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 نبذة عن الكلية
" بمدينة إبراهيم باشا الكبير" كجزء من جامعة  1950في يوليو ملكي أنشئت كلية العلوم بصدور مرسوم 

جامعة "هليوبوليس " وهي التسمية اإلغريقية لمدينة " أون "، أول  عدل اإلسم إلي 1954في عام  .القاهرة
تخذت  عاصمة لمصر الفرعونية.في سيتمبر من نفس العام عدل اإلسم ليصبح جامعة " عين شمس "، وا 
الجامعة من المسلة والصقرين رمز لها حيث تدل المسلة علي بيت الحياة لمدينة " أون " )" عين شمس "( 

وبدأت الدراسة في كلية العلوم في منطقة إلي اإلله " حورس " أهم األلهة المصرية آن ذاك. ويرمز الصقران 
األورمان، محافظة الجيزة. تم تسجيل بعض من طالب معهد المعلمين في الكلية الجديدة في ذلك الوقت ليمثلوا 

ة بقصر الزعفران التاريخي ، تم نقل كلية العلوم الى المنطقة المحيط1951وفي عام  النواة األولى للكلية.
 .1953الحالي. وكانت أول دفعة تحصل علي درجة بكالوريوس العلوم في عام 

أنشئت الدراسات التأسيسية في كلية العلوم في سبعة أقسام وهي: الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية، 
نوات الماضية، شهدت كلية العلوم عدة وخالل الس .الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، علم النبات، علم الحيوان

خطوات تدريجية في برامج إنشاء تخصصات حديثة للتعامل مع التحديات الجديدة في جميع المجاالت العلمية. 
تم ضم  1983أنشأ قسم الكيمياء الحيوية، وفي عام  1959، وفي عام الحشراتأنشأ قسم علم  1956في عام 

وقسم  1993التطبيقية في قسم الرياضيات، ثم أنشأ قسم الجيوفيزياء عام  قسمي الرياضيات البحتة والرياضيات
الي عشرة أقسام هي، قسم الرياضيات، قسم الفيزياء، قسم العدد وصل  ، حيث1994الميكروبيولوجي عام

سم الحشرات، قسم الكيمياء الحيوية، ق علم قسم علم النبات، قسم علم الحيوان، قسم، الكيمياء، قسم الجيولوجيا
يتخرج الطالب في الكلية إما في تخصص واحد )منفرد( أو تخصصين  .و قسم الميكروبيولوجى  الجيوفيزياء

 )مذدوج(، وقد تم تطوير آلئحة الكلية لتشمل تخصصات جديدة في األقسام المختلفة. 
ويحصل  طالب موزعيين على مستويات مختلفة بطبيعة الحال. 5000حوالي في الوقت الحاضر، تضم الكلية 

سنويًا أكثر من ألف طالب وطالبة سنويا علي درجة البكالوريوس في العلوم في مختلف المجاالت من كلية 
ولعل البحث العلمي في كلية العلوم هو أحد الواجبات الرئيسية، فقد تم إيالء اهتمام خاص لتطوير  العلوم.

ح درجتي دكتوراه الفلسفة، والماجستير في العلوم ويتم من الدراسات العليا وتحديث المعامل والمكتبات الملحقة.
 .ودبلومات الدراسات العليا للطالب الذين أنهوا البرامج التمهيدية التي تقدمها مختلف األقسام بالكلية

وعالوة على ذلك، فقد ساهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تقدم البحث العلمي في جميع تخصصات العلوم 
ا من خالل أبحاثهم التي نشرت في الدوريات المحلية والدولية. ولقد حصل العديد منهم األساسية وتطبيقاته

الحاليين والسابقين علي الجوائز العلمية المشهود بها عالميًا. وتبؤت كلية العلوم دورًا بارزًا في خدمة المجتمع، 
قنية لمختلف الشركات الحكومية وفي هذا السياق يقوم اعضاء هيئة التدريس بتقديم األستشارات العلمية والت

 والخاصة والمصانع والمشاريع العمالقة.
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 عين شمس الجامعة :                                   كلية العلوماسم الكلية / المعهد : 

 الشعار :                                  العباسيةعنوان الكلية / المعهد : 

 1950تاريخ اإلنشاء : 

 االنجليزيةلغة الدراسة :       أربع سنواتراسة بالمرحلة الجامعية األولى بالسنوات: مدة الد

 www.science-Ainshams.netالموقع االلكتروني للمؤسسة : 

 

                    : , عدد الوحدات ذات الطابع الخاص             :  , عدد المعامل              : عدد األقسام العلمية

 , إجمالى ميزانيتها:                            : عدد مشروعات التطوير السابقة بالكلية/المعهد

 (QAAP)مشروع إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة والتأهيل لالعتماد 

 إجمالي عدد البرامج التعليمية التي تمنحها الكلية لدرجة البكالوريوس / الليسانس :  

                    : , عدد البرامج بنظام الساعات المعتمدة              :ام العادي ) الفصلين ( عدد البرامج بالنظ

                            :,إجمالي عدد مقررات البرامج ) الغير مكررة (                   : عدد البرامج الجديدة 

 :عدد الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة 

 لي عدد برامج الدراسات العليا )المطبقة بالفعل(:                     إجما

                     :,  الدكتوراه                :  ,  الماجستير                :مرحلة الدبلوم 

 عدد درجات الدراسات العليا التى تم منحها خالل الخمس سنوات األخيرة :

 :,  الدكتوراه                 :,  الماجستير                 :مرحلة الدبلوم 

27 

26 

 

3مقترح   

64 

4 

31 29 31 

5178 

10 95 3 
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1 

297 33

7 

120.00 واحد
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 , أسماء الجامعات:                             عدد البرامج المشتركة مع جامعات خارجية :               

                  إجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والفنيين بالمؤسسة على رأس العمل:      

 

 :   أعضاء هيئة التدريس

 

 

 الهيئة المعاونة :

 

 :  , فنيين              : إداريين 

 : بمرحلة الدراسات العليا ,                 :أعداد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى 

               : , نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب               : نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب 

 : للقراءة بالمكتبة طالب لكل ,المساحة                :التدريس بقاعات طالب لكل المخصصة المساحة

                  :طالب بالمعامل  لكل المخصصة المساحة

 

 إجمالى مدرس استاذ مساعد استاذ

276 108 160 544 

 إجمالى مدرس مساعد معيد

73 133 206 

1302 

58

1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
 ـ

1 ـ 4 
 م2

 

11

0 

3980 93

9 

1 : 

8 

1  :

22 

 0.2
 م2

1 ـ 4 
 م2
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 الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمؤسسة
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 الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمؤسسة

 الرؤية : 

علي المستوى الوطني واالقليمي.  -بحثا علمياو تدريسـا -ن تكون الكلية رائدة في العلوم االساسية وتطبيقاتهاأ
 يلم بمفاتيح النجاح ويكون منافسا في المحافل المحلية والدولية.وأن تقدم للمجتمع خريجا متميزا 

 

 

 الرسالة : 

نشائها وبدورها في تحقيق رسالة الجامعة من تنمية عقلية وفكرية وشخصية اتتمسك الكلية بالغرض من 
ه لمنسوبيها من خالل تقديم برتوكول للعمل والتوظيف االمثل لجميع العاملين. ويعرف كل فرد فيها دور

 وواجباته من خالل :
 

 .تقديم برامج لخدمة متميزة للمجتمع 

  نحو الميكنةتقديم اسلوب لتحديث النظام االداري بالكلية بحيث يتجه. 

 .تقديم اسلوب لتطبيق معاير الجودة وتطويرها وااللتزام بها علي جميع المستويات 

 .اثراء المعارف العامة والتطبيقية لمنسوبيها 

 ي والنشر الدولي والذي يبرز مكانة الكلية وبخاصة الدراسات العليا والرسائل تشجيع البحث العلم

 العلمية التى تمنحها الكلية. 

 .توثيق الروابط مع المجتمع من خالل التعاون مع الهيئات والوزارات الخدمية 

 

 القيم الخاصة بالمؤسسة :

 .ضمان العدالة وعدم التميز بين أعضاء هيئة التدريس 

 لة وعدم التميز بين العاملين واإلداريين .ضمان العدا 

  ضمممان المسمماوان بممين ال ممص  لممل لممر  الممتعلم بتممء الن ممر عممن انتممماءات م الدينيممة أو مسممتواهم

  .االجتماعل

 .  ضمان حرية الرأي ألعضاء هيئة التدريس والعاملين وال ص 
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  (1.2 ) 

 التحليل البيئي لدراسة الوضع الراهن 

SWOT 
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( لجنه اختصت  16تم إجراء التحليل الرباعي من خالل تشكيل عدد ) 

 كل لجنه بدراسة أحد المعايير وقامت بجمع المعلومات واألدلة من خالل :

 جلسات العصف الذهني  .1

ورش عمل لجميع اإلطراف المعنية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة  .2

 المعاونة واإلداريين والطالب.

 قشات مهيكلة وغير مهيكلة.مقابالت ومنا .3

 جلسات خاصة مع ذوى الخبرة من القيادات السابقة بالكلية. .4

استبيانات تم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية  .5

 والطالب.
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 وقد خلص التحليل الرباعي إلى ما يلي :

 البيئة الداخلية
 Strengthsأواًل نقاط القوة 

 ن النسبلالوز نقاط القوة م
% 

 80 يعكس ال يكل التن يمل األهمية النسبية لألنش ة. 

 75 ال يكل مصئم لل الوضع الحالل.  .1

 70 الكلية.بالسريعة للمتتيرات لل ال روف المحي ة  واالستجابةيسمح البناء التن يمل بالتكيف   .2

 80 الكلية.بوضوح الصصحيات والمسئوليات لدى كالة العاملين   .3

ن االختصاصات والم ام للمسئول عند توليه الم مة المكلف ب ا بمختلف ق اعات يتم إعص  .4
 الكلية وبناء على التوصيف الو يفل الموجود بإدارن الجامعة.

90 

يسمح ال يكل التن يمل بتفويء السل ات من المستويات األعلى إلى المستويات األقل لل   .5
 ن العليا(.حدود اللوائح والقوانين كتابة )بالنسبة لإلدار

95 

 90 نسبة الو ائف القيادية إلى التنفيذية تعتبر مقبولة.  .6

وجود برامج تدريبية خاصة برلع المستوى العلمل ورلع كفاءن أعضاء هيئة التدريس )تنمية   .7
 وكذلك الخاصة بالقيادات اإلدارية. "( FLDP"  قدارت أعضاء هيئة التدريس

100 

لل سواء من قبل الجامعة أو التدريس للنشر العلمل  وجود حوالز تشجيعية ألعضاء هيئة  .8
 بعء األقسام.

70 

 80 مستمر ألهمية الت وير لدى اإلدارن العليا والوس ى بالكلية. واهتمامإدراك واع   .9

 95 هيئة التدريس ممن ل م خبرن )متفرغ م غير متفرغ(. أعضاء وجود أعداد من  .10

نه من لجان تت ل كالة األنش ة ومتابعة خ ة الجودن بالكلية وما تتضم وجود وحدن ضمان  .11
 بالكلية. لصعتمادالت وير المستمر والتأهيل 

90 

 60 مع م البرامج تستخدم ن ام الجودن كمراجع ل ا.  .12

ماد  .13 جودن واالعت جال ال لل م برن  من ل م خ صة  لة وخا ية ذات خبرات هائ كوادر علم  وجود 
 .بالمؤسسة

65 

لدى الوعل بمف وم ثقالة ا انتشار  .14 شديد  حر  ال ية وال تدريس بالكل ئة ال لدى أعضاء هي لجودن 
 الجميع على توكيد وضمان الجودن لل كالة األنش ة من خصل عمل جميع اللجان.

65 

 70 بعء ال ص  المتميزين لل تشكيل وحدن الجودن. إشراكتم   .15

 90 عدم الحاجة إلى انتدا  ألراد من خارج المؤسسة ألداء و ائف قيادية.  .16

يوجممد ن ممام لتنميممة القممدرات القياديممة مممن خممصل حضممور دورات تدريبيممة لممل مجممال القيممادن   .17
 والحوكمة.

90 

 70 .الو يفليتم اختبار العاملين الجدد ولقاً للشرو  والمواصفات المحددن لل الوصف   .18

لدي ا التوصيف   .19 توالر  ييم الو ائف م لو يفلوجود إدارن مختصة لتق مة  ا جات الصز واالحتيا
الحقمو   –المسمئوليات  –معمايير األداء الجيمد  –ن قبمل القموى العاملمة. )الم مام الم لوبمة مم

 المؤهصت(. –والواجبات 

70 

شتل و ائف   .20 يزن ل فاءات مم عء اإلدارات الستق ا  ك من ب تارن  ية مخ تنقصت لنوع إجراء 
 شاغرن بإدارات أخرى.

60 

 90 حة الفر  للنقاش والت لم. قيام إدارن الكلية بإعصن نتائج التقييم مع إتا  .21
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نة على   .22 بآدا  الم  تزام  ضبا  واالل قة لصن نة وموث لة معل جادن ولعا حددن  ت ب  الكلية ن ماً م
 العاملين لل الكلية.

90 

كر الت وير و  .23 نى ل ية على تب سعل تحر  قيادن الكل حر  على وضع  ال ما ت يز. ك لى التم إ
 ل أ ر زمنية مصئمة تضمن كفاءن ولاعلية األداء.السياسات الصزمة لذلك واتخاذ القرارات ل

75 

ناًء   .24 ية ب يادات األكاديم يار الق عة بخصو  اخت لع توصيات إلدارن الجام ية بر قوم إدارن الكل ت
على معايير موضوعية موثقة ومعلنة تحق  مبدأ تكالؤ الفر  بين جميع األساتذن من أعضاء 

 هيئة التدريس.

80 

لممل مناقشممة قضممايا التعلمميم والممتعلم وت مموير  امسممؤوليات الرسمممية  تمممارس المجممالس العلميممة  .25
قرارات  خاذ ال تلالبرامج الدراسية. وات لدورها  ال ية أدائ ا  فل لاعل كاديملتك من  األ والتحق  

 تنفيذها. كما تقوم المجالس الرسمية أيضاً بتوثي  تلك الممارسات لل محاضرها الرسمية. 

80 

مدخصت عمل ق الكلية نإدارتتبنى   .26 قة ال حر  على د لف اإلدارات وت شمل مخت نات ت عد بيا وا
لدعم  مة  ية الصز ية والقانون مات اإلدار شر ن م المعلو وتحديث ا المستمر. كما تحر  على ن

 القرارات. وب ذا نجد أن هناك ن اماً لعاالً لحف  واستدعاء وإتاحة تداول الوثائ .

85 

ساوان حر  الكلية على ضمان العدالة وعدم الت  .27 من حيث الم تمييز بين أعضاء هيئة التدريس 
 لل كالة األنش ة والم ام الموكلة إلي م .

95 

يع ت  .28 من حيث توز يين  عاملين واإلدار بين ال يز  عدم التمي لة و لى ضمان العدا ية ع حر  الكل
 األنش ة المختلفة والحوالز .

95 

مت  .29 بين ال ص   يز  عدم التمي لة و لر  حر  الكلية على ضمان العدا لل  ساوان  ن حيث الم
 االجتماعل .  مأو مستواهالتعلم واالمتحانات بتء الن ر عن انتماءات م الدينية 

95 

 95 الرأي . إبداءالكلية الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين وال ص  حرية  تتيح  .30

 80 لمعلنة. العليا عن  ري   المسابقات اختيار وتعيين الو ائف اإلدارية ايتم ت بي  ن ام   .31

 85 حد كبير. إلىموضوعية  أسسيعتمد التقييم على   .32

 90 الت لمات. للتعلن نتيجة التقييم و تتم مناقشة النتائج و الن ر   .33

شجيعية   .34 حوالز ت يتم صرف  يات حيث  حوالز و الترق بن م األجور و ال ييم  يتم رب  نتائج التق
 للمحسنين و كذلك معاقبة المقصرين.

95 

ية و توجد ن م   .35 حوالز اإلنتاج بين ال لرب   ضبا ل قوانين  لل االن لى حس  ال لك ع مل و ذ الع
 المعمول ب ا.

80 

 80 توجد ن م للعصوات التشجيعية وان كانت ضعيفة.  .36

فةذات معدالت التيا  تعتبر   .37 من المقصرين  و أسبا  مختل حوالز  يتم خصم ال لة حيث  معقو
 بعد تجاوز مدد معينة.

90 

شاركة مع م المو فين   .38 ي  ن ام الم يتم ت ب لوالء  هذا ا  للل م والء كامل للمؤسسة، ولزيادن 
 جميع أمور المؤسسة.

75 

 70 يوجد ن ام لتل  الشكاوى ولحص ا و الرد علي ا.  .39

 80 يتم تعديل السياسات ولقا للمستجدات و ال روف البيئية  بقا للمقترحات الم روحة.  .40

 75 عمل من قبل العاملين.ال إجراءاتي  ر االلتزام بقواعد و   .41

تم   .42 يا( و لوجل والجيولوج برامج البيو حددن ) ضحة وم ية وا عايير أكاديم برامج ل ا م عء ال ب
 االستعانة بمصادر خارجية باإلضالة إلى المعايير األكاديمية القياسية القومية.

95 

قدم  .43 ية ت لف التخصصات تت ى  الكل لل مخت برامج  من ال ير  ير احتيعدد كب حد كب لى  جات إ ا
 . سو  العملالمجتمع و 

80 

ية واضحة   .44 هداف تعليم ية وأ عايير أكاديم تل ل ا م توجد بعء البرامج المنفردن والمزدوجة ال
 وبذلك تحق  رسالة الكلية.

75 

 75 تعميم بعء البرامج يعكس التتابع المن قل والتوازن بين جميع عناصره.  .45

 70 تشجع التعليم الذاتل. التلوجود بعء البرامج   .46

 70 بعء المقررات  يتم تحديث ا بصورن منت مة باالعتماد على نتائج األبحاث العلمية بالكلية.  .47
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ية والخبرات الذوى  من من أعضاء هيئة التدريس كاللوجود عدد   .48 فاءات العلم ية الك تل عال ال
تت ممى تخصصممات م الدقيقممة غالبيممة المقممررات الدراسممية الم روحممة لممل البممرامج التعليميممة 

 مختلفة بالكلية.ال

95 

يزين وذوي   .49 تدريس المم ئة ال من أعضاء هي كالل  تمتع الكلية بولرن العوامل البشرية من عدد 
تل  نة وال ئة المعاو من ال ي يل  ير قل عدد غ مل و الخبرات العالية على المستوى المحلل واإلقلي

 البحثية على مستوى أقسام الكلية.التعليمية و تتمتع بكفاءن لل العملية 

95 

 90 وجود عدد كاف من ال يئة المعاونة بالكلية ليما عدا قسمل الجيولوجيا والجيوليزياء.  .50

تممؤدى إلممى  أنيشممكل بعممء أعضمماء هيئممة التممدريس  بالكليممة مممدارس بحثيممة متميممزن يمكممن   .51
 هامة. إقليميةعلمية محلية و  إس امات

95 

سام   .52 ية األق بالمقررات وتتذ صة  لول يتم تحليل االستبيانات الخا لل الح حث  تائج للب ياً بالن رجع
 والت وير المستمر.

80 

ئمة  وجود خ ة لخدمة المجتمع وتنمية  .53 عاملالبي عل  2008/2009و 2007/2008 ل تم بالف و 
 تفعيل الخ ة و تنفيذ الكثير مما جاء ب ا.

70 

 80 بالكلية. "السصمة و األمان"لجنة  توجد  .54

لة لل مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهذا لل تقدم الكلية حاليا مشاركة ومساهمة لعا  .55
ن ا  البيئة المحي ة بالجامعة وخارج ا وكذلك تقديم بعء االستشارات للمجتمع الخارجل 

 لل مجاالت عديدن من خصل أقسام الكلية المختلفة.

70 

 85 يتم توثي  الخدمات العلمية واالستشارية المقدمة للمجتمع من خصل مركز االستشارات.  .56

تدري  ال ص   بالرأيتشارك بعء األ راف المجتمعية   .57 لل  كذلك  ية و  برامج التعليم لل ال
 الكلية ولكن ليس بالصورن المرضية. لخريجللل أماكن العمل مع إتاحة بعء لر  العمل 

70 

مع و   .58 يوجد مساهمات عده لل ص  و أعضاء هيئة التدريس و معاوني م لل برامج خدمة المجت
 بيئة.تنمية ال

65 

حالليقدم الن ام   .59 لل  ال ساهمة  ثل الم من يحتاج ا م قة والصحيحة ل نات الدقي مات والبيا المعلو
لل  ية  لدرجات العلم صلين على ا بة المسجلين والحا عداد ال ل صة بأ عداد اإلحصائيات الخا إ

 مختلف السنوات.

70 

لل ق اع الدر  .60 مل  عة الع سيير و متاب لل ت ستخدم  ية ت قارير دور ناك ت يا، ومن ا ه سات العل ا
تم  التلالتقارير السنوية  قد  بل األساتذن المشرلين. ول تقدم عن أداء  لبة الدراسات العليا من ق

 .اإلنجازتفعيل دور هذه التقارير بحيث تساهم لل إلزام ال لبة بالجدية لل العمل وسرعة 

90 

لى   .61 من آن إ حديث ا  يتم ت قارير  حددن ل ذه الت شكال م ماذج وأ جد ن جراءات تو ناك إ خر، وه آ
وإرشممادات واضممحة لكيفيممة اسممتكمال بيانات مما ومواعيممدها، كممما تقمموم إدارن الدراسممات العليمما 

 بمتابعة استكمال هذه التقارير.

90 

هنمماك محمماوالت مسممتمرن لصرتقمماء بمسممتوى التج يممزات والتقنيممات، كممما تبممذل المج ممودات   .62
 لصيانت ا بصفة مستمرن.

75 

 80 دراسات العليا من المدرجات مناسبا للمعايير القياسية.يعتبر نصي   لبة ال  .63

 70 ما يحق  ميزن تنالسية للكلية.بللحصول على االعتماد والجودن لدى الكلية إيمان كامل   .64

لل   .65 ثل  فة تتم ية المختل سام الكل خل أق ثل دا مل البح سير الع مول  تن م وت لوائح  ناك ن م و ه
لوائح اإلدار قوانين وال مل مجموعة من ال لل الع ساهم  تن م أو ت تم وضع ا ل تل  ية ال ية والمال

 البحثل وتتابعه داخل أقسام الكلية.

70 

لة   .66 لل حا ية  يزات علم ية وتج  صة أج زن علم حدات الخا فة والو ية المختل سام الكل توالر بأق ت
 جيدن بعض ا حديث.

65 

حثممل ألعضمماء هيئممة إلنتمماج العلمممل والبو اجممد قاعممدن بيانممات لمختلممف األنشمم ة التعليميممة تو  .67
 التدريس بالكلية.

65 

جازأج زن علمية حديثة تولر لر   تتوالر ليه بالكلية معمل المركزييوجد   .68 نواع  إلن عء أ ب
 البحث العلمل.

70 

http://www.science-ainshams.com/
mailto:gawda10000@yahoo.com


 
 

 

11566 يدى ـ رمز بر  123 26842 (202)العنوان: العباسية ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ـــ تليفون وفاكس : 

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E : 0127586867/01006102759موبايل 

م15/12/2012عبدالدايم حلمي عبدالدايم   

- 13 - 

 70 وجود إستراتيجية للتعليم والتعلم قادرن على تحقي  النتائج التعليمية المست دلة  .69

 ILO  85ماستخدام  ر  متعددن للتعليم لتحقي  الم  .70

 95 ن ام الساعات المكتبيمة لل ممص .يوجد ضمن الخ ة االستراتيجية للسنوات المقبلة للكلية   .71

 85  .لتعليمم اإللكترونلو التوجه نحو اجمودن بالالمادن التعليمية تتميز   .72

 90 يوجمد هيكل تن يمل لدعم ال مص .  .73

 70 لراد ( لل بعء األقسام جد وسائل تحفيز مادية ) بصورن شخصية من بعء األتو  .74

 75 ن ام الدراسمة واألنش مة التعليمية العملية والميدانية لبعء البرامج مرضية .  .75

تم   .76 عداد ال ص  و صإمكانيات التدريس ) التعليم ( والمعامل متناسبة مع أ ها وخا  لل ةت وير
 الكيمياء . –الفيزياء  –الحيوان  –الميكروبيولوجى  –أقسام / الحشرات 

80 

 60 وجود أج زن قياس أو مؤشر لألمان لل بعء أقسام الكلية .  .77

لى   .78 توي ع ما أن ا تح عة ك سالة الجام مع ر ل   لن ومتوا عروف ومع ضح وم سالة وا ن  الر
 المجاالت المختلفة للتعليم العالل.

95 

توجممد عصقممة قويممة بممين اإلدارن وأعضمماء هيئممة التممدريس والعمماملين التممل تضمممن الشممفالية   .79
 وضوح لل اتخاذ القرارات.وال

80 

 
 weaknessesثانياً نقاط الضعف 

 
 الوزن النسبي نقاط الضعف

% 

1  
هل  بين المؤ ل   عدم وجود توا ية ل ا ) لتصئم الم ام الو يف تحتاج بعء اإلدارات إلى التأهيل 

 لبعء الكوادر اإلدارية والم ام الموكلة ل م(.
60 

 70 اعات المختلفة بالكلية.عدم وجود تنسي  )إلى حد ما( بين الق   2

 85 عدم وجود وحدن إدارن لألزمات والكوارث.  3

 85 عدم وجود وحدن للتدري  أو خ ة لتدري  اإلداريين والعاملين بالكلية.  4

 85 عدم وجود آلية محددن معرولة لتقييم البرامج التدريبية )قبل م أثناء م بعد التدري (.  5

6  
تدريسعدم وجود ن ام لتقييم آداء أعض ئة ال هو  اء هي ييم  لل التق ياً  بع حال حيث أن الن ام المت

 من خصل إستبيان ال ص  لل الفصلين الدراسيين األول والثانل من العام الجامعل.
90 

 85 بعء األنما  القيادية للمت لبات الحديثة وت وير الكلية. استجابةضعف   7

 65 ة للت وير لدى الج از اإلداري.عدم وجود أهداف واضحة للسياسات الم بقة لل الكلي  8

 85 عدم مساهمة العاملين )اإلداريين( بالكلية لل صياغة األهداف اإلستراتيجية ل ا.  9

 85 عدم وجود ن ام تشجيع على اإلبداع واإلبتكار على مستوى الج از اإلداري.  10

11  
يةال تتناس  األجور و المكالآت  بة الو يف عامل مع المرت قدرن ال عو   ما ي و  اإلبداعون على م

 االبتكار.
95 

 80 عدم وجود ن ام للمراجعة والرقابة الداخلية على مستوى األقسام العلمية والج از اإلداري.  12

 95 عدم تناس  العمالة المؤقتة / المستديمة ووجود نق  لل العمالة بالكلية )مستديمة/مؤقتة(.  13

14  
عء اإل لل ب مو فين  من ال ئدن  ق  وجود بعء العمالة الزا مع ن ية بالمؤسسة،  دارات الخدم

 ملحو  لل بعء العمال لل كثير من اإلدارات المختلفة بالمؤسسة.
95 

 90 .ن راً لعدم وجود إدارن متخصصة لمتابعة المتدربين عدم االستفادن من الكوادر بعد تدريب ا  15

16  

لع ك لل ر س م  شكل ال ي لبعء ب مع بعض ا ا ناً  تداخل أحيا قد ت قوانين  لن م وال كوادر ا فاءن ال
شية  الو يفية داخل المؤسسة مع االعتراف بضعف هذه الن م المالية تماشياً مع ال روف المعي
لل  ساعد  لآت ال ت لل األجور والمكا جودن  لن م المو هذه ا بأن  ضاً  تراف أي مع االع نة.  الراه

مام الن وء بت يل أ لل وضع العراق س م  ما أن ا ت قة ك ية تحديد السلبيات وأوجه القصور بد نم
 الكوادر الو يفية ألداء م ام ا على الوجه األمثل.

80 

 90 للكلية .   معلن عدم وجود ميثا  أخصقل  17
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 75 عدم وجود ن ام التخاذ اإلجراءات التصحيحية للممارسات غير العادلة عند اكتشال ا .   18

19  
ي  قمان ية بأهميمة ت ب تدريس والعماملين وال مص  بالكل ضاء هيئمة ال ون الملكيمة عدم إلممام أع

 الفكرية.
95 

 95 بعء األقسام.  للالفئات المعاونة و المو فين و العمال  لل أعداديوجد بعء العجز   20

 90 مجاالت تخصص م. لل هدورات تدريبية و تأهيلي إلىتحتاج العديد من الفئات المعاونة   21

 90 التخصصات النادرن  للقلة نسبة المنتدبين خاصة   22

23  
تراوح  التلالسيدات  نسبة العاملين من كل  55 -50بين  أعمارهمت هذا ال ي جدا و  يرن  سنة كب

  .غير متوازن
90 

24  
مامن القوى العاملة  لصحتياجاتال تقوم المؤسسة بإعداد خ    شأن  وإن عة ب يتم مخا بة الجام

 و تولير أنسب ا. االحتياجاتهذه 
70 

25  
شاغر شتل الو ائف ال سابقات ل سة ن ام الم بع المؤس ية  من دون ن ب اال تت الو ائف اإلدار

 .العليا
80 

26  
يد  جد خ ة لتحد جاتال تو ية و االحتيا ماالتدريب لدورات  إن عاملين ل شيح ال تليتم تر ها  ال تقر

 الجامعة.
85 

 85 .للتدري  لعدم وجود خ ة للتدري  اعتمادات أيال تخص  المؤسسة   27

28  
يتم ال تحر  المؤسسة على تصميم برامج تأهيلية لشتل الو ائ كن  ية و اإلشرالية ول ف القياد

 حدود اإلمكان. لللإلدارن و ترشيح م  المركزيالج از  إخ ارلق  
80 

29  
قا  مو فين  ب ييم أداء ال ستماراتيتم تق نود  ال يا ومع م الب مول ب ا حال ييم المع هذه  للالتق

 ى األداء.، حيث ال توجد معايير موضوعية لقياس مستو تعتمد على تقييم لعلى ال االستمارات
90 

 95 ي  ر عدم الرضا تجاه ن م األجور والحوالز لمقارنت ا بمؤسسات أخرى.  30

 90 تعي  سير العمل. التل اإلمكانياتتعانى المؤسسة من ضعف   31

32  
ف االتجاهتعتمد المؤسسة إلى حد ما على  لذي لالتكي كس  ا ستراتيجيةيع ساسالمؤسسة على  إ  أ

 ن البحث عن لر  جديدن.رد الفعل للمشكصت القائمة بدال م
80 

 80 ال يتم االستفادن الكلية من نتائج التقييم لعدم وجود برامج للتحليل.  33

34  
برامج ية واضحة خصوصاً ال عايير أكاديم بدون م برامج  عء ال وتوصيف  المزدوجة توجد ب

 بعء البرامج غير مكتمل.
75 

35  
لممل العديممد مممن المقممررات  لممبعء البممرامج غيممر ممثلممة ILOsاألهممداف التعليميممة المسممت دلة 

 وبعء المقررات ل ا مست دف واحد.
85 

36  
ية واألهداف  عايير األكاديم نة بالم برامج بالمقار لل ال ال يوجد تحليل لجون لما يتم تحقيقه لعلياً 

 التعليمية الم لوبة.
80 

 60 عدم وجود التوال  بين األهداف التعليمية المست دلة للمقررات والبرامج.  37

 70 لبعء البرامج بال ريقة المتعارف علي ا. ILOsكتابة األهداف التعليمية المست دلة لم يتم   38

 80 بعء البرامج ليس ل ا مراجع خارجية للمعايير الم لوبة.  39

40  
ية  ي  األهداف التعليم مة لتحق سية الصز ية األسا ية والبن يات المعمل عدم توالر التج يزات والتقن

 المست دلة.
95 

 80 ة بالمراجعين الخارجيين للبرامج والمقررات.عدم االستعان  41

42  
سو   ك   برامج توا ستحداث  برامج أو ا لل ت وير ال مة  من الخد ستفيدين  عدم االستعانة بالم

 العمل.
95 

43  
لل  عداد ال ص   لى أ تدريس إ ساوجود زيادن لل نسبة أعداد أعضاء هيئة ال حد األق ية  مأ العلم

 بالكلية.
95 

44  
حاللالن ام  يي ال يين لتع لى تع ق  ع مد ل نة يعت ئة المعاو ئلن ال ي جود  أوا خريجين دون و  أيال
 .العلملالبحث  إجراءتوضح كفاءت م للقيام بالمعاونة لل التدريس و  أخرىمعايير 

95 

لدروس   45 نة بإع اء ا ئة المعاو عء أعضاء ال ي يام ب من  اهرن ق حد   95عدم وجود ن ام رادع لل
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 يان الجامعية.الخصوصية و التى تؤثر سلبا على الح

46  
خصل  من  عدم وجود برامج محددن و امكانات مادية كالية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
مل و  ية وورش الع لدورات التدريب كذلك ا ية و ية و الداخل ية الخارج مؤتمرات العلم حضور ال

 ونشر البحوث العلمية. اقامة الندوات العامة
95 

47  
ق س  لإلرت ناخ منا صال م عدم تولير م من حيث ات تدريس  ئة ال فاءن أعضاء هي قدرات و ك اء ب

ت  و  تولير الك كذلك  لذلك و  ضالية  قات ا مل نف ستمرن و دون تح صفة م مات ب شبكة المعلو ب
 المراجع العلمية الحديثة.

90 

48  
سمح  ستقرن ت مة و م يان كري تدنى مرتبات اعضاء هيئة التدريس مما ينعكس سلبا على تولير ح

ييم بتع يم األداء ا شراف و تق صة باإل حوالز الخا س  ال عدم تنا كذلك  ثل و  كاديمى و البح أل
 اإلنتاج العلمى مع الج ود الم لوبة لذلك العمل.

100 

49  
خدمات  كذلك ال خارجل و عالم ال صال بال تدريس لصت ئة ال مة ألعضاء هي ضعف الخدمات المقد

 الداخلية )كالتيريا م وحدات تصوير مجانل(.
95 

50  
ية الموجود عدم تفعيل عمل سة الذات ير الدرا ية )تقر ية التعليم ستمر للفاعل شامل والم ية التقويم ال

 لق (. 2005/2006عن عام 
70 

51  
تقريرالدراسممة الذاتيممة السممنوي جمماء بصممورن وصممفية وغمما  عنممه عنصممر التقيمميم لممل بعممء 

 المجاالت.
70 

 75 عدم وجود ن ام مراجعة داخلية.  52

53  
ستفيد لل ن ام عدم اشتراك أو مساهمة الم مال(  مل وأصحا  األع مة )ج ات الع من الخد ين 

 الجودن بالكلية.
70 

54  
ستبياناتالمجتمع و هذا العام لق  تم تصميم  احتياجاتمحددن لتحديد  آليةال يوجد  هذه  ا يد  لتحد

 .االحتياجات
80 

 80 عدم وجود آلية قياس رضاء األ راف المجتمعية عن الخدمات التل تقدم ا الكلية.  55

56  
من عد لتخل   مواد الخ رن و ر  ا مع ال مل  شأن التعا ئل ب لوعل البي شر ا ية لن يل آل م تفع

 المخلفات المختلفة بمعامل ال ص  واألبحاث لل جميع األقسام.
90 

 95 عدم وجود المرال  الصحية المناسبة ألعداد ال ص  والعاملين.  57

 95 عدم وجود خ ة واضحة لتنمية الموارد الذاتية.  58

 80 رر الوحدات ذات ال ابع الخا  من الروتين الحكومل لل تنمية مواردها الذاتية.عدم تح  59

60  
حديث  عء الت لى ب مل، إ سيير الع تحتاج الن م واللوائح الحالية، على الرغم من مساعدت ا لل ت

 والمراجعة.
90 

 70 هناك حاالت من التعارء بين الن م واللوائح المختلفة المتبعة حاليا.  61

 75 م من مساعدن الن م الحالية لل إنجاز العمل إال أن ا ال تسيره بالسرعة الم لوبة.على الرغ  62

63  
يتم الكشف  تى  سلبيات األداء ال ال تحدد الن م واللوائح الحالية  ر  وآليات محددن للتعامل مع 

 عن ا. 
75 

64  
عد  ال تتوالر مت لبات تحليل البيانات بالشكل الذى يفيد لل اتخاذ القرارات، ويشير لى قوا هذا إ

 البيانات اإللكترونية وبرامج الكمبيوتر والكوادر القادرن على التعامل مع ا.
80 

 70 هناك استخدام محدود للتقنيات الحديثة لل ميكنة األعمال.  65

66  
يمن ومة  التأخر لل تفعيل مات اإلدار  management information system ةالمعلو

(MIS)   اآلن ميع المستوياتيجرى العمل ب ا على جالتل. 
85 

67  
ثل  لى م حة إ ال تتوالر لدى المؤسسة شبكة إلكترونية داخلية لتبادل المعلومات، وهناك حاجة مل

 هذه الشبكة لتحقي  التواصل بين مختلف الق اعات واألقسام.
95 

68  
يا  سات العل لو  ل ص  الدرا ستوى الم  لى الم ست ع بة لي مل والمكت يزات المعا أدوات وتج 

 األبحاث.و لبة 
95 

69  
ية  ميزانية مكتبات األقسام غير كالية القتناء الكت  الحديثة لل كالة التخصصات، كما أن ميزان
 الكيماويات واألج زن قاصرن تماما عن الولاء باحتياجات البحث العلمى لل المجاالت الحديثة.

90 
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 90 ال تحق  التج يزات المتوالرن حاليا المعايير القياسية الم لوبة.  70

71  
 هنمماك عجممز لممل أج ممزن الكمبيمموتر ووسممائل العممرء اإللكترونيممة و خ ممو  شممبكة اإلنترنممت

 األعداد المتزايدن من ال لبة. الستيعا  
95 

72  
صي يتم تو لم  يا  سات العل قررات الدرا يع م لة فجم قررات مرح مع م عة  ماذج المتب قاً للن  ا  ب

 البكالوريوس.
80 

73  
تاجو استكمال قاعدن البيانات الخاصة عدم تجاو  بعء أعضاء هيئة التدريس نح البحثل  باإلن

 لألقسام العلمية المختلفة.
75 

74  
عء  لك لج ل ب سليمة وذ ية ال قة العلم ستخدم بال ري ستعمل بانت ام وال ت عء األج زن ال ت ب

 مستخدمي ا بكيفية العمل علي ا.
80 

75  
يات نق  أعمال الصيانة الصزمة لألج زن العلمية على مستوى األقسام وا لكلية لضعف الميزان

 الخاصة بذلك.
95 

 95 ضعف البنية التحتية لمع م المعامل البحثية.  76

77  

بل  من ق ية  حوث العلم سنوية المخصصة للب ية ال لة الميزان يل وق صادر التمو ضعف م شكل  ي
ستمرارية وجود  ضمان ا قا  الضعف ل هم ن عالل أ ليم ال لل وزارن التع لة  الجامعة والدولة ممث

جراء البحوث الجا لى إ تدريس إ ئة ال جوء أعضاء هي لى ل يؤدي إ دن والمتميزن داخل الكلية مما 
مكلفممة ن ممراً ألن تكلفممة نشممر البحمموث حتممى علممى المسممتوى المحلممل الغيممر  البحمموث التقليديممة

 أصبحت مرهقة لميزانية عضو هيئة التدريس.

100 

 95 ؤثممرن .تخ  التعليم والتعلم من ال مص  غيمر م التلالتتذيمة الراجعمة   78

 70 كاديمين (أمين غير يمين الخارجيين ) إضالة مقييعمدم تفعيمل دور المقي  79

 80 ال توجمد مراجعمة منت ممة إلستراتيجية التعليم  80

 80 تقدم ا األقسمام ) صورن لردية لق  ( التلاإللكترونيمة  المقرراتنق  لل نسبة   81

 85 والمقررات بالمكتباتعدم توالر المراجع األساسيمة لبعء البرامج   82

 95 االعتماد على االمتحان الن ائى  83

 85 دليل ال ال  والموقع اإللكترونل للكليمة يفتقر الى المعلومات عن تقييم ال ص  .  84

 80 ن م الدعم لل ص  غير معلنة لل مص  بشكل كاف .  85

 60 عدم وجود ن ام لمعرلة ال ص  الم ددون بالرسمو .  86

 80 ستراتيجية لتحديد ودعم ال ص  المتميزين .عدم وجمود إ  87

 90 عدم وجود سياسمة لتحسين م ارات اللتة اإلنجليزية لدى ال ص  .  88

 80 التس يصت المقدمة من المكتبة ووحدن تكنولوجيا المعلومات أقل بكثير من الم لو  .  89

 80 .نق  لل أعداد أج زن الحاس  ونقا  االتصال بالشبكة  90

 90 امل ينقص ا الكثير من التج يزات واإلمكانات .بعء المع  91

 100 تكنولوجية ( –بصرية  –قاعات التدريس نحتاج الى ت وير لإلمكانيات ) سمعية   92

 80 الكوادر غير األكاديمية تحتاج الى الكثير من التدري  على الوسائل التكنولوجية الحديثة  93

 85 عدم وجود سياسمة لتتبمع مسمار الخريجين .  94

 80 ال توجمد دراسمة الحتياجات سو  العمل ورب  ا بالمقررات الدراسيمة .  95

96  
وجممود عديممد مممن المعوقممات تمنممع اإلدارن العليمما بالكليممة مممن تحقيمم  األهممداف اإلسممتراتيجية 

 للمؤسسة.
80 

 90 ال توجد وثائ  تدل على الج ود المبذولة السابقة لتحقي  األهداف اإلستراتيجية.  97

98  
شمول خ ة لم يتم اال عدم  لى  ستعانة بالمستفيدين بالخدمة لل وضع خ   الت وير باإلضالة إ

 الت وير على ميزانية.
90 

 80 خاصة لل مجال التعليم. لم يتم االستعانة بمخرجات تحليل استمارات است صع رأي ال ص   99

 75 ال يوجد ن ام لتحديد األولويات لل جميع المجاالت.  100

 85 لتعرف على مشاكل ال ص  واالستجابة ل ا.ام ن اتفعيل لال يوجد   101
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 البيئة الخارجية
 الفرص أوالً 
وجود مؤسسات لل داخل و خارج الدولة لتنمية م ارات وكفاءات جميع لئات الموارد البشرية من  .1

 العاملين لل الدولة.
مؤسسات أو ال يئات اهتمام الدولة باختيار العناصر المتميزن من أعضاء هيئة التدريس لصنضمام إلى ال .2

 الم تمة بمختلف النواحل السياسية والقضايا العلمية والثقالية سواء داخل الدولة أو خارج ا.
بأهمية الموارد البشرية باعتبارها الركيزن األساسية لل نجاح المؤسسة  الدولةتعا م الشعور من قبل  .3

 وتحقي  أهدال ا وت وير أسالي  العمل ب ا.
إمكانيات تساعد على التجديد وتشجيع المبادرات اإلبداعية والتو يف  ليا بالدولة بتوليرات العالقياد إيمان .4

 األمثل للتكنولوجيا الحديثة. 
والتتل   الجامعللتعامل واتخاذ القرارات السديدن لمساندن المجتمع الدولة ل لل ديمقرا لن ام وجود  .5

 يير الجودن.تحول دون استيفاء معا التلعلى المشكصت ولجوات األداء 
 وجود مجلس بحوث أخصقيات البحث العلمل على المستوى القومل .  .6
 وجود لجنة أخصقيات البحث العلمل بكلية ال   بجامعة عين شمس . .7
 وجود لجنة أخصقيات الم نة بق اع العلوم ال بية بالمجلس األعلى للجامعات .  .8
 . وجود قانون حماية الملكية الفكرية على المستوى القومل  .9

 وجود مشروعات ت وير التعليم العالل لتمويل ودعم الخ ة االستراتيجية بالكلية .  .10
تنت ج الحكومة سياسة تشجع لي ا زيادن م ارات وكفاءات العاملين لل الدولة لل كالة الق اعات لتنمية  .11

 قدرات م لل اإلبداع واالبتكار من خصل مسابقات وبرامج تدريبية يعلن عن ا بشكل دوري.
مثل   والبرامج الجديدن التل تولرها كلية العلوم  التخصصاتبعء علل  سو  العمل  إقبال ادنزي .12

 .الجيولوجيا والجيوليزياء
من  زيادن ال ل  على استكمال الدراسات العليا والحصول على درجات أعلى من درجة البكالوريوس .13

 ين.الوالد المصريين و جان  ال ص 
 انين الخاصة بإلحا  ال ص  الوالدين بالجامعات المصرية.اتجاه الدولة نحو تعديل القو .14
االتجاه الحديث للدولة نحو االهتمام بت وير التعليم الجامعل من خصل التعاون مع العلماء المصريين  .15

 المتميزين لل الم جر مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مص فل السيد وغيرهم.
 لجامعات الخاصة المنالسةعدم توالر إمكانيات للبحث العلمية لل ا .16
   تحمس الدولة والرغبة القوية العتماد مؤسسات ا التعليمية الحكومية وخاصة الجامعات العريقة مثل  .17

 جامعتنا.
 م اهتمام الدولة بتمويل المشروعات التل تخدم المجتمع والبيئة.1 .18
زارن الصناعة م وجود لر  للتمويل الخارجل مثل البنك الدولل واألمم المتحدن من خصل و2 .19

 لمشروعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يمكن أن يستفيد من ا ق اع الدراسات العليا ليحق  ما يرجوه من  التلتبدو لل األل  الكثير من الفر   .20

 تحسين األداء، ومن ا:
 تالتوج ات الحديثة سواء من الداخل أو الخارج نحو بعء البرامج المميزن مثل ليزياء المفاعص .21

الكيمياء الحيوية والتل  موية، الجيوليزياء  والجيولوجيا، علوم المواد، اإلحصاء ، التحاليل ال بية بقسالنو
 .يمنح لي ا ال ال  درجة الدبلوم

وجود بعء العلماء المرموقين من أبناء الكلية بجامعات ذات ش رن عالمية مما يتيح عمل قنوات علمية  .22
 العلمل لألبحاث المشتركة.مع م تؤدي إلى رلع الكفاءن والمستوى 

 على البحوث الت بيقية المتميزن. اإلنفا صندو  العلوم والتكنولوجيا لدعم بإنشاء  الدولة قيام .23
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زيادن أوجه التعاون مع الج ات الخارجية المانحة لتمويل المشاريع البحثية مثل االتحاد األوروبل والبنك  .24
 الدولل.

تكنولوجيا والم ارات المتخصصة لل مجال   اإلنجليزيةاللتة للخريجين  الدارسين بتفضيل سو  العمل  .25
 المعلومات.

 .مازال هناك ثقة عالية بالمستوى العلمل لخريجل كليات جامعة عين شمس .26

 
 ثانياً التهديدات

 استحداث قوانين ولوائح لل الج ات اإلدارية العليا قد تكون عثرن لل سير العمل. .1
متوس   ارتفاعآخر لجذ  القيادات والو ائف اإلدارية من خصل تمثل الجامعات الخاصة عنصر ت ديد  .2

 دخل العاملين لي ا.
ية  .3 يا اإللكترون سير و سرعة ت ور التكنولوج تل تحكم  يزات ال باألج زن أو التج  صة  يا الخا التكنولوج

 .األبحاث العلمية وعدم مصحقة االحتياجات المرتب ة ب ا ن راً لزيادن التكلفة
 جية ل ا إمكانيات عالية لتو يف التكنولوجيا الحديثة.وجود مؤسسات خار .4
 التعقيدات الروتينية وصعوبة اإلجراءات.  .5
ية نق  وتقل  الميزانيات السنوية  من قبل الدولة المخصصة .6 ية الحكوم يات العمل ليم أو  للكل سواء للتع

  البحث العلمل.
 خل وخارج الدولة. ت بي  قانون الملكية الفكرية لل كثير من الق اعات العلمية دا .7
 قيام بعء الكليات من خارج الجامعة بإعصن ميثا  أخصقل للم نة كل لل تخصصه .  .8
 وجود وسائل متميزن إلتاحة المعلومات عن الكليات األخرى المنا رن داخل أو خارج الجامعة.  .9

 .وجود ن م إدارية ناجحة وحديثة لل مؤسسات خاصة مماثلة يكشف مستوي المؤسسة االداري .10
 وجود أنما  تعلم غير تقليدية. .11
 .الجامعل سياسات القبول الحالية لل التعليم العاللالمتتيرات السريعة و المتصحقة لل  .12
 عدم الترحي  بخريج كلية العلوم لل بعء مجاالت العمل. .13
صة .14 عات الخا تدريس بالجام ية زيادن مرتبات أعضاء هيئة ال لدول العرب سة  و ا ية المنال ئات األجنب و ال ي

مل  القياداتللمتميزين من  عنصر جذ  مادييمثل  مقارنة بالجامعات الحكومية كل التن ي اإلدارية وال ي
يزن  وإعارن الجامعاتبشكل عام مما قد يؤدي إلى النزوح ل ذه ا كوادر المتم جل )ال بال خري لك إق ثال ذ م

عة وعزول  مر قسمل الجيولوجيا الجيوليزياء على التعاقد مع ال يئات خارج الجام قة علل أ عن الموال م 
 (.عدادهم لل هذين القسمينأالتكليف مما أدي إلل نق  لل 

 التناق  التدريجل لل المخص  من الدولة لتمويل مشروعات الت وير المستمر. .15
 .العاللعدم ثقة المجتمع الكالية لل مؤسسات التعليم  .16
 عدم إقبال سو  العمل  وبالتاللزيادن ال ل  على الم ارات الت بيقية المتخصصة من جان  سو  العمل  .17

 ت رح ا الكلية. التلعلى جميع التخصصات 
 تت لب ا الدراسة العلمية لل ال لبة الملتحقين بكلية العلوم. التلعدم ضمان توالر الملكات والم ارات  .18
خريجل الكليات الم نية سو  العمل لتفضيل و  خريجل كليمة العلوملبعء  عمدم وجمود لر  عمل .19

 ال بلوتخصصات الق اع  السياحلية مثل علوم الكمبيوتر وإدارن األعمال واللتات واإلرشاد والت بيق
 ال ندسة على خريج كليات العلوم . والزراعة  والتربية والبي ري و والدوائل

عمال أمقاومة التتيير من قبل بعء العاملين بالكلية وعدم تعاون أعضاء هيئة التدريس النشتال م لل  .20
 .المتحانات والكنتروالتالتدريس وا

 . من ال يئةليه تقدم مؤسسات تعليمية أخرى لصعتماد وحصول ا ع .21
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 مما تقدم تم تحديد عدد من نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك الفرص والتهديدات وهي:

 نقاط القوة:

 

ات، وتنفرد برنامج(  في مرحلة البكلوريوس في مختلف التخصص 32تقدم الكلية عدد كبير من البرامج ) .1

الكلية ببرامج التوجد في الكليات المناظرة ) الكمياء الحيوية والميكروبيولوجي ،....(. كما ان بعض 

البرامج لها معاير اكاديمية واضحة ) البيولوجي والجيولوجيا( وتم االستعانه بمصادر خارجية باالضافة 

 الي المعاير االكاديمية القياسية القومية. 

بصفة عامة فى الكلية يعتبر متميز بجودته ويوجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس  المستوى العلمى .2

ممن لهم خبرة )متفرغ وغير متفرغ(. وتعتبر نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس / الطالب مرتفعة نسبيا مما 

نمط من يؤهل الكلية بأن تكون الدراسة بها حسب الساعات المعتمدة، وقد تكون الصعوبة فى سير هذا ال

التعليم بسالسة هو قلة عدد الجهاز اإلدارى الخاص بتسجيالت الطالب، وكذلك إلى حد ما قلة عدد القاعات 

 الدراسية النظرية والعملية.

كمستشارين فى المصانع وبعض القطاعات االنتاجية، ويتم توثيق  يعمل عدد من أعضاء هيئة التدريس .3

 . مجتمع من خالل مركز االستشارات العلميةالخدمات العلمية واالستشارية المقدمة لل

يوجد مساهمات عدة   . واتحاد الطالب جهاز فعال ونشط بالكلية واألنشطة الطالبية عديدة ومتميزة .4

 للطالب و أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم في برامج خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

 وظائف قيادية.عدم الحاجه الي انتداب افراد من خارج المؤسسة الداء  .5

 يوجد نظام لتنمية القدرات القيادية من خالل حضور دورات تدريبية. .6

   .المشاريع البحثية فى الكلية يشارك عدد الباس بة من اعضاء هيئة التدريس في   .7

 تتمتع الكلية بموقع جترالل متميز.     .8

 كتبيمة لل ممص .ن ام الساعات الميوجد ضمن الخ ة االستراتيجية للسنوات المقبلة للكلية  .9

على يهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحرص الشديد لد معظم الوعي بمفهوم ثقافة الجودة لدى انتشار .10

 توكيد وضمان الجودة في كافة األنشطة من خالل عمل جميع اللجان.

 نقاط الضعف :

 

إلجتهادات الشخصية عدم وجود ميثاق أخالقي محدث ومعلن للكلية واإلعتماد على القدرات الفردية وا .1

سفر المشرفين  –والتي غالباً ما تكون في مصلحة أصحاب القرار أو أصحاب األقدمية ) إشراف الرسائل 

التمسك باللوائح  –التاخر في مواكبة مفاهيم الجودة  –توزيع المقررات )ال يوجد آلية لتبادل التدريس(  –

 .  (والقوانين الجامعية القديمة

     (مراجعين خارجيين  –مخرجات ونتائج وأهداف  –ض المفاهيم ) معايير أكاديمية عدم وضوح أهمية بع .2

 مما ترتب علية الوضع الحالي لمقررات الدراسات العليا.

إعتماد الكلية على الميزانية الضعيفة المقدمة من الدولة ) غالباً تكون غير كافية وال تأتي في الوقت  .3

لروتينية لصرفها وتحديد أولويات الصرف(  لتحسين أوضاع العاملين المناسب باإلضافة إلى اإلجراءات ا

 بالكلية على جميع المستويات وكذلك الخدمات المقدمة لهم .
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 عدم مواكبة التطور في التجهيزات المعملية وكذلك نظم المعلومات اإلدارية.    .4

 يم اإلستفادة من التغذيةعدم وجود وحدة لمتابعة ورصد وحصر وتحليل التغذية الراجعة وبالتالي تحج .5

 . الراجعة

 التأخر في تطبيق نظام الساعات المعتمدة واالعتماد على محاكاة النماذج المحلية في بعض التخصصات.  .6

عدم تحديث نظام الكونتروالت واالعتماد على اسلوب العمل الكالسيكي  والذي تضيع فية المسئولية    .7

لفوز بتدريس المقررات الكبيرة للفوز بالمميزات في نفس الفردية وتصعب المحاسبة ويحاول الجميع ا

  .والهروب من تحمل التبعات   ، الوقت الذي تكون فية مسئولية األخطاء جماعية

 .   وعدم وجود نظام لمعرفة الطالب  المهددون بالرسوب. الورقة اإلمتحانية وأسلوب التقييم   .8

  ضعف الحوافز إلرتباطها بأساسي المرتب !     .9

 دم توفر االنشطة والخدمات الطالبية بصورة كافية. ع .10

توصيف المقرارات يتم بصورة فردية إلى حد بعيد واعتماد التوصيف فى مجلس القسم، إن اعتمد، فيتم  .11

 .عاما 60المقرارات لم تحدث منذ  كما ان بعض  بطريقة صورية إلى حد بعيد.

 لجودة. واليوجد احتياج ل،  ن ما يرام رؤية البعض أن العلمية التعليمية اآلن تسير على أحس .12

غياب المناخ العلمى والحورات العلمية التى تثرى الثقافة العلمية لكل من يشترك فيها،  وبالتالى القدرة  .13

الرسائل  بعض يكون هناك تطابق فى فكرة محدودة جدا فيكاداعضاء هيئة التدريس  اإلبداعية للغالبية من

ت المعرفية فى جامعات مصر محدودة، وكذلك اإللمام بأبسط الشئون اإلدارية فالمجاال . العلمية واألبحاث

...وال فقط التدريس وعمل األبحاثعضو هيئة التدريس   وبالمهارات والذهنية والمنقولة محدودة... وظيفت

ية فى وضع اللمسة األخيرة فى تشكيل شخصية الخريج ... فمثال ال تلقى األغلبية األهمية الحقيق لهدخل 

 اهميتها   ) نشر ثقافة ان تقويم الطالب له اهمية التعليم(. لعملية تقويم الطالب مع 

 لفرص:ا

 .بالموارد البشرية .اهتمام الدولة1

 .. زيادة الطلب علي الدراسات العليا2

 . عزوف الجامعات الخاصة عن التخصصات االكاديمية في العلوم االساسية .3

 من الخارج .. استقطاب الطالب الوافدين 4

تبادل الخبرات والخبراء والبعثات بين   .)مثل تنظيم المؤتمرات العلمية (  . وجود فرص للتمويل الخارجي5

 الكلية والخارج.

 التطور التكنولوجي ووجود تخصصات حديثة.    .6

 وجود قانون حماية الملكية الفكرية علي المستوي القومي. .7

 وجود سوق العمل العربية.  .8

بجامعات ذات شهرة عالمية مما يتيح عمل قنوات علمية معهم علماء المرموقين من ابناء الكلية وجود بعض ال .9

 تؤدي إلى رفع الكفاءة والمستوى العلمي لألبحاث المشتركة.

انشاء برامج تعليم الكترونى مع اإلبقاء على العملى والتدريبات،وهذا ما يسمى بالتعليم المختلط    .10

Blended Learningالطالب كل النظرى خالل شبكة المعلومات الدولية، ويحضر إلى الكلية  . فيدرس

لمتابعة الدروس العملية والتدريبات )يمكن أسبوع كل شهر ويمكن شهر متواصل فى كل تيرم حتى ولو 

 كانت مسائية حتى نتيح الفرصة للطالب التى تعمل(.
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 :  التهديدات

 عليه من الهيئة.تقدم مؤسسات تعليمية أخرى لالعتماد وحصولها  .1

 .وجود الهيئة القومية للجودة .2

 .وجود مؤسسات خاصة تجذب العاملين لها إمكانيات عالية  .3

)نقص المزانية السنوية من قبل الدولة المخصصة للكليات العمليةـ سواء للتعليم او للبحث  ضعف التمويل  .4

 العلمي(.

 .عزوف  طالب المرحلة الثانوية عن التخصصات العلمية .5

 ص العمل لخريجي كليات العلوم.ضعف فر .6

 ارتباط الكلية بالسياسات العامة في نفس الوقت الذي تقل فية مساندة الجهات السيادية. .7

 عدم االحساس بالمسؤليةـ...( -استخدام الجوال -ثقافة الطالب الوافدين من المرحلة الثانوية ) الضوضاء .8

 الموقع الجغرافي .  .9

 العلوم. .غموض المستقبل بالنسبة لكليات10

 

 SWOTتم إختيار النقاط التالية لعمل التحليل الرباعي  
 أوال: تحليل البيئه الداخلية: 

 

  

. نقاط القوة 1  

 

   الوزن

 

 القيمة  

 

 النقاط المرجحة

 

 التعليق

وجود اعداد من اعضاء هيئة  .1

 التدريس ممن لهم خبره.  

 

وجود وحدة لضمان الجوده  .2

 بالكليه .    

                         

عدم الحاجه الي انتداب افراد   .3

من خارج المؤسسة الداء 

 وظائف قيادية.

 

تقدم الكلية عدد كبير من  .4

البرامج  في مختلف 

 التخصصات.

 

استخدام طرق متعددة للتعلم    .5

 ILOلتحقيق ال 

  

0.15 
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 0.45  

 

  

0.20 

 

 

0.30 

 

 

 

0.20 

 

 

 

0.15   

 

غير متفرغ –متفرغ   

 

 

ع تغطي كافة االنشطة وتتاب

خطة التطوير المستمر 

 والتاهيل لالعتماد للكلية.

 

 

 

جات تغطي الي حد كبير احتيا

 المجتمع وسوق العمل.
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. نقاط الضعف2   

  

الوزن      

 

 الرتبة

  

 النقاط المرجحة

 

 التعليق

يوجد بعض العجز في اعداد    .1

ت  المعاونة والموظفين الفئا

 والعمال في بعض االقسام.

 

عدم وجود تنسيق كافي بين  .2

 القطاعات المختلفة بالكلية.

 

 االجور والمكافئات. .3

 

 ضعف االمكانيات .   .4

 

هناك استخدام محدود للتقنيات  .5

 الحديثة في ميكنة االعمال.  

0.15 
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0.45 
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0.30 

 

0.40 

 

0.15 

كما يحتاج العديد منهم الي 

دورات تدريبية وتاهيلية 

 عديده.

 

 

 

 

 

 ال تتناسب مع المرتبة

 الوظيفية .

عدم توافر االنترنت ،  

 التكييف

 

ل يؤدي الي عدم كفاءة  توصي

التعميمات واالوامر االدارية 

يئة  التدريس.هالعضاء   

92.    1.0 اجمالي النقاط المرجحة  

 

 

 

 

 ثانيأ : تحليل البيئه الخارجية:

 

 
 

 الفرص  .2
 
الوزن         

 
 الرتبة 

 
 النقاط المرجحة

 
 التعليق

زيادة الطلب علي  .11
 استكمال الدراسات العليا.  
 

عدم توافر امكانيات  .12
للبحث العلمي في الجامعات 

 الخاصه المنافسة.
 

ما زال هناك ثقة عالية  .13
بالمستوي العلمي لخريجي 

 امعة عين شمس. كليات ج
 

وجود هيئات خارجية  .14
 لتمويل المشاريع البحثية.

 
 الطالب الوافدين. .15
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0.10 
 
 

0.12    

3  
 
 

 
4 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
4  

0.24 
 
 

 
0.40 

 
 
 

0.15 
 

 
0.30 

 
 

0.48    

بالنسبة  للمصريين 
 والوافدين.
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.المخاطر 2     

   
الوزن      

 
 الرتبة 

 
رجحةالنقاط الم   

 
 التعليق

 
 الجامعات الخاصة.   .1

 
 التعقيدات الروتينية. .2

 
 ضعف التمويل. .3

 
تقدم مؤسسات تعليمية  .4

 اخري لالعتماد.
 

عزوف طالب المرحلة  .5
الثانوية عن التخصصات 

 العلمية.
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 وظائفتجذب القيادات وال
 االدارية. 

 
 

ية تقلص الميزانية السنو
 للكليات العملية

 
 
 

ص وذلك بسبب ضعف  فر
العمل لمعظم خريخي 

 كليات العلوم.

 
 اجمالي النقاط المرجحة

 

 
1.0 

   
3.32 

 

 
 

 األهداف العامة للكلية 

 

 لكلية العلوم. أخصقل معلنوضع تصور لميثا   .1

اكتشال ا   تصحيحية للممارسات غير العادلة عند  إجراءاتخاذ لن ام ات المقترحةوضع تصور لإلجراءات  .2

 نشر الوعل ب ا. يتمالق اعات( وإن تواجدت  )جميع

 إيجاد وسائل مت ورن لنشر المعلومات ال امة عن المؤسسة. .3

وحدن مسئولة عن عمل خ    للتدري  تكون م مت ا معرلة احتياجات جميع اإلدارات و  إنشاءاقتراح  .4

بعد انت اء لترن  المدربةتخدم العمل، ومتابعة مدى االستفادن من الكوادر  التللدورات التدريبية األقسام من ا

  التدري .

 يوصل بعقد دورات تدريبية لل المجاالت اإلدارية والسلوكية والم نية لرلع كفاءن العاملين. .5

ير العمل واتخاذ هذه الشكاوى بما يخدم س للتفعيل عمل صندو  الشكاوى وإعصن نتائج التحقي   .6

 حلول سريعة واقعية. إيجاداإلجراءات الصزمة للن ر لي ا مع محاولة 

السنوية لجميع إدارات وأقسام الكلية من العمالة  االحتياجاتيقوم بتجميع  لصحتياجاتاقتراح إنشاء قسم  .7

 واآلالت و المعدات و األج زن وتن يم عمليات الشراء.
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ذلك بما يضمن تحقي   إلىارات مع متابعة تحقيق ا و تعديل ا عند الحاجة األهداف العامة لكل اإلد إعصن .8

 مستوى من كفاءن األداء. أعلى

يج  مراعان إيفاد بعثات مع منح درجات علمية لل التخصصات المختلفة و زيادن عدد المنتدبين ب ا  .9

 لصستفادن من خبرات م.

 المعلن عن ا.العمل على توالر خبرات تصءم  بيعة الو ائف الجديدن  .10

عمل بعء التعديصت لل الن م اإلدارية التل تولر للعاملين أهداف واضحة مرتب ة بأسس سليمة، وكذلك  .11

 وضع مؤشرات واضحة للمتابعة.

 زيادن اإلمكانيات المادية وإقامة الفر  لإلبداع واالبتكار داخل المؤسسة. .12

 .( أو معايير أخري معتمدن من ال يئةNARS) تتبنل المؤسسة المعايير األكاديمية القياسية القومية أن  .13

 .الممارسات الت بيقية للمعايير األكاديمية تفعيل .14

 .وال  البرامج مع المعايير األكاديميةتت أن  .15

مناخ  إتاحةبمستوى و قدرات أعضاء هيئة التدريس و ال يئة المعاونة لت وير العملية التعليمية و  االرتقاء .16

 ئة التدريس و ال ص .مناس  للتواصل بين أعضاء هي

ال يئة المعاونة ال يعتمد لق  على التقدير العام عند التخرج و لكن يتيح الفر   الختياروضع ن ام  .17

 الكفاءات المعاونة لل العملية التعليمية و إجراء البحوث. الختيار

  القضاء على  اهرن الدروس الخصوصية. .18

ة المعاونة وتولير الموارد الصزمة لذلك وكذلك رلع ألعضاء هيئة التدريس وال يئ الماديتحسين الوضع  .19

 .العلملولح  اإلنتاج  لإلشراف الحوالز المقررن

 وضع ن ام تقويم شامل ومستمر واالهتمام بتفعيل األخذ برأي المستفيدين من الخدمة. .20

 تفعيل ن ام المسائلة والمحاسبة ووضع ضواب  صارمة للتقويم. .21

عليا مما يجعل ا جاذبة لل ص  المصريين والعر  وإلتاء كالة التعقيدات ت وير ن م التسجيل للدراسات ال .22

 التل تعي  ال ص  من استكمال الدراسة.

ت بي  ن م الجودن على كل مقررات الدراسات العليا مثلما هو معمول به لل مقررات مرحلة  .23

 البكالوريوس.

إبراز دور البحث العلمل لل الكلية لل حل مشاكل المجتمع المدنل لزيادن ثقة المجتمع لل دور البحث  .24

 .العلمل بكل مشكصته

 .استق ا  رجال األعمال والصناعة لتدعيم البحث العلمل  .25
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تعميم لكرن اندماج وضم بعء األج زن الحديثة داخل معامل مركزية على مستولى الكلية لضمان  .26

 .األج زن بصورن مناسبة وتحت إشراف متخصصين هذهاستتصل 

عمل دورات تدريبية للفنيين بالكلية على األج زن الحديثة لضمان كفاءن تشتيل ا بما يخدم البحوث العلمية  .27

 .األج زن هذهتحتاج لمثل  التل

 .الصلة تسوي  اإلنتاج العلمل ألعضاء هيئة التدريس بالكلية عن  ري  االتصال المباشر بالج ات ذات .28

 .إيجاد مصادر أخرى لتمويل المشروعات البحثية بجان  تمويل الجامعة والكلية .29

 .وضع إستراتيجية للتعليم والتعلم .30

 .ت وير قاعات المحاضرات والمعامل .31

 .ت وير المكتبة .32

 .حضور والتيا للضواب  وضع   .33

 .كثالة المدرجاتتقليل  .34

 .برامج لعالة للتدري  الميدانل لل ص وضع  .35

 .الكتا  الجامعل االلكترونلور تفعيل د  .36

 .ت وير أسالي  التقييم  .37

 .اإلرشاد االكاديمى تفعيل    .38

 .سياسة التحويل من كليات منا رن للالتحكم   .39

 .ال ص  الوالدينت وير ن ام قبول    .40

 .غير االكاديمى لل ص  مزيادن الدع  .41

 ية.نش ة ال صبزيادن األ  .42

 .بالكلية هرب رواب  االتصال الخارجل بالخريج وزيادن   .43

عمل استبيان إلكترونل علل شبكة اإلنترنت يقيس رضا ال ص  عن العملية التعليمية واست صع  رأي  .44

 المستفيدين من الخدمة لمسايرن عمليات الت وير المستمر.

 تحديث األهداف اإلستراتيجية للكلية باالستعانة بآراء المستفيدين بالخدمة )الداخليين والخارجيين( .45

 س ثابتة لتحديد األولويات.وضع أس .46

 تقييم الداخلل يعتمد على التوثي  الدقي  لجميع المعلومات المتعلقة باألداء بالكلية.للوضع ن ام لعال  .47

 توكيد الجودن بالكلية. ندور وحدتفعيل ومساندن  .48
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 دهاا  اسإتراارييية األ
هداف بعد دراسة نتائج التحليل الرباعي وإستنباط األهداف العامة للكلية بش ستخالص عشرة أ تم ا كل مفصل 

مع  شياً  ها وتما يذ مخرجات في تنف حاً  ثر إلحا هداف األك ثل األ شروع تم ية للم طة التنفيذ هداف للخ فقط من هذه األ

ئة  بل الهي من ق حددة  جودة الم الوضع الحالي من حيث الميزانية المتاحة لعملية التطوير والتحديث طبقاً لمعايير ال

 واإلعتماد و هذه األهداف هي:ـ  القومية لضمان الجودة

 تبني آلية لضمان المحافظة علي تميز البرامج الموجودة.  -1

 التطبيق اإلحترافي لنظام الساعات المعتمدة مع تطوير نظم العمل بالكنتروالت وأساليب التقييم . -2

 توثيق ونشر ميثاق أخالقي متكامل للكلية .  -3

مدارس ا -4 كوين ال جذب زيادة النشر العلمي وتشجيع ت مل على  يا والع سات العل طاع الدرا طوير ق ية وت لعلم

 الطالب الوافدين . 

 ميكنة النظام اإلداري بالكلية، والعمل علي ضرورة التنسيق الكامل بين قطاعات الكلية المختلفة.  -5

 نشر ثقافة التأليف وتشجيع اإلعتماد على الكتب المرجعية.  -6

سخير تطوير التعامل مع الهيئات والمؤسسات الخدمي -7 ها وت صات ب نوع التخص ية وت قع الكل ستغالل مو ة وإ

 ذلك لخدمة المجتمع.

 زيادة التعاون مع رجال األعمال والمؤسسات التي يمكن أن تدعم الكلية.   -8

ئة  -9 ضاء هي ية الع حاث التطبيق سويق االب ئة وت ية البي مع وتنم مة المجت في خد مي  حث العل براز دور الب ا

 التدريس. 

 فع كفاءة جميع منسوبي الكلية من اعضاء هيئة تدريس واداريين وعاملين.تبني آلية التدريب ور -10
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  (1.3 ) 

األهداف اإلستراتيجية وسياسات المؤسسة في 

ضوء التحليل البيئي وخطة الجامعة 

 اإلستراتيجية
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 األهداف اإلستراتيجية 

 وسياسات المؤسسة في ضوء التحليل البيئي وخطة الجامعة اإلستراتيجية
 عت الخ ة لتتف  مع التايات الرئيسية للخ ة االستراتيجية لجامعة عين شمس والتى تن  على االتى :وض

عداد  الغاية االولى : جامعى وإ ت وير دور جامعة عين شمس كأحد المراكز العلمية المتميزن لى مجال التعليم ال

 ى .الكوادر البشرية لى إ ار ن ام الجودن الشاملة برؤي ذات توجه مستقبل

بادئ  الغاية الثانية : بالقيم والم لى االداء موجه  يز  جودن والتم بادئ ال سفة وم مع لل ف   جامعى يت ناخ  تولير م

 الثقالية واالجتماعية واالخصقية السليمة ويسوده العدالة والمساوان والحرية والديمقرا ية والتعاون واالستقصلية .

عة  الغاية الثالثة : ية جام ئة ولاعل لع كفا ية ر لى تنم مل ع تى تع يزن ال ية المتم كز البحث حد المرا شمس كأ عين 

لى  ستوى المح لى الم مع ع سات المجت ية ومؤس ية والبحث كز التعليم سات والمرا مع المؤس عاون  شاركة والت الم

 واالقليمى والعالمى .

مة ال : الغاية الرابعة ستدامة وخد ية الم لى التنم ساهمة  لى الم شمس ع عين  عة  قدرن جام يادن  ئة ز مع والبي مجت

 وتفعيل المراكز والوحدات ذات ال ابع وتسوي  خدمات الجامعة التعليمية والبحثية والت بيقية واالستشارية .

عة  فة للخ ة االستراتيجية لجام يات المختل مع التا وليما يلى جدول يوضح مدى توال  اهداف خ ة المشروع 

 عين شمس

 أهداف وخطة المشروع
جية لجامعة عين شمس التى غايات الخطة االستراتي

 تتفق مع االهداف االستراتيجية لكلية العلوم

 التاية االولى تبنل آلية لضمان المحال ة علل تميز البرامج الموجودن. .1

الت بي  اإلحترالل لن ام الساعات المعتمدن مع ت وير  ن م العمل  .2

 بالكنتروالت وأسالي  التقييم .
 التاية االولى

 التاية الثانية أخصقل متكامل للكلية . توثي  ونشر ميثا  .3

زيادن النشر العلمل وتشجيع تكوين المدارس العلمية وت وير ق اع  .4

 الدراسات العليا والعمل على جذ  ال ص  الوالدين .
 التاية الثالثة

ميكنة الن ام اإلداري بالكلية، والعمل علل ضرورن التنسي  الكامل  .5

 بين ق اعات الكلية المختلفة.
 لتاية االولىا

 التاية الثالثة نشر ثقالة التأليف وتشجيع اإلعتماد على الكت  المرجعية. .6

ت وير التعامل مع ال يئات والمؤسسات الخدمية وإستتصل موقع  .7

 الكلية وتنوع التخصصات ب ا وتسخير ذلك لخدمة المجتمع.
 التاية الرابعة

كن أن تدعم زيادن التعاون مع رجال األعمال والمؤسسات التل يم .8

 الكلية.
 التاية الرابعة

ابراز دور البحث العلمل لل خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتسوي   .9

 االبحاث الت بيقية العضاء هيئة التدريس.
 التاية الرابعة

تبنل آلية التدري  ورلع كفاءن جميع منسوبل الكلية من اعضاء  .10

 هيئة تدريس واداريين وعاملين.
 التاية االولى

http://www.science-ainshams.com/
mailto:gawda10000@yahoo.com


 
 

 

11566 يدى ـ رمز بر  123 26842 (202)العنوان: العباسية ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ـــ تليفون وفاكس : 

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E : 0127586867/01006102759موبايل 

م15/12/2012عبدالدايم حلمي عبدالدايم   

- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 (1.4 ) 

 تحليل الفجوة
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 تحليل الفجوة
 

تمثل البيئة التعليمية بما تتضمنه من موارد مادية وبشرية وتج يزات جزًءا أساسياً من المن ومة 

التعليمية والتل تعتمد على وجود معايير عالمية يتم القياس على أساس ا معرلة وتحديد مدى مصئمة الوضع 

ومية لضمان جودن التعليم واالعتماد بإعداد دليل ارشادى لمعايير الموارد الحالل.  ولذلك قامت ال يئة الق

البشرية والمادية ولقا للمعايير المتف  علي ا عالميا وذلك لتحقي  جودن التعليم وسصمة وأمان ال ص  والعاملين 

 وهل :  أربعة محاور رئيسيةبالمؤسسة . وتتناول هذه المعايير 

 توالرها لل ص  لى منشآت الكلية. المساحات األرضية الواج  .1

 الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء ال يئة المعاونة ولنيل المعامل والمكتبات ... الخ. .2

 التج يزات والتس يصت المادية الصزمة النجاز العملية التعليمية بكالة أنش ت ا. .3

والسصمة للدارسين وأعضاء هيئة التدريس  الشرو  العامة الواج  توالرها لى المبانل لتحقي  األمن .4

 والعاملين بالكلية.

ولمعرلة مدى التوال  مع هذه المعايير كان البد من إجراء تحليل الفجون والذي يعتمد على توصيف 

ومقارنة الوضع الحالل بالحد األدنى من الشرو  المذكورن سابقاً والواج  توالرها والمتف  علي ا عالميا. ومن 

 م المقترحات لتحسين الوضع الحالل والوصول الى مستوى الحد األدنى.ثم تقدي

 
تم تحليل الفجون من خصل دراسة علمية متكاملة اعتمدت لل  من جيت ا على المقارنة المرجعية للوضع 

 الفعلل بمعايير ال يئة القومية لضمان الجودن وذلك لتحديد احتياجات التحسين ولسد الفجون بين الوضع الفعلل

وأهداف الجودن التل تتف  مع المعايير العالمية لل المؤسسات التعليمية. ومن هذا المن ل  ، لقد تم تشكيل لري  

عمل مكون من عدن لجان تم توزيع ا بحيث يتم دراسة وتت ية جميع البنود الخاصة بكل محور من محاور 

 اإلعتماد السابقة.
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 كن ا سد الفجون. والتل يمكن إيجازها كما يلل:و قد ألضت هذه الدراسة إلى عدن مقترحات يم

تدريس بعض المقررات العملية لطلبة الفرقة الثالثة والرابعة بمعامل األبحاث الخاصة بطلبة الدراسات العليا  .1

 وذلك لحل مشكلة األماكن والتكدس.

 زيادة عدد ساعات التشغيل. .2

ب الكلية على أن يتم تزويده بأجهزة كافية و زيادة مساحة معمل الحاسب اآللي بالكلية لكي يخدم جميع طال .3

 معدات لإلتصال بشبكة اإلنترنت.

إضافة أجهزة حاسب آلي إلى أقسام الكلية للوصول إلى العدد الذي يساهم في تسهيل األعمال في األقسام  .4

 إلكترونياً.

 تحويل بعض معامل األبحاث إلى معامل أبحاث تطبيقية في كافة األقسام. .5

 المساحات غير المستغلة في بدروم المبنى القديم لألغراض التعليمية.استخدام بعض  .6

تخصيص مساحة أكبر لمكتبات وتأثيثها بأثاث مكتبي مناسب وأجهزة حاسب آلي وخدمة شبكة المعلومات،  .7

 مع ضرورة االشتراك في الدوريات العلمية.

 زيادة مساحة غرفة الطالبات و إنشاء دورات مياه جديدة. .8

 .اه الخاصة بالكلية و مسجد الكليةيم و تشغيل جميع دورات الميصيانة و ترم .9

 اعتماد تعيين عدد أكبر من أعضاء الهيئة المعاونة. .10

 االستعانة بطالب الدراسات العليا المتميزين و تدريبهم على التدريس. .11

 تخصيص دورات تدريبية لكافة العاملين بالكلية لتحسين األداء الوظيفي لهم. .12

 ض أو ممرضة وطبيب في عيادة الكلية طوال اليوم الدراسي.ضمان تواجد ممر .13

ضرورة تجهيز وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية بكافة األجهزة الحديثة لتتفق والخدمات التي يمكن لهذه  .14

الوحدة أن تقدمها لطالب الكلية مثل أجهزة الحاسب اآللي وأجهزة العرض المختلفة و الطابعات و 

 كال أجهزة الوسائط المتعددة.الماسحات و كافة أش

 
مرل  بيان تفصيلل عن هذه الدراسة موضحا ليه النقا  الرئيسية للدراسة و بنود محاور االعتماد 

 المختلفة لكل نق ة ، مع وضع مقترح أو أكثر لسد الفجون لل كل بند من بنود هذا التحليل.
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 مساحات الكلية و منشأتها المختلفة
 

 م
 مساحة أرض المنشأ

لمساحة بالمتر ا

 المربع

عدد 

 األدوار

المساحة بعدد 

 األدوار

  56400 المساحة الكلية لألرء المخصصة لكلية العلوم 1

 90000 5 18000 مساحة األرء المقام علي ا المبنى القديم 2

 13900 5 2780 مساحة األرض المقام عليها المبنى الحديث 3

يث الملحقمساحة األرض المقام عليها المبنى الحد 4  1369 5 6845 

 750 3 750 مساحة األرض المقام عليها معامل الفيزياء 5

 300 1 300 مساحة األرء المقام علي ا معمل الكيمياء 6

  23199 مجموع مساحات أرض منشآت الكلية 

 111795 مجموع مساحات جميع أدوار منشآت الكلية

 33201 بالكليةمجموع مساحات األرء الفضاء و األرء الخضراء 

 
=    المساحة المخصصة لكل  ال  )بحسا  مساحة األرء المقام علي ا الكلية دون حسا  األدوار( .1

 لكل  ال ( )   2م 11, 28) ال ( =  500(  ÷  2)م 56400
 

المساحة المخصصة لكل  ال  )بحسا  مجموع مساحات جميع أدوار الكلية ، دون حسا  المساحات  .2
 الفضاء(  الخضراء و المساحات

 )لكل  ال (  2م 22, 359) ال ( =  500(  ÷  2)م 111795=                      
المساحة المخصصة لكل  ال  )بحسا  مجموع مساحات جميع أدوار الكلية و المساحات الخضراء و  .3

  المساحات الفضاء(
 لكل  ال ( )  2م 29) ال ( =  500(  ÷  2)م 145000=                
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 في الكليات األرضية المساحات توزيع :أوالً 

 البنود
 ( Norms) محاور االعتماد 

المعايير 
الخاصة من 

 الهيئة
 ) الحد األدنى(

 "تحليل الفجوة"الوضع الحالي

 الكلية لنوع ولقاً  بالكلية  ال  لكل المخصصة المساحة

 2م18 2م8  العلوم كليات

 العامة المحاضرات قاعات

 2م 3.9 2م1.5  ال  لكل ةالمخصص المساحة

 التدريس قاعة

 لقاعات االستيعابية ال اقة
 التدريس

 من 40%
  ص  مجموع

 الكلية
40 % 

 2م4 2م2  ال  لكل المخصصة المساحة

 والمختبرات المعامل

 لل ص  الدراسية المعامل

 االستيعابية ال اقة
 ال  كحد  30

 أقصى

 ال  لى المعمل الواحدن وذلك ن راً الختصف مساحة  100 ال  لى المعمل حتى  22تتباين ما بين 
 2م432لى معمل الكيمياء الت بيقية بقسم الكيمياء  إلى    2م150المعامل حيث تتراوح مساحة المعامل من  

 لى )معمل الفرقة األولى ( قسم النبات

  ال  لكل المخصصة المساحة
 العملية بالكليات

 2م6

لى بعء معامل قسمى  2م4لى قسم الحشرات حتى 2م1ل  ال  ما بين تتباين المساحة المخصصة لك
 الجيولوجيا و الفيزياء.

 الحلول المقترحه

 المقترح تدريس  بعء المقررات لى معامل األبحاث خاصه ل ص  الشع  الخاصه 

 .أوزياده عدد ساعات التشتيل 

 العليا للدراسات البحثية المعامل

 لكل المخصصة المساحة
 عليا اتدراس/باحث

 2م5باحث تساوى او تزيد عن  لكل المخصصة المساحة 2م5

 اآللل الحاس  معامل

  ال  لكل المخصصة المساحة

 2م2

 يوجد معامل خاصه بالحاس  اآللى لى قسمى الرياضيات و الفيزياء لق 

والمساحة المخصصة  لكل  ال  لى قسم الرياضيات هى 
2

1
 وهى غير كالية. 2م1.5زياء ولى قسم الفي 2م

 لق .ج از  18يحتوى على  2م 30كما يوجد معمل حاس  آلى واحد بالكلية مساحته 
 الحلول المقترحه

  التوسع لى معمل الحاس  االلى لكى يخدم جميع  ص  الكلية على ان ويزود بأج زن كاليه متصله
 بشبكة االنترنت.

 .اضاله اج زه حاس  كاليه لى كل قسم 

 الت بيقية البحثية ملالمعا
 العملية للكليات

 
 2م10

يوجد معامل بحثية ت بيقية لى خمسة أقسام بالكلية وهى أقسام النبات والجيولوجيا والكيمياء الحيوية و 
 2م60-35  الميكروبيولوجى وعلم الحيوان ومساحته كل من م

 والحلول المقترحه

 لى كالة األقسام. تحويل بعء معامل األبحاث إلى معامل أبحاث ت بيقيه 
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 البنود
) محاور االعتماد 

Norms ) 

المعايير الخاصة من 
 الهيئة

 ) الحد األدنى(
 "تحليل الفجوة"الوضع الحالي

 العليا دراسات

من ال ص   %3 االستيعابية ال اقة
 المسجلين

 النسبة ال تتجاوز الثصث لى المائة

 لكل المخصصة المساحة
  ال 

 2م3.5

 حة مخصصة ل ص  الدراسات العليا مع م اقسام الكليهال توجد مسا
 الحلول المقترحه.

 . اقتراح قسم النبات  تحويل معمل بالدور األول إلى قاعه تخدم  ص  الدراسات العليا 

 استتصل بعء المساحات غير المستتله بدروم المبنى القديم 

 الندوات /المؤتمرات  /السيمنار قاعة

 الكلية المساحة
 2م150

 2م200 = 20×  10يوجد قاعة سمينارعامه بالكلية مساحت ا حوالى 
 – 2م200مساحت ا تتراوح بين وكذلك توجد قاعات لىا قسام الفيزياء والكيمياء والحشرات والنبات.

 .2م420

 لكل المخصصة المساحة
 2م2  ال 

 2م18.0
 الحلول المقترحه.

 شاء قاعات جديدناستتصل بعء المساحات غير المستتله بالكلية إلن 

 المكتبة

 لكل المخصصة المساحة
 للقراءن  ال 

 2م1.5

 (2م2.2لى مع م األقسام ما عدا قسم علم الحيوان ) 2م0.2المساحة المخصصة لكل  ال  حوالى 
 الحلول المقترحه

   توسيع مساحة المكتبة عن  ري  عمل دور ثان بدعامات حديد وتاثيث ا باثاث مكتبى مناس
ن التكييف و اج زه الحا سو  المتصله بشبكه المعلومات الدوليه و اج زه وإضالة أج ز

 والتصويروال باعه...الخ باألضاله الى األشتراك لى الدوريات العلميه العالميه.

 تدعيم الخدمه اآللكترونيه المنزليه 

 لكل المخصصة المساحة
 عليا دراسات /باحث
 للقراءن

 2م2

لى قسم الجيولوجيا حتى  2م 0.25ل  دراسات عليا لى المكتبة من تتراوح المساحة المخصصة لكل  ا
 لى قسم علم الحيوان 2م 6.6

 الحلول المقترحه

 تدعيم الخدمه اآللكترونيه المنزليه المرتب ة بشبكة الجامعة 

 الشبا ( ال صبية)رعاية الخدمات مبنل

 لكل المخصصة المساحة
  ال 

 2م 0.8 – 0.5

 مارسة النشا  ال صبىال يوجد أماكن مخصصة لم
 الحلول المقترحه

  تشتيل كالة المساحات الحالية غير المستتلة بالكلية لألنش ة ال صبية  مثل الجواله وكاله
 االنش ه اآلخرى

 المياه دورات

 لكل المخصصة المساحة
  ال 

 2م2.5

 2م  0.25ل ال  يوجد عجز شديد لى دورات المياه المخصصة لل ص  وال تتجاوز المساحة المخصصة ل
 الحلول المقترحه

 . التوسع لى غرله ال البات وإنشاء دورات مياه جديدن 

 .صيانه و ترميم وتشتيل جميع دورات المياه الخاصه بالمسجد والكليه 
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 البشرية الموارد :ثانًيا

 البنود
) محاور االعتماد 

Norms ) 

المعايير الخاصة من 
 الهيئة

 ) الحد األدنى(
 "الوضع الحالي"تحليل الفجوة

 التدريس هيئة أعضاء
 هيئة أعضاء عدد

 ص   التدريس/عدد
 الليسانس/البكالوريوس

1  :25 

لى الفرقة الثالثة والرابعة بعد تشعي  ال ص  النسبه بين أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد ال ص  تقع ما 
 مناسبة جداً. ( لى قسم علم الحيوان وهى نسبة 29:1لى قسم النبات إلى ) 5:  1بين 

 75:  1بينما على مستوى الفرقة األولى والثانية لإن النسبة قد تصل إلى 
  ال . 200ولذلك يوجد اقتراح بتقسيم الفرقة األولى والثانية إلى مجموعات ال يزيد عدد ال ص  لي ا عن 

 أعضاء عدد حيث من
 التدريس/عدد هيئة

 العليا  ص  الدراسات

 15:  1دبلوم 
 ودكتوراهماجستير 
1  :10 

 لى قسم النبات وهذه النسبة مناسبة 1:  4إلى لى قسم الجيولوجيا إلى  2:  1تتراوح هذه النسبة ما بين 
 

 المعاونة ال يئة

 ال يئة أعضاء عدد
 ال ص  عدد / المعاونة

1  :15 

 نسبة ال ص  إلى أعضاء ال يئة المعاونة مرتفعة لى جميع االقسام وهى
 الجيولوجيا لى قسم 160:  1
 لى قسم الجيوليزياء 200:  1

 الحلول المقترحه
 .اعتماد تعيين عدد اكبر من اعضاء ال يئه المعاونه 
 .األستعانه ب ص  الدراسات العليا المتميزين وتدريب م على التدريس 

 .الخ( ... .لتات – كمبيوتر – ت بيقات – بحوث– دراسة  معامل )تتضمن و المعامل و بالمختبرات العاملين
 1لنل مختبر  وتصنيفات م العاملين عدد

 1مساعد لنل 
 2مرالقين 

و يحتاجون الى دورات تدريبيه لى  عدد العاملين كالى لى مع م أقسام الكلية ولكن مع م م مرالقين
 مختلف المجاالت لرلع قدرات م الفنية للعمل لل المعامل والمختبرات لل جميع أقسام الكلية .

 معارءال و المتاحف
 عدد : العاملين عدد

  ال  40:  1 ال ص 
 النبات 209:   1يوجد متاحف لق  لى قسم النبات ونسبة العاملين إلى ال ص  به 

 405:  1وقسم الجيولوجيا ونسبة العاملين به إلى ال ص  

 المكتبة
 للعاملين الكلل العدد

 بالمكتبة
 1لنل مكتبات 
 1مساعد لنل 

 4مرالقين إداريين 
م عمال  1نل قاعة ل

 ) بقاً للسعة(

 3: 1يتراوح عدد الفنيون لى المكتبات الخاصة باالقسام من 

 : المكتبات لنل عدد
 عددال ص 

 1:300  ال  300:  1

 الصحية الوحدات
 :  بيبات /األ باء عدد
 ال ص  عدد

م  3000/ 1
  ال / البة

 م الدراسى.يوجد عدد خمس أ باء ولكن يج  التواجد حتى ن اية العا

 /الممرضين عدد
 عيادن : ممرضات

 صحية
 ممرء وتحتاج العيادن الى تواجد الممرضين حتى ن اية اليوم الدراسى 2يوجد عدد  لكل عيادن صحية 1

 التدريس قاعات
 القاعة عن المسئول

 قاعات 4لكل  1
على المحال ة على ن الة  يوجد مسئول واحد لى كل قاعة بالكلية ولكن يج  تفعيل وسيلة إللزام العاملين

 القاعات .
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 عامة بصفة الكليات ومرافق لمباني التجهيزات:ثالًثا
  

 للتج يزات والمقترح المتاح المدى البنود
 "تحليل الفجون"
 الوضع الحالل

 المكتبة تج يزات
 

 مقعد لق  بالمكتبة العامة بالكلية. 55م يوجد  . ص  8 لكل مقعد يتوالر أن -1
  ال   4872  الكلل م عدد ال ص

 ( والتوسع لل المكتبة.720م يج  تولير مقاعد لل ص  )
 م دخول ال ص  إلى المكتبة من خصل شبكة اإلنترنت.

 ال تتوالر غير نسخة واحدن من مع م الكت  . عنوان كل من األقل على نسختان تتوالر أن -2
سخ رقمية من م الم لو  االشتراك لل مكتبة رقمية بحيث يمكن تحميل ن

 الكت  الم لوبة
 20 عن يقل ال شخصل حاسو  أج زن تخص  -3

  ال  250 لكل شاشة واحدن بواقع شاشات توالر ج از،
 .آلية كف ارس الستخدام ا

 أج زن أخرى  10م يوجد عشر أج زن نحتاج إلى إضالة 
 م ال توجد ل ارس آلية نحتاج إلى شراء شاشات للف ارس اآللية.

 وخزائن، ب اوالت، مزودن المكتبة قاعات نتكو أن -4
 . لي ا للعاملين ومكات  ورلوف،

 م توجد  اوالت ومكات  وال يوجد خزائن أو رلوف

 سح  وآلة ثقيلة، تصوير آالت 3 مج زن تكون أن -5
 . سريع

 

 آلة تصوير حديثة 2م يوجد آلة تصوير واحدن نحتاج إلى 
 م ال يوجد آلة سح  سريع .

 نوع من مجلد 25 لكل واحد رف تولير ضرورن -6
 .المفتوح الرلوف

 م يوجد أرلف مفتوحة بالمكتبة

 موضوع لكل مرجع 30 عن المراجع عدد يقل أال -7
 .بالكلية متخص 

 مرجع 30م ال يتوالر لكل موضوع 

 مجموع من %5 عن المرجعية المواد نسبة تقل ال أن -8
 ودوائر واميس(،المكتبة كالمعاجم اللتوية )الق مقتنيات
 والسير، واألدلة التراجم ومعاجم )الموسوعات(، المعارف
الخ  … ، والببليوغراليات ، واأل الس ، الثانوية والكت 
 . العربية واألجنبية باللتات

 من مجموع مقتنيات المكتبة %5م تقل نسبة المواد المرجعية عن 
 االشتراك لل المكتبة الرقمية سوف يولر المراجع.

 االقل علل عناوين 5 بعدد المكتبة اشتراك ضرورن -9
 المختلفة أشكال ا من تخص  بأي شكل لكل الدوريات من
 األقرا  - الفلمية - المصترات - الورقية )

 ( الخ.... …المضتو ة

  1992م ال يوجد اشتراك لل دوريات علمية منذ 
 يج  االشتراك لل المكتبة الرقمية.

 م خدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية موجودن بالكلية .الدولية المعلومات بشبكة لاالتصا خدمة تولير - 10
 األلياف الصوتية تركي  األلياف الضوئية

 االضاءن والت وية كالية بالمكتبة. .جيدن وإضاءن ت وية توالر - 11
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 للتج يزات والمقترح المتاح المدى البنود
 "تحليل الفجون"
 الوضع الحالل

قاعات  ج يزاتت
 العامة المحاضرات

 قاعة كل بيضاء)تفاعلية( لل سبورات تتوالر أن -1
 .مستلزمات ا مع تدريسية

 م تحتاج المدرجات الخمس بالكلية إلى سبورات بيضاء تفاعلية

م 2    1.5 مقاس سوداء خشبية سبورن عدد توالر -2
 على األقل.

 م ال يوجد سبورات خشبية سوداء 
 شراءها.م نحتاج إلى 

 م مع م المدرجات ب ا ت وية كالية  .جيدن ت وية -3
 م نحتاج شراء عدد خمسة وعشرون مروحة

 .KVA&   10بالك رباء  دائم اتصال وجود أهمية -4
 5KVAمولد ك ربل 

 م ال يوجد اتصال دائم بالك رباء 
م نحتاج إلى مولد ك ربائل للكلية حتى نتتل  على المشاكل التل تنتج 

 انق اع التيار الك ربائل عن 
ساعة بعد  2التل تولر التيار لمدن  UPSكذلك يمكن شراء وحدات 

 انق اعه

 2م X   2.5 1م تتوالر لل كل القاعات ومساحت ا  م 11    2.5 مقاس للمعلم منضدن توالر -5

 الصزمة والبصرية السمعية بالوسائل مزودن تكون أن -6
  Data Showمثل  التدريسية العملية لمت لبات

  Projectorو

م تحتاج المدرجات الكبيرن الخمس إلى وسائل سمعية وبصرية مت ورن 
 مثل

 Projector, Data show 

 قاعة لكل واحد ج از بمعدل شفاليات عرء أج زن -7
 تدريسية

ميوجد ج از عرء لكل مدرج لق  أما القاعات الصتيرن ل ى غير 
 مزودن.

 المعلومات بشبكة االتصال مةبخد مزودن تكون أن -8
 الدولية

 م يج  مد وصصت لصتصال بشبكة المعلومات الدولية

 الدراسية المعامل
 والبحثية

 كل لل Work Tablesعمل  مناضد يتوالر أن -1
 م( 1.25   0.9   0.1مقاس ) 5م  2معمل 

 ( 2مX  0.9X 4  0.1م يوجد مناضد مناسبة لل كل معمل) 

 لل المستخدمة المواد لتخزين فرلو يتوالر أن -2
 بكل معمل . 4:  2 التجار 

 10مم 2م تتوالر األرلف الصزمة لل كل معمل 

 الصزمة الخاصة المعملية والمواد األج زن يتوالر أن -3
 والمقررات المناهج لل المشار إلي ا التجار  كل إلثبات

  .الدراسية

 لخاصةم نحتاج إلى بعء األج زن والمواد المعملية ا

 الحاس  معامل

 آلل حاس  ج از يكون ولروعه الحاسو  تخص  -1
  ص  4 لكل

م يحتاج  معمل الحاس  إلى إضالة عدد ج از حتى يتولر ج از واحد 
  ص  4لكل 

 25 لكل آلل حاس  ج از األخرى التخصصات لجميع -2
 . ال 

 ال   25ج از حتى يتولر ج از حاس  لكل  228م نحتاج إلى شراء 
 لل جميع األقسام.

  ابعة حتى يكون هناك  ابعة واحدن لكل   57م نحتاج لشراء  . ال  100 لكل  ابعة -3
  ال  100  

 المؤتمرات قاعة

 م   ال يوجد  .  ويلة منضدن توالر -1

 . بذراع مقاعد توالر -2
 

 م   ال يوجد
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 للتج يزات والمقترح المتاح المدى البنود
 "تحليل الفجون"

 لوضع الحاللا

 تكنولوجيا معمل
 والوسائ  التعليم

 المتعددن

 12 لكل األقل على واحد ج از بمعدل شخصية حاسو  أج زن -1
  ال 

ج از لق  وتحتاج بعض ا للصيانة ويج  شراء  18م يوجد 
  ال ( 12:  1حاسو  حتى يتماشى مع ) 475

 Multimedia شفاليات عرء ج از 2م  1م  عدد 2
projector with screen 

يج  شراء أج زن عرء  –م ال يوجد ج از عرء شفاليات 
 شفاليات مع الشاشات.

  CD& DVDم ال يوجد أج زن عرء ضوئل   CD&DVD ضوئل  عرء ج از4 عدد -3
 بالشاشة DVDأج زن  4يج  شراء 

 م    ال يوجد  مدمجة أس وانات -1

 م    ال يوجد  .ديجيتال ليديو كاميرا -2

 م    ال يوجد  DVD Projectors.عرء   ازج -3

 29ج از  2م اليوجد أج زن تليفزيون ونحتاج إلى شراء  .األقل علل بوصة 29 ملون تليفزيون 2 عدد -4
 بوصة

 م اليوجد شاشات عرء .عرء شاشة2 عدد -5

راء عدد م يوجد  ابة ليزر أبيء واسود واحدن ونحتاج إلى ش .وأسود أبيء ليزر  ابعة 3 عدد -6
  ابعة 2

 م التوجد ونحتاج إلى شراء  ابعة ألوان ألوان  ابعة1 عدد -7

 Serverخا  ونحتاج إلى شراء  serverم اليوجد  Serverسيرلر 1 عدد -8

 م مزودن بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية .الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزودن -9

 تج يزات
 األقسام

 واحدن آلة بمعدل األكاديمية األقسام لل األورا  لتصوير آالت -1
 .  ال  400 لكل

  ال  400م مع م أقسام الكلية ب ا آلة تصوير لكل 

 األقسام لل اإلدارية لصستخدامات شخصية آلل حاس  أج زن -2
 . وحدن( او قسم / كمبيوتر2 (األخرى لل الكلية والوحدات

 ج از بكل قسم 2م يوجد 

 درج النشا اتم
 والندوات

 خا  مخرج مع مستقل ومخرج ومدخل بمسرح مزود -1
 لل وارئ

 . المناسبة واإلنارن والبصرية الصوتية باألج زن مج ز المدرج -2

 م اليوجد مدرج مستقل لألنش ة 
م من الممكن استئجار مدرجات لل دار الضيالة الخاصة 

 بالجامعة

 وبمساحة للمو فات وآخر للمو فين تسلةم مع حمام توالر- 1 الصحية الوحدات
 2(م4)

 م اليوجد حمام أو متسلة للمو فين والمو فات 

 م اليوجد متسلة لل ص  2 م4 وبمساحة لل البات وآخر لل ص  متسلة مع حمام -2

 ل ا ويخص  الصزمة ال بية باألج زن مزودن اإلسعاف سيارن -3
 .ومسعف سائ 

 الحرم الجامعلم يوجد سيارن اسعاف خاصة ب

 / الكالتيريات
 الم اعم

 م يوجد ش ادن صحية لكل عامل بالكاليتريا بالكالتيرات / الم اعم للعاملين صالحة صحية ش ادات توالر -1

 األلبان، ومشتقات والفواكه والخضار اللحوم لي ا تحف  ثصجة -2
 . غذائل لل ص  أمن إلع اء

 ثصجات لحف  اللحوم  4م يوجد 

 ال عام خدمات رئيس إدارته على يقوم التج يز، كامل لرن -3
 التتذية خدمات يقدمون  باخاً وسفرجًيا 12م 6 عدد يعاونه

 .لل األقسام الداخلية و لبت ا وم اعم ا الجامعة لمقاصف

 م يوجد لرن بالمدينة الجامعية ويخدم الجامعة و صب ا

  البة أو ا البً  40 لكل واحد )مرحاء( مقعد -1 المياه دورات
 إداري أو تدريس (عضو 20) لكل )مرحاء( واحد  مقعد -2

م يوجد ونحتاج إلى انشاء واحصل وتجديد مع م دورات المياه 
( مرحاء واستخدام ا لل ص  142بالكلية ألن ا غير كالية )

 وأعضاء هيئة التدريس معاً 
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 امةع بصفة للجامعة والمرافق للمباني العامة المواصفات : رابًعا
 

 للتج يزات والمقترح المتاح المدى البنود
 "تحليل الفجون"
 الوضع الحالل

 تقريباً  2م 4م  وذلك لتولير كمية هواء مناسبة.  2م6 المبانل ارتفاع

 داخل الحرارن درجة
 المبنل

 24 – 22م  درجة مئوية 24م  22* 

 م ن ام الت وية جيد دلاع المدنل(* ن ام الت وية ) حس  المواصفات العالمية المعتمدن من هيئة ال

 النوالذ
 من مساحة األرضية %15م  األرضية المساحة من % 15* 

 م س ولة لتح ا لتح ا * س ولة

 وسصلم أبوا 
ومت لبات  ال وارئ
 والسصمة لألمن

 م يوجد  سصلم ال وارئ إلى تؤدي بحيث األدوار جميع لل ال وارئ مخارج * توالر
 

 م التفتح األبوا  إلى الخارج .الخارج إلى الداخل من ال وارئ مخارج أبوا  تفتح أن يج  *

 رالعة – )دلاشات بمساعدات ال وارئ مخارج أبوا  تزود أن *
 . لتح ا (بعد )تلقائًيا آلًيا التل  من هيدروليكية( لتمكن ا  

م جميع أبوا  الكلية غير مزودن  
 بروالع للتل  األوتوماتيكل

 م غير مقاومة للحري  . للحري  مقاومة تكون أن *

 م يوجد ال وارئ لمخرج االتجاه تحدد إرشادية عصمات هناك يكون أن *

 م اليوجد ونحتاج إلى إنشاءها ال وارئ( مخارج – السرادي  – )الممرات لل وارئ إنارن شبكة توالر *

 تالمحاضرا قاعات لكل األقل )با (علل مخرج 2 عدد وجود ضرورن *
 - والمراسماإلستديو -والمختبرات المعامل – النشا ات مدرجات -التدريس قاعات   –

 .والمشاغل الورش

 م يوجد لل المدرجات الكبيرن لق 

 م الستائر غير معاملة ضد االشتعال .االشتعال ضد بمواد معاملة الستائر *

 اليوجد م ( األدوار )متعدد األدوار لجميع لل وارئ سصلم تأمين يتم *

 م اليوجد  . للحري  مقاومة أبوا  بواس ة النجان سصلم لصل يج  *

م  موجودن ولكن بدون إرشادات  مفتوح مكان لل المبنى أ راف لل النجان سصلم تكون أن يج  *
 كما ان المخرج متل 

 ةمن ق إلى أو إلى الشارع األرضل ال اب  لل للسصلم الن ائل المخرج يوصل أن يج  *
 المسالة تزيد أال ويج  ، متر 1 ارتفاعه ويزود بدرابزين ،  ري  أو بشارع متصلة مكشولة
 .)م 30) عن  وارئ سلم وأقر  أي نق ة بين الفاصلة

 م غير متوالر 

 القاعات أبوا 
 والمعامل

 إلخ..والورش

 .م 1.2م 1 الواحدن الدلفة عرء – متحركتين ضلفتين من مكونة األبوا  •
 .للخارج األبوا  تفتح أن يج  كما •

م يج  أن يعاد تصميم ا حتى تفتح 
 إلى الخارج
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 للتج يزات والمقترح المتاح المدى البنود
 "تحليل الفجون"
 الوضع الحالل

 مكالحة معدات
 الحري 

 ال واب  لجميع يدوية  فايات م وجود1
 :مثل ثابتة تركيبات م وجود2

 م توجد  فايات يدوية
 

 م توجد شبكة خرا يم .ال واب  لجميع م ا ية خرا يم شبكة •

 م اليوجد المبنل حجم حس  خارجية لوهات شبكة •

م األج زن الموجودن مع لة وتحتاج  وضوئية. صوتية إنذار معدات •
 إلى اصصح

 م غير متولرن .ال واب  بجميع يدوي إنذار شبكة •

 م غير متولرن والممرات والمعامل التدريس قاعات لل تلقائل إنذار شبكة •

م نحتاج إلى تركي  كواشف للدخان  .وغاز دخان كاشف •
 والتاز لل جميع المعامل

 األمان ن م

 -بقاعات المحاضرات والتدريس بتج يزات خاصة النار ضد أمان ش ادن وجودن ضرورن •
 والمختبرات. والمعامل

م اليوجد ويج  استخراج ش ادن 
  يزاتأمان ضد النار خاصة بالتج

م اليوجد ويج  تكليف مسئولين عن  ال ورايء أثناء األزمات إدارن عن مسئولين وجود ضرورن •
 إدارن األزمات أثناء ال وارئ

 مع التعامل كفاءن مدي الختبار آلية و موث  ن ام وجود ضرورن •
 األزمات  

م سيتم توثي  ن ام وآلية الختبار 
 مدى كفاءن التعامل مع األزمات

م يوجد ن ام يتم به اختبار سصمة  .دوري بشكل اإل فاء أدوات سصمة الختبار ن ام وجود ضرورن •
 6أدوات اإل فاء بشكل دوري كل 

 أش ر

 المنشأن صصحية ليه يسجل مبنل لكل بيئل ملف وجود ضرورن •
 .ولنًيا هندسًيا والمرال    

م يج  اعداد ملف بيئل لكل مبنى 
شأن يسجل ليه صصحية المن
 والمرال  هندسيا ولنياً 

 اإل فاء أدوات وتتضمن التعليمية بالمؤسسات للعاملين تدريبية دورات وجود ضرورن •
 – والتحديث الت وير خ   -تصلي ا العيو  الم لو  -سصمت ا إختبار وكيفية – وأنواع ا

 متابعة – زماتاأل تلك مواج ة وكيفية – ال واري أثناء إدارن األزمات عن المسئولين م ام
 .والمرال  للمبانل األمان والسصمة

م سيتم تدري  العاملين على استخدام 
 أدوات اإل فاء من خصل المشروع

 الخرائ 

 المبنل أماكن ومختلف قاعة كل وخارج داخل خري ة توالر يج  •
 . ال وارئ ومخارج مداخل توضح   

م حاليا يوجد خري ة بالمبنى القديم 
بيان مداخل ومخارج والجديد لق  ل

 وتقسيم األدوار بالكلية 
 

 م السيراميك غير أملس .االنزال  إلل ليؤدي أملس بالحمام المستخدم السيراميك يكون أال • المياه دورات
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 تحديد المصادر المتاحة المختلفة للتمويل
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 تحديد المصادر المتاحة المختلفة للتمويل

 لة الموازنة العامة للدو -1

 مصرولات  ص  مرحلة البكالوريوس -2

 مصرولات  ص  مرحلة الدراسات العليا -3

 مشممروعات التمويممل المحلممى والخممارجل : ثمممان مشمماريع مختلفممة باجمممالى مليممون وربممع جنيممة مصممرى  -4

  2011تنت ل لى 

 البرامج الجديدن المتميزن :  -5

 * استحداث برامج جديدة متميزة بمصروفات مثل :

نامج التكن –أ  في بر سية  لوم األسا طاع الع نة ق قة لج ية مواف يا الحيو في 14/5/2009ولوج عة  لس الجام م، مج

 م.29/6/2009

في  –ب  سية  لوم األسا طاع الع نة ق قة لج عدين مواف ترول والت ياء  الب نامج جيوفيز لس 14/5/2009بر م ، مج

 م.29/6/2009الجامعة في 

 

 الوحدات ذات الطابع الخاص :  -6

 أ. المعمل المركزي 

 . مركز الدراسات واالستشارات البيئية ) بجميع وحداته ( 
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(1.6) 

 

ترتيب لألولويات في ضوء األهمية النسبية 

 والتمويل المتاح
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 ترتيب لألولويات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح

مة أو  لل مقد كان لقد وضعت الكلية لل خ ت ا لت وير الفاعلية التعليمية بمختلف مجاالت ا  قد  لويات ا و

 ترتي  األولويات ل ذه المجاالت كالتالل :

 التعليم والتعلم وت وير البرامج من خصل المقررات الدراسية وتبنل المعايير القومية األكاديمية.   .1

 الدراسات العليا والبحوث لحل مشكصت المجتمع الخارجل لل شتى المجاالت. .2

 أنش ة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. .3

فاءن وقد  حرصت الكلية على رلع قدرت ا المؤسسية عن  ري  دعم ن م الجودن لل جميع اإلدارات ورلع ك

أعضاء هيئة التدريس والج از اإلداري وجميع العاملين من خصل إنشاء وحدتين لتدري  أعضاء هيئة التدريس 

 والج از المعاون وكذلك الج از اإلداري بالكلية.
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 تحديات المتوقعةالصعوبات وال
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 الصعوبات والتحديات المتوقعة

 تأخر وصول التمويل عن األوقات المحددن لتنفيذ الخ ة . -1

 عدم تمكن الجامعة من تقديم حصت ا المالية لدعم المشروع . -2

 تأخر توريد بعء األج زن بسب   ول إجراءات اإللراج الجمركل لى بعء األحيان . -3

عن توريد األج زن إال بعد حصول م على كامل مستحقات م المالية مما قد يسب  مشكلة  امتناع بعء الموردين -4

 عند إجراءات التسويات المالية .

 كيفية مواجهة هذه الصعوبات

 بنفس ترتي  المخا ر

 م سوف يتم تج يز جميع األورا  الخاصة بعمليات الشراء والبدء لل تنفيذ النشا  لحين وصول المبالغ الم لبة.1

 م سوف تقوم الكلية بتولير هذه النسبة من مواردها الخاصة.2

 م سوف يتم تنفيذ األنش ة حس  أولوايت ا مع األخذ لل اإلعتبار األنش ة التل يمكن أن تدر دخل للكلية.3

 م سوف يستمر نشا  المشروع لباقل األنش ة التل ال تحتاج لتواجد ال ص .4
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 (1.8) 

 الخطة التنفيذية

                                          
 ــــ 56 إلى صـ ــــ 52 من صـ مرفق
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 (1.9) 

آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية 

 الخطة اإلستراتيجية
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 آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية الخطة اإلستراتيجية

لوعل  تتحدد آليات ضمان  ر  التقويم ومتابعة واستمرارية لع ا ندوات لر خصل عمل  الخ ة اإلستراتيجية من 

عة المراجعة  لر  عمل لمتاب خصل  من  كذلك  ية  بأهمية تحديث وت وير الكلية واعتبار ال ال  هو محور العملية التعليم

ناء على خ ة ا ية ب سام ومجلس الكل جالس األق لل م شامل  ييم ال شة التق لت وير الداخلية وتقويم القدرن المؤسسية مع مناق

 بمشاركة جميع األ راف المعنية.

 * تتلخ  آليات ضمان  ر  التقويم ومتابعة واستمرارية الخ ة اإلستراتيجية من خصل األنش ة التالية:

يذ  -1 لراد بتنف سام واأل تزام األق عة مجلس إدارن الوحدن الل خصل متاب من  ية  جودن بالكل تفعيل الدور ال ام لوحدن توكيد ال

لل حين ا.  الخ ة وأنش ة قات وحل المشكصت  لى المعو التحديث والت وير ورلع تقاريرها إلى مجلس الكلية للوصول إ

يل داخلل  -2 بل وعمل تحل شجيع األد ير بالت مة التتي جة مقاو لل معال دوري  SWOTأيضاً قيام الوحدن بدورها الفعال 

 لتحسين الوضع التنالسل للكلية على مستوى الكليات المنا رن.

قويم م  -3 ية الت سبة آلل عديصت المنا جراء الت ية وإ لذاتل للكل قويم ا تائج الت سات ون ية لدرا جودن بالكل يد ال حدن توك عة و تاب

حو  مة ن جراءات الصز خاذ اإل ية وات يع األ راف المعن مة لجم ندوات عا لل  قويم  شرات الت ناقش مؤ عة األداء وت ومتاب

 التصحيح.

 ( الجودن بالكلية .ضرورن انت ام عمل وحدن توكيد )ضمان -4

لل  -5 شاركة  عات للم لى حضور االجتما حر  ع عة وال جودن بالجام ضمان ال كز  مع مر عال  صال الف ستمرار االت ا

نود الخ ة اإلستراتيجية  يذ ب ستمرارية تنف ضمان ا ية ل سريعة لعل لى حلول  جودن والوصول إ ضايا ال شة ق عرء ومناق

بار خصل التقرير السنوي للكلية مع تحديد كامل لل لل االعت مع األخذ  معوقات التل تحول دون خ   التحسين والت وير 

من  ستفيدين  من الم عدد  بر  خذ أك عد أ ماد وب يل لصعت جودن والتأه ضمان ال التتذية العكسية ومتابعة تنفيذ الخ ة القومية ل

 الخدمة )مختلف الفئات( .

ست نامج الت وير الم خصل على المستوى الخارجل من خصل قيام إدارن بر من  ستمرن  عة الم ماد بالمتاب يل لصعت مر والتأه

لل  ية  تل وضعت ا الكل الزيارات الدورية )الربع السنوية( وبعد التعاقد على المشروع )إن شاء هللا( الستصم المخرجات ال

يادن وت وير ش ة لز من األن يد  يذ العد خصل تنف من  مل أن تصل إلي ا  تل تأ هل المخرجات ال ية و قدرن  خ ت ا التنفيذ ال

ية  شاركة المجتمع يادن الم مل وز حث العل لتعلم وت وير الب ليم وا جودن التع ية وضمان  ية التعليم كذلك الفاعل المؤسسية و

يل  ستمر للتأه خصل مشروع الت وير الم من  ية  حالل للكل ئة وت وير الوضع ال عايير ال ي للوصول إلى سد الفجون بين م

عد ت و ية ب له الكل مح  لذي ت  ماد وا كز لصعت لى مر خريج والمحال ة ع جودن ال ضمان  كاديمل واإلداري  ير األداء األ

من  فذ  ستقبلية تن ستراتيجية م خصل خ ة إ متميز على المستوى المحلل / اإلقليمل والسعل لل الوصول إلى العالمية من 

يز و مل متم حث عل خصل ب من  مع  ية خصل كوادر أكاديمية إدارية و ص  وتقديم حلول لمشكصت المجت لدور كل إرساء 

 العلوم ال ام لل مختلف مجاالت تقديم العلوم األساسية.
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 (1ملحق رقم )

 الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة التعليمية

 

 مكونات الخطة اإلستراتيجية:

 .الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمؤسسة( 1

 :SWOTالتحليل البيئل لدراسة الوضع الراهن ( 2

 الداخلية والخارجية.تحديد لعناصر البيئة  -

 تحديد مصادر جمع البيانات. -

 تحديد أدوات جمع البيانات. -

 تحديد لعناصر القون والضعف لل البيئة الداخلية والوزن النسبل ل م. -

 تحديد لعناصر الفر  والت ديدات للبيئة الخارجية والوزن النسبل ل م.  -

 .التحليل البيئل وخ ة الجامعة اإلستراتيجية األهداف اإلستراتيجية وسياسات المؤسسة لل ضوء( 3

 بين الوضع الحالل واألهداف اإلستراتيجية. لفجونلتحليل ( 4

 .لتمويللتولير ا تحديد المصادر المتاحة المختلفة( 5

 .ترتي  لألولويات لل ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح( 6

 .الصعوبات والتحديات المتوقعة( تحديد 7

 .لتنفيذيةالخ ة ا( 8

 .آليات ضمان  ر  التقويم ومتابعة واستمرارية الخ ة اإلستراتيجية (9
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 الخطة التنفيذية
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ةالمدة الزمني الميزانية مؤشر النجاح ةالجهة المسئول   الغاية االهداف التشغيلية االنشطة 
 
 
 تقارير المقررات والبرامج -
تقارير مؤتمرات األقسام ومؤتمر  -
 كلية والمتابعة والتتذية الراجعة.ال
 
 
 
 
 تحق  المعايير. -
 
 
 
 
 عدد الدورات والزيارات -

 
 
 
 
 
 
 
 

100000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 –10 

 
 

رؤساء االقسام 
ووكصء الكلية لشؤن 

والدراسات   -ال ص  
 العليا. 

 
 
 

 وحدن الجودن.
 
 

 وكيل شئون ال ص 
 

رعاية الشبا  ووكيل 
 شئون ال ص 

 
 

 العميد

 
 تشكيل لجان لتحديث وت وير البرامج.-
اإللتزام بعقد مؤتمرات األقسام ومؤتمر -

 الكليةوتفعيل التوصيات.
حث اعضاء هيئة التدريس علل االهتمام  -

 برب  المادن العلمية بت بيقات ا.  
 تقنين كثالة ال ص  بالمدرجات والمعامل. -
 تولير الكتا  الجامعل المرجعل.  -
 
 يبية ألعضاء هيئة التدريسعقد ندوات تدر -

 عن المعايير األكاديمية.
 
تن يم زيارات للمدارس لشرح أهمية كلية  -

 العلوم لتقدم المجتمع.
إعداد كتي  يوزع علل  ص  الثانوية  -

العامة للتعريف بالكلية وأقسام ا 
 وتخصصات ا وأهميت ا.

منح مكالأت حقيقية لل ص  المتميزين  -
 األكثر أهمية.الملتحقين بالتخصصات 

 
 
 
 المحال ة علل تميز البرامج -
 
 
 
 
 
 اإللتزام بالمعايير األكاديمية.  -
 
 
وضع آلية لجذ  ال ص  المتفوقين لل  -

 الثانوية العامة. 
 

تبنيآلية لضمان  .1
المحال ة علل تميز 

 .نالبرامج الموجود

 
 
 

 –محاضر مجلس الكلية  –اللقاءات 
 عدد البروتوكوالت.

 
 
 
 

40000.00 

 
 
 
 

4–16 

 
 

العميد ووكيل الكلية 
 لشئون المجتمع
 و مجلس الكلية.

 
إختيار عدد من الشخصيات العامة الفاعلة  -

 أعضاء بمجلس الكلية.
عقد لقاءات دورية مع رجال األعمال  -

لتدارس وت وير البرامج التعليمية أخذا لل 
 اإلعتبار إحتياجات المجتمع.

 عمالوضع بروتوكول تعاون مع رجال األ -
منح مكالأت تشجيعية للقائمين علل تنفيذ  -

 البروتوكول.

 
وضع آلية وضواب  لتشجيع األقسام -

مع رجال االعمال العلمية علل التعاون 
والمؤسسات لت وير البرامج الدراسية 

ل بحاجة المجتمع من تفبالكلية ل
المتخصصين العلميين مع عدم االخصل 

 بخصائ  كليات العلوم.
ة لتشجيع التعاون بين األقسام تبنل آلي -

 العلمية. 

 
التعاون مع رجال  -2

األعمال والمؤسسات 
التل يمكن أن تدعم 

 الكلية.
 

http://www.science-ainshams.com/
mailto:gawda10000@yahoo.com


 
 

 

 

Ainshams.com-WWW.Science:   11566 mail: -E ـ رمز بريدى   123 26842 (202)العنوان: العباسية ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ـــ تليفون وفاكس : 

Site:   gawda10000@yahoo.com : 0127586867/01006102759موبايل 

م15/12/2012عبدالدايم حلمي عبدالدايم   
 

53 

 

 الغاية االهداف التشغيلية االنشطة الجهة المسئولة المدة الزمنية الميزانية مؤشر النجاح

 
 عدد االتفاقيات المبرمة  -
 
 عدد األبحاث الت بيقية. -

 
 
 

10000.00 

 
 
 

13 –24 

 
 العميد -
وكيل الكلية لشئون  -

 المجتمع
وكيل الكلية لشئون  -

 الدراسات العليا

 
عقد عدد من اللقاءات مع المجتمع المدنل  -

 لتوضيح اهمية البحث العلمل للتقدم. 
عقد عدد من اإلتفاقيات مع المؤسسات  -

والمصانع لتوجيه جزء من البحث العلمل 
 ة ماديا.لحل مشاكل ا ن ير دعم الكلي

تشكيل لجنة لعالة لتسوي  األبحاث  -
 الت بيقية.

 
 
 
التعاون مع المؤسسات لرب  الدراسة  -

 العلمية بالت بيقات العملية.

 
ابراز دور البحث -3

العلمل لل خدمة المجتمع 
وتسوي   ةوتنمية البيئ

االبحاث الت بيقية 
 عضاء هيئة التدريس. أل

 
من  %60ال تقل عن  ةحضور نسب -
 ضاء هيئة التدريس ورشة العمل.اع
من  %60ال تقل عن  ةحضور نسب -

 االداريين ورشة العمل. 

 
 
 

50000.00 

 
 
 

4–10 

 
وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم وال ص 
 
 
 امين الكلية.  -

 
عقد عدد من الندوات لل ص  لشرح  -

 وتوضيح الن ام.
عقد ورشعمل لتدري  اعضاء هيئة  -

 .ناعات المعتمدالتدريس علل ن ام الس
عقد ورشعمل لتدري  االداريين علل ن ام  -

 .نالساعات المعتمد
 

 
 
 
 . ناالنت اء من الئحة الساعات المعتمد -

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الت بي  اإلحترالل  -4

لن ام الساعات المعتمدن 
مع ت ويرن م العمل 
بالكنتروالت وأسالي  

 التقييم
 

من  %60ال تقل عن  ةحضور نسب -
، والت ور هيئة التدريس الندو اعضاء

 .الحاصل لل االختبارات

 
10000.00  

 
2 –  6 

 
وكيل الكلية لشؤون 

ال ص  ووحدن 
 الجودن.

 
ندوات عن  ر  وضع منالعقد عدد  -

 .ةاالختبارات الموضوعي

 
تدري  اعضاء هيئة التدريس علل وضع  -

 االختبارات الموضوعية.
 

 
 
 

 التقرير الن ائل والنتائج

 
 
 
 

30000.00 
 

 
 
 
 

7–30 

 
 
 
 

 وحدن الجودن.

 
 االستعانة باالستبيانات للمتابعة التعليمية.  -
 
اإلستفادن من اإلستبيانات والتقارير  -

 وتحليل ا لتحديد نقا  القون والضعف لل 
 العملية التعليمية والتقويم.

 
 وضع وتفعيل الية لصستفادن من التتذية  -

 الراجعة.

 
 
 
تابعة التقويم واالستفادن من تفعيل ن ام لم -

 التتذية الراجعة.
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 وجود البرامج لل الكنترول. -
 استخدام البرامج .  -
 أسلو  و ريقة النتائج المعلنة. -

 
 
 

100000.00 

 
 
 

6 –18 

 
 
 

ون وكيل الكلية لشؤ
 ال ص 

 
عمال أالخاصة ب جاهزنرامجالبالبستعانة إلا -

 الكنترول. 
اعضاء عقد عدد من ورش العمل لتدري  -

استعمال البرامج الجاهزن هيئة التدريس علل 
 عمال الكنترول.ليأ

 
 
حاس  ت وير وميكنة الكنتروالت بن ام  -

 لعال.آلل 
 سابقاً  -4تابع 

 
 نشره لل كتي  وو عصن الميثا  إ -

 .ةعلل الموقع االلكترونل للجامع

 
 
 

10000.00 
 
 

 
 
 

1 –  12 

 
 

 ةعميد الكلي

 خصقل.األميثا  للتشكيل لجنة  -
 اعداد دراسة. -
االعصن عن الميثا  بعد االنت اء من  -

 .)استفتاء( اعداده
 اعتماده وتفعيله. -
 وجود آلية للمتابعة. -

 
 
 
 خصقل. أميثا   صياغة -

 
 
يثا  توثي  ونشر م -5

 أخصقل متكامل للكلية

       

 
 عدد االبحاث المنشورن. -
 
 المدارس العلمية المكونة. -
 عدد عناوين قواعد البيانات -

 
 
 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟

 
 
 
 

12 –24 

 
 
 

 عميد الكلية

 نشر أسماء الدوريات ذات المرجعية . -
 م البة الجامعة )الدولة( بزيادن    -
 مخصصات البحث العلمل.  
لصبحاث حقيقية ت أكالممنح  -

والمنشورن لل دوريات علمية المشتركة
 .متخصصة

علل أع اء تقييم الترقياتإلمخا بة لجان  -
 .ةبحاث المشتركألل
اإلهتمام بالمكتبة اإللكترونية والتوسع لل  -

قواعد البيانات الخاصة بالمجصت العلمية 
وتوليرها ألعضاء هم. ت وال ص  ) من 

 ا( مجانا. داخل الكلية وخارج 

 
 
 
تشجيع اعضاء هيئة التدريس علل  -

 .الحقيقيةاالبحاث المشتركة  إجراء

 
زيادن النشر العلمل  -6

وتشجيع تكوين المدارس 
العلمية وت وير ق اع 
الدراسات العليا والعمل 
على جذ  ال ص  

  الوالدين
 
 
 عدد المستفدين -
 الحضور -

 
 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
 

13–26 

 
 

لكلية العميد و وكيل ا
 لشئون الدراسات العليا

تمويل اعضاء هيئة التدريس لحضور  -
 ةالمؤتمرات )زيادن الميزانية المخصص

 لحضور المؤتمرات(
اعفاء المشاركين لل المؤتمرات من بعء  -

دارية )مثل بعء ايام المراقبات إلاالعمال ا
 .او بعء اعمال الكنترول(

 تفعيل ن ام التفرغ العلمل. -

 
 
بحضور اعضاء هيئة التدريس  االهتمام -

 المؤتمرات والزيارات العلمية.

http://www.science-ainshams.com/
mailto:gawda10000@yahoo.com


 
 

 

 

Ainshams.com-WWW.Science:   11566 mail: -E ـ رمز بريدى   123 26842 (202)العنوان: العباسية ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ـــ تليفون وفاكس : 

Site:   gawda10000@yahoo.com : 0127586867/01006102759موبايل 

م15/12/2012عبدالدايم حلمي عبدالدايم   
 

55 

 الغاية االهداف التشغيلية االنشطة الجهة المسئولة المدة الزمنية الميزانية مؤشر النجاح

 
 
 
 حضور الندوات ، وعدد المستفدين. -

 
 
 

50000.00 

 
 
 

10–30 

 
 

العميد و وكيل الكلية 
 لشئون الدراسات العليا

 
ن الندوات للتعريف باتفاقيات عقد عدد م -

 التعاون العلمل الموجودن وكيفية التقدم ل ا. 
عقد عدد من الندوات للتعريف بكيفية  -

 االستفادن من هذه االتفاقيات.
 عقد عدد من الندوات للتعريف بكيفية كتابة  -

 البروتوكوالت. 

 
 
تفعيل اتفاقيات التعاون العلمل مع بعء  -

 جنبية. الجامعات العربية واال
 

 م سابقاً 6تابع 

 
 
 عدد ال ص  -

 
 

5000.00 

 
 

5–15 

 
العميد و وكيل الكلية 
 لشئون الدراسات العليا
و وكيل الكلية لشئون 

 ال ص  

 
االعصن عن برامج الكلية المختلفة  -

علل بوابة دراسات عليا(  -)بكالوريوس 
 . ةالجامعة االلكتروني

جراءات اال سرعة ان اء مخا بة الجامعة ل -
 لل ص  الوالدين. ة االزمة االمني

 
 

 العمل علل استق ا  ال ص  الوالدين. 

 

 
 وجود الحاس  الخادم. -
 
 وجود ن ام حاس  الل. -

 
 
 

500000.00 

 
 
 

13 –34 

 
 

 العميد ووحدن الجودن

 
 شراء حاس  خادم.-
 إعداد)شراء( ن ام حاس  آلل لعال. -
حسن عقد عدد من الدورات التدريبية ل -

 ت و إداريون(-إستخدام ن ام الحاس  )هم
 
 

 
سرعة اعداد وتفعيل ن ام حاس  الل  -

 .لميكنة جميع االعمال االدارية
رب  االقسام العلمية واالداريه ببعض ا  -

 عن  ري  حاس  خادم. 

 
ميكنة الن ام اإلداري  -7

بالكلية، والعمل علل 
ضرورن التنسي  الكامل 

 ةبين ق اعات الكلي
 ةلفالمخت

 
 عدد الكت  المؤلفة والمترجمة. -

 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟

 
13–30 

 رؤساء األقسام 
و وكيل الكلية 

للدراسات العليا 
 والبحوث

 
تشجيع التأليف الجماعل وزيادن مكالأت  -

 التأليف والترجمة.
 

 
 .ةالتاليف الجماعل والترجم -

 
 
 
 
 
نشر ثقالة التأليف  -8

وتشجيع اإلعتماد على 
 الكت  المرجعية. 

 

 
عدد المقررات التل تستخدم الكت   -

 المرجعية.

 
 

200000.00 

 
 

4–16 

 
 رؤساء األقسام 

 و وكيل الكلية لل ص 

 تولير الكت  المرجعية الضرورية. -
علل باإلعتماد  الزام اعضاء هيئة التدريس -

 لل التدريس.ة الكت  المرجعي
 

 
لل ة عتماد علل الكت  المرجعيإلا -

 التدريس. 

 
 ور الندوات.حض -

 
10000.00 

 
7–16 

 
 رؤساء األقسام 

 و وكيل الكلية للمجتمع

عقد عدد من الندوات للتعريف بقانون  -
 الملكية الفكرية وضرورن اإللتزام به.

 

 
 .نشر ثقالة الملكية الفكرية -
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 عدد الندوات المبرمة. -

 مع الج ات المتعاونة مع الكلية.
عدد األنش ة الموج ة لخدمة -

 المجتمع.

 
 
 

15000.00 

 
 
 

6 –  18 

 
 

 وكيل الكلية للمجتمع
 

 وحدن الجودن

 
دعون ال يئات والمؤسسات بالدولةإلل عدد  -

من الندوات واللقاءات للتعريف بالبرامج 
سات عليا ( درا –التعليمية ) بكالوريوس 

 بالكلية.
محاولة رب  بعء األبحاث بمشاكل  -

 المجتمع.

 
 
تعريف ال يئات والمؤسسات بالدولة  -

بالبرامج الدراسية لتسوي  خريجل البرامج 
 المميزن بالكليه. 

 
ت وير التعامل مع  -9

ال يئات والمؤسسات 
الخدمية وإستتصل موقع 

الكلية وتنوع التخصصات 
ة ب ا وتسخير ذلك لخدم

 المجتمع.

 
من  %60حضور نسبة ال تقل عن  -

 اعضاء هيئة التدريس الدورات
 
من  %60حضور نسبةال تقل عن  -

 االداريين.

 
 

50000.00 

 
 

12–18 

 
 العميد

 ووكصء الكلية
 وحدن الجودن
 امين الكلية.

اإلهتمام بدورات تدري  ورلع كفاءن -
 ت. -أعضاء هم

 
 إعداد برامج تدري  لإلداريين. -
 تنفيذ برامج التدري   -

 
 
 رلع مستوي األداء لمنسوبل الكلية  -

 
تبنل الية التدري   -10

ورلع كفاءن جميع 
منسوبل الكليه من اعضاء 

هيئة تدريس واداريين 
 وعاملين. 

 

 

 

 CIQAPمدير مشروع الـ             CIQAPالمدير التنفيذي لمشروع الـ             

 وعميد الكلية                    دةضمان الجوومدير وحدة               

 

 أ.د./ أحمد رفعت عزت                     أ.د./ حمدي حامد سويلم     
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