـل ٔالانشـطة الرياضـية  ،والثقافيـة والفنيـه .وقـد
حصل طالب الكلية عQى مراكز متقدمه عQـى مسـتوى الجامعـة وعQـى مسـتوى جامعـات مصـر .مثـل املركـز
ٔالاول ;ـي اسـتقبال الطـالب ،واول جوالــه ;ـي الجامعـة واملركــز الثـاني ;ـي اليـد واملركــز ٔالاول ;ـي التـنس .املركــز
الثاني ;ي املسرح وأول ممثل مسرßي والحصول عQـى املركـز الثـاني ;ـي مسـابقة املعلومـات العامـة .والجـدير
بالذكر ان ام[ن اتحاد طالب كلية الهندسة هو نفسه ام[ن اتحاد جامعات مصر لعام .٢٠١٣/٢٠١٢

سياسات الكلية
 .١السياسات الخاصة بشئون التعليم والطالب:
إساتيجيات التعليم و التعلم
• غرس قيم التعلم الذاتي واملستمر والتشجيع علKRا.
• غرس قيم التعليم التعاوني.
• تب ]kالتعليم ٔالالك"!وني.
• إح"!ام املعدالت الدولية ;ي نسب الطالب ألعضاء هيئة التدريس والتسهيالت املادية للتعلم.
• تزكية روح الابتكار و التحديث و تعليم الطالب كيفية التفك[! العلم].
املناهج و املقررات
• إح"!ام املعاي[! ٔالاكاديمية املرجعية والسÀى الجاد لتطبيقها عQى الوجه ٔالامثل.
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• املراجعة والتقويم الداخQي والخارàي لل!امج واملقررات الدراسية.
• توصيف ال!امج و املقررات.
• تحويل املقررات إgى مقررات الك"!ونية.
• تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت ;ي وسائل وبرامج التعلم.
• إتاحة الفرصة لألقسام العلمية للتقدم ب!امج دراسية خاصة.
• ادخال املوضوعات الجديدة و املنظور العلم] الجديد ألحدث التكنولوجيات.
دعم الطالب
• احتضان الطالب ذوى القدرات العالية وذوى القدرة عQى التم[ وٕالابداع ورعايK¢م.
• رعاية الطالب محدودي القدرات وتوف[! سبل الدعم العلم] و املادي لهم.
• تطوير سياسات القبول ;ي ٔالاقسام لتحقيق أك! قدر ممكن من املواءمة ب[ن رغبات الطالب
ؤالاماكن املتاحة ;ي التخصصات املختلفة.
• توف[! كافة تسهيالت التعليم والتعلم وصيانK¢ا.
• ٕالاهتمام بالطالب بإعتبارﻩ أهم مخرجات الكلية.
• تقوية أواصر الصلة ب[ن الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
• دعم الكتاب الجامÀي.
• التحقيق ;ي شكاوى الطالب و حلها.
• الرعاية الصحية للطالب.
أعضاء هيئة التدريس
أ -تفعيل القدرات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس:
 -١تنمية وتعزيز قدرات ومهارات التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس.
 -٢توف[! نظام الحوافز واملكافآت التشجيعية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة.
 -٣توف[! خدمات صحية تتالءم مع متطلبات أعضاء هيئة التدريس.
ب -تفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم gي التدريس:
 -١دمج تكنولوجيا التعليم واس"!اتيجياKLا ;ي العملية التعليمية.
 -٢تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس عQى استخدام التقنيات ؤالاساليب التكنولوجية الحديثة.
التقويم املستمر
• زيادة الرضاء العام ألطراف العملية التعليمية.
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• التقويم املستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونKRم.
• التقويم املستمر للفاعلية التعليمية.

 .٢سياسات الكلية gى التعامل مع مشاكل التعليم:
الكثافة العددية الزائدة للطالب
مازالت تشكل الكثافة العددية مشكلة بالنسبة للكلية )حيث أن الكلية ال تقوم بتحديد أعداد املقبول[ن Kا
ولكن ٔالاعداد تفرض علKRا من قبل مكتب التنسيق( عQي الرغم من أن الكلية حاولت التغلب عQي هذﻩ
املشكلة بإتباع سياسة تقسيم الدفعة إgى مجموعات أثناء املحاضرات حسب سعة املدرجات بالكلية فمثال
دفعة إعدادي مقسمة إgي أربع مجموعة واgي عدد  ٤٨فصل واملجموعة مقسمة إgي عدد من الفصول ;ي
الحصص العملية وهكذا بالنسبة لباي الدفعات ال^] Kا أعداد كب[!ة والجدول الدرا¸~] وكشوف الفصول
توضح ذلك .وتم التغلب عQي هذﻩ املشكلة إgي حد ما ;ي الدفعات ؤالاقسام صغ[!ة العدد )ف ت .( ٧-٤
ضعف املوارد
يوجد نقص ;ي موارد الكلية حيث أن بعض املوارد تعتمد عQي التمويل الذاتي والبعض ٔالاخر يحتاج إgي
تمويل .وبما أن الكلية عملية وتحتاج دائما إgي شراء مجموعة من ال!امج الجاهزة للمعامل باإلضافة إgي
تزويد املكتبة بالكتب الالزمة للعملية التعليمية كما توجد حاجة ملحة لوجود بعض املعامل الضرورية مثل
معمل للمحاكاة ومعمل لهندسة العوامل البشرية باإلضافة إgي معمل ملاكينات .CNC
وجاري إعداد خطة شاملة لتحديد عدد ٔالاماكن املطلوبة لتجه[ ها إلنشاء املعامل الضرورية وقاعات
تدريسية بالكلية ملواجهة الكثافات الطالبية العالية.
نقص أعضاء هيئة التدريس
•

يوجد نقص ;ي أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ;ي بعض ٔالاقسام كما أن بعض ٔالاقسام ال
يوجد Kا سوي أستاذ واحد ال غ[! مثل قسم حاسبات وقسم صناعية وقسم اتصاالت ال يوجد به
أي أستاذ.

• جاري إعداد دراسة لهذﻩ املشكلة و تقديم الاق"!احات إgي مجلس الكلية لعمل الالزم نحو حل هذﻩ
املشكلة سواء بالتعي[ن أو الندب أو غ[! ذلك من الطرق املتاحة ح^ يكون عدد أعضاء هيئة
التدريس مناسب طبقا للمعاي[! ال^] وضعK¢ا الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
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• أثناء تقييم وحدة الجودة للفاعلية التعليمية اتضح وجود عجز ;ي أعضاء هيئة ;ي بعض ٔالاقسام
و;ي ضوء ذلك قامت وحدة الجودة بوضع مق"!ح لحل هذﻩ املشكلة ويتم مناقشته ;ي ٔالاقسام
لدراسته وإبداء املق"!حات لتعديلها واملوافقة عليه واعتمادﻩ وتوثيقه ;ي مجلس الكلية.
الدروس الخصوصية
ظاهرة الدروس الخصوصية ;ي الكلية ظاهرة موجودة بالفعل وال ينكرها احد وذلك بسبب نظام التعليم
قبل الجامÀي الذي جعل هذﻩ الظاهرة متأصلة ومنتشرة ;ي معظم الطالب وغالبيK¢م يعتمدون اعتماد كQي
عQي الحفظ والتلق[ن
• تم عقد ورشة عمل مع الطالب من الدفعات املختلفة ملناقشة املشكالت املرتبطة بالنواßي
التعليمية وظاهرة الدروس الخصوصية وأسباKا وطرق الحل املق"!حة )ف ت .(٨ -٤
• جاري إعداد دراسة بواسطة وحدة توكيد الجودة ملعرفة ٔالاسباب الحقيقية لهذﻩ املشكلة ووضع
آليات واق"!احات مختلفة للحد مKا و سيتم تفعيلها و أخذ رأى الطالب فKRا بعد التفعيل مثل حث
السادة أعضاء هيئة التدريس أن يكون الامتحان متنوع ويشمل جميع نواßي املقرر ونظم التعليم
املختلفة.
الكتاب الجامي
• ال توجد مشكلة ;ي سعر الكتاب الجامÀي داخل الكلية حيث أن مجلس الجامعة وضع آليات لسعر
بيع الكتاب الجامÀي )حد اعQي وحد ادني لسعر الكتاب الجامÀي( باإلضافة أن كث[!ا من أعضاء
هيئة التدريس عازفون عن فكرة الكتاب الجامÀي حيث انه بالنسبة لهم ال يمثل أي ربح يذكر
بسبب ٔالاعداد الصغ[!ة وتعدد ٔالاقسام املختلفة ;ي الكلية .كما أن أعضاء هيئة التدريس ;ي
ٔالاقسام املختلفة يعتمدون عQي املراجع العلمية الحديثة ;ي الشرح للمقررات )ف ت .(٩ -٤
انتدابات أعضاء هيئة التدريس
• يتم انتداب عدد من ٔالاساتذة من جامعة الزقازيق لتدريس املقررات الدراسية الغ[! هندسية مثل
مقرر ٕالانسانيات ومقررات اللغة الفنية.
• يتم ندب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للعمل ;ي املعاهد والجامعات الخاصة )ف ت -٤
.(١٠
ضعف حضور الطالب
• حيث أن الئحة الكلية الرابعة  ٢٠٠٣تنص عQي أنه يتم حرمان الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه
أك !ëمن  %٢٥من الامتحان وبالرغم من هذا فان نسبة حضور الطالب ما زالت ضعيفة ;ي بعض
املقررات.
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• توجد مشكلة فعلية ;ي ضعف حضور للطالب وقامت بعض ٔالاقسام بتفعيل حضور الطالب و
تفعيل الئحة الكلية بحرمان الطالب الذين تتجاوز نسبه غياKم النسبة املقررة طبقا لالئحة وبعد
تفعيل ذلك القرار ذادت نسبة الحضور بدرجة كب[!ة إgي حدا ما )ف ت .(١١-٤
• عمل ورشة عمل لتوضيح خطورة الغياب وبنود الئحة الكلية ;ي التعامل مع الطالب الذين تتجاوز
نسبة غياKم عن النسب املقرر وذلك بحرماKìم من دخول الامتحان.
• حث أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عQي تفعيل الحضور والغياب.
• تحس[ن وسائل عرض املحاضرات و الاهتمام بتحس[ن البيئة الداخلية لقاعات الدرس و ربط
املحاضرة بالتطبيق العمQي ويتم إثبات حضور الطالب ;ي املحاضرات و;ي الفصول ويتم تطبيق
الالئحة بالنسبة للطالب الذين تتجاوز نسبة غياKم النسب املسموحة .
• جاري تصميم استبيان للطالب ووضعه عQي موقع الكلية لكي يتم من خالله معرفة ٔالاسباب
الحقيقية بمصداقية وشفافية لضعف حضور الطالب.
 .٣السياسات املتبعة gى البحث العلمى:
• تقديم املشورة العلمية ،وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت ال^] تواجه املجتمع من خالل
ٔالابحاث والدراسات ال^] تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.
• نقل وتوط[ن التقنية الحديثة واملشاركة ;ي تطويرها وتطويعها لتالءم الظروف املحلية لخدمة
أغراض التنمية.
• ربط البحث العلم] بأهداف الجامعة وخطط التنمية ،والبعد عن الازدواجية والتكرار وٕالافادة من
الدراسات السابقة.
• تنمية جيل من الباحث[ن املتم[ ين وتدريKØم عQى إجراء البحوث ٔالاصلية ذات املستوى الرفيع،
وذلك عن طريق إشراك طالب الدراسات العليا واملعيدين واملحاضرين ومساعدي الباحث[ن ;ي
تنفيذ البحوث العلمية.
• الارتقاء بمستوى التعليم الجامÀي والدراسات العليا".
• نشر نتائج البحث العلم] ;ي دوريات النشر املحلية والدولية وتوف[! وسائل التوثيق العلم] لتسهيل
مهمات الباحث[ن.
• التعاون مع الهيئات واملؤسسات العلمية والبحثية داخل الوطن وخارجه عن طريق إجراء البحوث
وتبادل املعارف والخ!ات.
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• إيجاد سبل وقنوات لتشجيع ٔالافراد واملؤسسات عQى دعم وتمويل املشاريع البحثية بما يعزز دور
الجامعة.
• توف[! وسائل الاتصال الحديثة وأحدث ٕالاصدارات العلمية من دورات وكتب وغ[!ها.
ً
• اق"!اح خطة البحوث السنوية للجامعة ،وإعداد مشروع امل[ انية الالزمة لها تمهيدا لعرضها عQى
املجلس العلم].
• اق"!اح اللوائح والقواعد وٕالاجراءات املنظمة لحركة البحث العلم] ;ي الجامعة.
• تنسيق العمل ب[ن وكالء الكليات للدراسات العليا ;ي الجامعة ،والعمل عQى إلغاء الازدواجية ;ي
أداKíا ،وتشجيع ٔالابحاث املش"!كة ب[ن ٔالاقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام املواد
املتاحة.
• تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغ[!هم من الباحث[ن وحKîم عQى إجراء البحوث العلمية املبتكرة،
ً
ً
وKLيئة الوسائل وٕالامكانات البحثية لهم ،وخاصة املتفرغ[ن مKم تفرغا علميا ،وتمكيKم من إجراء
أبحاKïم ;ي جو علم] مالئم.
• إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية واملنK¢ية ;ي الجامعة ،وتبادل املعلومات البحثية مع
الجامعات ومراكز البحوث ٔالاخرى.

 .٤السياسات املتبعة gى خدمة املجتمع وتنمية البيئة:
• تحقيق التكامل والتنسيق ;ي املجهودات ال^] تقوم Kا الكلية من جهة والجامعة من جهة أخرى ;ي
إطار الخطط التنموية للدولة وخطط حماية وتنمية البيئة وخدمة املجتمع.
• املساهمة املستمرة ;ي حل املشكالت البيئية وتنمية الوñي البي.]ð
• التواصل املستمر مع املجتمع املدني والوقوف عQى إحتياجاته وتوجهاته.
• التواصل املستمر مع املؤسسات والشركات العاملة ;ي مجاالت الهندسة واملستفيدين.
• التواصل املستمر مع الخريج[ن.
• تقديم الدعم العلم] والتدري ]òلكافة أطراف البيئة واملجتمع.
• عمل الدورات التدريبية ال^] تناسب احتياجات املجتمع و ذلك حسب متطلبات السوق.
• التشجيع عQى العمل التطوñي ;ي مجال خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
• إشراك الطالب وطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والعامل[ن ;ي أنشطة خدمة
املجتمع.
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• تب kودعم ٔالانشطة البيئية والخدمية.
• توسيع نطاق خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
• التكامل مع سياسات الكلية ;ي مجال التعليم ومجال البحث العلم].
• تقديم الاستشارات للمؤسسات و املصانع.
• القيام بالتجارب املعملية ال^] تحتاجها املؤسسات و املصانع مع تقديم الشهادات.
• قيام الورش ٕالانتاجية بإنتاج ما تحتاجه املؤسسات و الهيئات التعليمية و املؤسسات ٔالاخرى.

 .٥السياسات املتبعة gى القبول والتحويل:
سياسات القبول
تحدد الكلية مع بداية كل عام درا¸~] عدد الطالب املطلـوب[ن لاللتحـاق بالكليـة بالفرقـة ٕالاعداديـة بنـاءا
عQــى الدراســة الذاتيــة للكليــة ويــتم ٕالاعــالن عــن عــدد الطــالب وسياســة الكليــة Kــذا الشــأن بملصــقات بالكليــة
وعQـى املوقــع الالك"!ونــي للكليــة وبــإدارة شــئون الطالب.سياســة القبــول بالكليــة موثقــة بمجلــس الكليــة ) ف ت
 .(١-١ولكـن يحـدد مكتـب التنسـيق سياسـة وإجـراءات القبـول ;ـي املؤسسـة ويعلـن عKـا عQـى املوقـع ٕالالك"!ونـي
ملكتب التنسيق و;ى الصحف الرسمية.
سياسات تعريف الطالب بMامج الكلية
يتم تعريف الطلبة بال!نامج[ن الدراسي[ن بعد ترشيحهم للمؤسسة بناءا عQى نتيجة مكتب التنسيق.
يلتحق الطالب بأي مKما حسب رغباKLم وجميع املعلومات الخاصة Kما متاحة عQى املوقع ٕالالك"!وني
للمؤسسة ويقوم مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ومكتب ال!نامج الجديد بالرد عQى كافة
الاستفسارات الخاصة بال!امج ال^] تقدمها املؤسسة بشكل وا;ي وواضح.
يتم إعداد وتنظيم لقاءات تعريفية للطالب الجدد حيث يساهم الاتحاد الطالبي بالكلية ;ي تعريف
الطالب الجدد بالحياة الجامعية الجديدة ويعد حفل استقبال قبل بداية العام الدرا¸~] لتعريف الطالب
باملؤسسة ونظام الدراسة فKRا والخدمات ؤالانشطة ال^] تقدم لهم تحت رعاية السيد العميد ووكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب وأعضاء هيئة التدريس .خطة ٔالانشطة الطالبية للعام الجديد  ) ٢٠١٣/ ٢٠١٢ف
ت  .(٢-١كما يتم عمل لقاءات مع عميد الكلية والوكالء ويتم توزيع دليل للطالب للتعريف بالجامعة
والكلية .دليل الطالب ) ف ت .(٣-١
ً
نظرا لعدم وجود تخصصات ;ي املؤسسة فإن جميع الطلبة املقبول[ن عن طريق مكتب التنسيق يتم
التحاقهم باملؤسسة و لكن يوجد باملؤسسة برنامج[ن دراسي[ن بدون تخصص هما ال!نامج ٔالاسا¸~] وال!نامج
الجديد بنظام الساعات املعتمدة وللطالب املقبول بالكلية حرية الالتحاق بأحد ال!نامج[ن.
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سياسات التحويل
قواعد التحويل إgى املؤسسة معلنة عن طريق ٕالادارة العامة لشئون التعليم بالجامعة – إدارة شئون
الدراسة -لكل من ال!نامج ٔالاسا¸~] وال!نامج الجديد بنظام الساعات املعتمدة وتل" م املؤسسة بما يقرﻩ
مجلس الجامعة من شروط التحويل .صورة من الئحة التحويل من ٕالادارة العامة لشئون التعليم بالجامعة.
) ف ت .(٤-١
تبلغ نسبة التحويالت إgى املؤسسة حواgي  %٦الفرقة ٕالاعدادية و %١٥للفرقة ٔالاوgى و %١للفرقة
الثانية من عدد طالب الفرقة املحول إلKRا ويحدد مجلس الجامعة نسبة التحويالت ب ; %١٠ي الفرقة
ٕالاعدادي بناءا عQى تحويالت مكتب التنسيق .ويرجع سبب التحويالت إgى الكلية ملحل ٕالاقامة.
التحويالت من املؤسسة حواgي  %١,٥للفرقة ٕالاعدادية و %١١للفرقة ٔالاوgى  %١للفرقة الثانية .بيان
من شئون التعليم والطالب بالكلية ) ف ت  .(٥-١وسبب التحويالت من الكلية يكون غالبا بسبب محل
ٕالاقامة ونادرا بسبب الرغبة ;ي دخول الطالب لكليات ذات طابع خاص مثل الط[!ان.

املنهجية العلمية للخطة ٕالاساتيجية
تم اعداد الخطة الاس"!اتيجية للكلية وفقا ملعاي[! الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ووفقا
للخطة الاس"!اتيجية العامة لجامعة الزقازيق ال^] تمثل الجهة الرئيسية ال^] تتبعها الكلية .واعتمدت الخطة
الحالية عQي تحليل املضمون  content analysisوالذي يقوم عQي تحليل الوثائق واللوائح كما اعتمدت
املنهجية عQي عدد من الادوات كاالستبيانات وبطاقات املالحظة وبطاقات املقابلة التمام عملية التحليل
البي ðللوضع الراهن للكلية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والK¢ديدات ;ي البيئة الداخلية
والخارجية للكلية وقد تطلبت هذة املنهجية-:
 (١تحديد الرؤية والرسالة والقيم لكلية الهندسة
 (٢التحليل الرباñي للوضع الراهن للكلية
 (٣تحديد الاهداف الاس"!اتيجية للكلية
 (٤وضع خطة تنفيذية لكل هدف
 (٥تحديد املصادر املالية املتاحة لتنفيذ الخطة
 (٦تحديد الصعوبات والتحديات املتوقعة واليات التغلب علKRا
 (٧وضع اليات ملتابعة التنفيذ
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التحليل البي Rللعوامل الداخلية والخارجية

SWOT Analysis
أوال :خطة العمل الجراء التحليل البي: R
قام فريق الادارة بوضع خطة العمل الالزمة الجراء التحليل البي ðواشتملت خطة العمل عQي الانشطة
التالية:
 (١تدريب فريق العمل و عقد ورش عمل عQى التوعية بالتخطيط الاس"!اتيxي.
 (٢عمل ورش عمل للقيام بالتحليل البي ]ðملختلف ٔالاطراف املعنية.
 (٣تدريب فريق العمل و عقد ورش عمل عQى كيفية عمل املصفوفات املختلفة.
 (٤وضع خطة عمل الجراء التحليل البي ðللكلية
 (٥تشكيل وتدريب الفريق التنفيذي الذي سيقوم بتصميم ادوات جمع البيانات.
 (٦توزيع املهام عQي فرق العمل.
ثانيا :اجراء التحليل البيSWOT analysis R
تم جمع البيانات املرتبطة بالتحليل البي ðبواسطة العديد من وسائل جمع البيانات واملتمثلة ;ي :
إجراء الاستبيانات وذلك ;ى حالة البيانات ال^ تتطلب إبداء الرأى.
 إجراء ورش عمل لكل من الطلبه و أعضاء هيئة التدريس وٕالاداري[ن و ممثل[ن عن البيئة الخارجية. عصف ذه; ]kي إجتماعات من قبل أعضاء الفريق. التقرير الذاتي السنوي للكلية . تقارير الزيارات امليدانية للكلية ملراق ]òمركز الجودة بجامعة الزقازيق. تجميع الوثائق عن طريق املصادر ٔالاتية-:أ-

السجالت وامللفات املحفوظة مكتب عميد الكلية وسكرتارتيه وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بعميد
الكلية وما علKRا من قواعد بيانات لكل إدارات الكلية.

ب -السجالت وامللفات املحفوظة مكتب مدير عام الكلية خاصة الشئون ٕالادارية.
ت -السجالت وامللفات وجهاز الكمبيوتر الخاص باملكتبة الرقمية والكتب واملراجع والرسائل
املختلفة بجميع تخصصات الكلية.
ث -شئون التعليم والطالب وأحصائياKLا ومصدرها السجالت املوجودة بإدارة شئون التعليم
والطالب ومكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وجهاز الحاسب ٓالاgي املوجود
بسكرتاريته.
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ج -السجالت وامللفات املحفوظة بمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات
الثقافية وسكرتارتيه وأجهزة الكمبيوتر الخاصة به وما علKRا من قواعد بيانات تخص
الدراسات العليا والبحث العلم] لجميع برامج الدراسات العليا من دبلوم وماجست[! ودكتوراﻩ.
ح -السجالت وامللفات املوجدة بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
والوحدات ذات الطابع الخاص والسكرتاريه وأجهزة الكمبيوتر الخاصة Kم وما علKRا من
قواعد بيانات تخص املستفيدين والشركات والهيئات ال^] تتعامل مع الكلية ;ي هذا القطاع.
خ -البيانات واملعلومات املوجودة عQى موقع الجامعة وموقع الكلية اللك"!وني خاصة ;ي مجال
شئون التعليم والطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونKRم ومشروعات التطوير والدراسات
العليا والبحث العلم] واملكتبات.
 مقابالت شخصية. التقارير ال^] تجرKÐا الكلية لتقييم وضعها الراهن مثل الدراسة الذاتية للكلية واملؤتمرات العلميةللكلية.
ثالثا :اعداد مسودة التحليل البيR
تم تفريغ البيانات الخاصة بالتحليل الب عQي املستوي الداخQي والخارàي اgي ان تم التوصل الهم نقاط
القوة والضعف والفرص والK¢ديدات عQي النحو التاgي-:
تحليل البيئة الداخلية للكلية
إعتمدت الكلية ;ى تحليلها للبيئة الداخلية عQى معاي[! الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
وٕالاعتماد وال^] تشمل ال  ١٦معيار) معاي[! القدرة املؤسسية ومعاي[! الفاعلية التعليمية (.
املحور الاول القدرة املؤسسية
م
١

نقاط القوة
املعيار
التخطيط الاساتي«ي  الارتباط ب[ن إس"!اتيجية بالكلية
وإس"!اتيجية الجامعة.
 املشاركة ;ى صياغة الرؤية والرسالة
من جانب مختلف ٔالاطراف داخل
وخارج بالكلية.
 املشاركة ;ى صياغة ٔالاهداف
ٕالاس"!اتيجية للكلية من جانب مختلف
ٔالاطراف داخل وخارج بالكلية.
 نشر ٔالاهداف ٕالاس"!اتيجية للكلية من
خالل الوسائل املختلفة داخل وخارج
بالكلية.

كلية الھندسة
 – 

نقاط الضعف
 ليس للمؤسسة تصنيف عالم]
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هناك هيكل تنظيم مالئم للمؤسسة 
تحديد دقيق للمسئوليات سواء
للقيادات ٔالاكاديمية أو التنفيذية
بالكلية.
يوجد باملؤسسة وحدة ضمان الجودة
وجود توصيف وظيفى شامل وموثق
لجميع وظائف املؤسسة
املعاي[! املستخدمة ;ى ترشيح القيادات 
ٔالاكاديمية معلنة
يوجد مشاركة وإبداء رأى من جانب 
أعضاء هيئة التدريس عند اختيار
القيادات ٔالاكاديمية من خالل

الانتخابات.
وجود وحدات ذات طابع خاص

بالكلية.


٢

الهيكل التنظيمي

٣

القيادة والحوكمة

٤

املصداقية ؤالاخالقيات  وجود إجراءات تتخذها الكلية ;ي حالة
عدم الال" ام بأخالقيات املهنة.
 يوجد بالكلية دليل ملمارسات
أخالقيات املهنية.
 تتوافر مصداقية ;ى املعلومات
املنشورة عن الكلية.
 وجود إجراءات تتبعها الكلية لنشر
ثقافة حقوق امللكية الفكرية والنشر.
 إتخاذ ٕالاجراءات التصحيحية ملعالجة
أى ممارسات غ[! عادلة.
الجهاز ٕالاداري
 تــم تحدي ــد الاحتياجــات التدريبي ــة
للعامل[ن باملؤسسة بصـفه دوريـة سـنويا
مـع إدارة الجامعـة ومـع لجنـة التـدريب
بوحدة توكيد الجودة بالكلية.
تم وضع خطة للتدريب بناء عQـى الاحتياجـات








ال يوجد شكل تنظيم] )وحدة /لجنة(
للتعامل مع ٔالازمات والكوارث

ال يتم استخدام التوصيف الوظيفى ;ى
التعي[ن والنقل والندب للوظائف املختلفة.
ال تشتمل خطة التدريب عQى التغذية
العكسية .
ال تتم عملية التقويم لألداء للكلية بصفة
دورية.
ال يتم تحديد الاحتياجات التدريبية
للقيادات ٕالادارية وللعامل[ن.
ال تتم مناقشة نتائج قياس الرضا الوظيفى
للعامل[ن بالكية.
عدم وجود قواعد بيانات محدثة ;ي بعض
وحدات الكلية.
ال يوجد نظام محدث لحفظ وتداول
واستدعاء الوثائق.
ضعف التمويل الذاتي ;ي دعم العملية
التعليمية والبحثية .





٥

كلية الھندسة
 – 

•

نقص ;ي أعداد العامل[ن بالكلية.

•

العـامل[ن بالكليـة ;ـي احتيـاج السـتمرارية
التدريب من خالل الخطة التدريبية.
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٦

املوارد

كلية الھندسة
 – 

الفعليـة ال^ـ] يـتم تحديـدها بمعرفـة أقسـام
الكلية ٕالادارية املختلفة.
يوج ــد مص ــداقية ; ــي ال ــنظم الحالي ــة
املسـتخدمة ;ـى تقيـيم أداء العــامل[ن داخـل
الكلية.
تســتخدم املؤسســة وســائل أخــرى مبتكــرة
لتقييم أداء العامل[ن.
تـم إصـدار واعتمـاد وثيقـة لـربط املكافـآت
املالية بمستوى ٔالاداء ;ي العمل.
تـم وضـع معـاي[! معتمـدة الختيـار القيـادات
ٕالادارية.
تتــوفر باملؤسســة آليــات ونمــاذج فعليــة
تســتخدم لتعظــيم الاســتفادة مــن املــوارد
البشرية املتاحة.
تـم قيـاس الرضـا الـوظيفي للعـامل[ن بالكليـة
وتم قياس رأى الطالب وهيئة التدريس ;ى أداء
العامل[ن بالكلية.
تــم اتخــاذ ق ـرارات وإج ـراءات تصــحيحية
بواسـطة ٕالادارة العليـا بالكليـة لزيـادة مسـتوى
الرضـا الـوظيفي للعـامل[ن وتـم إعالKìـا لجميـع
العامل[ن بالكلية.
تـتم مناقشـة نتـائج الرضـا الـوظيفي للعـامل[ن
باملؤسس ــة م ــع إدارة الكلي ــة والع ــامل[ن
باملؤسسة.
 مساحة املباني كافية ملمارسة أنشطة 
الكلية.
 التجه[ ات املتاحة باملكتبه )العامل[ن -
املراجع والدوريات( تتفق وطبيعة
نشاطها وأعداد الطالب املقبل[ن علKRا .
 تكنولوجيا املعلومات )ٕالان"!نت/
اش"!اك ;ي دوريات الك"!ونية

متخصصة /كتب الك"!ونية ...الخ(
املستخدمة ;ى املكتبة متاحة للفئات 
املختلفة املسK¢دفة.
 هناك مجهودات متم[ ة بذلت لرفع
كفاءة استخدام املوارد املالية
املخصصة للكلية من املوازنة.
 للكلية موقع عQى شبكة ٕالان"!نت ويتم

ال تتوافر التجه[ ات واملعدات املختلفة
لتحقيق ٔالامن والسالمة ;ي مباني الكلية.
املوارد املالية املتاحة سنويا للكلية غ[! كافية
لتحقيق رسالK¢ا وأهدافها ٕالاس"!اتيجية.
بعض املباني غ[! مالئمة ٍ)الK¢ويةٕ /الاضاءة
الطبيعية ..../الخ( ملمارسة أنشطة الكلية .
ال تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد
الطالب.
ال تتم صيانة ٔالاجهزة واملعدات واملعامل
بصفة منتظمة.
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٧

املشاركة املجتمعية
وتنمية البيئة



تحديثه بصفة دوريه.
خدمة ٕالان"!نت بالكلية متاحة للجميع.
قاعات املحاضرات والفصول الدراسية
تتناسب مع أعداد الطالب /الجداول
الدراسية.

وجود نوع من التعاون )شراكة/
اتفاقيات( مع املؤسسات ٕالانتاجية
أوالخدمية ;ى املجتمع املحيط بالكلية .
تشارك ٔالاطراف املجتمعية ;ى أنشطة
املؤسسة )عيد الخرج[ن  /فرص

التوظف /إعداد ال!امج التعليمية (.

٨

التقويم املؤس STوإدارة 
نظم الجودة

تتوافر لوحدة الجودة الكوادر البشرية 
املؤهلة والكافية.









ال توجد برامج للتوعية بأنشطة خدمة
املجتمع وتنمية البيئة.
ال تشارك ٔالاطراف املجتمعية املختلفة ;ى
مجالس الكلية بصفة قويه وثابته.
ال يتم قياس مستوى رضا ٔالاطراف
املجتمعية عن خدمات املجتمع وتنمية
البيئة ال^] تقدمها الكلية.

ال تشارك الوحدة ;ى عرض ومناقشة قضايا
الجودة بالكلية عQى مستوى املجالس
الرسمية.
ال تتوافر التجه[ ات الكافية واملالئمة لوحدة
ضمان الجودة ملمارسة أنشطK¢ا.
املخصصات املالية غ[! كافية للوحدة
ملمارسة أنشطK¢ا

املحور الثاني الفاعلية التعليمية
م
١

املعيار
الطالب والخريجون

كلية الھندسة
 – 

نقاط القوة
 هناك زيادة ;ي إقبال الطالب
الوافدين.
 هناك قواعد لتوزيع الطالب عQى
التخصصات املختلفة.
 هناك تسهيالت متاحة ملمارسة
ٔالانشطة الطالبية؟ )رياضية  /فنية /
اجتماعية /كشفية .../الخ(.
 حصلت الكلية عQى مراكز متقـدمة ;ى
ٔالانشطة الطالبيـة عQى املستوى
املحQى.
 يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية
للطالب الجدد.
 هناك دليل للطالب متاح للطالب.

نقاط الضعف
 ال تتالءم أعداد الطالب املقبول[ن مع
امل ــوارد املتاحة للكلية )أماكن الدراسة/
املعاملٔ /الاجهزة واملعدات /أماكن
ٔالانشطة /وغ[!ها(.
 عدم فاعلية نظام الدعم الطالبي
)الخدمات املادية /العينية /النفسية/
أخرى(.
 عيادة الطالب غ[! ِمؤهلة للحاالت
الطارئة.
 ال يوجد دعم وتحف[ للمتفوق[ن
واملبدع[ن.
 ال توجد برامج لرعاية الطالب املتع!ëين
;ي الدراسة.
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تزايد ;ي إقبال املنظمات ;ى سوق
العمل عQى خريxى الكلية.



ً
تتب kاملؤسسة معاي[!ا اكاديمية
)(NARS



روعيت املعاي[! ٔالاكاديمية عند تصميم
ال!امج التعليمية



هناك توصيف لل!امج التعليمية
واملقررات الدراسية.



هناك اجراءات موثقة للمراجعة الدورية
لل!امج التعليمية.



تتصف ال!امج التعليمية باملرونة
الستيعاب التغي[! وخطط التنمية.



ً
تتضمن إس"!اتيجية املؤسسة أنماطا غ[!
تقليدية للتعلم.



تتم مراجعة إس"!اتيجية التعليم والتعلم
ً
دوريا ;ى ضوء نتائج الامتحانات /نتائج
الاستقصاء املوجه إgى الطالب /أعضاء
هيئة التدريس /أعضاء الهيئة املعاونة؟
تحتوى املقررات الدراسية عQى مجاالت
معينة وطرق تدريس لتطبيق التعلم
الذاتى
توافر مصادر التعلم بما يتالءم مع أنماط
التعلم املستخدمة
يوجد باملؤسسة برامج موثقة للتدريب
امليدانى للطالب
يوجد نظام متبع للتعامل مع تظلمات
الطالب من نتائج الامتحانات
يتم إعداد تقرير عام عن نتائج الامتحانات





٢

املعائ #الاكاديمية

٣

الMامج التعليمية

٤

التعليم والتعلم
والتسهيالت الداعمة





ليس هناك مشاركة لألطراف املعنية
املختلفة ;ى تصميم وتطوير ال!امج
التعليمية.
ليس هناك سياسات تتبعها الكلية
لتحديد ومعالجة مشكالت التعليم
)الكثافة العددية للطالب )عالية/
منخفضة( ضعف املوارد .نقص/زيادة
أعضاء هيئة التدريس .الدروس
الخصوصية .الكتاب الجامÀى )إن وجد(.
انتدابات أعضاء هيئة التدريس .ضعف
حضور الطالب(.
عدم كفاية الوسائل التعليمية الداعمة
لل!امج التعليمية )ورش /حقول
تجريبية(.



ٓالاليات املوثقة لتقويم نتائج التدريب امليدانى
للطالب غ[! كامله لكل انواع التدريب
الصيفي
ال تؤخذ نتائج التدريب ;ي عملية تقويم
الطالب )نظام الدرجات(؟
تتوافر ٔالاعداد واملؤهالت املناسبة من
العامل[ن باملكتبة
هناك عجز نس; ]òي قاعات املحاضرات
والفصول الدراسية مع أعداد الطالب/
الجداول الدراسية
أعداد الفني[ن املؤهل[ن ;ى املعامل غ[! كافية
قاعات املحاضرات والفصول الدراسية
واملعامل للعملية التعليمية ) الوسائل
السمعية والبصرية /الخامات واملواد/
مستلزمات تشغيل املعامل /التجه[ ات
ٔالاخرى( غ[! كافيه











كلية الھندسة
 – 

ليس للكلية برامج إلعداد الخريج[ن
لسوق العمل.
ال توجد رابطة للخريج[ن.
ليس هناك آليات ملتابعة مستوي
الخريج[ن ;ي سوق العمل.
ضعف الجهود والوسائل ال^] بذلت
للتوعية باملعاي[!
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٥

أعضاء هيئة
التدريس

٦

البحث العلمي
ؤالانشطة العلمية
ٔالاخرى














كلية الھندسة
 – 

وعرضها عQي املجالس املختصة
تستخدم املؤسسة نظام املمتحن[ن
الخارجي[ن وخاصة بمشاريع التخرج
تستخدم املؤسسة أنظمة مختلفة إلعالم
الطالب بنتائج التقويم املختلفة
تكنولوجيا املعلومات )ٕالان"!نت /اش"!اك
;ي دوريات الك"!ونية متخصصة /كتب
الك"!ونية ...الخ( املستخدمة ;ى املكتبة
متاحة للفئات املختلفة املسK¢دفة
هناك آليات تطبقها املؤسسة لتوثيق
نتائج الامتحان.
يتالءم التخصص العلم] لعضو هيئة
التدريس مع املقررات ال^ يشارك ;ى
تدريسها
توجد خطة لتنمية قدرات ومهارات
أعضاء هيئة التدريس/الهيئة املعاونة
يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفى
ألعضاء هيئة التدريس /الهيئة املعاونة



نسبة أعضاء هيئة التدريس إgى الطالب
ال تتفق ;ي كث[! من الاحيان مع املعدالت
املرجعية.



نسبة أعضاء الهيئة املعاونة إgى الطالب ال
تتفق واحتياجات الخطة التعليمية ;ي بعض





توجد خطة خمسيه موثقة للبحث العلم 
باملؤسسة
يوجد نشر علم] دوgي ب[ن أعضاء هيئة
التدريس باملؤسسة
تضم املؤسسة أعضاء هيئة تدريس سبق
حصولهم عQى جوائز الدولة /جوائز
عاملية /براءات
يوجد عدد من املشروعات البحثية
املمولة من مؤسسات بحثية محلية/
دولية خالل السنوات الثالث
يوجد مشاركه من أعضاء هيئة التدريس
بأبحاث علمية أو مقاالت ;ي مؤتمرات/
ندوات علمية محلية /عاملية
يوجد لبعض أعضاء هيئة التدريس
مساهمات ملموسة ;ى أى أنشطة علمية
ً
ً
أخــرى محلية أو إقليمية أو دولية )إصدار
دورية علمية  /تحكيم الدوريات علمية
محلية أو دولية /التمثيل ;ى منظمات










الاقسام
ال توجد مؤشرات لتقييم مردود التدريب
ال توجد هناك قواعد مفعلة لتقييم أداء
أعضاء هيئة التدريس /أعضاء الهيئة
املعاونة
ال يتم الاستفادة بالفعل من نتائج التقييم
ال توجد باملؤسسة لجنة موثقة لنشر الوñي
وتفعيل أخالقيات البحث العلم]
ً
ً
عدد ٔالابحاث املنشورة محليا ودوليا بالنسبة
للعدد ٕالاجماgى ألعضاء هيئة التدريس ليست
كب[!ﻩ
ال توجد قواعد بيانات دقيقة والك"!ونيه
للبحوث العلمية باملؤسسة
ال يوجد باملؤسسة أساليب التشجيع البحوث
العلمية املش"!كة ب[ن ٔالاقسام العلمية
ضعف وسائل تحف[ ورعاية ودعم الباحث[ن
ال يوجد ;ى املؤسسة برامج لتنمية املهارات
البحثية للهيئة املعاونة
الاستفادة من نتائج البحث العلم باملؤسسة
;ى العملية التعليمية غ[! ممنهج
ً
ضعف املوازنة املخصصة سنويا ألغراض
أنشطة البحث العلم
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أوجمعيات قومية

٧

الدراسات العليا

٨

التقويم املستمر
للفاعلية التعليمية



يوجد عدد من الدبلومات والدرجات
العلمية ال^ منحK¢ا املؤسسة خالل
السنوات الثالث ٔالاخ[!ة .



يوجد هناك إجراءات موثقة ومطبقة
ملتابعة وتقييم أداء الباحث[ن قبل وأثناء
التسجيل للدرجات العلمية ) مثال ذلك
السمينارات /التقارير الدورية (.
تب ]kوتطبيق معاي[! قياسية أكاديمية
ل!امج الدراسات العليا املختلفة
هناك توصيف موثق ومعتمد لل!امج
واملقررات الدراسية
تتم مراجعة إجراءات التسجيل وٕالاشراف
;ى الدراسات العليا بغرض تطويرها
تل" م ٔالاقسام العلمية بتوزيع ٕالاشراف
ً
عQى الرسائل وفقا للتخصص
زيادة نسبة الطالب الوافدين إgى إجماgى
عدد الطالب ;ى الدراسات العليا
يقوم طالب الدراسات العليا بنشر أبحاث
من الرسائل العلمية









يوجد العديد من ٔالاساليب ال^ تتبعها
املؤسسة ;ى عملية التقويم الشامل
واملستمر للفاعلية التعليمية.



قياس رضا الطالب ;ي املجاالت املختلفة
)سياسات القبول /أساليب التعلم/
ٕالامكانيات املعملية /الوسائل التعليمية
الداعمة /املكتبة ....وغ[!ها(.
يوجد نظام داخQي متكامل إلدارة جودة
التعليم والتعلم باملؤسسة موثق )املتابعة
الدورية لتقارير ال!امج واملقررات،
وملفات املقررات ،والبحث العلم،خطط
معالجة وتصحيح الجوانب السلبية(.
تتم مراجعة وتفعيل اللوائح والقوان[ن
الحالية واملتعلقة باملساءلة ;ي مجاالت
الفعالية التعليمية.












ٔالاساليب املتبعة للتعريف ب!امج الدراسات
العليا ال^ تقدمها املؤسسة تعت! ضعيفه
ال يوجد هناك قواعد بيانات لطالب
الدراسات العليا واملسجل[ن للدرجات العلمية
باملؤسسة

ال توجد آليات موثقة لتقويم نتائج
التدريب امليدانى للطالب.
ال توجد آليات عQي مستوي القسم
والكلية للتأكد من عدالة تقويم الطالب.
ال تستخدم الكلية نظام املمتحن[ن
الخارجي[ن ;ي مقررات البكالوريوس.

تحليل البيئة الخارجية للكلية
اوال  :تحليل بيئة الجامعة
الفرص
كلية الھندسة
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نشر ثقافة التطوير والبحث عن 
مصادر تمويل.
عقد دورات تدريبية عن كيفية
اعداد مق"!ح ناجح.



نشر ثقافة الجودة والحصول عQي 
ٕالاعتماد.
عقد دورات تدريبية لفرق العمل

بوحدات الجودة بالكليات.
الدعم الف ]kللكليات الساعية
لإلعتماد.
الحصول عQي ٕالاعتماد.
تنمية املوارد البشرية )عQى
الصعيد ٔالاكاديم] و ٕالادارى(.
تنمية املهارات ،استخدام
التكنولوجيأ ،الاخالقيات املهنية
ومهارات العرض والاتصال.
التواصل مع املجالت ؤالابحاث
العامليه والاقليمية ;ي جميع
التخصصات.
تشمل عدد من التخصصات
املهمه مثل التعليم الالك"!وني.

١

وحدة ادارة املشروعات

٢

مركز ادارة الجودة بالجامعة.

٣

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة
التدريس.

٤

وجود مكتبه الرقمية بالجامعة.



٥

وجود وحدة الكونيه بالجامعة.











ضعف الاعالن عن
الانشطة وعدم وجود
قنوات اتصال فعالة ب[ن
الوحدة بالجامعة ومثيالKLا
بالكلية.
ندرة عقد الدورات
التدريبية بمقر املركز داخل
الجامعة.
عدم وجود دعم مادي لهذﻩ
الدورات من الجامعة.

ثانيا :تحليل البيئة العامة
١
٢

الفرص

ال¯kديدات

الاقبال عQي التسجيل ;ي ال!نامج الجديد و

ض ـ ــعف النس ـ ــبة املخصص ـ ــة للتعل ـ ــيم الع ـ ــاgي و البح ـ ــث

الدراسات العليا.

العلم] ;ي امل[ انية العامة للدولة.

تفضيل سوق العمل باملدن الصناعية و

زي ــادة ع ــدد الجامع ــات الخاص ــة بم ــا يس ــتتبع ذل ــك م ــن

الادارات املحلية التابعة ملحافظة الشرقية

زيادة عدد الخريج[ن.

لخريxي الكلية نظرا لحرص املؤسسة عQي
تدريب الطالب و املشاركة ;ي مشروعات
املحافظة.
٣

تفضيل سوق العمل لخريxي برنامج

سياســات الدولــة ;ــي زيــادة أعــداد الطــالب املقبــول[ن ;ــي

الانشاءات و التشييد نظرا لندرة هذا

مؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــاgي بسـ ــبب عـ ــدم تناسـ ــب عـ ــدد
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٤

التخصص وحاجة سوق العمل له.

الجامعات مع الزيادة السكانية.

قرب املؤسسة من املدن الجديدة مثل

عدم مواكبة املؤسسة للتطور التكنولوàي املتسارع.

العاشر من رمضان و الصالحية الجديدة بما
يتوافر فKRا من فرص التنمية.
٥

الانفتاح الاقتصادي و التمنوي املتوقع بعد

عدم الحصول عQي الاعتماد.

ثورة يناير مثل مشروع ممر التنمية الغربي و
مشروع تنمية قناة السويس و مشروع تنمية
سيناء.
٦
٧
٨

انشاء فرع جديد للكلية باألرض املخصصة

استمرار الوضع الاقتصادي ;ي التـدهور و عـدم حـدوث

للجامعة بمدينة العاشر من رمضان.

النمو املتوقع مما KÐدد فرص العمل.

وجود صناديق لتمويل البحث العلم]

تدني املنظومة الاخالقية للطالب مما يؤثر عQى اداء

التطبيقي.

العملية التعليمية.

توفر العديد من املنح و البعثات للدراسات
العليا و دراسات ما بعد الدكتوراة.

٩

وجود املؤسسة ;ي محيط مجتمع ذو كثافة
سكانية عالية به الكث[! من املشاكل ال^]
تحتاج حلول غ[! تقليدية.
رابعا :مصفوفة التحليل البي SWOT Matrix
وتم إعتماد مصفوفة التحليل البي; ]ðي الجلسة رقم ) (٢٢٩بتاريخ  ٢٠١٢/١١/١١من مجلس الكلية
وذلك بعد أن تم عرض نتائج التحليل البي ]ðو مناقشته مع ٔالاطراف املختلفة داخل الكلية كوكالء
الكلية و رؤساء ٔالاقسام و ممثل[ن ألعضاء هيئة التدريس و الاداري[ن و خارج الكلية كمثQي شركات
املقاوالت و نقابة املهندس[ن و الادارات الهندسية باملحافظة.

أوال :خطوات إعداد مصفوفة العوامل ٕالاساتيجية الداخلية:
ً
ً
• تم تحديد أهم العوامل الاس"!اتيجية الداخلية بعدد من  ١٠إgى  ٢٠عامل يتضمن كال من نقاط القوة أوال
ً
ثم نقاط الضعف وذلك وفقا لألهمية النسبية.
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• تم تحديد وزن لكل عامل اس"!اتيxى بحيث ي"!اوح هذا الوزن من ) (1هام جدا إgى ) (0ليس مهما بحيث
يكون مجموع أو ا زن كل من نقاط القوة والضعف ال تزيد عن الواحد الصحيح.
ً
• تم ترتيب العوامل الاس"!اتيجية وفقا مل[ ان تقدير يمتد من  ١إgى  ٥حيث يحصل العامل ٔالاك !ëأهمية ;ى
نقاط القوة عQى الدرجة  ٥والعامل الهام عQى الدرجة  ٤والعامل متوسط ٔالاهمية عQى الدرجة  ٣أما
ً
ً
ً
ً
العامل الذى يمثل ضعفا رئيسيا يحصل عQى الدرجة ١والذى يمثل ضعفا بسيطا يحصل عQى الدرجة .٢
• تم حساب الوزن املرجح لكل عامل إست ا رتيxى عن طريق حاصل ضرب الوزن.
• تم جمع النقاط املرجحة لجميع العوامل للحصول عQى التقييم العام لنقاط القوة والضعف.
القوة
الوزن
النس]ò
يوجد تواصل مع ٔالاطراف املجتمعية من خالل تقديم ٕالاستشارات والحدات ذات الطبع
الخاص.
مساحات واسعة يمكن استغاللها ;ي ٔالانشطة الطالبية والتعليمية.
وجود بعض القاعات املجهزة بوحدات الفيديو كونفرانس.
زيادة اعداد امللتحق[ن بالدراسات العليا خاصة من الوافدي[ن.
وجود قيادات ادارية و سياسية من خريxي الكلية مثل رئيس الجمهورية و أم[ن اتحاد طالب
مصر.
وجود أقسام متم[ ة بالكلية مثل قسم الهندسة الصناعية و قسم هندسة التشييد.
الضعف
عدم توافر عوامل الامن والسالمة بمنشأت الكلية
تناقص عدد العمال و الفني[ن بسبب توقف التعيينات الجديدة
عدم وجود قاعات تدريس للدراسات العليا
اهمال اجراء الصيانه الدوريه للمعامل مما تسبب ;ي تلف ٔالاجهزة.
نقص الوñي ب[ن مجتمع الكلية باهمية الحصول عQي ٔالاعتماد.
عدم القياس الدوري ملستوي رضا الطالب والعامل[ن وأعضاء هيئة التدريس عن الخدمات
املقدمة من الكلية.
قصور املناهج عن تلبية ما يحتاجه الخريج[ن من مهارات و عدم مالءمK¢ا لتخصص الدراسة
نظرا لعدم وجود الية معتمدمة للتواصل مع املجتمع و سوق العمل
أجماxي النقاط املرجحة

الت
قيي
م

النقاط
املرجحة

0.08
0.07
0.07
0.07

4
4
4
4

0.32
0.28
0.28
0.28

0.07
0.08

5
5

0.35
0.40

0.09
0.08
0.07
0.08
0.08

1
1
1
2
2

0.09
0.08
0.07
0.16
0.16

0.08

2

0.16

0.08
1.00

2

0.16
2.79

ً
ثانيا :خطوات إعداد مصفوفة العوامل ٕالاساتيجية الخارجية:
ً
• من خالل نتائج التحليل البي ðتم تحديد العوامل الخارجية الفرص والK¢ديدات وفقا لألهمية النسبية
ً
ً
بعدد من  ١٠إgى  ٢٠عامل يتضمنا كال من الفرص أوال ثم الK¢ديدات ٔالاك !ëتأث[!ا ;ى وضع الكلية.
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ً
ً
• تم تحديد وزن لكل عامل خارàى ي"!اوح  1هام جدا إgى صفرليس مهما بحيث يكون مجموع أو ا زن الفرص
والK¢ديدات ال تزيد عن الواحد الصحيح.
ً
• تم ترتيب العوامل الخارجية وفقا لم] ا زن تقدير يمتد من  1إgى  ٥درجات يحصل العامل ٔالاك !ëأهمية من
الفرص عQى الدرجة  5والعامل ٔالاهم عQى الدرجة  4والعامل متوسط ٔالاهمية عQى الدرجة  ٣أما العامل
ً
ً
ً
ً
الذى يمثل KLديدا رئيسيا يحصل عQى الدرجة  ١والذى يمثل KLديدا بسيطا يحصل عQى الدرجة .٢
• تم حساب الوزن املرجح لكل من الفرص والK¢ديدات عن طريق حاصل ضرب الوزن* الدرجة.
• تم جمع النقاط املرجحة لجميع العوامل الخارجية للحصول عQى التقييم العام لفرص وKLديدات الكلية.

الفرص
تنفيذ بعض املشاريع ;ي املحافظة تحت إشراف الكلية.
وجود العديد من املشاكل الصناعية باملصانع ;ي مدينة العاشر من رمضان و املشاكل
باملجتمع املحيط
الحصول عQى الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة وٕالاعتماد.
بدء العديد من املشروعات التنموية مثل تنمية سيناء و شرق الدلتا
انشاء فرع جديد للكلية باألرض املخصصة للجامعة بمدينة العاشر من رمضان
توفر العديد من املنح و البعثات للدراسات العليا و دراسات مابعد الدكتوراة وجود بعض
صناديق لتمويل الابحاث العلمية التطبيقية
ال¯kديدات
ضعف النسبة املخصصة للتعليم العاgي و البحث العلم] ;ي امل[ انية العامة للدولة
انتشار الدروس الخصوصية ب[ن طالب الكلية
السياسات العامة لقبول الطالب و نسب النجاح و مجانية التعليم
عدم مواكبة الكلية للنتطور التكنولوàي املتسارع
استمرار الوضع الاقتصادي ;ي التدهور و عدم حدوث النمو املتوقع مما KÐدد فرص العمل
زيادة عدد الجامعات الخاصة املم[ ة ;ي الجانب العمQي والدورات املتخصصه عدم
الحصول الكلية عQي الاعتماد املحQي
أجماxي النقاط املرجحة

الوزن
النس]ò
0.09

التق
ييم
4

النقاط
املرجحة
0.36

0.08
0.10
0.09
0.07

4
4
4
4

0.32
0.40
0.36
0.28

0.09

4

0.36

0.09
0.08
0.08
0.08
0.08

2
2
2
2
2

0.18
0.16
0.16
0.16
0.16

0.08
1.00

2

0.16
3.22

تحليل الفجوة وتحديد ٕالاحتياجات
تكمن الفجوة ب[ن الوضع الحاgى ؤالاهداف الاس"!اتيجية للكلية ;ى العديد من املعوقات ال^ تؤدى إgى قصور
نس; òى تحقيق ٔالاهداف الاس"!اتيحية كاآلتي-:
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• عدم كفاية التمويل لتطوير البنية التحتية للكلية وبما يستوعب الزيادة املطردة ;ى أعداد الطالب Kا.
• عدم كفاية أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ;ي بعض ٔالاقسام العلمية لتغطيـة النسـبة املثاليـة بـ[ن
أعضاء هيئة التدريس والطالب وبما يسمح بزيادة التواصل العلم والاجتماñى مع الطالب.
• الزيادة املطردة ;ى أعـداد الطـالب املقبـول[ن بالكليـة ممـا يسـتوجب حـدوث قصـور نسـ; òـى تقـديم أفضـل
خدمة تعليمية ممكنة للطالب من حيث قلة قاعات التدريس املجهزة وكذلك املعامل والورش.
• فقــدان بعــض الكفــاءات العلميــة عــن طريــق هجــرة مســاعدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعــد حصــولهم عQــى
درجــة الــدكتوراﻩ مــن الخــارج حيــث تفقــد الكليــة عضــو هيئــة تــدريس عQــى قــدر كب[ــ! مــن الكفــاءة العلميــة
وبذلك ال يكون هناك أى مردود للمنحة العلمية ال^ حصل علKRا عضو هيئة التدريس.
• فقدان بعض الكفاءات العلمية من أعضاء هيئة التدريس عن طريق ٕالاعارات ال^ـ تمتـد لف"ـ!ات طويلـة
تصل ;ى بعض ٔالاحيان إgى عشرة سنوات ،حيـث يتسـبب ذلـك ;ـى خسـارة تلـك الكفـاءات العلميـة لف"ـ!ات
طويلة دون إمكانية تعي[ن بديل وذلك لشغل الدرجة العلمية للعضو املعار.
• تحديث الاجهزة واملعدات بمعامل الكلية.
• محدودي ــة كف ــاءة املعام ــل الخاص ــة باألبح ــاث بم ــا يتس ــبب إم ــا ; ــى ض ــعف البح ــث م ــن الناحي ــة العلمي ــة
ملحدوديــة كفــاءة املعامــل وإمكانيK¢ــا أو ســفرﻩ للخــارج وإمكانيــة فقــد الكليــة للباحــث كمــا تــم توضــيحه ;ــى
البند رقم )ث( عاليه.
• ع ـ ــدم اس ـ ــتعانة الجه ـ ــات والهيئ ـ ــات الحكومي ـ ــة بخـ ـ ـ!ات الكلي ـ ــة العلمي ـ ــة والعملي ـ ــة ; ـ ــى جمي ـ ــع ٔالاعم ـ ــال
والاستشــارات الهندســية بمــا يضــمن إدمــاج الكليــة بشــكل تــام ;ــى تقــديم الخــدمات الاستشــارية والفنيــة
لتلك الجهات.
• عدم استعانة الجهات والهيئات الحكومية بخ!ات الكلية العلمية والعملية ;ـى القيـام بالدراسـات الفنيـة
والتقنيــة واملســاهمة ;ــى حــل مشــاكل املجتمــع عــن طريــق تقــديم ٔالابحــاث العلميــة والحلــول العمليــة لتلــك
املشاكل.

تحديد املصادر املتاحة املختلفة لتوف #التمويل
تبق ــى املص ــادر املتاح ــة لت ــوف[! التموي ــل مح ــدودة وبم ــا يس ــتوجب الحص ــول ع Qــى معظ ــم الاعتم ــادات
املالية املطلوبة للتطوير من الجهات املانحة والتمويل الذاتى ومKا عQى سبيل املثال:
• وحدة إدارة املشروعات لتقديم التمويل الكا;ى لعملية التطوير.
• مساهمة الجامعة وذلك ;ى حدود امل[ انيات املخصصة لذلك.
• الصناديق الخاصة بالجامعة ومKا صناديق تقديم الاستشارات الفنية والهندسية.
• تقــديم خ ــدمات هندس ــية وفني ــة للهيئ ــات واملص ــالح الحكوميــة والش ــركات ؤالاف ـراد واس ــتخدام ج ــزء م ــن
العائد ;ى تمويل عمليات التطوير.
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• الحصــول عQــى مــنح بحثيــة مــن الجهــات املانحــة مثــل صــندوق البحــث العلمــ بالجامعــة أو باملشــاركة مــع
املحافظة أو هيئة البحث العلم أو ما شابه ذلك.
• إقامة دورات تدريبية هندسـية ;ـى مختلـف التخصصـات للمهندسـ[ن والفنيـ[ن بمـا يرفـع الكفـاءة العلميـة
والفنية للسادة املتدرب[ن وبما يحقق عائد مادى للكلية.

آلية إدارة املخاطر gى حالة عجز الدعم املاxى ملتطلبات الخطة التنفيذية
يــتم ســنويا اجتمــاع للفريــق التنفيــذي للخطــة الاســ"!اتيجية مــع ادارة املوازنــة بالكلي ـة ملناقشــة م[ انيــة تنفيــذ
انشطة الخطة الاس"!اتيجية .و بناءا عQي املعلومات املتاحة يتم اتباع الخطوات التالية:
• تحديد ماهية املخاطر املحتملة واملسببة للعجز املاgي
• تحديد مدي تأث[! كل مخاطرة و احتمالية حدوKïا
• تصنيف املخاطر طبقا للتأث[! و الاحتمالية ملخاطر شديدة و متوسطة و ضعيفة
• يتم وضع خطة الاستجابة للمخاطر و ال^] تتضمن اربعة أنواع رئيسية:
 تجنب املخاطرة :تغي[! الخطة لتجنب حدوث املخاطرة قبول املخاطرة :دون اتخاذ اجراء نقل املخاطرة :من خالل التأم[ن أو التعاقد الخارàي تقليــل أثــر املخــاطرة :اتخــاذ اج ـراءات تقليــل احتمــال الح ـدوث مثــل الاج ـراءات الوقائيــة لتجنــبالحدوث و الاجراءات الوقائية
• تخطــيط الاســتجابة للمخــاطر بحيــث يــتم قبــول املخــاطر ذات الاثــر و الاحتمــال الاقــل و يــتم عمــل خطــة
طوارئ للمخاطر ذات الاثر و الاحتمال الكب[!
• يتم توزيع مهام ادارة املخاطر اgي ادارات الكلية املختلفة
• يتم عمل تقرير دورية عن املخاطر الفعلية و أثرها الفعQي عQي ال!نامج الزم ]kو امل[ انية

ترتيب ٔالاولويات gى ضوء ٔالاهمية النسبية والتمويل املتاح
يــتم ترتيــب ٔالاولويــات مــن حيــث تحقيــق أهــداف ورؤيــة الكليــة وبالتــاgى رفــع كفــاءة الخــريج يبقــى مــن
ً
أهم ما يكون .وبناءا عQى ذلك يتم ترتيب ٔالاولويات كما يQى:
• تطوير البنية التحتية بالكلية من حيث املبانى وقاعات التدريس ووسائل العرض.
• تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص والورش ٕالانتاجية واملعامل.
• تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونKRم بما يحقق التنافسية مع الكليات املناظرة ;ى املحيط[ن
املحQي و ٕالاقليم .
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• تحديث الئحة ال!امج الدراسية و محتوى املقررات بحيث تالئم احتياجات سوق العمل و زيادة
الاهتمام بالجانب العمQي من املقررات.
• تطوير أداء الوحدات ٕالادارية بالكلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ٕالادارية ألعضاء هيئة التدريس
ولطالب الكلية.
• نشر ثقافة الجودة والتطوير املستمر عن طريق عقد املؤتمرات ،ورش العمل والدورات التدريبية
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونKRم وكذلك ٕالاداري[ن بالكلية.

تحديد الصعوبات والتحديات املتوقعة
تكمــن الصــعوبات والتحــديات املتوقعــة ;ــى تــأخر التمويــل أو إلغــاؤﻩ وبمــا تنــتكس معــه عمليــة التطــوير
الضــرورية الســتمرار الكليــة ;ــى أداء مهمK¢ــا حيــث ال ثبــات ;ــى املكــان إمــا تطــوير أو حركــة لألمــام أو تــأخر وحركــة
للخلف وهو ما يضر بالكلية واملجتمع املحيط Kا ككل .وعQى ذلك يمكن ترتيب تلك الصعوبات كما يQى:
• تأخر أو انقطاع التمويل الالزم لعملية التطوير.
• عدم كفاية التمويل ملعظم ٔالانشطة املطلوبة للتطوير.
• اســتمرار الزيــادة ;ــى قبــول أعــداد كب[ــ!ة مــن الطــالب بمــا يصــعب معــه اســتيعاKم ;ــى حــدود إمكانيــات
الكلية ;ى ذلك الوقت.

آليات التقويم واملتابعة للخطة ٕالاساتيجية
• وجود نظام داخQى للجودة بالكلية.
• وجود نظام للمراجعة الداخلية بجميع ٔالاقسام العلمية وٕالادارية بالكلية.
• وجود نظام للمراجعة والدعم الف kبمركز إدارة الجودة بالجامعة.
• وجود نظام التقويم واملتابعة التابع لوحدة إدارة املشروعات بوازرة التعليم العاgى.
• املشاركة الفاعلة لإلدارة العليا والقيادات بالكلية ;ى تنفيذ ومتابعة أنشطة املشروع.

الغايات النھائية
ً
بناءا عQى نتائج التحليل البي ðتم تحديد الغايات ال^ تأمل الكلية ;ى تحقيقها ;ى ضوء
رسالK¢ا عQى النحو التاgى:

الغاية ٔالاوxى:
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تطور منظومة الهيكل التنظيمى gى ضوء ٕالاحتياجات الفعلية مع ابراز دور الكلية gى القيام بأنشطة
خدمية مجتمعية تحقق التمويل الذاتى للكلية  ،،،،،وهذا يتحقق من خالل:
 (١وضع آليات تطوير وتحديث الهيكل التنظيم] ألقسام وإدارات الكلية
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨

تطوير الهيكل التنظيم] و رفع كفاءته وظيفيا
تطوير الجهاز الاداري
عمل نظام ملواجهة ٔالازمات والكوارث وتحديد املتطلبات الالزمة
وضع نظام إداري لدعم خدمات البيئة واملجتمع بالكلية وآليات متابعة أداءها
عمل وحدة نظم املعلومات
استحداث وحدة لدعم الطالب
تنمية املوارد الذاتية للكلية

الغاية الثانية:
تفعيل ثقافة القيم ؤالاصول الجامعية مع تطوير بيئة العمل لل¾kوض بالعملية التعليمية  .وهذا
يتحقق من خالل:
 (١وضع ميثاق للمصدقية ؤالاخالق لإلرتقاء باملستوى القيم لجميع العامل[ن بالكلية.
 (٢تحديث وتطوير بيئة التعليم والتعلم والعمل ٕالادارى بالكلية.
 (٣تطوير الكفايات العلمية واملهنية املرتبطة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونKRم والجهاز ٕالادارى
بالكلية.

الغاية الثالثة:
رفع كفاءة البحث العلمي بما يساھم في زيادة مساھمة الكلية في مجاالت البحوث الھندسية وخدمة المجتمع

.وهذا يتحقق من

خالل:
 (١توجيه خطة البحث العلم الجراء ٔالابحاث العلمية التطبيقية ال^ تخدم مختلف القطاعات
املرتبطة بمخرجات الكلية.
 (٢إنشاء قاعدة بيانات لألبحاث العلمية.
 (٣إنشاء معامل علمية جديدة لخدمة العملية البحثية التطبيقية.
 (٤تطوير البنية ٔالاساسية الالزمة الجراء أبحاث تطبيقية متم[ ة.
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الغاية الرابعة:
إعداد خريج متم 8#ذو كفاءة علمية ومهنيه قادرة عOى تلبية إحتياجات سوق العمل  ،،،،،وهذا يتحقق من
خالل:
ً
 (١تطوير ال!نامج التعليم ملرحلة البكالوريوس وفقا للمعاي[! ٔالاكاديمية للهيئة القومية لضمان جودة
التعليم وٕالاعتماد وبما يتالئم مع إحتياجات سوق العمل.
 (٢تجديد وتحديث املكتبة العلمية ملرحل^ البكالوريوس والد ا رسات العليا.
 (٣إحالل وتجديد البيئة التعليمية مع تحديKîا بالعديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة ال^ ت!ëى
عملي^ التعليم والتعلم.
 (٤تطوير منظومة الد ا رسات العليا ;ى ضوء معاي[! الجودة وحاجة سوق العمل.

الغاية الخامسة:
تفعيل الشراكة و الMوتوكوالت مع املنظمات املحلية و العاملية وسوق العمل  ،،،،،وهذا يتحقق من
خالل:
 (١الشراكة املنتجة والذكية
 (٢عمل بروتوكالت عاملية

الغاية السادسة:
تأصيل ثقافة الجودة ب#ن أعضاء هيئة التدريس والعامل#ن والطالب بالكلية  ،،،،،وهذا يتحقق من خالل:
 (١تدعيم سياسة التقويم املستمر ملحورى القدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية.
 (٢عقد العديد من الدورات التدربيبة ال^ تنظمها وحدة إدارة الجودة بالكلية لنشر ثقافة الجودة
 (٣وتقديم الدعم الف kألعضاء هيئة التدريس ومعاونKRم.
 (٤تفعيل العالقة ٕالايجابية ب[ن وحدة إدارة الجودة بالكلية ومركز إدارة الجودة بالجامعة.

رؤية الكلية

ً
تتطلع الكلية إgى تحقيق الريادة و التم[ محليا وإقليميا ;ي جودة التعليم و البحث العلم] و الخدمات
املجتمعية

رسالة الكلية
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تل" م الكلية بتحقيق التم[ ٔالاكاديم] و تخريج مهندس[ن متم[ ين قادرين عQى العمل و والابداع و الابتكار و
املنافسة ;ي سوق العمل املحQي و ٔالاقليم] ;ى تخصصات هندسية متنوعة وتشجعهم عQى مواصلة التعلم
كما تسÀى العداد باحث[ن مؤهل[ن لنشر بحوث متم[ ة ت!ëى املعرفة الهندسية و تخدم تطلعات الوطن
التنموية ،كما تمتد رسالة الكلية لتشمل العمل الدائب واملستمر عQى تطوير منظومة خدمة املجتمع و
تنمية البيئة من خالل برامج التعليم و التدريب املستمر و انشاء املراكز الاستشارية و البحثية املتم[ ة و
التعاون الفعال مع أجهزة و مؤسسات الدولة.

القيم الاساسية للكلية






التم :8#نسÀى باستمرار لنكون من ب[ن ٔالافضل ;ي التدريس والبحث و الخدمة املجتمعية.
التنوع :نسÀى ملعاملة جميع الاطراف بكرامة و إنصاف واح"!ام الاخر وتقاليدﻩ وخ!اته.
املسؤولية الاجتماعية :نسÀى إgى استخدام قدراتنا الفكرية وٕالابداعية اليجاد حلول للتحديات ال^]
تواجه املجتمع و البيئة املحيطة.
الامانة :ندعم مبادئ ال اهة ٔالاكاديمية ،واملساءلة والصدق.
التعلم املستمر :ندعم السÀي وراء املعرفة والفهم ،والتنمية الشخصية واملهنية طوال عمر املرء.

ٔالاهداف ٕالاساتيجية للكلية
بناء عQى رؤية و رسالة الكلية و نتائج التحليل البي ]ðفان ٔالاهداف الاس"!اتيجية للكلية وسياسK¢ا تشمل:
 -١تحديث الئحة ال!امج الدراسية و محتوى املقررات بحيث تالئم احتياجات سوق العمل و
زيادة الاهتمام بالجانب العمQي من املقررات.
 -٢تطوير الوسائل التعليمية بما يضمن توصيل املادة العلمية بطريقة فعالة
 -٣تقديم نظام إرشاد وريادة علمية ملسـاعدة طـالب مرحلـة البكـالوريوس و الدراسـات العليـا عQـى
النمو وتكوين املفاهيم ٕالايجابية.
 -٤تش ــجيع الط ــالب ع Qــي املش ــاركة ; ــي ٔالانش ــطة الطالبي ــة داخ ــل الكلي ــة و و ت ــدعيم مش ــاركK¢م ; ــي
البيئة املحيطةبما يساعدهم عQي تكوين شخصياKLم وتنمية مهاراKLم
 -٥تقوية روابط التواصل ب[ن الكلية و الخريج[ن لتحقيق التعلم املستمر
 -٦تطوير البنية التحتية للكلية بما يحقق املعاي[! القياسية
 -٧تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس و معاونKRم بالكلية
 -٨تحديث منظومة الدراسات العليا بما يالئم احتياجات طالب البحث العلم]
 -٩فتح مجال التدريب امليداني وامل] مع الجهات املستفيدة
 -١٠تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص والورش ٕالانتاجية ال^] تخدم املجتمع والبيئة
 -١١تنمية البحث العلم] لتحقيق الريادة العلمية للكلية
 -١٢نشر ٔالابحاث ;ي مجالت ودوريات دولية بما يعظم من دور الكلية ;ي تطوير العلوم
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ميكنة الاعمال الادارية وانشاء قواعد بيانات ادارية للكلية لرفع كفاءة و سرعة انجاز ٔالاعمال
تنمية مهارات الاداريي[ن و العمال بالكلية بما يحقق جودة و دقة ٔالاعمال
اعتماد الية للتواصل مع املجتمع و سوق العمل بما يحقق الخطة الاس"!اتيجية للجامعة من
حيث تنمية املجتمع املحيط Kا ككل وتحقيق الKوض التعليم والاجتماñى له.
تفعيل دور وحدة ضمان الجودة بالكلية ملساعدة مجتمع الكلية عQي تحقيق جودة ٔالاعمال.

األھداف االستراتيجية للكلية ومدى إنبثاقھا من األھداف االستراتيجية
للجامعة ومعايير الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
محاور الهيئة القومية لإلعتماد
محور القدرة املؤس:ST
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

التخطيط ٕالاس"!اتيxى
الهيكل التنظيم
القيادة والحوكمة
املصداقية ؤالاخالقيات
الجهاز ٕالادارى
املوارد املالية واملادية
املشاركة املجتمعية وتنمية
البيئة
التقويم املؤس~ ٕوادارة
الجودة
باملؤسسة
محور الفاعلية التعليمية:

.١
.٢
.٣

الطالب والخريجون
املعاي[! ٔالاكاديمية
ال!امج التعليمية  /املقر ا
رت الد ا رسية
التعليم والتعلم والتسهيالت
املادية
للتعلم
أعضاء هيئة التدريس
كفاءة العملية البحثية
الد ا رسات العليا
التقويم املستمر للفاعلية

.٨

.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
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.٢

.٣
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ٔالاهداف ٕالاساتيجية
لجامعة الزقازيق
خريج متم[ وفاعل قادر
عQى ٕالابتكار واملنافسة ;ى
سوق العمل واملساهمة
الفاعلة ;ى تنمية املجتمع.
بحوث أكاديمية وتنموية
فاعلة قائمة عQى ٕالابتكار
ومنتجة للمعرفة بمعاي[!
عاملية.
عضو هيئة تدريس متم[
ً
ً
ً
علميا ومهنيا وثقافيا.
تنمية مجتمعية متكاملة
ومستدامه.
قدرات مادية وانظمه
تشغيلية وموارد بشرية
محفزة تحقق املستويات
القياسية ;ى ٔالاداء وتء
وتحسن مناخ العمل.
ترتيب متقدم عQى
املستوى القومى
وٕالاقليم والعالم.

الاهداف الاساتيجية
لكلية الهندسة جامعة الزقازيق
 -١تحديث الئحة ال!امج الدراسية و محتوى
املقررات بحيث تالئم احتياجات سوق العمل
و زيادة الاهتمام بالجانب العمQي من املقررات.
 -٢تطوير الوسائل التعليمية بما يضمن توصيل
املادة العلمية بطريقة فعالة
 -٣تقـ ــديم نظـ ــام إرش ـ ــاد وريـ ــادة علميـ ــة ملس ـ ــاعدة
طــالب مرحلــة البكــالوريوس و الدراســات العليــا
عQى النمو وتكوين املفاهيم ٕالايجابية.
 -٤تش ـ ــجيع الط ـ ــالب ع Qـ ــي املش ـ ــاركة ; ـ ــي ٔالانش ـ ــطة
الطالبيـة داخــل الكليــة و و تـدعيم مشــاركK¢م ;ــي
البيئ ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ــةبما يس ـ ـ ــاعدهم ع Qـ ـ ــي تك ـ ـ ــوين
شخصياKLم وتنمية مهاراKLم
 -٥تقويــة روابــط التواصــل بــ[ن الكليــة و الخــريج[ن
لتحقيق التعلم املستمر
 -٦تطوير البنية التحتية للكلية بما يحقق املعاي[!
القياسية
 -٧تنمي ـ ـ ـ ــة مه ـ ـ ـ ــارات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدريس و
معاونKRم بالكلية
 -٨تح ــديث منظوم ــة الدراس ــات العلي ــا بم ــا يالئ ــم
احتياجات طالب البحث العلم]
 -٩فتح مجال التـدريب امليـداني واملـ] مـع الجهـات
املستفيدة
 -١٠تطــوير الوحــدات ذات الطــابع الخــاص والــورش
ٕالانتاجية ال^] تخدم املجتمع والبيئة
 -١١تنميــة البحــث العلمــ] لتحقيــق الريــادة العلميــة
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محاور الهيئة القومية لإلعتماد

ٔالاهداف ٕالاساتيجية
لجامعة الزقازيق
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الاهداف الاساتيجية
لكلية الهندسة جامعة الزقازيق
للكلية
نش ــر ٔالابح ــاث ; ــي مج ــالت ودوري ــات دولي ــة بم ــا
يعظم من دور الكلية ;ي تطوير العلوم
ميكنة الاعمال الادارية وانشاء قواعد بيانات
ادارية للكلية لرفع كفاءة و سرعة انجاز
ٔالاعمال
تنمية مهارات الاداريي[ن و العمال بالكلية بما
يحقق جودة و دقة ٔالاعمال
اعتماد الية للتواصل مع املجتمع و سوق
العمل بما يحقق الخطة الاس"!اتيجية للجامعة
من حيث تنمية املجتمع املحيط Kا ككل
وتحقيق الKوض التعليم والاجتماñى له.
تفعيل دور وحدة ضمان الجودة بالكلية
ملساعدة مجتمع الكلية عQي تحقيق جودة
ٔالاعمال

آلية تحديث رؤية ورسالة الكلية
 -١تشكيل لجنة دائمة ملراجعة الرؤية و الرسالة و الاهداف الاس"!اتيجية للكلية.
 -٢تقييم سنوى إلنجازات الكلية مع رؤية ورسالة الكلية وذلك من خالل استبيانات واجتماعات مع
ٔالاقسام العلمية املختلفة والطالب والخريج[ن ومنظمات املجتمع املدنى.
 -٣تقييم كل  ٥سنوات وذلك ملعرفة مدى تحقق رؤية و رسالة الكلية.

الوضع التناف RSTللكلية
أبـرزت إسـ"!اتيجية الكليـة بوضـوح الكث[ـ! مـن نقـاط القـوة والسـمات املم[ـ ة للمؤسسـة ،كمـا أبـرزت رسـالة
الكلية بوضوح دورها ;ي املجتمع املحيط.
تعتـ! الكليـة مـن الكليـات الجاذبـة للطـالب حيـث يقبـل الطـالب عQـى الالتحـاق والتحويـل إلKRـا سـنويا مـن
الكليات ٔالاخرى بينما تعتـ! نسـب التحويـل إgـى خـارج املؤسسـة نـادرة وي" ايـد إقبـال الطـالب الوافـدين للدراسـات
ً
العليـا عQـى الالتحـاق باملؤسسـة .فطبقـا إلحصـائيات الدراسـات العليـا والبحـوث تزايـد أعـداد طلبـة الدراسـات
العليا ;ي السنوات املاضية من  ٣٢طالب عام  ٢٠٠٧/٢٠٠٨إgى  ١٤٠٠طالب عام ) ٢٠١٣/٢٠١٢ق .(٥-٧-١
بينمــا وصــل عــدد الطــالب املحــول[ن للفرقــة ٕالاعداديــة لهــذا العــام إgــى  ١٠١طالــب ;ــي مقابــل  ٢٢طالــب قــاموا
بالتحويل من الكلية )ق.(٦-٧-١
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التم[ـ الخـاص ألعضـاء هيئـة التــدريس بالكليــة وقــدراKLم مــن الناحيـة التدريسـية والتعليميـة لطــالب
البكــالوريوس والدراســات العليــا وحصــول العديــد مــKم عQــى درجــات علميــة متم[ـ ة مــن الخــارج ومــن ناحيــة
البحـث العلمـ] املتم[ـ والنشـر ;ـي املجـالت العامليـة واسـعة الانتشـار وال^ـ] لهـا معامـل تـأث[! مرتفـع )مرفـق (١-٨-١
وحصول نسبة كب[!ة مKم عQى العديد من الجوائز والتكريم )ق  (٢-٨-١ومشروعات بحثية ممولـه )ق .(٣-٨-١
وقيـ ــام الـ ــبعض مـ ــKم بخدمـ ــة املجتمـ ــع مـ ــن خـ ــالل تقلـ ــد العديـ ــد مـ ــن املناصـ ــب السياسـ ــية وٕالاداريـ ــة الهامـ ــة
بـاملجتمع .كمــا حصــل بعــض مـKم عQــى بـراءات اخ"ـ!اع ;ـي عــدة مجــاالت ،مرفــق السـ[!ة الذاتيــة لــبعض أعضــاء
التدريس بالكلية )ق  .(١-٣-٨-١وكذلك نموذج استمارة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس )ق .(٢-٣-٨-١
تمتـع الكليـة ببنيـة تحتيـة متم[ـ ة حديثـة حيـث يتـوافر للكليـة عـدة مبـاني بحيـث يتـوفر لكـل برنـامج درا¸ـ~]
ً
تقريبا مب kمستقل يشتمل عQى القاعات الدراسية للطالب واملدرجات الالزمة للمحاضرات وفراغـات خاصـة
للمعامـل وصــاالت التــدريب تتفـق ;ــي بعضــها مـع معــاي[! املســاحات والتجه[ـ ات واملواصــفات العامــة للمبــاني.
مرفـق مقارنـة البنيـة التحتيـة باملعـدالت ) (NORMSواملرافـق ملؤسسـات التعلـيم العـاgي القياسـية املرجعيـة )ق
) (٤-٨-١ق،(١-٤-٨-١
)ق .(٢-٤-٨-١
وجــود برنــامج جديــد بنظــام الســاعات املعتمــدة لهندســة التشــييد والــذي يعــد الوحيــد مــن نوعــه عQــى
مســتوى الجمهوريــة وKÐــدف إgــى تخــريج مهنــدس تشـييد قــادر عQــى التعامــل مــع مشــروعات التشــييد باألســاليب
الفنية والعلوم الحديثة
)ق (٥ – ٨ - ١مرفــق القـرار الــوزاري بشــأن إضــافة برنــامج هندســة التشــييد( وأيضــا قــرب بــدء برنــامج
جديد بنظام الساعات املعتمدة ;ي امليكاترونيكس )معروض عQي لجنة القطاع(.
وجــود أقســام مم[ـ ة ونــادرة بكليــة الهندســة جامعــة الزقــازيق؛ قســم الهندســة الصــناعية وقســم هندســة
ً ً
املـواد وــي أقسـام يطلــب خريجهـا بســوق العمــل ويـؤدي دورهــا هامـا ;ــي مجـاالت الصــناعة املختلفــة )ق-٥-٨-١
.(١
مــنح درجــة املاجســت[! ;ــي امليكــاترونيكس باالشــ"!اك مــع العديــد مــن الكليــات ٕالاقليميــة والعامليــة عQــي أن
تمنح الدرجة باسم كلية الهندسة – جامعة الزقازيق )ق .(٢-٥-٨-١
املوقـع املتم[ـ لكليــة الهندســة لتوسـطها مســاحة جغرافيـة كب[ــ!ﻩ مـن شــرق الـدلتا كمــا يعطKRـا قرKــا مــن
ً
املدن الجديدة مثل مدينة العبور والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة فرصا كب[ـ!ﻩ ;ـي مشـاركة املجتمـع
;ي املشروعات الهندسية املختلفة Kذﻩ املدن
وجود عدد خمسة وحدات ذات طابع خاص بالكلية لخدمة الجامعة واملجتمع وتعمل عOى ربط الجامعة
بالصناعة والبيئة املحيطة تتمثل gي التاxي) :ق ) ، (٣-٥-٨-١ق  ) ،(٤-٥-٨-١ق (٦-٨-١
 .١مركز البحوث والاستشارات الفنية ،وقد تم إنشائه ;ي  ،١٩٨٦/٠٩/٢٤وباإلضافة إgى خدمة الجامعة
واملجتمع KLدف هذﻩ الوحدة إgى القيام بالدراسات الاستشارية وتقديم التقارير الفنية للهيئات ؤالافراد
وإعداد وتنظيم ال!امج التدريبية والندوات للهيئات ؤالافراد
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مركز بحوث واستشارات التشييد ،وقد تم إنشائه ;ي  ١٩٩٩/١١/١٥وباإلضافة إgى خدمة الجامعة واملجتمع
KLدف هذﻩ الوحدة إgى الKوض باألبحاث التطبيقية ;ي مجال الهندسة التشييد وتقديم الاستشارات
والخ!ات الالزمة ;ي مجال هندسة التشييد والطرق
مركز البحث العلم] املعماري والعمراني ،وقد تم إنشائه ;ي  ١٩٩٩/١١/١٥وباإلضافة إgى خدمة الجامعة
واملجتمع KLدف هذﻩ الوحدة إgى القيام بإعمال التصميمات والدراسات املعمارية والعمرانية لكافة املشاريع
الهندسية للهيئات ؤالافراد وتقديم الاستشارات والخ!ات الالزمة ;ي مجال الهندسة املعمارية والعمرانية مع
تدريب إفراد املجتمع عQى استخدام ٔالاساليب العلمية والفنية الحديثة
مركز بحوث القوى امليكانيكية والطاقة ،وقد تم إنشائه ;ي  ١٩٩٩/١١/١٥وباإلضافة إgى خدمة الجامعة
واملجتمع KLدف هذﻩ الوحدة إgى القيام بإعمال التصميمات والدراسات ;ي مجال القوى امليكانيكية والطاقة
لكافة املشاريع الهندسية للهيئات ؤالافراد وتقديم الاستشارات والخ!ات الالزمة ;ي مجال الهندسة
امليكانيكية مع تدريب أفراد املجتمع عQى استخدام ٔالاساليب العلمية والفنية الحديثة
الورش ٕالانتاجية ،وقد تم إنشائه ;ي  ١٩٩٩/٠٥/٢٥وباإلضافة إgى خدمة الجامعة واملجتمع KLدف هذﻩ
الوحدة إgى القيام بمعاونة الجامعة برسالK¢ا سواء ;ي مجال تعليم الطالب وتدريKØم واملساهمة ;ي تنفيذ
مشروعات الجامعة والقيام بأعمال الصيانة وٕالاصالحات ال^] تدخل ;ي مجال اختصاصاKLا كما تقوم
باإلنتاج لغ[! القطاع الجامعة بما يعمل عQى ربط الجامعة باملجتمع مع وجود منافذ بيع وتسويق لها )ق -١
.(٧-٨

حص ــول الكلي ــة ع Qــى ع ــدة مش ــروعات ممول ــة خ ــالل الخم ــس س ــنوات ٔالاخ[ ــ!ة م ــن ال ـ ـ  & HEEPFال ـ ـ
 TEMPUSوأكاديمية البحث العلم] – تم الانK¢اء من بعضها وجاري العمل ;ي البعض ٔالاخر ).(٨-٨-١
وجــود عــدد مــن الاتفاقيــات املحليــة والدوليــة مــع عــدة جهــات حكوميــه وخاصــة مثــل التعــاون مــع وزارة
ٕالاس ــكان وال ــري لدراس ــة تنقي ــة مص ــرف بلب ــيس والقليوبي ــة .و التعاق ــد م ــع ٔالابني ــة التعليمي ــة لعم ــل جس ــات
ومعاينات للمدارس .والتعاقد مع وزارة التعليم العاgي لعمل صيانة للمعاهد التابعة للوزارة.
ما تم انجازﻩ من خالل مركز الاستشارات الهندسية ;ي السنوات السابقة وبعض عمالء املركز ؤالاعمـال
الاستشــارية ال^ــ] قــام Kــا املركــز وعمــل برتوكــوالت واتفاقيــات معهــا تتضــح ;ــي )ق  .( ٩-٨-١ومــن أمثلــة التعــاون
ال ــدوgي،عمل قاع ــدة بيان ــات للتج ــارب املعملي ــة ع ــن بع ــد ب ــ[ن مص ــر وت ــونس م ــن  ٢٠١٢ح^ ــ ) ٢٠١٤مش ــروع
تونس( .وكذلك إعارة وانتداب أعضاء هيئة التدريس للعمل بكليات الهندسة الحكومية والخاصة.
يتـوفر بالكليـة العديـد مـن ٔالانشـطة الطالبيـة املتم[ـ ة مثـل ٔالانشـطة الرياضـية  ،والثقافيـة والفنيـة .وقـد
حصل طالب الكلية عQى مراكز متقدمه عQى مستوى الجامعة وعQى مستوى جامعات مصر .مثل املركز ٔالاول
;ــي اســتقبال الطــالب ،وأول جوالــه ;ــي الجامعــة واملركــز الثــاني ;ــي اليـد واملركــز ٔالاول ;ــي التــنس .املركــز الثــاني ;ــي
املســرح وأول ممثــل مســرßي والحصــول عQــى املركــز الثــاني ;ــي مســابقة املعلومــات العامــة .والجــدير بالــذكر أن
أم[ن اتحاد طـالب كليـة الهندسـة هـو نفسـه أمـ[ن اتحـاد جامعـات مصـر لعـام ) ٢٠١٣/٢٠١٢ق  (١٠-٨-١و )ق
 (١١-٨-١و )ق.(١٢-٨-١
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مقحات مستقبلية لتطوير الوضع التنافRST

منهجية تنفيذ الخطة الاساتيجية
توجد خطة تنفيذية لتطبيق الخطة ٕالاس"!اتيجية للمؤسسة )ق  (١ - ٧ - ١وتغطى الخطة التنفيذية جميع
ٔالاهداف ٕالاس"!اتيجية للمؤسسة حيث تم وضع الخطة التنفيذية لتحقيق هذﻩ ٔالاهداف وبمشاركة جميع
إدارات وأقسام الكلية كل فيما يخصه ;ي عالقته باألهداف ٕالاس"!اتيجية وتم التكليف بوضع الخطة التنفيذية
ال^] تحقق ٔالاهداف واعت!ت ملحقا للخطة ٕالاس"!اتيجية وقد تم تدريب ٕالادارات املختلفة إgي كيفية تجزئه
الهدف ٕالاس"!اتيxي إgي أهداف فرعية وتم وضع النموذج املناسب لوضع الخطة التنفيذية شامال كل من
الهدف الجزئي أو املرحQي ؤالانشطة الالزمة لتحقيق هذا الهدف )ق .(٢ - ٧ - ١
تتضمن الخطة التنفيذية ٔالانشطة واملهام املطلوب تنفيذها والجدول الزم ]kالالزم للتحقيق واملسئول عن
تنفيذ ٔالانشطة ومؤشرات النجاح والتمويل املطلوب و مصدر التمويل و آلية تعديل الخطة عند الحاجة و قد
تمت ترجمة الخطة التنفيذية إgي موازنة مالية تقديرية مفصلة تم إعدادها باالستعانة بخ!اء ;ي املجال .مرفق
املوازنة املالية للخطة ٕالاس"!اتيجية )ق  .(٣ - ٧ - ١ويتم متابعة تنفيذ الخطة ٕالاس"!اتيجية بواسطة لجنة
تنفيذية مختصة بذلك تابعة وحدة توكيد الجودة )ق .(٤ - ٧ - ١
بناء عQى الخطة ٕالاست ا رتيجية تشكل ً
فريقا من إدارة الكلية وفريق لجنة التخطيط ٕالاست ا رتيxي إلعداد
الخطة التنفيذية التفصيلية لألهداف الواردة بالخطة ٕالاست ا رتيجية ;ى إطار زم ]kمدته خمسة سنوات ;ى
ضوء ال!مج ؤالانشطة املحددة به و;ى ضوء املخصصات املالية املبدئية املحددة لكل عمل وطبقا لألولويات
الوقتية املحددة بالخطة ٕالاست ا رتيجية.
• تم وضع مؤشرا ت ٔالاداء الخاصة بكل نشاط عQى حدة وتوف[! الم] ا زنيات املخصصة لألعمال.
• مرا جعة ٕواعتماد الخطط التنفيذية للخطة ٕالاست ا رتيجية
• تشكيل لجنة تسي[! ومتابعة للخطة التنفيذية. 
• تكليف مدير تنفيذي للخطة التنفيذية للكلية. 
• تشكيل الفرق التنفيذية لألنشطة.

القيم واملبادئ

املصداقية ؤالاخالقيات
 .١حقوق امللكية الفكرية و النشر
 :١/١الال8ام بحقوق امللكية الفكرية و النشر
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ٕالاجراءات ال تتبعها املؤسسة رسميا لنشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية والنشر كما يOي:
•

•
•
•
•
•

•
•

توثيق إجراءات كلية الهندسة – جامعة الزقازيق للمحافظة عQى امللكية الفكرية و النشر ;ي مجلس
الكلية و النشر ;ي جميع ٔالاقسام داخل الكلية و ضع إرشادات معلنة للم"!ددين عQى املكتبة ووحدة
تكنولوجيا املعلومات )ق .(١-٤
حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة دورات ;ي أساليب النشر العلم] تابعة ملركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات )ق .(٢-٤
نشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية والنشر ب[ن الطالب عن طريق أعضاء هيئة التدريس والتأكيد عQي
تقديم ٔالابحاث العلمية مع الاستشهاد باملراجع العلمية .
التوعية بحقوق امللكية الفكرية و النشر عن طريق املحاضرات التدريبية و ذلك ضمن الخطة
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة.
وضع آلية معتمدة و عقوبات ;ي حالة عدم الال" ام بحقوق امللكية الفكرية و النشر وتم اعتمادها
بمجلس الكلية و تم نشرها.
ً
يتم إحاطة مجالس ٔالاقسام علما باألبحاث ال^] تقدم لل"!قيات من السادة أعضاء هيئة التدريس
ملعرفة ما يقومون بتقديمه ومدى نسبة املشاركة لكل عضو هيئة تدريس ;ي هذﻩ ٔالابحاث وقوم
بالتوقيع عQى ذلك )ق .(٣-٤
تسجيل الكتب واملؤلفات برقم وتاريخ ;ي دور النشر املعتمدة و;ي دار الكتب العامة للحفاظ عQى
حقوق امللكية الفكرية) .ق (٤-٤
تسجيل براءات الاخ"!اعات ;ي أكاديمية البحث العلم] لحفظ حقوق املخ"!عت[ن )ق .(٥-٤

• ٕالاعالن بواسطة وبس"!ات كب[!ة وبشروط خاصة قبل مناقشة أي رسالة ماجست[! أو دكتوراﻩ
لإلعالن عن النتائج واملحتوى والتوصيات ال^] خرجت من البحث كنوع من التوثيق وحفظ حقوق
امللكية الفكرية )ق .(٦-٤
إجراءات و سياسات كلية الهندسة – جامعة الزقازيق املعتمدة للمحافظة عOى امللكية الفكرية و التأليف
والنشر:
تستع[ن كلية الهندسة – جامعة الزقازيق بالعديد من برامج الحاسوب ٓالاgي مثل )، (Windows, Office,….
الكتب الدراسية واملجلدات  ،و الرسائل والدوريات العلمية ال^] تخضع لحقوق امللكية الفكرية وعليه فإن
ً
الكلية تتب ]kعددا من ٕالاجراءات الكفيلة باملحافظة عQى امللكية الفكرية يمكن سردها عQي النحو ٔالاتي:
ً
أوال :برامج الكمبيوتر :
 (١الاعتماد عQى ال!امج املرخص باستخدامها من قبل جامعة الزقازيق )باالش"!اك مع شركة
مايكروسوفت( )ق .(٧-٤
 (٢عدم السماح للعامل[ن بالكلية بنسخ أي من هذﻩ ال!امج داخل الكلية  ،أو استخدام نسخ غ[! أصلية
)ق .(٨-٤
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ً
ثانيا  :الرسائل والدوريات العلمية:
 (١إتباع ٕالاجراءات العاملية والطرق املتعارف علKRا باالستشهاد باملراجع عند كتابه الرسائل ؤالابحاث ال^]
يقوم Kا أعضاء هيئة التدريس.
 (٢عدم السماح بتصوير نتائج الرسائل العلمية املتوفرة لدي مكتبة الكلية الا عند سماح املؤلف أو من له
حق امللكية بذلك) .ق (٩-٤
 (٣وضع حد أق ~] لتصوير ٔالاجزاء املسموح Kا من الرسائل العلمية داخل املكتبة.
ثالثا  :الكتب واملراجع واملجلدات:
ً
 (١عدم السماح بتصوير أي جزء من أجزاء الكتب أو املجلدات املتوفرة بالكلية طبقا الش"!اطات املؤلف
أومن له حق امللكية لهذا املؤلف.
ً
 (٢السماح بتصوير بعض ٔالاجزاء املسموح Kا من هذﻩ الكتب وفقا للموافقة الصريحة للمؤلف.
رابعا  :أنشطة الطالب العلمية:
التنبيه والتوعية عQى طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا باالل" ام بالتنويه عن املراجع العلمية
املستخدمة عند تقديم أى بحث لألقسام املعنية.
تم نشر إجراءات كلية الهندسة – جامعة الزقازيق للمحافظة عQى امللكية الفكرية داخل ٔالاقسام العلمية و
ٕالادارية و مكتبة الكلية ووحدة تكنولوجيا املعلومات.

 :٢املمارسات العادلة و الال8ام بأخالقيات املهنة
 :١/٢ضمان العدالة وعدم التمي8#
تطبق الكلية قواعد محددة لضمان العدالة و عدم التمي[ ب[ن الطالب و اح"!ام مبادئ حقوق ٕالانسان .من
أمثلة املمارسات الدالة عQى ذلك ما يQي:
(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨

يتم امتحان الطالب نفس الامتحان بنفس املواعيد ونفس املمتحن.
من حق جميع الطالب ٕالاطالع عQى أوراق إجابة الامتحان النظري و الامتحانات الدورية.
يتم تصحيح أوراق إجابة الامتحان الفصل الدرا¸~] مغلقة و الطالب لهم أرقام جلوس سرية.
يتم إعالن ٕالاجابة النموذجية لالمتحان الدوري مفسر علKRا توزيع الدرجات )ق .(١٠-٤
توزع الدرجات عQى ورقة ٔالاسئلة و تعلن للطالب )ق .(١١-٤
عدم إنفراد ٔالاساتذة بالتدريس أو التصحيح منفردين ;ي أي مقرر درا¸~] بالكلية.
يتم توزيع لجان الشفوي ;ي الامتحانات عشوائيا عQى السادة املمتحن[ن ودون تمي[ أو تحديد مسبق.
الامتحانات العملية تتم بتوزيع عشوائي عQي التجارب العملية لضمان العدالة ب[ن الطالب مع مراعاة أن
تكون التجارب ذات مستوي واحد.
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 (٩من حق أي طالب التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس دون تمي[ من خالل الساعات املكتبية ،الريادة
العلمية وٕالارشاد ٔالاكاديم].
 (١٠إشراك الطالب ;ي وضع الجداول الدراسية و جداول الامتحانات )ق .(١٢-٤
ٔ (١١الاخذ بآراء الطالب من خالل صناديق الشكاوى و املق"!حات علما بأن الشكاوى تكون غ[! موقعة و يتم
متابعة تنفيذ القرارات ال^] تم اتخاذها و يتم إعادة رصد درجات الطالب ;ي حالة التظلم من نتائج
الامتحانات )ق .(١٣-٤
 (١٢عدم التمي[ ب[ن أعضاء هيئة التدريس ;ي توزيع أعباء العمل والتدريس الحوافز و املكافآت وإعالن قواعد
صرف املكافآت ألعضاء هيئة التدريس.
 (١٣عدم التمي[ و ضمان العدالة ب[ن العامل[ن ;ي توزيع أعباء العمل و الحوافز و املكافآت وإعالن وثيقة
معتمدة لربط املكافآت بمستوى ٕالانجاز ;ي العمل.
 (١٤يتم معاقبة عضو هيئة التدريس املقصر ;ي أداء واجباته تجاﻩ أي طالب وتتسلسل هذﻩ العقوبات من
لفت نظر وتنبيه ولوم أو التحويل ملجلس تأديب بمعرفة السيد ٔالاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة
وتوجد أمثلة عQى ذلك ;ي الشئون القانونية بالكلية موثقة ومحفوظة.
 (١٥الال" ام بقانون املجلس ٔالاعQى للجامعات وتطبيقه ;ي مبدأ الثواب والعقاب.
 (١٦يتم اتخاذ قرارات تصحيحية ;ي حالة تعرض أى مجموعة من الطالب لعدم العدالة ;ي الجدول الدرا¸~]
حيث يتم استطالع رأي الطالب ;ي الجداول الدراسية وجداول الامتحانات.
 (١٧يوجد باملؤسسة قواعد لضمان عدم تعارض املصالح لإلطراف املختلفة مثل عدم السماح ألعضاء هيئة
التدريس و معاونKRم الذين لهم أقارب ح^ الدرجة الرابعة من طالب الكلية بوضع الامتحان أو القيام
بأعمال الكن"!والت أو املراقبة للفرق الدراسية ال^] يدرس Kا أقارKم من الطالب )ق .(١٤-٤

ٔ :٣الاخالقيات املهنية
 :١/٣ممارسات أخالقيات املهنة
 يوجد باملؤسسة دليل ملمارسات أخالقيات املهنة تم وضعه و مراجعته بواسطة السادة ٔالاساتذة
املتفرغ[ن بالكلية و ٔالاستاذة الدكتورة عميدة الكلية و قد تم اعتمادﻩ من مجلس الكلية و تم نشرﻩ داخل
ٔالاقسام العلمية بالكلية و متاح لجميع ٔالاطراف )ق  .(١٥-٤و سيتم تطبيق ٕالاجراءات املتبعة القانونية ;ي
حالة عدم الال" ام بأخالقيات املهنة.تتخذ املؤسسة إجراءات ;ي حالة عدم الال" ام بأخالقيات املهنة حيث
يتم معاقبة عضو هيئة التدريس أو الهيئة املعاونة املقصر ;ى آداء واجباته أو الذي قام بأعمال تتنا;ي مع
أخالقيات املهنة كإعطاء دروس أو مزاولة مهنة املقاوالت ال^] تؤثر عQى مكانة عضو هيئة التدريس فيتم
تحويله للتحقيق أو عمل مجلس تأديب له عن طريق ٔالاستاذ الدكتور رئيس الجامعة والشئون القانونية
بالجامعة.
 تم عمل ورشة عمل ;ي مدرج  ١هـ بمب kالعلوم ٔالاساسية بالكلية يوم الاثن[ن املوافق ٢٠١٠/١١/١
للتعريف بأخالق املهنة واملصداقية ;ي التعامل وكانت عQى مستوى ٕالاداري[ن واملوظف[ن وتحت رعاية وكيل
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الكلية لشئون التعليم والطالب ويوجد بيان موثق ومعلن بالندوات الثقافية ال^] ستقوم Kا الكلية خالل
العام الحاgي ;ي مثل هذﻩ املجاالت.
 تم تشكيل لجنة ألخالقيات البحث العلم] و سيتم تطبيق ٕالاجراءات املتبعة القانونية ;ي حالة عدم
الال" ام بأخالقيات املهنة.
 تتوافر مصداقية ;ي املعلومات املنشورة عن املؤسسة حيث يتم التحديث املستمر للموقع الالك"!وني
عن طريق وحدة تكنولوجيا املعلومات و يتم املراجعة بواسطة لجنة مسئولة عن ذلك )ق  .(١٦-٤كما يتم
متابعة صحة املعلومات وٕالاعالنات املنشورة ;ي الصحف الرسمية عن املؤسسة بواسطة موظفي العالقات
العامة و إبالغ إدارة الكلية.
نقاط القوة:
• تتبع املؤسسة إجراءات لنشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية والنشر.
• تتبع املؤسسة إجراءات موثقة للمحافظة عQى امللكية الفكرية و النشر.
• تم نشر إجراءات كلية الهندسة – جامعة الزقازيق للمحافظة عQى امللكية الفكرية داخل ٔالاقسام
العلمية و ٕالادارية و مكتبة الكلية ووحدة تكنولوجيا املعلومات.
• تم وضع عقوبات ;ى حالة عدم الال" ام بحقوق امللكية الفكرية و النشر.
• تطبق الكلية قواعد محددة لضمان العدالة و عدم التمي[ ب[ن الطالب و اح"!ام مبادئ حقوق
ٕالانسان.
• وجود وحدة تحقيق وشئون قانونية بالكلية.
• يوجد باملؤسسة قواعد لضمان عدم تعارض املصالح لإلطراف املختلفة.
• يوجد باملؤسسة دليل معتمد و موثق ملمارسات أخالقيات املهنة.
•
•
•
•
•
•

تتوافر مصداقية ;ى املعلومات املنشورة عن املؤسسة .
حصول العديد من املؤلفات للسادة أعضاء هيئة التدريس عQى براءة الاخ"!اعات والتأليف.
حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس عQى جوائز الدولة التشجيعية والتفوق وغ[!ها ;ي العلوم
الهندسية ;ي التخصصات املختلفة )ق .(١٧-٤
النشر الدوgي لبعض ٔالابحاث يرفع من مستوى ترتيب الكلية العالم].
ً
وجود كث[!ا من أعضاء هيئة تدريس الكلية كأعضاء ورؤساء للجان ال"!قية ومحكم[ن ألكاديمية
البحث العلم] عQى مستوى الجمهورية ;ي التخصصات املختلفة )ق .(١٨-٤
ً
املساواة ;ي توزيع الطالب عQى ٔالاقسام والتخصصات طبقا للمجمايع وكذلك مشروعات السنوات
ً
الKائية طبقا لتقديرات الطالب وبنسب أعضاء هيئة التدريس بكل قسم وإعالن ذلك عQى شبكة
املعلومات أمام الجميع دون واسطة )ق .(١٩-٤
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وجود مدارس باألقسام بقيادة كبار ٔالاساتذة ذوى الخ!ة ;ي املصداقية ؤالاخالق واح"!ام الغ[! خاصة
من الجيل ٔالاول الذي أسس الكلية وأر¸~] مبادKíا.

أصحاب املصلحة
من أهم العوامل لضمان فاعلية الخطة هو تحديد ٔالاطراف صاحبة املصلحة ،حيث أن تلبية
احتياجات وتوقعات تلك ٔالاطراف من أوgي الضمانات ال^] توضح مدى واقعية الخطة املق"!حة،
وأصحاب املصلحة إما أن تكون جهات حكومية خدمية أو إنتاجية أو قطاع أعمال أو قطاع خاص
وذلك عQي النحو التاgي:
• الجهات الحكومية الخدمية :شركات الكهرباء ٕالانتاج والتوزيع شركات املياﻩ والصرف الصي
وحدات الحكم املحQي وأفرع هيئة ٔالابنية التعليمية.
• املؤسسات الهندسية بسوق العمل :شركات املقاوالت الشركات الصناعية )مصانع شركة الدلتا
لألسمدة والصناعات الكيماوية – مصانع شركة الدقهلية للسكر – مصانع الزيوت والصابون
بسندوب ،مصانع شركة املنصورة للراتنجات ،مصانع شركات الغزل والنسيج باملنصورة واملحلة
الك!ى ،وغ[!ها(.
• الخريجون وأولياء ٔالامور.
• كليات الجامعة عQي املستوي الداخQي ،فيتمثل أصحاب املصلحة من :أعضاء هيئة التدريس
ومعاونKRم والطالب والعامل[ن.

كلية الھندسة
 – 

جامعة الزقازيق
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ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

  

كلية الھندسة
 – 

جامعة الزقازيق
     !":   :  :
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محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

تطوير
منظومة
الهيكل
التنظيمي
gي ضوء
الاحتياجا
ت الفعلية
مع ابراز
دور الكلية
gي القيام
بأنشطة
خدمية

وضع
آليات تطوير
وتحديث
الهيكل
التنظيمي
ألقسام
وإدارات
الكلية

تطوير
الهياكل
ً
تنظيميا

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

تحديد وتوثيق املسؤليات ؤالادوار والخ!ات
والكفاءات الواجب توافرها لشغل كل وظيفة

١٥٦

30/06/20 01/01/20
12
12

عرض الهيكل الجديد ;ي شكله الKائي مشتمال
عQي الوحدات املستحدثة عQي مجلس الكلية لألعتماد

٢٧

31/07/20 01/07/20
12
12

عمل مطبوعات وبوس"!ات للهيكل التنظيم]
الجديد املعتمد وتوزيعها عQي كل ادارات وأقسام
الكلية

٥٣

31/10/20 01/09/20
12
12

عقد دورة تخصصية لالداري[ن بالكلية للتعرف
بمسؤليات واختصاصات ودور كل وظيفة

٥٣

31/10/20 01/09/20
12
12

اجراء دراسات دورية عن معلومات أعضاء هيئة
التدريس والعامل[ن بالكلية ومدي رضاKíم عن الهيكل
التنظيم] والتوصيف الوظيفي لهم

٣١٣

31/10/20 01/11/20
13
12

سد النقص ;ي الوظائف الشاغرة باملكافأة أو
التعاقد

١٥٦

01/05/20 02/11/20
14
13

ٕالاشراف عQى الانضباط ٕالادارى

كلية الھندسة
 – 

٢٦٢

30/01/20 01/04/20
14
13

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
تقارير
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
لجنة
مدير عام الكلية
الخMاء gي
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
تطوير
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
الجهاز
مدير عام الكلية
ٕالاداري
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
تتضمن
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
آليات
مدير عام الكلية
تطوير
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
التنظيمي
مدير عام الكلية
ألقسام
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
وإدارات
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
الكلية
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية

جامعة الزقازيق
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مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE0

LE0

LE3000

LE200

LE500

LE1000

LE6,000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

ووظيفيا
٢٨٧

30/09/20 01/11/20
15
14

دورات حاسب اgي

٣١٣

31/12/20 01/01/20
13
13

دورات للكفاءات

٣١٣

31/12/20 01/01/20
14
14

دورة تدريبية عن ٔالاداء الاداري الناجح

٣١٣

31/01/20 01/02/20
15
14

دورة تدريبية عن إدارة الوقت

٣١٣

28/02/20 01/03/20
15
14

دورات تنمية بشرية

٣١٣

31/12/20 02/01/20
16
16

تفعيل قواعد البيانات

٣١٤

31/12/20 01/01/20
12
12

إعداد اللوائح املنظمة للعمل وتطويرﻩ

تطوير
الجهاز
الاداري

تنمية
بشرية

بنية
تحتية

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

كلية الھندسة
 – 

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية
القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
مدير عام الكلية

جامعة الزقازيق
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مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE6,000

LE6,000

LE6,000

LE5200

LE2500

LE6,000

LE10,000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

تطوير مقار الاقسام الادارية

متابعة وضبط جودة تنفيذ ٔالانشطة من قبل
وحدة الجودة

عمل
انشاء
نظام ملواجهة
ٔالازمات وحدة ادارة
املخاطر
والكوارث
)ازمات و
وتحديد
املتطلبات
كوارث(
الالزمة

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

القيادة العليا بالكلية  -فريق عمل
31/12/20 01/01/20
الهيكل التنظيم] بوحدة الجودة -
٣١٣
15
15
مدير عام الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
31/12/20 01/01/20
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
١٥٦٦
16
12
الكلية

وضع خطة الدارة ٔالازمات و الكوارث بالكلية

٢٦

01/04/20
13

استحداث الية للتنبؤ باالزمات و الكوارث

٥٣

01/05/20
13

تصميم أدلة ومطبوعات ارشادية تشمل كافة
جوانب السالمة املهنية وتأم[ن بيئة العمل ومواجهة
وادارة ٔالازمات
تنظيم دورت[ن تدريبيت[ن ألعضاء هيئة التدريس
والعامل[ن والطلبة للتعريف بكيفية التعامل مع
ٔالازمات والكوارث

كلية الھندسة
 – 

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

٢٦

01/05/20
13

٢٦

02/07/20
13

لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
30/04/20
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام مراجعة
13
الكلية
آليات
مواجهة
ٔالازمات
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
والكوارث
01/07/20
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
وتحديد
13
الكلية
املتطلبات
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة الالزمة
30/05/20
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
13
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
31/07/20
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
13
الكلية

جامعة الزقازيق
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التمويل الالزم
للتنفيذ

LE100,000

LE500
آلية فعلية
و مطبقة
للتنبؤ
باالزمات و
الكوارث.
 زيادةالوËي
بادارة
الازمات

LE10,840

LE21,040

LE10000

LE2000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

٢٦

31/08/20 01/08/20
13
13

دورة عن كيفية التصدي ألخطار الحريق
ألعضاء هيئة التدريس وٕالاداري[ن بالكلية

٢٦

31/08/20 01/08/20
13
13

كيفية التصرف ;ي ٔالازمات والكوارث الطبيعية
للحفاظ عQي ٔالامن والسالمة للطلبة

٢٦

30/09/20 01/09/20
13
13

دورة عن كيفية التصدي ألخطار الحريق للطلبة

كيفية التصرف ;ي ٔالازمات والكوارث الطبيعية
للحفاظ عQي ٔالامن والسالمة ألعضاء هيئة التدريس
وٕالاداري[ن بالكلية
املراجعة الدورية إلجراءات ٔالامن والسالمة
وتنفيذ تجربة سنوية إلختبار مدي كفاءة تعامل
العامل[ن بالكلية مع ٔالازمات والكوارث
عمل دراسات دورية لقياس مدي استعداد
العامل[ن بالكلية )أعضاء هيئة تدريس-املعاون[ن-
ٕالاداري[ن-العاملي[ن-الطلبة( للتعامل مع ا
تدريب من خالل ممارسة العمل للعامل[ن
عيادة
طبية مجهزة بالوحدة من قبل مستشفى الجامعة و كلية الطب

كلية الھندسة
 – 

٢٦

30/09/20 01/09/20
13
13

٣١٣

30/09/20 01/10/20
14
13

٦٢٦

30/09/20 01/10/20
15
13

٥٢

31/12/20 01/11/20
12
12

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية

جامعة الزقازيق
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مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE2000

LE2000

LE5000

LE5000

LE2000

LE3000
تحسن
مستوى
الخدمات

LE18,160

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

توف[! الاحتياجات الالزمة للوحدة

وضع
نظام إداري

مدة
التنفيذ

٥١

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
28/02/20 01/01/20
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
13
13
الكلية

ورش عمل للطالب و العمل[ن بالكلية للتوعية
بدور العيادة الطبية

٢٦

31/03/20 02/03/20
13
13

تغي[! إتجاﻩ فتح ٔالابواب باملدرجات و قاعات
التدريس للخارج

١٥٨

31/12/20 01/07/20
12
12

تطبيق
إستكمال تركيب مشتمالت حنفيات ٕالاطفاء
معاي[! ٔالامن
وصيانة طفايات الحريق اليدوية
والسالمة

١٥٨

31/12/20 01/07/20
12
12

تركيب وسيلة إنذار مسموعة بمباني الكلية

١٥٨

31/12/20 01/07/20
12
12

انشاء رابطة للخرجي[ن

١٥٦

31/03/20 01/10/20
13
12

وحدة
متابعة

كلية الھندسة
 – 

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
لجنة ٔالازمات بوحدة الجودة  -لجنة
التدريب بوحدة الجودة  -مدير عام
الكلية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(
الصحية
املقدمة
بالكلية.
زيادة
الوËي
الصÍي
بالكلية

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE7,650

LE7,080
تغ#
الحالةالراه
نة اxى
تطبيق
معاي#
ٔالامن
والسالمة
بنسبة
%٥٠
تقارير زيادة رضا
وحدة الخريج#ن

جامعة الزقازيق
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LE50,000

LE150,000

LE50,000

LE52,380

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية
لدعم
خدمات
البيئة
واملجتمع
بالكلية
وآليات
متابعة
أداءها

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

الخريجي[ن

الية
مستحدثة
للتواصل مع
املجتمع و
سوق العمل

تحديد الحتياجات جهات التوظيف من خريxي
الكلية ;ي التخصصات املختلفة

٥١

28/02/20 01/01/20
13
13

عمل ورش عمل لوضع اليات عمل وحدة
متابعة الخريج[ن

٢٤

28/02/20 02/02/20
13
13

استحداث الية لتحديد الاحتياجات التدريبية
لخريxي كلية الهندسة

٥٠

31/03/20 02/02/20
13
13

عمل الدراسات الالزمة لتحديد اولويات
الاحتياجات املجتمعية

٥٢

30/06/20 01/05/20
13
13

انشاء مكتب لقياس احتياجات املجتمع

١٨٣

30/11/20 01/05/20
13
13

متابعة ورصد مدي رضا املستفيدين من
الخدمات ال^] يقدمها خدمات البيئة واملجتمع بالكلية

31/12/20 01/05/20
١١٤٩
16
13

عمل ندوات و مؤتمرات لتوعية املؤسسات
الخارجية بانشطة خدمة املجتمع و البيئة ال^] تقدمها

30/09/20 01/07/20
13
13

كلية الھندسة
 – 

٧٩

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

خدمة
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع البيئة
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة واملجتمع
بالكلية
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة

جامعة الزقازيق
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مؤشرات
مصادر
التمويل الالزم
النجاح
التمويل
للتنفيذ
)قابلة
للقياس(
عن
العالقة ب#ن
الكلية و
LE24,060
الخريج#ن
بنسبة
%٥٠
LE12,680

LE19,120

LE17,520
زيادة
بروتوكالت
التعاون مع
الهيئات و
الحكومات
املحيطة
بالبيئة.

LE12000

LE1000

LE17,880

توقيت التنفيذ

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

الكلية
تفعيل بروتوكالت التعاون ب[ن املؤسسات
الخارجية والوحدات ذات الطابع الخاص

٥٢

عمل ورش عمل لتوعية املجتمع الداخQي للكلية
بأنشطة خدمة املجتمع واليات تفعيلها

٢٥

انشاء ادارة لتسويق أعمال املراكز الاستشارية و
الورش الانتاجية و املراكز البحثية و ال!امج الدراسية

٧٨

وحدات
ذات طابع
عمل قاعدة بيانات و مواقع اليك"!ونية
خاص وورش
إنتاجية للوحدات ذات الطابع الخاص وقطاع خدمة املجتمع
تخدم والبيئة ومنتجاKLا
املجتمع
والبيئة
بفاعلية
تدريب من خالل ممارسة العمل للفني[ن
والعامل[ن بالوحدات ذات الطابع الخاص
تدريب من خالل ممارسة العمل عن كيفية

كلية الھندسة
 – 

٧٩

٥٢
٥٢

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
30/11/20 01/10/20
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
13
13
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
30/11/20 02/11/20
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
13
13
املجتمعية
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
30/06/20 01/04/20
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
13
13
املجتمعية

وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
30/09/20 01/07/20
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
13
13
املجتمعية

وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
31/12/20 02/11/20
وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
13
13
املجتمعية
 31/12/20 02/11/20وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع

جامعة الزقازيق
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مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE9,140

LE6,540

زيادة كفاءة
الفني#ن

LE11,440

زيادة
املوارد
املالية
املقدمة من
الوحدات
ذات الطابع
الخاص.

LE24,240

زيادة كفاءة
املنتجات.

LE24,440
LE10,280

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

خدمة و البيئة و ايجاد حلول ملشكالKLا بطرق مبكرة

اليات ضبط الجودة و املتابعة للمشروع

تأهل
الكلية
لالعتماد

عمل
وحدة نظم
املعلومات

٦٢٧

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

13

13

وتنمية البيئة  -فريق عمل املشاركة
املجتمعية

31/12/20 01/01/20
13
12

الاعداد لزيارة املحاكة

٥٢

31/12/20 01/11/20
12
12

الاعداد للتقدم لالعتماد

٥٢

30/06/20 01/05/20
13
13

وحدة الجودة

قياس مرود مشروع السيكاب

٥٢

ادراج وحدة نظم املعلومات ضمن الهيكل
التنظيم] للكلية
توصيل شبكة املعلومات بجميع ٔالاقسام العلمية
وافدارية بالكلية بحيث يتم توصيل ألياف ضووئية
لجميع املباني

كلية الھندسة
 – 

١٥٥

التقارير
الربع
سنوية
املقدمة
الدارة
املشروع.
 تقريرزيارة
املحاكاة.
حصول
الكلية عOى
الاعتماد.

وحدة الجودة

وحدة الجودة

٥٢

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

31/12/20 02/11/20
13
13
 29/11/20 01/10/20فريق عمل وحدة نظم املعلومات
 12بالكلية
12
وحدة الجودة

 29/05/20 01/12/20فريق عمل وحدة نظم املعلومات
 13بالكلية
12

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE206,400

LE24,160

LE41,280

LE41,281
وحدة نظم
املعلومات
مدرجة
ضمن
الهيكل

جامعة الزقازيق
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LE500

12000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

استحداث
وحدة لدعم
الطالب

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 29/12/20 01/12/20فريق عمل وحدة نظم املعلومات
تحديث الصفحة الالك"!ونية الخاصة بالكلية عQي
١٢٧٨
 16بالكلية
12
الشبكات
 29/12/20 01/12/20فريق عمل وحدة نظم املعلومات
١٢٧٨
تحديث قواعد بيانات الكلية بصفة دورية
 16بالكلية
12
اعداد آليات مستحدثة اليك"!ونية لتلقي
 29/05/20 01/12/20فريق عمل وحدة نظم املعلومات
١٥٥
الشكاوي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيه
 13بالكلية
12
والاداري[ن والرد علKRا
اعداد دراسات بصفة دورية لقياس رضا
 29/12/20 01/12/20فريق عمل وحدة نظم املعلومات
املستفيدين من الخدمات املقدمة ومدي فاعلية وحدة ١٢٧٨
 16بالكلية
12
البيانات واملعلومات ;ي القيام بدورها
 29/11/20 31/12/20فريق عمل وحدة نظم املعلومات
تطوير نظم الصيانة لضمان التشغيل ٔالامثل
٥٩٩
 15بالكلية
13
لألجهزة
 29/11/20 01/10/20وكيل الكلية لشئون التعليم
استحداث وحدة لدعم الطالب علميا واجتماعيا
٥٢
 12والطالب
12
واملتفوق[ن
 31/01/20 01/12/20وكيل الكلية لشئون التعليم
استحداث مكتب لتلقي السكاوي واستطالع رأي
٥٤
 13والطالب
12
الطالب
اعداد برامج تدريبية لتنمية املهارات الشخصية
 15/11/20 02/02/20وكيل الكلية لشئون التعليم
٥٥٩
للطلبة مثل )مهارات القيادة-العمل ضمن الفريق
 14والطالب
13
الجماñي-حل املشكالت-ادارة الوقت
 31/03/20 02/02/20وكيل الكلية لشئون التعليم
اعداد دليل للطلبة ملعرفة ال!امج املتاحة
٥٠
 13والطالب
13
واملقررات ومواعيد املحاضرات وعدد الساعات

كلية الھندسة
 – 

مؤشرات
املتابعة
والتقييم
التنظيمي
للكلية
تضم
قواعد
بيانات
الكلية
وتتصل
بعدد من
مواقع
املعلومات

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE0
LE0

LE0

LE2000

LE15000
LE8000
تقارير عن
استحدات
وحدة
لدعم
الطالب

جامعة الزقازيق
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LE4000

LE0

LE0

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

وملخص املقرر وأهدافة
اعداد دليل للطلبة ملعرفة ٔالانشطة الطالبية
استحداث وحدةلتنمية املوارد الذاتية للكلية
عمل
وحدة لتنمية لتدعيم وتطوير وتسويق مخرجات وحدة خدمات
املوارد البيئة واملجتمع بالكلية ووضع آلية للعمل
الذاتية
للكلية
لتدعيم
وتطوير
فتح قنوات اتصال فعالة ب[ن الوحدات واملجتمع
وتسويق الخارàي
تنمية
الخدمات
املوارد
املجتمعية
الذاتية
والطالبية
للكلية
اعداد دراسات دورية عن تطور العمل
مساهمة واملعوقات بالوحدات ذات الطابع الخاص
الوحدات
ذات الطابع
النشر والتعريف بدور الوحدات الخدمية وذات
الخاص ;ي الطابع الخاص عن طريق عمل موقع الك"!وني وكتيب
تدعيم لعرض أنشطK¢ا
املوارد املالية

كلية الھندسة
 – 

٥٢

 30/05/20 01/04/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 13والطالب
13

٥١

 31/03/20 01/02/20وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
 12وتنمية البيئة
12

٥٣

 31/05/20 01/04/20وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
 12وتنمية البيئة
12

٩٣٨

 28/02/20 01/03/20وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
 15وتنمية البيئة
12

٧٨

 30/08/20 02/06/20وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
 12وتنمية البيئة
12

LE0
وحدة
لتنمية
املوارد
الذاتية
للكلية
لتدعيم
وتطوير
وتسويق
الخدمات
املجتمعية
والطالبية
تقارير عن
مساهمة
الوحدات
ذات
الطابع
الخاص gي
تدعيم

جامعة الزقازيق
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LE0

LE0

LE0

LE0

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

للكلية

عمل لجنة من ٔالاستاذة والخ!اء لوضع ضوابط
وضع
وآليات ملتابعة ومراقبة وضمان الاستخدام ٔالامثل
ضوابط
للموارد الذاتية املتاحة
وآليات
ملتابعة
ومراقبة
وضمان
الاستغالل
تطوير نظم الصيانة لضمان التشغيل ٔالامثل
ٔالامثل لألجهزة ؤالادوات املستخدمة ;ي تنمية املوارد الذاتية
للموارد
املتاحة
بالكلية
تفعيل
ثقافة
القيم
ؤالاصول
الجامعية
مع تطوير

وضع
مواثيق ونظم
تتسم بالعدل
والشفافية
واملساواة
ألخالقيات

إعداد مق"!ح وحدة ألخالقيات اللعمل والبحث
العلم] بالكلية وأهدافها وهيكلها التنظيم] وتحديد
مهامها الرئيسية
اعتماد الوحدة من مجلس الكلية ومجلس
الجامعة وضمها للهيكل التنظيم] للكلية
وضع السياسات الداخلية وٕالاجراءات املنظمة

كلية الھندسة
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 31/01/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
 12وتنمية البيئة
12

 31/12/20 01/05/20وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
١٤٦٢
 16وتنمية البيئة
12

٢٦

٢٤
٢٧

 31/01/20 01/01/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات
 15بوحدة الجودة
15
 28/02/20 01/02/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات
 15بوحدة الجودة
15
 31/03/20 01/03/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات

مؤشرات
املتابعة
والتقييم
املوارد
املالية
للكلية
تقارير
عن وضع
ضوابط
وآليات
ملتابعة
ومراقبة
وضمان
الاستغالل
ٔالامثل
للموارد
املتاحة
بالكلية
وحدة
أخالقيات
املهنة
تعمل عOي
نشر ثقافة
أخالقيات

جامعة الزقازيق
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مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE0

LE0

LE0

LE0
LE0

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية
بيئة العمل
لل¾kوض
بالعملية
التعليمية

العمل
والبحث
العلمي

تطوير
املوارد
العلمية
وبيئة العمل
والتعليم

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

لعمل الوحدة وتوثيقها
تحليل املهام الوظيفية بحيث تشمل املهام
ٔالاكاديمية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع
دراسة املعاي[! ٔالاخالقية املرجعية املعمول Kا ;ي
مجال التعليم والبحث العلم] وخدمة املجتمع
وضع وتصميم وطباعة ميثاق ومعاي[! أخالقيات
املهنة باإلتفاق مع نقابة املهندس[ن ونشرها بالكلية
بجميع ادارKLا وأقسامها
وضع آلية للتعامل مع حاالت عدم املطابقة ;ي
الال" ام باملعاي[! ٔالاخالقية املهنية بالكلية
عقد ندوت[ن مع الادارة العليا بالكلية ورؤساء
ٔالاقسام وٕالادارات وأعضاء هيئة التدريس والعامل[ن
لنشر املعلومات وزيادة الوñي
متابعة وضبط جودة تنفيذ ٔالانشطة من قبل
وحدة الجودة
تطوير فصول الدراسة وقاعات التدريس
تطوير
البنية
التحتية

عمل لوحات ارشادية باملباني وقاعات
التدريس واوقات شغلها
تطوير املدرجات

كلية الھندسة
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مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

٢٦

املهنة
 15بوحدة الجودة
15
 30/04/20 01/04/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات وتطبيقها
ب#ن أعضاء
 15بوحدة الجودة
15
 31/05/20 02/05/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات هيئة
التدريس
 15بوحدة الجودة
15
والعامل#ن
 30/06/20 02/05/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات
بكلية
 15بوحدة الجودة
15
الهندسة

٥٣

 31/08/20 01/07/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات
 15بوحدة الجودة
15

LE0

٥٢

 31/10/20 01/09/20فريق عمل املصداقية والاخالقيات
 15بوحدة الجودة
15

LE0

٢٦

٥٢

٣٦٦
١٥٧
٥٣
٢٣٥

01/11/20
15
01/04/20
12
01/04/20
12
01/07/20
12

31/12/20
16
30/09/20
12
31/05/20
12
31/03/20
13

فريق عمل املصداقية والاخالقيات
بوحدة الجودة
وحدة الاستشارات الهندسية
غي #الحالة
بالكلية  -مدير عام الكلية
الراهنة من
بيئة العمل
عدم
وحدة الاستشارات الهندسية
محدثة
مطابقة
بالكلية  -مدير عام الكلية
ومطورة
ملعظم
وحدة الاستشارات الهندسية
املعاي #إxى
بالكلية  -مدير عام الكلية

جامعة الزقازيق
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LE0
LE0

LE0

LE0
LE553,400
LE18,440
LE186,400

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

تجديد مكاتب أعضاء هيئة التدريس
ومعاونKRم

مكتبة
الكلية
مطورة

مدة
التنفيذ
١٥٤

تجديد مكاتب ٔالاقسام ٕالادارية

١٥٧

تجديد املكاتب الادارية بالكلية

٢٨٧

تطوير مدرج ١هـ كقاعة مؤتمرات

٧٨

تحسي[ن البنية التحتية للمبانى

٢٣٦

تجديد وتجه[ قاعات الكن"!ول

٧٩

تحديث التجه[ ات املكتبية

٧٩

عمل لوحات ارشادية للمكتبة

٥٣

أجهزة حاسب آgي حديثة للبحث ٕالالك"!وني

٧٧

تحديث قاعدة البيانات للمكتبة

٧٧

شراء الكتب والدوريات الحديثة

٥٢

كلية الھندسة
 – 

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

02/01/20
13
02/03/20
13
01/05/20
13
01/01/20
12
01/04/20
12
01/07/20
12
01/07/20
12
01/07/20
12
01/09/20
12
01/01/20
13
01/04/20

30/06/20
13
31/08/20
13
31/03/20
14
31/03/20
12
31/12/20
12
30/09/20
12
30/09/20
12
30/08/20
12
28/11/20
12
31/03/20
13
30/05/20

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

وحدة الاستشارات الهندسية
بالكلية  -مدير عام الكلية
وحدة الاستشارات الهندسية
بالكلية  -مدير عام الكلية
وحدة الاستشارات الهندسية
بالكلية  -مدير عام الكلية
وحدة الاستشارات الهندسية
بالكلية  -مدير عام الكلية
وحدة الاستشارات الهندسية
بالكلية  -مدير عام الكلية
وحدة الاستشارات الهندسية
بالكلية  -مدير عام الكلية
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات

جامعة الزقازيق
     !":   :  :
٦١

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(
إستيفاء
بنسبة
%٧٠

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE0
LE0
LE200000
LE0
LE893,400
LE68,900
LE61,700
LE7,240
LE20000
LE56,500
LE40000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

ربط املكتبة بالشبكة الدولية للمعلومات
واملكتبة الرقمية
تطوير املعامل
معامل
وورش
مطورة

مالعب
وحدائق
الكلية
توف[!
املواد
املساعدة
للتعليم
والتعلم
بالكلية

مدة
التنفيذ

٢٦
٣١٣
٣١٣

تطوير الورش
عمل لوحات ارشادية للمعامل والورش
ؤالاجهزة واوقات شغلها

٥٣

تطوير مالعب الكلية

٥٣

تطوير حدائق الكلية

٥٣

تركيبات تكييف

٥٢

تركيب أجهزة داتاشو

٥٣

تركيب مراوح

٥٢

تركيب أجهزة كمبيوتر

٥٢

كلية الھندسة
 – 

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

13
01/06/20
13
01/04/20
12
01/07/20
12
01/07/20
12
01/07/20
13
01/11/20
14
01/04/20
13
01/06/20
13
01/08/20
13
01/10/20
13

13
30/06/20
13
31/03/20
13
30/06/20
13
30/08/20
12
31/08/20
13
31/12/20
14
30/05/20
13
31/07/20
13
30/09/20
13
30/11/20
13

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن
مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
واملخازن

جامعة الزقازيق
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مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE30000
LE1,240,200
LE881,140
LE18,440
LE18000
LE6000
LE12000
LE10000
LE30000
LE20000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

تركيب طباعات

٥٣

تركيب ماكينات تصوير

٥١

تركيب شاشات عرض

٥٢

استحداث الية لتدريب اعضاء هيئة التدريس
عQي كتابة مشروع بح ]#ممول داخليا أو خارجيا
تنظيم لقاءات علمية نصف سنوية لالقسام
عضو املتداخلة ;ي النقاط البحثية لتبادل الخ!ات
هيئة تدريس
عمل تدريب عQي املعامل البحثية الجديدة
متم[ ;ي
تنمية
البحث
مهارات
أعضاء هيئة العلم]
عمل دورت[ن تدريبيت[ن لكل قسم علم] عQي
التدريس و
الجديد ;ي مجال التخصص
معاونklم
معاون
تدريب من خالل ممارسة العمل عن كيفية
عضو هيئة
تدريس كتابة رسالة علمية
مدرب بحثيا

كلية الھندسة
 – 

٥٢
٥١
٥٢

٥٢

٢٧

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 30/01/20 01/12/20مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
 14واملخازن
13
 31/03/20 01/02/20مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
 14واملخازن
14
 31/05/20 01/04/20مدير عام الكلية  -ادارة املش"!يات
 14واملخازن
14
31/12/20 01/11/20
وحدة التدريب بالكلية
12
12
28/02/20 01/01/20
وحدة التدريب بالكلية
13
13
30/06/20 01/05/20
وحدة التدريب بالكلية
13
13

30/09/20 01/08/20
13
13

31/05/20 01/05/20
12
12

وحدة التدريب بالكلية

وحدة التدريب بالكلية

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE60000
LE30000
LE15000
تطوير
الحزمة
التدريبية
ال
تقدمها
الكلية
لرفع
كفاءة
وقدرات
ومهارات
أعضاء
هيئة
التدريس
والقيادات
gي النواÏي

جامعة الزقازيق
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زيادة
الابحاث
املقبولة
باملجالت
العاملية- .
انتاج
ابحاث kÑا
حلول
ملشاكل
املجتمع
والصناعة.
زيادة
الابحاث
املقبولة
باملجالت

LE18,220
LE7,200
LE15,400

LE9,500

LE23,100

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

تدريب من خالل ممارسة العمل عن كيفية
اعداد ورقة علمية قابلة للنشر

معاون
عضو هيئة
تدريس
مدرب ;ي
الناحية
التعليمية

تدريب من خالل ممارسة العمل عن لتطوير
مهارات البحث العلم]
تدريب من خالل ممارسة العمل عن كيفية
الحصول عQي املنح الدراسية
تدريب من خالل ممارسة العمل عن الاتجاهات
الحديثة ;ي التدريس ;ي بدء التعي[ن
تدريب من خالل ممارسة العمل عن استخدام
التكنولوجيا ;ي التدريس
تدريب من خالل ممارسة العمل عن اداب مهنة
التدريس و الحقوق و الواجبات
تدريب من خالل ممارسة العمل ملعاوني اعضاء
هيئة التدريس كل ;ي مجال تخصصه
تدريب عدد من أعضاء معاوني هيئة التدريس
;ي ٔالاقسام املختلفة عQي كيفية التدريس واعداد

كلية الھندسة
 – 

مدة
التنفيذ

٢٦

٢٧
٧٩
٥٢
٢٦
٢٦
٥٢
٥٢

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

30/05/20 01/05/20
13
13

01/10/20
13
01/10/20
13
01/01/20
12
01/06/20
13
01/08/20
13
01/08/20
13
01/10/20
13

31/10/20
13
31/12/20
13
29/02/20
12
30/06/20
13
31/08/20
13
30/09/20
13
30/11/20
13

مسئولية التنفيذ

وحدة التدريب بالكلية

مؤشرات
املتابعة
والتقييم
التعليمية
ومهارات
التواصل
والبحوث
العلمية
واملهارات
القيادية

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(
العاملية.
 انتاجابحاث kÑا
حلول
ملشاكل
املجتمع
والصناعة.

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE23,100

وحدة التدريب بالكلية

LE23,100

وحدة التدريب بالكلية

LE7,200

وحدة التدريب بالكلية
وحدة التدريب بالكلية
وحدة التدريب بالكلية
وحدة التدريب بالكلية
وحدة التدريب بالكلية

جامعة الزقازيق
     !":   :  :
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زيادة نسبة
النجاح
بالكلية- .
زيادة
القبول عOي
الكلية.

LE19,900
LE22,400
LE19,900
LE13,200
LE4000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

عضو
هيئة تدريس
متم[ ;ي
الفاعلية
التعليمية

عمل
مجموعة من
الدورات
التدريبية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

املقررات الك"!ونيا E-Learning
وضع الية تقويمية لتفعيل نتائج الاستبيانات
الطالبية عن كفاءة اعضاء هيئة التدريس
عمل خطة لرفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس
;ي الاتجاهات التدريسية الحديثة
استحداث الية لتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس عQى تصميم وتطوير املقررات الدراسية ثم
تحويلها إgى محتويات إلك"!ونية
تدريب أعضاء هييئة التدريس عQي نظم تقويم
الطالب والامتحانات وكيفية اعداد بنك أسئلة و
وضعها عQي املوقع الالك"!وني للكلية
تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس ;ي
ٔالاقسام املختلفة عQي كيفية التدريس واعداد
املقررات الك"!ونيا E-Learning

مدة
التنفيذ

٢٧
٢٦

31/01/20 01/01/20
12
12
30/08/20 01/08/20
وحدة التدريب بالكلية
12
12

وحدة التدريب بالكلية

٢٦

30/09/20 01/09/20
وحدة التدريب بالكلية
12
12

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE7,700
زيادة نسبة
النجاح
بالكلية- .
زيادة
القبول عOي
الكلية.

LE19,400

LE21,900

٢٦

30/09/20 01/09/20
12
12

وحدة التدريب بالكلية

LE25,500

٥٢

30/11/20 01/10/20
13
13

وحدة التدريب بالكلية

LE4000

دورة عن تطبيق املعاي[! ٔالاكاديمية

٢٦

دورة عن دور منسق ال!نامج واملقرر

٢٦

دورة عن نظم املراجعة والتدقيق الداخQي

٢٦

دورة عن أساليب التعليم والتعلم

٢٦

كلية الھندسة
 – 

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

01/01/20
14
01/02/20
14
03/03/20
14
02/04/20

30/01/20
14
02/03/20
وحدة التدريب بالكلية
14
01/04/20
وحدة التدريب بالكلية
14
 01/05/20وحدة التدريب بالكلية
وحدة التدريب بالكلية

جامعة الزقازيق
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LE4000
LE4000
LE4000
LE4000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

تطوير
الMامج و
املقررات
الدراسية

برامج
حديثة
متطورة

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

دورة عن اس"!اتيجية التعليم عن بعد

٢٦

دورة عن ادارة الوقت وتحديد ٔالاوليات

٢٦

دورة عن كيفية كتابة مق"!ح بح ]#لتمويل
مشروعات لخدمة املجتمع وتنمية البيئة

٢٦

إستبيانات وورش عمل للطالب وللمستفيدين
والخرج[ن ودراسK¢ا وٕالاستفادة مKا ;ي تطوير ال!امج و
اللوائح

٥٢

استحداث الية لقياس مدى مالئمة ال!امج
لسوق العمل

مراجعة اللوائح الدراسية لل!امج

كلية الھندسة
 – 

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

14
14
01/06/20 03/05/20
وحدة التدريب بالكلية
14
14
01/07/20 02/06/20
وحدة التدريب بالكلية
14
14
31/07/20 02/07/20
وحدة التدريب بالكلية
14
14

 29/02/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

٧٨

 31/03/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

٧٩

 31/12/20 01/10/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE4000
LE4000
LE4000
الاقبال عQى
الخريج[ن
ملالئمة
دراسK¢م
لسوق
تقارير
واسبيانات العمل.
عن تطوير تقارير
الMامج املراجعي[ن
واملقررات الخارجي[ن
الدراسية لل!امج
زيادة ااقبال
الطلبة عQى
ال!امج
الحديثة.

جامعة الزقازيق
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LE7,680

LE6,000

LE17,000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

عمل مراجعة خارجية لل!امج

مدة
التنفيذ
٥١

ورشة عمل لتأهيل أعضاء هيئة التدريس عQى
صياغة الاهداف التعليمية وعمل املصفوفات وفقا
للمعاي[!

٢٥

مقررات
الاستعانة بوحدة التعليم الالك"!وني لتدريب
متطورة
اعضاء هيئة التدريس عQي تحويل املقررات اgى صورة
الك"!ونية بنظام املودل

٥٣

وضع خطة تحس[ن بناءا عQي نتائج املراجعة
الداخلية للمقررات
عمل استبيانات للطلبة لتتقيم نظم الامتحانات
تقويم
فعال

محاضرات وورش عمل ;ي نظم الامنحانات و
تقويم الطالب

كلية الھندسة
 – 

٧٩
٢٧

٥٢

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

 28/02/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 13والطالب
13
 30/06/20 02/06/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

 30/08/20 01/07/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

 30/09/20 01/07/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12
 31/10/20 01/10/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

 31/12/20 01/11/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

جامعة الزقازيق
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التمويل الالزم
للتنفيذ

LE17,500
زيادة عدد
املقررات
الاليك"!وني
ة.
تفعيل
املعاي[!
ٔالاكاديمية
وتقارير
املراجعة
الداخلية

LE4,440

LE12,200

LE11,760
بنك أسئلة
مفعل
 زيادةنسبة
التحس[ن
;ي أداء نظم
الامتحانات

LE3,440

LE4,400

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

عمل قاعدة بيانات لبنك ٔالاسئلة
عمل
قاعدة
رفع
بيانات
كفاءة
لألبحاث
البحث
العلمية
العلمي بما
بالكلية
يساهم gي
زيادة
معامل
مساهمة
بحثية
الكلية gي
متطورة
مجاالت
البحوث
الهندسية
وخدمة
مشاريع
املجتمع
بحثية
متقدمة

تنشيط موقع الكلية بقواعد بيانات ٔالابحاث
العلمية بالكلية

تطوير املعامل البحثية بالكلية

مدة
التنفيذ

٢٧

٥٢

٧٨

عمل قاعدة بيانات ومطويات ودليل للمعامل
البحثية بالكلية ;ي ال!امج املختلفة

٢٧

عقد ورش عمل للمستفيدين ;ي مجال الصناعة
واملجاالت املختلفة لعمل مشروعات بحثية

٢٦

كلية الھندسة
 – 

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 31/01/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 13والطالب
13

فريق عمل البيانات واملعلومات -
29/02/20 01/01/20
فريق عمل ٔالانشطة العلمية
12
12
والبحوث

فريق عمل البيانات واملعلومات -
30/06/20 01/04/20
فريق عمل ٔالانشطة العلمية
12
12
والبحوث
فريق عمل البيانات واملعلومات -
31/07/20 01/07/20
فريق عمل ٔالانشطة العلمية
12
12
والبحوث
31/03/20 01/03/20
12
12

فريق عمل ٔالانشطة والبحوث

مؤشرات
مؤشرات
النجاح
املتابعة
)قابلة
والتقييم
للقياس(
بنسبة
%٧٠
زيادة روحاملنافسة
ب[ن الطالب

تقاير عن
البحوث
العلمية
املنشورة
من قبل
زيادة
الكلية
ٔالابحاث
وعمل
املعملية
قاعدة
بنسبة
بيانات
%٤٠
لألبحاث
العلمية
زيادة
بالكلية مساهمة
ٔالابحاث
املعملية gي

جامعة الزقازيق
     !":   :  :
٦٨

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE10,200

LE4000

LE51,600

LE26,600

LE40,000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

مؤتمرات
علمية و
مجالت ذات
معامل تأث#
عاxي

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

ورش تدريبية لنشر ثقافة النشر الدوgي وتشجيع
براءة ٔالاخ"!اعات لجميع فئات الدارسي[ن والباحث[ن

٢٦

30/04/20 01/04/20
12
12

فريق عمل ٔالانشطة والبحوث

استحداث الية لربط البيئة املحيطة باملشروعات
البحثية

٥٢

30/09/20 01/08/20
12
12

فريق عمل ٔالانشطة والبحوث

الاعداد ملؤتمر الشرق ٔالاوسط ل!نلمج القوى
الكهربية لعام ٢٠١٤-٢٠١٣

٣١٤

31/12/20 01/01/20
12
12

فريق عمل ٔالانشطة والبحوث

ً
تطوير املجله العلمية بالكلية ؤالاعالن عKا محليا
ً
ودوليا

عقد مؤتمر سنوي يضم ٔالاقسام العلمية لعرض
ٔالابحاث ال^] تمت ;ي اطار الخطة البحثية للكلية

كلية الھندسة
 – 

31/03/20 01/01/20
13
13

فريق عمل ٔالانشطة والبحوث

31/12/20 01/01/20
١٢٥٢
16
13

فريق عمل ٔالانشطة والبحوث

٧٧

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

جامعة الزقازيق
     !":   :  :
٦٩

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(
خدمة
املجتمع.
زيادة
عدد
براءات
الاخاع.

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE23,760

LE25,360
عقد مؤتمر
الشرق
الاوسط
لMنلمج
القوى
الكهربية
 تحويلاملجلة
العلمية اxى
دولية
تب
مؤتمرات
علمية

LE49,040

LE29,600

LE150000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

خطط
بحثية
مشكة ب#ن
ٔالاقسام
العلمية
بالكلية
اعداد
خريج
متم 8#ذات
كفاءة
معرفة
علمية
متطلبات
ومهنية
سوق العمل
قادر عOي
تلبية
احتياجات
السوق

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

استحداث الية لتقييم وضع الكلية لوضعها عQى
خريطة املؤتمرات العلمية
تنظيم سلسلة من ورش العمل ب[ن ٔالاقسام
العلمية ذات ٔالاهتمامات املش"!كة

مدة
التنفيذ

٥٢
٥١

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

30/11/20 01/10/20
13
13
28/02/20 01/01/20
فريق عمل ٔالانشطة والبحوث
13
13

فريق عمل ٔالانشطة والبحوث

لجنة لتفعيل مشروعات بينية وتشكيل فرق
بحثية مش"!كة ب[ن أقسام الكلية لتنفيذ الخطة
البحثية العامة بالكلية

٥٢

استطالع رأي سوق العمل ;ي مستوي الخريج

٥٢

29/02/20 01/01/20
12
12

استطالع رأي الخريج ;ي ال!نامج ٔالاكاديم] بعد
التحاقه بسوق العمل

٥٢

30/04/20 01/03/20
12
12

تحديد احتياجات سوق العمل ;ي ضوء
استطالعات الرأي السابقة

٢٧

31/05/20 01/05/20
12
12

تشكيل لجنة ممثلة من ٔالاقسام لوضع مق"!ح
لالئحة ;ي ضوء احتياجات سوق العمل

٢٥

30/06/20 02/06/20
12
12

كلية الھندسة
 – 

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE30,000
LE4000

30/04/20 02/03/20
فريق عمل ٔالانشطة والبحوث
13
13
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا  -فريق عمل البيانات
واملعلومات
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا  -فريق عمل البيانات
واملعلومات
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا  -فريق عمل البيانات
واملعلومات
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا  -فريق عمل البيانات
واملعلومات

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(
جديدة

LE1000

الئحة
داخلية
حديثة
للكلية
معتمدة
وموثقة
تتفق مع
احتياجات
سوق
العمل

جامعة الزقازيق
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٧٠

LE1500

LE1500

LE3000

LE0

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

طرح مق"!ح الالئحة وماتحتويه من برامج جديدة
وحديثة ومقررات للمناقشة بمجالس ٔالاقسام العلمية
إلبداء الرأي

٥٣

30/08/20 01/07/20
12
12

عقد ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس من ذوي
الخ!ة ملناقشة مق"!حات ٔالاقسام العلمية

٢٦

30/09/20 01/09/20
12
12

عرض الشكل الKائي لالئحة عQي مجلس الكلية
والجامعة لألعتماد

٢٧

31/10/20 01/10/20
12
12

دراسة لتحديد مشاكل الطالب املتعلقة بحضور
املحاضرات
طرق
عمل دراسة إلمكانية عمل مشاريع صغ[!ة ;ي كل
رفع كفاءة تدريس
مرحلة لتقوية التعليم التعاوني
طالب مرحلة ووسائل
استبيانات للطالب لتقييم وسائل التعليم
البكالوريوس تعليمية
املختلفة
حديثة
بما يحقق
دراسة لتحويل الامتحانات الشفوية اgي فصول
رسالة و
smart
اهداف
تدريب
الكلية
ميداني
استحداث الية لتطوير التدريب امليداني
مطور
يتناسب مع

كلية الھندسة
 – 

٢٧
٢٥
٢٥
٢٦

٢٦

01/01/20
12
01/02/20
12
01/02/20
12
01/03/20
12

31/01/20
12
29/02/20
12
29/02/20
12
31/03/20
12

مسئولية التنفيذ

وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا  -فريق عمل البيانات
واملعلومات
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا  -فريق عمل البيانات
واملعلومات
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا  -فريق عمل البيانات
واملعلومات
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
ن
وكيل الكلية لشئو التعليم
والطالب

 30/04/20 01/04/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE0

LE1500

LE1500
تطوبر
الMامج
زيادة معدل
التعليمية
حضور
ملرحل
الطالب -
البكالريو
زيادة نسب
س
النجاح
والدراسات
العليا وفقا
للمعاي -١ #زيادة
ٔالاكاديمية نسبة
للهيئة الاستفادة
القومية من التدريب

جامعة الزقازيق
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٧١

LE3,360
LE8,640
LE5,960
LE10,920

LE2,960

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

املخرجات
التعليمية

استحداث الية لعمل مشاريع مش"!كة ب[ن
الطالب ;ي التخصصات الهندسية املختلفة بالكلية

وضع خطة طالبية للتدريب امليداني
ورش عمل مع املتخصص[ن من جهات العمل
العام والخاص
استبيانات للطالب عن فاعلية ٔالانشطة
برامج
لألنشطة الطالبية
الطالبية
استحداث الية لتفعيل ٔالانشطة الطالبية
متنوعة و
مطورة بما
تطوير حجرة الجوالة
يحقق
احتياجات
تطوير ٔالانشطة الطالبية بالكلية عن طريق
طالب مرحلة
اضافة بعض ٔالانشطة الجديدة ال^] يتطلKØا الطلبة
البكالوريوس

كلية الھندسة
 – 

٢٦

 30/04/20 01/04/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 12والطالب
12

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
ن
وكيل الكلية لشئو التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

٢٥

01/05/20
12
01/05/20
12
01/02/20
12
01/03/20
12
01/10/20
12

١٥٥

 30/06/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 13والطالب
13

٢٧
٥٢

٢٦
٧٨

31/05/20
12
30/06/20
12
29/02/20
12
31/03/20
12
30/12/20
12

مؤشرات
مؤشرات
النجاح
املتابعة
)قابلة
والتقييم
للقياس(
لضمان من خالل
التقييم
جودة
التعليم -٢الفهم
الجيد
للتدريب
وربطة
بالتعليم
النظري

جامعة الزقازيق
     !":   :  :
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التمويل الالزم
للتنفيذ

LE4,720

LE7,200
LE34,200
LE5,160
زيادة نسبة
مشاركة
الطالب gي
ٔالانشطة

LE4,960
LE24,160

LE14,000

مصادر
التمويل

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

استحداث الية لتفعيل الريادة العلمية

ريادة
علمية
مفعلة بما
استبيان لقياس مردود الريادة العلمية عند
يقوى
الطالب
العالقة ب[ن
الطالب و
ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس واملعاون[ن
الاستاذ
لتعريفهم بمفهوم الريادة العلمية
الجامÀي
ورشة عمل للطالب لتعريفهم بمفهوم الريادة
العلمية
عمل استبيانات لقياس رضاء طالب الدراسات
العليا و تحليلها
استحداث الية تطوير الئحة الدراسات العليا
تطوير
الدراسات
العليا

تعليم
استحداث الية تحويل برامج الدراسات العليا
متطور
اgي طريقة الدراسة عن بعد و تفعيل قاعة
الفيديوكونفرانس
تفعيل املعاي[! ٔالاكاديمية و ٔالاستعانه بمراجع[ن
وخ!اء ;ي مراجعة املقررات وال!امج املطورة
انشاء نظام تسجيل اليك"!وني
خدمات

كلية الھندسة
 – 

مدة
التنفيذ

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

٢٧

 31/01/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 13والطالب
13

٢٧

 31/01/20 01/01/20وكيل الكلية لشئون التعليم
 13والطالب
13

٢٤
٢٦
٢٧
٧٨

٧٨

٧٩
٧٨

02/02/20
13
02/03/20
13
01/01/20
12
01/01/20
12

28/02/20
13
31/03/20
13
31/01/20
12
31/03/20
12

مؤشرات
مؤشرات
مصادر
التمويل الالزم
النجاح
املتابعة
التمويل
للتنفيذ
)قابلة
والتقييم
للقياس(
نقص عدد
LE2,360
الطلبة
املتعÔين
 نتيجةالاستبيان
LE10,280
لقياس
املردود

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا

 30/06/20 01/04/20وكيل الكلية لشئون الدراسات
 12العليا
12
 31/12/20 01/10/20وكيل الكلية لشئون الدراسات
 13العليا
13
 30/06/20 01/04/20وكيل الكلية لشئون الدراسات

جامعة الزقازيق
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٧٣

LE8,280
LE4,340
LE30,800
زيادة الرضا
الطالبي
بنسبة ٨٠
%

LE28,000

LE45,520

LE30,000
سهولة

LE30,000

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

توقيت التنفيذ
ٔالانشطة واملهام

اليك"!ونية
تخدم
عمل قواعد بيانات لألبحاث املنشورة الوافدين
الدراسات واملبعوث[ن للخارج من الكلية لجميع ال!امج
العليا
تفعيل قواعد بيانات الدراسات العليا ;ي جميع
ال!امج
تدريب من خالل ممارسة العمل عن استخدام
قواعد البيانات وتخزين واس"!داد املعلومات للعامل[ن
;ي الدراسات العليا

الشركة
والMوتوك
الت
العاملية

تقوية
روابط
الشراكة التواصل ب[ن
الاقسام
املنتجة
الادارية
والذكية
املختلفة ;ي
الكلية

مدة
التنفيذ

٧٩
٧٩

٥٢

ٕالارشاد والتوعية ٕالادارية الالزمة لس[! العمل

١٥٦

إيجاد الوسائل ال^] تع[ن عQى التطوير

٢٣٥

التعاون ب[ن الاقسام لتيادل الخ!ات الادارية

٢٣٤

التخلص من جوانب العمل غ[! الهامة

٣٩٢

شراكة
عمل مع جامعات
دراسة لالستفادة من امكانيات الجامعة
اجنبية
بروتوكالت
لتقديم الشريكة
عاملية
شهادة
تبادل ثقا;ي وعالم] ب[ن اعضاء هيئة التدريس
ابرام عقد شراكة

كلية الھندسة
 – 

١٨٢
١٠٣
١٥٦

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 12العليا
12
 30/09/20 01/07/20وكيل الكلية لشئون الدراسات
 12العليا
12
 31/12/20 01/10/20وكيل الكلية لشئون الدراسات
 12العليا
12
 31/12/20 01/11/20وكيل الكلية لشئون الدراسات
 12العليا
12
01/01/20
12
01/07/20
12
01/02/20
14
01/10/20
15
01/12/20
13
01/01/20
15
01/09/20

30/06/20
12
31/03/20
13
30/10/20
14
31/12/20
16
30/06/20
14
30/04/20
15
29/02/20

مؤشرات
مؤشرات
النجاح
املتابعة
)قابلة
والتقييم
للقياس(
ويسر
الحصول
عOى
معلومات
وبيانات
الدراسات
العاليا.

التمويل الالزم
للتنفيذ

LE30,000
LE30,000

LE28,000

وحدة الجودة

LE5,000

وحدة الجودة

LE5,000

وحدة الجودة
وحدة الجودة
وحدة الجودة

تقاير عن
الشراكة
والMوتوك
الت
العاملية

LE5,000
LE4,000
LE20,000

وحدة الجودة

LE10,000

وحدة الجودة

LE50,000
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مصادر
التمويل

توقيت التنفيذ

محاور
الغايات ٔالاهداف
ٔالاهداف
العامة ٕالاساتيجية
ٕالاساتيجية

ٔالانشطة واملهام

مدة
التنفيذ

مش"!كة ;ي الجامعت[ن
١٣١

اقامة مشاريع بحثية
شراكة
مع شركات
عاملية ;ي
دراسة لالستفادة من امكانيات الشركة الشريكة
مختلف
ل
املجاالت
السÀي للحصو عQى رعية رسمية من الشركة
الهندسية الشريكة لتموين املشاريع
وضع خطط العمل وآليات للتنفيذ واملتابعة
والتقويم وتعي[ن الكوادر
تدريب فرق الجودة بالكلية عQى مستحدثات
املتابعة
متطلبات الجودة
ابرام عقد شراكة

آليات
الاستمراري
ة للجودة
لتأصيل
ثقافة
الجودة
ب#ن أعضاء
هيئة
التدريس
ومعاونklم
والعامل#ن
والطالب

التمويل
الالزم

١٥٨
١٠٥
١٣١
١٥٦
١٥٨

اعداد التقارير عQى مستحدثات الجودة

٤٤٤

تخصيص جزء من موارد الكلية للجودة

٤١٦

السÀى للحصول عQى رعايا لضمان تمويل
متطلبات الجودة

كلية الھندسة
 – 

٣٩٢

بداية
التنفيذ

kÈاية
التنفيذ

15
01/08/20
16
01/07/20
14
02/05/20
15
01/03/20
16
01/01/20
12
01/07/20
12
01/05/20
14
01/01/20
13

16
31/12/20
16
31/12/20
14
31/08/20
15
31/07/20
16
30/06/20
12
31/12/20
12
30/09/20
15
30/04/20
14

31/12/20 01/10/20
16
15

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
املتابعة
والتقييم

مؤشرات
النجاح
)قابلة
للقياس(

التمويل الالزم
للتنفيذ

وحدة الجودة

LE100,000

وحدة الجودة

LE20,000

وحدة الجودة

LE10,000

وحدة الجودة

LE50,000

وحدة الجودة

LE20,000

وحدة الجودة

تقاير
املتابعة

وحدة الجودة
وحدة الجودة

وحدة الجودة

LE20,000
LE8,000

تقاير عن
التمويل
الالزم
وتحديد
مصادرة
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LE30,000

LE7,000

مصادر
التمويل

كلية الھندسة
 – 
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