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 األهداف

  الرئيسية

 

المخرجات 

 االنشطة الرئيسية المحددة

 

مؤشرات 

ة النجاح)قابل

 للقياس(

مسئولية 

 التنفيذ
مسئول 

 المتابعة

 

نسبة 

االنجاز 

 المخطط %

 

نسبة االنجاز 

 المتحقق %

مبررات عدم االنجاز 

الكامل لمخطط )ان 

وجد ( واجراءات 

 التصحيح

1. 
هاز 

ج
ت ال

هارا
تنمية م

ى
الدار

ا
 

تطوير 

القدرة 

 المؤسسية

تحديد التوصيف  .1

الوظيفى لجميع قيادات 

وموظفى االدارات بالكلية 

بما يحقق االهداف 

 االسترتيجية.

 وجود التوصيف

في المكاتب 

 اإلدارية

 عضاء الهيكلإ

التنظيمي 

ووحدة ضمان 

 الجودة

%111 إدارة الكلية  
 

011%  
--- 

وضع خطط تدريبية للقيادات  .2

االكاديمية على اساليب 

االدارة الحديثة يشارك فيها 

خبراء متخصصون فى 

 والتخطيط. االدارة
 

تتوافر خطة 

 للتدريب و لكن

ذ كل مل تفيتلم يك

الورش لهذا 

 العام

وحدة ضمان 

 الجودة

 وحدة التدريب

 بالكلية

 إدارة الكلية
17%  ---- 

ة لم يتم التدريب بصور
 منتظمة و ذلك يرجع الى

 جائحة كورونا

2. 
جة 

برم

ل 
عما

ال
ا

الدارية.
ا

استخدام النظم االلكترونية  .1 

المعامالت بين النجاز جميع 

ادرات الكلية واعضاء هيئة 

التدريس والطالب عبر 

 شبكة االنترنت.

مخاطبات و 

مراسالت 

 الكترونية.

وجود قاعدة 

يةبيانات الكترون  

 مكتب العميد

وحدة االرشاد 

 االكاديمي

% 71 ادارة الكلية،  01%  
عدم استكمال المشروع 

 من قبل الجامعة
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تحديث قاعدة البيانات  .2

لمساعدة االدارة فى بالكلية 

عملية اتخاذ القررات 

 الصائبة.

 ملف الكترونى و

اخر ورقى 

 يتضمن سجالت

 المستفيدين

ة االقسام العلمي

مركز الخدمة 

 العامة 

وحدة متابعة 

 الخريجين

الشئون 

 االدارية

خدمة ادارة 

المجتمع 

ةوتنمية البيئ  

 رؤساء االقسام

 العلمية

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

 المجتمع

 امين الكلية

111%  --- --- 

تطوير وتحديث ادارة شئون  .3

الطالب لسرعة انجاز 

عمليات القبول والتسجيل 

 واإلرشاد الطالبى.

ية ملفات إلكترون

 وورقية لسجالت

 الطالب

ادارة شون 

الطالب ووحدة 

االرشاد 

 االكاديمى

وكيل الكلية 

 لشئون الطالب
111%  01%  

 ضعف شبكة االنترنت

ة عملي للجامعة لتسهيل

 التسجيل

وضع خطط تدريبية لجميع  .4

 الموظفين والفنيين بالكلية.
 سجالت التدريب

 بوحدة التدريب

ووحدة ضمان 

 الجودة

 وحدة التدريب

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

ةوشئون البيئ  

111%  %111 --- 

3. 
ظة 

حاف
والم

ث 
حدي

والت
جديد 

الت

حتية للكلية
ى البنية الت

عل
الصيانة اجراء عمليات . 1 .1 

الدورية المستمرة لمرافق 

ومبانى الكلية بدرجة عالية من 

 الجودة

تدوين ما تم 

 له عمل صيانة

بجميع إدارات 

 ووحدات الكلية

ةالورش الفني  

مركز الخدمة 

 المجتمع

 أمين الكلية
 وكيل الكلية

لشئون خدمة 

المجتمع 

ئةوشئون البي  

101%  18%  
تعطل بعض اعمال 
وار الصيانة فى بعض االد

 نظرا لجائحة كورونا

تطبيق النظم المتبعة دوليا فى . 2 .2

التعامل مع مخلفات المعامل من 

 حيث عمليات التخلص والتدوير.

وجود آلية 

تفصيلية 

للتخلص من 

 النفايات

ةاالقسام العلمي  

وحدة ادارة 

االزمات 

 والكوارث

 

 األقسامرؤساء 
 العلمية

 وكيل الكلية

لشئون خدمة 

المجتمع 

ئةالبيوشئون   

101%  81%  

 التعثر في التعاقد مع
 هيئات تختص بالتعامل

و  مع  مخلفات المعامل
االكتفاء بالتعاون مع 
محرقة كلية الطب 

للتخلص من النفايات 
 البيولوجية
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4. 
ن 

ضما
ومية ل

هيئة الق
ل ال

ن قب
عتماد الكلية م

ا
ودة التعليم 

ج
 

عتماد.
ال
وا

 
 

االستمرار في تطبيق المعايير  .1

للهيئة القومية لضمان األكاديمية 

 جودة التعليم.

مراجعة 

المقررات 

الدراسية دوريا 

م بمجالس األقسا

ووحدة ضمان 

 الجودة

 ةاألقسام العلمي

–  

وحدة ضمان 

 الجودة

ةاألقسام العلمي  011%  011%  --- 

تفعيل اآلليات واللوائح  .2

على استمرارية  للحفاظ

 الجودة.

تقارير معتمده 

للمراجعات 

 الداخلية

محاضر 

اجتماعات 

يذي الفريق التنف

لوحدة الجودة 

قررات مجالس 

 ادارة الوحدة 

قرارات مجالس 

 األقسام
اللجان  قرارات

المنبثقة من 

 مجلس الكلية

مجلس  قرارات

  الكلية

الكلية  عميد  

   وكالء الكلية
مرؤساء االقسا  

وحدة ضمان 

 الجودة

%011 إدارة الكلية  011%   
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 الرئيسيةاألهداف 

 

 

 

 المخرجات المحددة
 االنشطة الرئيسية

 

 

مؤشرات 

نجاح )قابلة 

 للقياس(

مسئولية 

 التنفيذ
مسئول 

 المتابعة

   

نسبة 

االنجاز 

المخطط 

% 

 

 

نسبة 

االنجاز 

المتحقق

% 

مبررات 

عدم االنجاز 

الكامل 

لمخطط )ان 

وجد ( 

واجراءات 

 التصحيح

0-
ستمر

وير الم
ط

الت
 

ت العملية 
للمقررا

ظرية
والن

 

التميز في 

العملية التعليمية 

طبقا للمعايير 

االكاديمية 

القومية 

 والعالمية

مراجعة وتعديل  .1

واضافة موضوعات 

جديدة بالمقررات 

 الدراسية.

وجودة ملف 

المقرر وكتب 

توصيف وتقرير 

 للبرامج الدراسية

لجان البرامج 

 التعليمية

 األقسامب

مجالس 

 األقسام
111% 111% --- 

دراسية إنشاء برامج  .2

جديدة تتواكب مع 

احتياجات سوق 

 العمل.

كشوف بأسماء 
الطالب الملتحقين 
بالبرامج الجديدة 

و تقارير 
 للمقررات

لجان البرامج 

 التعليمية
  األقسامب

مجالس 
 األقسام

 إدارة الكلية
 

111% 111% ---- 

االعتماد فى التدريس 
على الكتب والمراجع 

العلمية المجازة من دور 
العلمية النشر 

 المتخصصة.

إستبيان أداء 
سجالت  -المقرر

 المكتبة
لجان البرامج 

 التعليمية
 األقسامب

 

رؤساء 

االقسام 

 العلمية

 وكيل الكلية

  للدراسات

111% 011% --- 

استكمال تطوير وتحديث 
معامل الكلية باألجهزة 
والتقنيات الحديثة بما 
يتواكب مع المستجدات 

 التكنولوجية.

وجود أجهزة 
 بالمعامل

ادرة التوريدات 
 العلميةاألقسام 

 إدارة الكلية
111% 

 

ضعف  81%
 الميزانية
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استكمال نشر المقررات 
الدراسية الكترونياً على 

 شبكة االنترنت.

وجود بيان بعدد 
المقررات 
 اإللكترونية

وجود مخاطبات 
لتفعيل المقررات 

 االكترونية

 األقسام العلمية
وحدة التعليم 
اإللكتروني 

 بالجامعة

 إدارة الكلية
111% 111% 

تم رفع جميع 
المقررات 

على منصة 
الكلية 

 االكترونية
 

تطوير اساليب التدريس  
 وااليضاح

وجود أساليب 
التدريس بقاعات 
التدريس النظرية 

 والعملية

 التوريدات 
 الخدمات الفنية

 إدارة الكلية
111% 111% 

تم التدريس 
عن بعد 

باستخدام 
برنامج 

ميكروسوفت 
تيم و برنامج 
الزووم و ذلك 
للتعامل مع 
االجراءات 
االحترازية 

المترتبة على 
جائحة 
 كورونا

.رفع كفآءة 0

التميز لدى أعضاء 

 هيئة التدريس

وضع الخطط التدريبية 
لتنمية القدرات التدريسية 
والبحثية ألعضاء هيئة 

 التدريس

كشوف حضور 
الدورات 

التدريبية و ما تم 
من الخطة انجازه 

 التدريبية

 وحدة التدريب

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

المجتمع 
 وتنمية البيئة

111% 81% 

تعطلت بعض 
الدورات 

نتيجة جائحة 
 كورونا

وضع آليات لقياس 
مردود دورات التدريب 

علي أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة لضمان 

 الفاعلية.

  اتإستبيان
 وتقارير الدورات

 التدريبوحدة 
 

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

المجتمع 
  وتنمية البيئة

00% 00% 

ضعف 
مساهمة  

الفئات 
المستهدفة في 
اإلشتراك في 
 برامج الجودة 

تحفيز أعضاء هيئة 
التدريس على المشاركة 

فى المؤتمرات 
العلميةالعالمية والمحلية 
 وتبادل الزيارات العلمية.

قرار زيادة 
نصيب عضو 

التدريس هيئة 
لحضور 

المؤتمرات و 
زيادة الدعم 

 المادى

 ادارة 
 العالقات الثقافية

وكيل الكلية 
لشئون 

الدراسات 
 العليا

111% 01% 

تعطلت الكثير 
من 

المؤتمرات 
نتيجة جائحة 

 كورونا
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تطوير إدارة رعاية 

الشباب بالكلية 

وتوفير الموارد 

المالية لألنشطة 

 الطالبية.

تقارير باالنشطة 
 الطالبية

اداره رعاية 
 الشباب 

 
وكيل الكلية 

لشئون 
التعليم 
 والطالب

011% 111% --- 

7-
  

ب.
ال

ط
والثقافية لل

ت العلمية 
تنمية القدرا

 

تطوير وتحديث خطط 
النشاط الطالبى )العلمية 

والثقافية، الفنية، 
 الرياضية، االجتماعية(.

تقارير باالنشطة 
 الطالبية

ومهام لجنة  
 البرامج

اداره رعاية 
 الشباب 

 
وكيل الكلية 

لشئون 
التعليم 
 والطالب

111% 111% ---- 

نشر ثقافة الجودة بين 
طالب الجامعة عن طريق 

تدريس مقرر خاص 
بثقافة الجودة علي أن 
يكون ضمن متطلبات 

 الجامعة.

تضمين مقرر 
ثقافة الجودة 
ضمن الالئحة 
 الدراسية للكلية

  االقسام العلمية

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

%111 111% ---- 

ضرورة اإلهتمام بالطالب 
المتميزين علميا عن 

طريق وضع خطة سنوية 
إلشراكهم فى المسابقات 

والنشاطات العلمية 
والثقافية االقليمية 

 والدولية.

تقرير من رعاية 
الشباب عن 

اشتراك عدد من 
الطالب في 
 -المسابقات

حصول الطالب 
 جوائز

إدارة رعاية 
 الشباب

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

111% 81% 

تعطل 
المسابقات 

نتيجة جائحة 
 كورونا
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وضع خطط لرفع 
المستوى العلمي للطالب 
المتعثرين دراسيا وإيجاد 
حلول لمشاكلهم الدراسية 

 واالجتماعية.

وجود الية لدعم 
 الطالب المتعثرين

المرشدين 
  -األكاديمين

 رعاية الشباب

األقسام 

 العلمية
 وكيل الكلية

لشئون 

التعليم 

 والطالب

111% 111% 

تم التعامل من 

الطالب 

المتعثرين هذا 

العام 

الكترونيا و 

اتاحة الفرصة 

للطالب 

للتواص مع 

اعضاء هيئة 

التدريس و 

اعادة فرص 

تحميل 

االبحاث 

المؤهلة 

للنجاح مما 

أدى الى 

ارتفاع نسب 

النجاح هذا 

 العام

توعية الطالب بأهمية 
إختيار التخصص 

المناسب لقدراتهم العملية 
 الفردية.

وجود الية 
لتوعية الطالب 
بأهمية اختيار 

اللقاء  -التخصص
السنوى مع 
 الطالب الجدد

  -إدارة اكلية  
 -وحدة اإلرشاد
المرشديين 

 ين ماألكادي

  -إدارة اكلية 
وحدة 
 اإلرشاد

111% 111% ---- 

 
إلنشاء وضع خطة 

قاعات ومعامل 

 .دراسية جديدة

وجود خطة 

 لمبني جديد

 

 إدارة الجامعة

 إدارة الكلية
 إدارة الكلية

 

81% 
 

31% 

عدم ورود 

التمويل 

 المطلوب
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اإللتزام بالمعايير العالمية 
فى النسبة العددية بين 
أعضاء هيئة التدريس 
والطالب فى العملية 

 التعليمية.

 توضحوثيقة 
النسبة وحدة 
 ضمان الجودة

 إدارة الكلية 
وحدة ضمان 

 الجودة

 إدارة الكلية 
 

 
111% 
 
 

111% --- 

تقسيم الطالب إلى 
مجموعات دراسية 
صغيرة بحيث يتم 

التواصل الفعال مع عضو 
 .هيئة التدريس

الجدول الدراسي 
وحدة ضمان  -

 الجودة

لجان الجداول 
 باالقسام

رؤساء 
 األقسام
 العلمية

111% 111% 

تم تنفيذ خطة 
التباعد و 
االجراءات 
االحترازية 

المتبعة لتجنب 
خطر جائحة 

 كورونا

0-
 

ظة 
حاف

والم
ي 

طن
و
ء ال

النتما
ق قيم ا

وتعمي
تنمية 

ع.
جتم

صيلة للم
أل
والقيم ا

ئ 
ى المباد

عل
 

تنظيم لقاءات ثقافية مع 
قادة الفكر والعلم 

 المرموقين بالمجتمع.

سجالت 
بالحضور وتغذية 

 راجعة

الكلية، ادارة 
الوحدة اإلدارية 

 المجتمع لخدمة

الكلية  وكيل
 لخدمة

 المجتمع
71% --- 

لم تتم 
اللقاءات 
تنفيذا 

لالجراءات 
االحترازية 

لجائحة 
 كورونا

تحفيز إشتراك الطالب فى 
المعسكرات والندوات 

 الجامعية.

سجالت 
 بالحضور

ادارة رعاية 
الشباب، الوحدة 
اإلدارية لخدمة 

 تمعالمج

الكلية وكيل 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

الكلية  وكيل
 لخدمة

 المجتمع

111% 01% 

الميزانية و 
 الئحة الكلية
و جائحة 
 كورونا

إشتراك الطالب فى 
 معسكرات إعداد القادة.

سجالت 
 بالحضور

 تغذية راجعة

 اتحاد الطالب
ادارة رعاية 

 الشباب

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
  والطالب

111% 01% 

الوقت ضيق 
نتيجة 

الدراسة بنظام 
الساعات 
 المعتمدة

و جائحة 
 كورونا
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األهداف 

ةالرئيسي  

 
 
 

المخرجات 

 المحددة
االنشطة 

 الرئيسية

 
مؤشرات 

نجاح 

)قابلة 

 للقياس(
 مسئولية

 التنفيذ

 
 
 

مسئولية 

 المتابعة

 

از نسبة االنج

 المخطط %

از نسبة االنج

 المتحقق%

مبررات عدم االنجاز الكامل لمخطط 

 )ان وجد (واجراءات التصحيح 

0
1

- 
ج 

شاءبرام
ث وان

حدي
طويروت

ت

جديدة
عليا

ت 
سا

درا
. 

تطوير 

منظومة 

البحث 

 العلمي

تحديد النقص  .1

فى التخصصات 

البحثية 

 الحديثة.

اعتماد 
مجالس 
األقسام 
والكلية  
دة كتيبات جدي
 ان وجدت

لجان 
الدراسات 

العليا 
باالقسام 
 ومجالس
 االقسام

وكيل الكلية 

للدراسات 

 االعلي
111%  01% ئحه الجديدهالبدء اعداد ال   

مخاطبة البعثات  .2

إلعادة ترتيب 

األولويات فى 

نظام البعثات 

الخارجية 

واإلشراف 

المشترك 

والمهمات 

 العلمية.

 مخاطبات
العالقات 

 الثقافية
وكيل الكلية 

ايللدراسات العل  
111%  14%  

 ثبات

بالوزارةالخطط البحثية   
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توجيه طالب   .3

الدراسات العليا 

نحو اجراء البحوث 

التطبيقية 

والتكنولوجية ذات 

العائد اإلقتصادى 

وتنمية المجتمع 

والمحافظة على 

 البيئة.

خطة بحثية 

ان بي -للكلية

ت بالتسجيال

وكيل  –

الكلية 

للدراسات 

االعلي  

 أعضاء هيئة

 التدريس
 مجالس االقسام

 وكيل الدراسات

111%  

 
01%  النقص في األجهزة الحديثة 

0
0

-
 

حثية بالكلية
طويرالمعامل الب

ت
 

وضع خطة لتزويد 

المعامل البحثية 

بأحدث تقنيات 

 البحث العلمى 

توافر 

المعامل 

 البحثية

 وكيل الكلية

للدراسات 

 – العليا

االقسام 

 العلمية.

وكيل الكلية 

ياللدراسات العل  
111%  31% مي.العلضعف الميزانية المخصصة للبحث    

إنشاء مراكز بحثية 

تنافسية 

متخصصة 

 ومتميزة.

مخاطبة 

االقسام 

 العلمية

ة وكيل الكلي 

للدراسات 

 العليا
 عميد الكلية

111%  

 

 

 

1%  
ية التنافسيةلبحثاالمكانات اضعف   

تعزيز الشراكة  -01
العلمية والتعاون 

الدولى فى 
مجاالت البحث 

 .العلمى

توقيع االتفاقيات  .1

المراكز العلمية مع 

العلمية البحثية 

العالمية 

المتخصصة 

 .والمتميزة

وجود الية 

لتفعيل 

 االتفاقيات

ةاقسام الكلي  
العالقات 

 الثقافية

%111 عميد الكلية  41%  
 تفعيل االتفاقيات محدود
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تشجيع أعضاء  .2

هيئة التدريس على 

التقدم بمشاريع 

بحثية للجهات 

المانحة داخليا 

وخارجيا للحصول 

التمويل على 

 الالزم.

زيادة عدد 

المشاريع 

 البحثية

العالقات 

 الثقافية
وكيل الكلية 

االدراسات العلي  

 
111%  

 
111%  -- 

اإلهتمام بمجلة  

الدلتا للعلوم التى 

تصدرها الكلية 

ووضعها فى 

مصاف المجالت 

العلمية العالمية 

المتخصصة للنشر 

 .العلمى

وجود 

 -مخاطبات 

وجود 

إصدارات 

الكترونية 

ة حديثة للمجل

وجود الية 

 لالشتراك

االلكتروني 

في قواعد 

البيانات 

 العالمية

هيئة اصدار 

 المجلة
وكيل الكلية 

االدراسات العلي  
111%  13%  

ن عدم ادراج المجلة فى قائمة البحوث للجا -

 الترقية

 تنمية -13
روح وثقافة 

فريق العمل 

البحثى لدى 

 أعضاءهيئة

 .التدريس

ئة تحفيز اعضاء هي

التدريس على 

اجراء البحوث 

المشتركة بين 

التخصصات 

 المختلفة. توسعة

التعاون فى مجال 

البحث العلمى مع 

الشركاء 

 المجتمعيين

وجود خطة 

ة بحثية موثق

للتعاون 

ن البحثي بي

ن االقسام وبي

المجتمع 

 الخارجي

 وكيل الكلية

الدراسات 

 -العليا

األقسام 

 العلمية

وكيل الكلية 

االدراسات العلي  
111%  111%  --- 
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 األهداف اإلستراتيجية

 

المخرجات 

ةاالنشطة الرئيسي المحددة  

 

مؤشرات 

نجاح)قابلة 

 للقياس(

مسئولية 

 التنفيذ
 مسئولية

 المتابعة

 

ز نسبة االنجا

 المخطط%

 

 نسبة االنجاز
 المتحقق%

مبررات عدم 
االنجاز الكامل 
لمخطط )ان 

وجد(واجراءات 
 التصحيح

0
1

.
ح 

تنميةرو
ى 

جتمع لد
خدمة الم

وثقافة 

ب
ال
ط
س وال

هيئة التدري
ء 

ضا
ع
ا

. 

تعزيز المشاركة 

المجتمعية 

وتنمية البيئة 

 المحلية

 
تعزيز سبل التعاون مع 
الشركاء المجتمعيين فى 
عمليات البحث والتطوير 

 لخدمة البيئة.

محاضر مجلس 
 الكلية بمشاركة
اعضاء من 
المجتمع 
 الخارجي

بروتوكالت 
 تعاون واتفاقيات

 مكتب العميد
الوحدة 

اإلدارية لخدمة 
 المجتمع

 عميد الكلية

 وكيل شئون
 البية

%011 

 

 

%011 
--- 

إنشاء لجنة استرشادية 

لإلتصال المجتمعى داخل 

 الكلية.

مخاطبات 
للمجتمع 
 -الخارجي  
محاضر 

 اجتماعات اللجنه

وحدة خدمة 
 المجتمع 
وحدة ضمان 
 الجودة

%011 عميد الكلية  011%  --- 

تنظيم برامج للعمل  .1
التطوعى يشارك فيها 
الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس.

سجالت 
بالحضور 
 استبيانات

الوحدة 
اإلدارية لخدمة 

 المجتمع

 وكيل شئون
 البية

011%  21%  
ضيق وقت الدراسه 

بنظام الساعات 
 المعتمده

0
2

ظيم 
.تع

همة الكلية 
سا

م

ت 
شارا

ست
ال
ى ا

ف

العلمية 

خدمةالبيئة
و

العلمية تسويق البحوث  .1 

التطبيقية ألعضاء هيئة 

التدريس للشركاء 

 المجتمعيين.

اعتماد انشاء  -
وحدة تسويق 

 البحوث للخدمات
المجتمعية و 

ميةالبرامج التعلي  
ندوة تقليل  -

الفجوة بين 
الصناعة و 

وحدة تسويق 
 البحوث

 

الكليه عميد  

 
011%  01%  

ضعف المشاركة 
ورجال المجتمعية 

 األعمال
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البحث العلمى: 
 آفاق و تحديات

تطوير دور مركز  .2
الخدمة العامة بالكلية 
والوحدات التابعة )دليل 
الكلية العلوم للخدمات 
المجتمعية والوحدات 

 ذات الطابع الخاص(.

موافقة مجلس 
الكلية بتاريخ 

 5108اغسطس 
على توصيات 
تقرير وحدة 

ضمان الجودة 
بزيادة الخدمات 
المقدمة و زيادة 

عالن عنهااال  

الخدمة  مركز
الوحدة  العامه

اإلدارية لخدمة 
 المجتمع

ة وكيل الكلي

لشئون 

خدمة 

المجتمع 

وتنمية 

 البيئة

101%  101%  --- 

تحديد ومعرفة 

المشكالت البيئية 

للمجتمع المحيط 

 )محافظات وسط الدلتا(

استبيانات 

الوحدة  وتغذية راجعه

األدارية 

لخدمة 

 المجتمع 

ة وكيل الكلي

لشئون 

خدمة 

المجتمع 

وتنمية 

 البيئة

111%  01%  --- 

وضع خطة إلتاحة  .3

الفرصة للشركات لعمل 

معارض ألنشطتها 

 ومنتجاتها بالكلية
 

دهاتفاقيات معتم  

الوحدة 

األدارية لخدمة 

 المجتمع

 وكيل الكلية

 لشئون خدمة

المجتمع 

ئةوتنمية البي  

111%  01%  
عدم إقبال الشركات 
علي اإلستثمار في 

العلمىمجال البحث   

0
0

ق 
طبي

.ت

المعاييرالعالم

ظ 
حفا

يةلل

ى 
عل

خل 
البيئةدا

ت 
حدا

و

ومعامل 

الكلية
.

تطبيق المعايير المتبعة  

عالميا فى التعامل مع 

المخلفات الكيميائية 

والبيولوجية من حيث 

عمليات التخلص 

 والتدوير.

 تقارير ومحاضر

وحدة ادارة 
األزمات 
 –والكوارث 

ةاألقسام العلمي  

رؤساء 

 االقسام

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

101%  18%  

ع التعثر في التعاقد م
امل هيئات تختص بالتع

  مع  مخلفات المعامل
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إنشاء نظام إلستيفاء 

بيانات األمان للمواد 

المعملية وقواعد تخزين 

المواد الكيميائية والعينات 

 البيولوجية.

 

 تقارير ومحاضر

 ةالعلمي األقسام
وحدة إدارة -

األزمات 
 والكوارث

 وكيل الكلية

 لشئون خدمة

المجتمع 

ئةوتنمية البي  

101%  01%  --- 

0
0

.
ت 

ن وآليا
جي

خري
متابعةال

صل الفعال معهم
التوا

. 

تنظيم ملتقى توظيفى 

 للخريجين.
 تقارير 

 استبيانات
وحده متابعه 

 الخريجين 
كيل الكلية و

لشئون خدمة 

المجتمع 

 ئةوتنمية البي

011%  011%  

--- 

إنشاء قاعدة بيانات خاصة 

بالخريجين ونشرها على 

 شبكة المعلومات الدولية.

الموقع 
االلكتروني 

 للوحدة والكلية
وحده متابعه 

  الخريجين

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 يئةوتنمية الب

101%  91%  --- 

تنظيم دورات علمية 

وتدريبية متخصصة 

لالرتقاء بمستوى 

 الخريجين.

كشوف 

بالحضور، تغذية 

 راجعه

وحده متابعه 

  الخريجين

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

101%  01%  
لم تتم نظرا لجائحة 

 كورونا
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األهداف 

ةالرئيسي  

المخرجات 

 المحددة

 االنشطة الرئيسية

 

مؤشرات نجاح 

يذمسئولية التنف )قابلة للقياس(  
مسئول 

 المتابعة

 

نسبة االنجاز 

 المخطط%

 

نسبة 

االنجاز 

 المتحقق%

مبررات عدم 

االنجاز الكامل 

لمخطط )ان 

وجد(واجراءات 

 التصحيح

- 
زيادة الموادر المالية للكلية

 

تنمية الموارد 
ةالذاتية للكلي  

قية تحديث وحدة التحاليل الدقي .1
ة باألجهزة والتقنيات الحديث

اإلستشارات للمساهمة فى 
.العلمية والتحاليل المعملية  

 خطة تطوير معتمدة
وحدة التحاليل  مدير

 الدقيقة

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية

 البيئة

 

101%  21%  الدعم المادي 

وضع خطة لتنمية الموارد 
.الذاتية بالكلية  

 خطة تطوير معتمدة

 الوحدة الحسابية 
 مركز الخدمة العامة

التنفيذية )اللجان 
 للبرامج الخاصة(

%01 011% عميد الكلية  تفعيل الخطة كاملة 

 

ةعميد الكليقائم بعمل                         مدير وحده ضمان الجوده                                            

أحمد عبد العظيم السباعىا.د.  

 

 ا.د محمد محمود حمدى
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