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 نبذة موجزة عن الكلية
ومن ثم تم  22/22/2131بتاريخ  356تم إنشاء كلية العلوم بجامعة المنصورة طبقا للقرار الوزاري رقم 

بمبنى كلية  2131/2191العام الجامعى  ىفبدأت الدراسة بكلية العلوم  وقد الكليةبالداخلية الئحة الإصدار 

. وتشغل الكلية 2191داخل الحرم الجامعى عام  الحالى ىمبنالوتم نقلها إلى  خارج الحرم الجامعىالعلوم 

 .   متر مربع 01111مساحة حوإلى 

قرار السيد  والقوانين المكملة له وكذلك 2192( لسنة 01العمل بالكلية طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم ) يقوم

 وتعديالته.  2192( لسنة 01بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 2195لسنة  111رئيس الجمهورية رقم 

 –النبات  –علم الحيوان  -الكيمياء -الفيزياء –الرياضيات  هى وتتكون الكلية من ستة أقسام علمية

 .هدافها اإلسترتيجيةعلى تحقيق رؤية ورسالة الكلية وا جميعها تعمل ، الجيولوجيا

 

 الكلية في التعليم والتعلم رؤية

تكون كلية نسعي في قطاع شؤون التعليم والطالب بكلية العلوم جامعة المنصورة بان 

 .0101علوم في أفريقيا عام للليات ك01من افضل  العلوم

 

 الكلية في التعليم والتعلم رسالة 

لتخريج  علمية وأنشطة طالبية متطورة امجربتقديم بالقيام بالعملية التعليمية للطالب  

 .طالب قادر على تطوير المجتمع وحل مشاكله

 

 

 The Values   القيم

 

  البحث العلميب مرتبطةخلق بيئة صالحة للتعليم و التعلم .  

 للتنمية وخدمة المجتمع.و  بحث العلمىلل كمدخل علمتو ال إعالء قيمة التعليم  
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  وطنه واإلنسانية.للصالح خدام التقنيات الحديثة واستخدام العلم القادر على استإنتاج الخريج  

 عبر التعلم الذاتى االهتمام بالتواصل مع مجتمعات العالم و ثقافاته المختلفة 

 تميز الهيئة األكاديمية و اإلدارية بالثقة و األمانة و اإلخالص و تطوير الذات 

 ح العملية التعليميةلصال العمل من خالل فريق متعاون و كامل المؤهالت.  

  قيمة الزمن و أهميته في انجاز األعمال و التقدم. 

 .تعزيز الهوية الوطنية في مواجهة العولمة  

 

 طريقة إعداد الخطة

( 2120 /2111 خماسية  )عتمادا على الخطة األستراتيجية الإ للتعليم والتعلم ستراتيجيةاألخطة أعدت ال

  يجية بالمراحل التالية:إعداد االسترات تدرج للكلية. وقد

تم جمع البيانات الالزمة لشتى القطاعات بالكلية عن طريق االستبيانات والمقابالت واستخدام  .2

البريد االلكتروني والمالحظة وفحص المستندات لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة 

 .والتهديدات

 صياغة التقرير النهائي للتحليل الرباعي. استخدمت جلسات العصف الذهني لفريق إعداد الخطة ل .2

 تم عمل التحليل لتحديد الفجوة بين الوضع الراهن واألداء المستهدف . .6

ألستراتيجية التعليم بناًءا على التحليل الرباعي و تحديد الفجوة تم إعادة صياغة الرسالة والرؤية  .0

ة والطالب واألطراف المجتمعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون معظم، شارك بها والتعلم 

السكر ببلقاس شركة الزيوت الصابون ومرفق المياه والصرف والصرف الصحى ومصنع فى ثل مم

وهيئة األرصاد الجوية وهيئة الطاقة الذرية والمعهد القومي للقياس والمعايرة  ومصنع السماد بطلخا

لدقهلية ومعامل مركز الكلي و شركة وجههز شؤون البيئة بشرق الدلتا و مركز البحوث الزراعية با

فقد عممت على  ،حاليب قاتيلو وشركة شومان للبالسنيك وشركه الدقهلية للغزل والنسيج )دقهلتكس(

 هذه القطاعات ورقياً وبالبريد اإللكتروني، وتم االستفادة أيضاً من منتدى كلية علوم 
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وقشت مع القطاعات المختلفة في ندوة تم استنتاج الغايات العامة واألهداف االستراتيجية التي ن .5

عامة، وعممت على األطراف المجتمعية من خالل قنوات االتصال المفعلة بينهم وبين الكلية للمناقشة 

وابداء الرأي وذلك من خالل األنشطة المقترحة، لعالج نقاط الضعف ولتعزيز نقاط القوة والستغالل 

 .الفرص المتاحة ولتجنب التهديدات المحتملة

 

 SWOT analysisالتحليل الرباعى  

 والتعلم مـيــية التعلــتراتيجـاس

 أوال: التحليل الداخلي ويتمثل في 

الوزن  Strengthsنقاط القوة   

 النسبى

الوزن  Weaknessesنقاط الضعف  

 النسبى

تتمتع الكلية بوجود عدد كافى   -2

ومناسب من أعضاء هيئة التدريس 

 .تخصصاتمعظم الفى 

ية بحاجة للتوسع في الكل -2 عالى

اإلنشاءات والمباني لتنفيذ نظام 

الساعات المعتمدة والستيعاب 

ً من الطالب  اإلعداد المتزايدة سنويا

 الملتحقين بها.

 متوسط

وجود بنية تحتية جيدة للعملية  -2

 التعليمية.

هناك احتياج لمراجعة وتعديل  -2 عالى

 بعض المناهج.

 عالى

نظام جيد لممارسة األنشطة  وجود -6

لرياضية ورعاية الطالب إجتماعياً ا

 وصحياً.

الدراسية  برامجضعف كفاءة ال -6 متوسط

في تلبية االحتياجات الحقيقية لسوق 

 العمل.

 عالى

مقرر إلكترونى على  60وجود  -0

برنامج إدارة المقررات اإللكترونية 

باإلضافة إلى بعض المقررات على 

ة اقتصار أساليب التقييم المتبع -0 متوسط

للطالب على عدد محدود من 

 االختبارات.

 متوسط
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 موقع الكلية

وجود بعض القصور في توفير  -5 عالى وجود نظام شؤون طالب الكتروني  -5

 الكتب المرجعية.

 متوسط

الكلية هي األولى بجامعة المنصورة  -3

 فى تطبيق الئحة الساعات المعتمدة.

ضعف مستوى التدريب للفنييين  -3 متوسط

 سة.والعمال بالمعامل وقاعات الدرا

 ضعيف

وجود نظام فعال لإلرشاد  -9

 األكاديمي.

مازالت الكلية بحاجة إلنتاج  -9 متوسط

 العديد من المقررات اإللكترونية.

 متوسط

وجود بنية تحتية الكترونية ومكتبة  -1

 جيدة تتيح للطالب التعلم الذاتى

    عالى

 

 ويتمثل في ثانيا: التحليل الخارجي 

 

 Threatsهديدات المحتملة    الت Opportunitiesالفرص المتاحة 

تتمتع الكلية بموقع استراتيجى جيد وسطط كثافطة  -2

 سكانية وصناعية كبيرة.

 الجامعات العربية الجامعات الخاصة واستقطاب  -2

 للعمل بهالعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس 

إمكانيطططة ططططرج بطططرامج متميطططزة بمصطططروفات،  -2

 يتطلبها سوق العمل.

ى العام للطالب القادمين من التدنى العلمى في المستو -2

التعليم الثانوي وتوزيع مكتب التنسيق للطالب  ةمرحل

 معيار واحد وهو المجموع.بناء على على الكلية 

وجططود مشططروعات للتعططاون مططع وزارة التعلططيم  -6

العالي واالتحطاد األوروبطي لرفطع جطودة العمليطة 

 التعليمية

الزيادة المستمرة والمتتالية في إعداد الطالب  -6

الملتحقين بالكلية، والتي ال يقابلها زيادة في االمكانات 

 والتجهيزات.
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وجطططود جامعطططات و مطططدارس خاصطططة و مراكطططز  -0

البحوث والمعامل الطبيطة باإلضطافة إلطى  سطوق 

 عمل عربية و أفريقية للعمل .

 صعوبة معرفة االحتياجات المختلفة لسوق العمل.  -0

القططدرة علططى التعططاون و عقططد بروتططوكالت مططع  -5

 كاء لتدريب الطالب شر

  

 

مما سبق يتضح أن نقاط القوة في العملية التعليمية تفوق نقاط الضعف و الفرص المتاحة  تفوق التهديدات 

وعلى ذلك فيمكن أن تكون استراتيجية التعليم في المرحلة القادمة هي استراتيجية نمو وتوسع لكننا نفضل أن 

 ية باستراتيجية تطوير وتحسين في مجال التعليم.نبدأ في الخطة االستراتيجية األولى للكل
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 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبلي

 ألستراتيجية تعزيز و تطوير التعليم و التعلم 

Gap Analysis 

 دليل النجاح المستهدف الوضع الراهن

 .االرتباط بالالئحة الداخلية 

 .صعوبة التعديل والتغيير في المناهج 

 محدودة على النطاق الفردي. تعديالت 

  وضع نظام

للتحديث 

والتطوير 

المستمر في 

البرامج 

 التعليمية.

  إدخال تعديالت على الالئحة

تسمح بالتحديث والتطوير 

 المستمر في البرامج التعليمية.

  وجود لجنة للمناهج بكل قسم

 أكاديمي.

  إجتهادات للتعلم الذاتي محدودة على

 النطاق الفردي.

 كتاب  22366ة بها عدد مكتبة جيد

رسالة ماجستيروعدد  2212وعدد 

 رسالة دكتوراه. 301

  مادة تعليمية )باور بوينت(  56وجود

 ومقرر إلكتروني.

  ال يوجد العدد الكافي من المراجع

الدراسية للتحول من المذكرات إلى 

 المراجع.

  تعظيم دور التعلم

 الذاتي.

  استخدام المراجع

 في التدريس.

  رفع كفاءة

 عاملين بالمكتبة.ال

  وجود نظام يلزم هيئة التدريس

على تطبيق أساليب التعلم 

 الذاتي.

  وجود المراجع التدريسية بإعداد

 كافية.

  وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، من

قاعات مجهزة باألجهزة السمعية والبصرية 

 ومكتبة ومعامل افتراضية.

  وضع سياسة

للتحسين المستمر 

 في طرق التدريس.

  رفع نسبة هيئة التدريس الذين

يستخدمون التقنيات الحديثة في 

 التدريس.
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 تقنيات استخدام العديد من هيئة التدريس لل

الحديثة في التدريس، وال زال البعض يستخدم 

 الطرق البسيطة.

  تدريب هيئة

التدريس على 

استخدام التقنيات 

الحديثة في 

 التدريس.

 انع بعض الطالب يتدربون بالمص

والشركات والبعض اآلخر يتدربون 

 بالكلية.

  يقدم الطالب تقريرا عن التدريب وال

 يوجد تقييم للتدريب.

  وضع سياسة

للتعليم التعاوني 

)االستعانة 

بالمستفيدين في 

 التعليم(.

 جود آلية تلزم جميع الطالب و

على التدريب داخل وخارج 

 الكلية على العديد من المهارات.

 يم التدريب.وجود وسائل لتقي 

  التركيز على التقييم النهائي واهمال

 التقييم المستمر.

  بعض هيئة التدريس يستخدمون التقييم

 التكويني على نطاق فردي.

  تعديل أنظمة

 تقييم الطالب.

  رفع نسبة األعمال الفصلية

 وتفعيل التقييم المستمر.

  ميزانية محدودة للدعم الطالبي

عات من والخدمات المقدمة للطلبة وتبر

 القادرين.

  ازدحام اليوم باألعباء الدراسية للطالب

يجعلهم يعرضون عن األنشطة 

 الطالبية.

  تعزيز وتطوير

الدعم الطالبي 

والخدمات 

 المقدمة للطلبة

  دعم ميزانية الخدمات واألنشطة

 الطالبية.

  تنظيم الجداول الدراسية وتقليل

 العبء الدراسي.
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 يم والتعلم بكلية العلوم جامعة المنصورة :األهداف األستراتيجية للتعل

 

 الهدف األول:

 .وضع نظام للتحديث والتطوير المستمر في البرامج التعليمية 

 األنشطة:

 إنشاء لجنة لمراجعة البرامج الدراسية باألقسام. .0

وضععع يليععة لتحععديث المنععاهج بنععاءي علععى تقععارير المراجعععة ويراء الطععالب والمسععتفيدين والمت يععرات  .0

 طورات واحتياجات سوق العمل.والت

 وضع يلية للتأكد من تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج. .3

 قياس مدى تقدم البرامج المختلفة التخاذ اإلجراءات التصحيحية. .4

 

 الهدف الثاني:

 .تعظيم دور التعلم الذاتي واستخدام المراجع في التدريس 

 األنشطة:

 تروني بين الطالب وهيئة التدريس.نشر ثقافة التعلم الذاتي وااللك .0

 تشجيع هيئة التدريس على عمل مقررات إلكترونية.  .0

 تشجيع هيئة التدريس والطالب على استخدام الكتب المرجعية. .3

 

 الهدف الثالث:

 .وضع سياسة للتحسين المستمر في طرق التدريس 

 األنشطة:

 قياس فعالية  طرق التدريس الحالية. .0

 تطبيق طرق تدريس جديدة فعالة وقياس نجاحها وتعميمها.تشجيع هيئة التدريس على  .0

 الهدف الرابع:

 .)وضع سياسة للتعليم التعاوني )االستعانة بالمستفيدين في التعليم 
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 األنشطة:

 تقييم التدريب الصيفي بوضعه الحالي واقتراح التحسينات. .0

بالكليععة تتضععمن عقععد بروتوكععوالت تعععاون مععع جهععات التونيععف والمصععانع والمؤسسععات ذات الصععلة  .0

 تدريب طالب الكلية.

ي للت ذية الراجعة. .3  وضع خطة للتدريب الصيفي طبقا

 

 الهدف الخامس:

 .تعديل أنظمة تقييم الطالب 

 األنشطة: 

 تطوير أنظمة التقييم المستمر للطالب. .0

 وضع سياسة للتحسين المستمر في جودة الورقة اإلمتحانية  .0

 

 الهدف السادس:

 البي والخدمات المقدمة للطلبةتعزيز وتطوير الدعم الط 

 األنشطة:

 تطوير خطة الدعم الطالبي. .0

 تحسين مستوي المرافق بالكلية. .0

 تفعيل وتطوير األنشطة الالمنهجية. .3

 وضع خطة للتقويم الدوري للخدمات المقدمة للطالب. .4

 وضع يلية الكتشاف ورعاية الطالب المتعثرين. .5

 لمبدعين.وضع نظام لتشجيع ورعاية الطالب المتفوقين وا .6
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 9014 - 9002 بكلية العلوم جامعة المنصورة  والتعلم التعليمخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجيةال
المخاطر  مؤشرات النجاح ية التنفيذمسؤول التوقيت األنشطة األهداف االستراتيجية

 المتوقعة
ادارة 

 المخاطر

 الهدف األول:

وضع نظام للتحديث 

والتطوير المستمر في 

 ج التعليمية.البرام

لجنااة لمراجعااة الباارامج الدراسااية  إنشااا  -1
 باألقسام.

Q51 – Q34 

 وكيل شؤون الطالب
 رؤسا  األقسامو

 ومنسقي البرامج

التطوير والتحديث المستمر في البرامج 
 التعليمية

البط  في 
اجرا ات 
تحديث 
 المناهج

 

مطالبة 
الوزارة 

بالمساعدة 
في 

الموافقة 
على 

 التحديث

حااديث المناااهج بنااا   علااى وضااع يليااة لت -9
تقااااااااارير المراجعااااااااة ويرا  الطااااااااالب 
والمساااتفيدين والمتايااارات والتطاااورات 

 واحتياجات سوق العمل.
 

Q51 – Q34  يلية معتمدة لتحديث المناهج بنا   على
تقارير المراجعة ويرا  الطالب 
والمستفيدين والمتايرات والتطورات 

 واحتياجات سوق العمل.

د من تحقياق المخرجاات وضع يلية للتأك -3
 التعليمية المستهدفة للبرامج.

Q51 – Q34  يلية معتمدة للتأكد من تحقيق المخرجات
 التعليمية المستهدفة للبرامج.

قياااااى ماااادل تقاااادم الباااارامج المختلفااااة  -4
 التخاذ اإلجرا ات التصحيحية.

Q51 – Q34 .يلية لقياى مدل تقدم البرامج المختلفة 
ت تصحيحية بنا  على يلية التخاذ إجرا ا
 مدل تقدم البرامج.

 الهدف الثاني:

تعظيم دور التعلم الذاتي 

واستخدام المراجع في 

 التدريى.

نشر ثقافة التعلم الذاتي وااللكتروناي باين  -1
 الطالب وهيئة التدريى.

Q24 – Q22 وحدة الجودة 
وحده التعليم 
 االلكتروني

 وحدة التدريب
 
 

الذاتي بثقافة التعلم زيادة الوعي 
 وااللكتروني بين الطالب وهيئة التدريى.

البط  في 
استجابة 

بعض 
أعضا  
هيئة 

التدريى 
لتطبيق 
طرق 

التدريى 
الحديثة 
وااللتزام 
بالمراجع 

في 
 التدريى

التوعية 
والتدريب 
والتحفيز 

بطرق 
 عديدة

تشجيع هيئة التدريى على عمل مقاررات  -9
 إلكترونية.

Q24 – Q22  االلكترونية على موقع تنامي عدد المقررات
 الكلية كل عام.

تشاااجيع هيئاااة التااادريى والطاااالب علاااى  -3
 استخدام الكتب المرجعية.

Q21  انخفاض عدد المذكرات وارتفاع عدد
 المراجع المستخدمة في التدريى.

 الهدف الثالث:

وضع سياسة للتحسين 

المستمر في طرق 

 التدريى.

 Q22 طرق التدريى الحالية. فعالية قياى  -1

 
ون ؤوكيل الكلية لش
 الطالب

 وحدة الجودة

 الدراسة معتمدة

تشجيع هيئاة التادريى علاى تطبياق طارق  -9
تاااادريى جدياااادة فعالااااة وقياااااى نجاحهااااا 

 وتعميمها.

Q24 – Q22  لتشجيع هيئة التدريى على  وجود يلية
 تطبيق طرق تدريى جديدة فعالة.
 وجود طرق تدريى جديدة فعالة.

 الهدف الرابع:

ع سياسة للتعليم وض

التعاوني )االستعانة 

 بالمستفيدين في التعليم(.

تقياااايم التاااادريب الصاااايفي بوضااااع  الحااااالي  -1
 واقتراح التحسينات.

Q32 – Q31 

 عميد الكلية
وكيل الكلية لشؤون 

 خدمة المجتمع
 وحدة التدريب
 وحدة الجودة

رفض  مقترح التحسينات بالتدريب الصيفي
بعض 

الشركات 
المشاركة 

ريب في التد
الصيفي 
 للطالب

البحث عن 
مزيد من 
الشركات 
للمساهمة 

في  
التدريب 
الصيفي 
 للطالب

عقد بروتوكوالت تعاون مع جهات التوظياف  -9
والمصااانع والمؤسسااات ذات الصاالة بالكليااة 

 تتضمن تدريب طالب الكلية.

Q21 – Q13  بروتوكوالت التعاون مع جهات التوظيف
 لكليةوالمصانع والمؤسسات ذات الصلة با

وضااع خطااة للتاادريب الصاايفي طبقااا  للتاذيااة  -3
 الراجعة.

Q24 – Q23 معتمدة خطة للتدريب الصيفي 

 الهدف الخامى:

تعديل أنظمة تقييم 
 وكيل شؤون الطالب Q53 تطوير أنظمة التقييم المستمر للطالب. .1

رؤسا  األقسام و

ضعف  للطالب. أنظمة معتمدة للتقييم المستمر
استجابة 

التدريب 
سياسة معتمدة للتحسين المستمر في جودة  Q61 – Q54وضااع سياسااة للتحسااين المسااتمر فااي جااودة  .9 والتوعية
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 العلمية الورقة اإلمتحانية  الطالب.
 وحدة الجودة

بعض  الورقة اإلمتحانية
أعضا  
هيئة 

 التدريى

 الهدف السادى:

تعزيز وتطوير الدعم 

الطالبي والخدمات 

 المقدمة للطلبة.

 Q62 –Q61 خطة الدعم الطالبي. تطوير -1

 عميد الكلية
 وكيل شؤون الطالب

رؤسا  األقسام و
 العلمية

وكيل الكلية لشؤون 
 خدمة المجتمع

 

ضعف  معتمدة خطة الدعم الطالبي
الدعم 

المخصص 
من 

الجامعة 
للدعم 
 الطالبي

فتح 
مصادر 
جديدة 
للدعم 

الطالبي 
مثل 

 التبرعات

 مستوي المرافق بالكلية تحسن  Q62 – Q31 تحسين مستوي المرافق بالكلية. -9

 تزايد األنشطة الالمنهجية Q52 تفعيل وتطوير األنشطة الالمنهجية. -3

وضع خطة للتقويم الدوري للخادمات المقدماة  -4
 للطالب.

Q54 – Q53  خطة معتمدة للتقويم الدوري للخدمات
 المقدمة للطالب

وضاااااع يلياااااة الكتشااااااف ورعاياااااة الطااااااالب  -5
 رين.المتعث

Q61 –Q54  يلية معتمدة الكتشاف ورعاية الطالب
 المتعثرين

وضااااااع نظااااااام لتشااااااجيع ورعايااااااة الطااااااالب  -6
 المتفوقين والمبدعين.

Q61 –Q54  نظام معتمد لتشجيع ورعاية الطالب
 المتفوقين والمبدعين
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