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يعيش العالم من حولنا اآلن فى قرية صغيرة يحكمها قواعدد جديددة فمدا كدان موجدود مدن بيئدة الت كدد  

تحددوا الددى بيئددة عددد  الت كددد حينمددا تغيرايندداب الحيدداة مددن البسدداةة والهدددو   لددى السددرعة  والددرك  

اإلنجدا  لمالحنة المتغيرات. وقد أدى ذلك  لى اتسداب الفجدوة بدين المسدتهدل والواقدصو وقىدور فدى 

والنددددرات وحجدددم وسدددرعة اإلسدددتجابة للتغيدددرات. لددد ا أصدددبو لندددا   دددرورة للتخطدددي  والتخطدددي  

 اإلستراتيجى على وجة الخىوص.

فالتخطي  يساعد على عمل تحليل للحا ر ورسم الو ص المستهدل من خالا تىميم رؤى وا دحة  

الزمندى وتحديدد المسدالياتو  للمستنبل لتحنيق األلدال المرغوبة بفاعلية وفنا لألولويدات والجددوا

أمددا التخطددي  األسددتراتيجى فيتميددز مددن حيددل الملددمون والمسددئولية والبعددد الزمنددى و فهددو يسددعى 

لتحنيق الموائمة بين موارد و مكانات الماسسدة وبدين قدوى البيئدة المحيطدة فدى محاولدة ل سدتغالا 

  .األمثل للفرص وتجنب التهديدات فى البيئة المحيطة لسد فجوة األدا

ولند حان الوقت ألن نستعد للمستنبل من خالا تخطي  استراتيجى فيتحدوا الو دص الحدالى مدن بيئدة  

عد  ت كد الى بيئة اقرب ماتكون لبيئة ت كدد بماداركة كدل فئدات المن ومدة ممدا يوحدد الجهدود ويددعم 

ةندة لكدل افدراد األدا  واإلنجا  ويعلد المعتندات والنيم الماتركة و يزيد من اواصر اإلنتما  والموا

المن ومة و يمانا ب لمية دور التخطي  اإلستراتيجى فند تلافرت كل الجهدود والتوجهدات والمتمثلدة 

للدمان جدودة التعلديم و الت لدل فى الحكومدة و ارة التعلديم العدالى والبحدل العلمدى والهيئدة النوميدة 

لتعليم العالى كلبنة أولدى كجهة اعتماد نحو  رورة وجود خطة استراتيجية لكل ماسسات الالعتماد 

 لدعم متخ ى النرار.

وقد فدر  التندد  التكنولدوجى وجدود  فدى مجداالت التنميدة المختلفدة و ادت المادكالت البيئيدة التدى  

انعكست سلبياتها على المجتمص مما دفص العالم عامة  لى الن ر فيها لتفادى آثارلا حفاظاً على البيئدة 

حة اإلنسدان وقدود تلدك التنميدة و وتحولدت الدراسدات البيئيدة عدن وحماية لها من التلوث وعناية بىد

 مفهو  الرفالية  لى الدراسات األساسية واللرورية للفرد والمجتمص.

 

 مـنـدمـــــة
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ويعد معهد الدراسات والبحوث البيئية ك حد وحدات التميز بجامعة مديندة السداداتو وقدد حىدل علدى  

ب التطدوير المسدتمر والت ليدل لالعتمداد حىدل علدى مادروكمدا ماروب إلناا  ن ا  داخلى للجودة. 

CIQAP   ومددن ألددم مخرجددات الماددروب لددو 5/0/5100جنيددب بتدداري   0025111بتمويددل قدددر

وجود خطة استراتيجية لب كإةار عمل لحل من ومة  مان الجدودة والتالدل ل عتمداد الندومى ومدن 

 ثم األعترال اإلقليمى والدولى ب ناطة المعهد.

 ى حجر األساس و اللبنة األولى لبنا  الماسسة الناجحة المتميزة  ل   الوثينة الهامة ل 
 

 

 

 

 

 

 

 و اهلل ولي التوفيق

 

تحية تندير و جالا و عرفان لكل من أسهم وب ا الجهد والوقت فى 

  عداد و صياغة و كتابة و مراجعة وثينة الخطة

 جامعة مدينة السادات –لمعهد الدراسات والبحوث البيئية 

 5102-5151 
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 البريد اإللكتروني رقم التليفون المهمة الوظيفة االســم  

 mobarak.aly@esri.usc.edu.eg 101001035010 رئيساً  عميد المعهد أ.د/ مبار  حسانى على محمود 0

وكيل الدراسات العليا  د/ محمود سعد أبو سكين 5

 والبحوث
.m.abousekken@esri.usc.edu 1013550005 علواً 

eg 

ل شئون خدمة وكي د/ ممدوح محمد السعيد عرفة  0

 المجتمص
mamdouh.arafa@esri.usc.ed 10110501000 علوا

u.eg 

 n.elbatanony@esri.usc.edu.eg 2000202/100 علواً  رئيس قسم التنمية د/ نادية حامد البتانونى 0

 omar.tamam@esri.usc.edu.eg 10112022050 علوا  رئيس قسم المسوح د/ عمر احمد تما   2

-mohamed.el  علوا ريس قسم التنويم  د/محمد احمد الحويطى  3

howeity@esri.usc.edu.eg 

 مان مدير وحدة  وليد محمد محمد بسيونى د/  0

 الجودة
  walid.basyone@esri.usc.ed  منسناً 

وحدة  نائب مدير أمانى محمد عبد العاا د/ 0

  الجودة
 amany.rezk@esri.usc.edu.eg -10111233030 منسنا

 مان مركز دارة/مدير  الىفا د/ ماجدة محمد رفعت أبو 0

 الجودة بالجامعة 
magda.aboelsafa@esri.usc.ed 3250000/101 علواً 

u.eg   

mohammad.elshennawy@esr 0000030/101 علواً  مدرس د/ محمد عبد الحميد الاناوى 01

i.usc.edu.eg 

 ;reda.elsaid@esri.usc.edu.eg 5000305/101 علواً  مدرس د/ ر ا السعيد محمد أحمد 00

  sa_shaheen  @yahoo.com 10110001001 علواً  مدرس د/ صبرى منىور شالين 05

 hosni.aboeid@esri.usc.edu.eg 3300500/101 علواً  مدرس د/ حسنى السيد أحمد عيد 00

 sala emam@yahoo.com 10101012555 علو مدرس د/ صالح السيد  ما  02

نائب مدير مركز  على حسن حسيند. 03

 مان الجودة 

  بالجامعة

 ali.saleh@esri.usc.edu.eg 1010202020 علوا

رئيس قطاب الفروب  د/جماا محمد الىعيدي 00

 بجها  شئون البيئة
   علوا

.manar.eltabaa@esri.usc.edu 10000500100 عضوا   مدرس مساعد منار ابو النىر التبابصيدالنية/  00

eg 

 - 10110030102 عضوا   أمين المعهد  ثروت ذكريا منىور / ا 00

 - 10112003000 عضوا ةالب دكتورا  عمرو محمد ابراليم محمدأ/ 00

   عضوا   مجتمص خارجي  / محمود عبد العزيز  العدوي 51

   عضوا   /عبد الرحمن محمد عو  50

 - 10005025311 عضوا   ةالب دكتورا  اسال  محمد عبد الحميد محمدا/ 55

 Salem_gebri@yahoo.com 10113001000 علوا سكرتير الوحدة  / محمد صالح بسيونى  50

 Hanaramses @yahoo.com 10110012000 عضوا   مدير مكتب العميد ا/ لنا  رمسيس تادرس 50

 - 10100205023 عضوا   دراسات عليا ا/ صباح عمر شعبان 52

 إعداد الخطة اإلستراتيجية قيفر
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 :تاري  الت سيس 

 األستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية مارفاً على المعهد إلعداد  -يين أ.د/ عثمان مىطفى عسل تع

 53/01/0000بتاري   الهيكل اإلداري للمعهد

  5112أكتوبر  55والىادر بتاري   5112لسنة  (025)النرار الجمهورى رقم أنائ المعهد بموجب. 

 د الالئحة الداخلية للدراسات ااعتمب 0011العلمى رقم  صدر قرار و ير التعليم العالى والدولة للبحل

 .5112ديسمبر  50فى  المعهدالعليا ب
 

  :موقص المعهد 

   ىحرا  الغربية الال هير الىحراوي لمحاف ة المنوفية بالتي تمثل  مدينة الساداتبلمعهد اينص

العديد من األناطة متاخماً لمحاف ات البحيرة والجيزة ومطروحو ولى مناةق واعدة بها المىرية 

 االقتىادية سوا  الزراعية أو الىناعية. 
 

  عند اإلناا  ألدال المعهد : 

 التنمية المتواصلة للبيئة من خالا االستخدا  األمثل لمواردلا الطبيعية. 

  تنييم المخاةر البيئية المختلفة و يجاد الحلوا المالئمة لها و عداد أجياا من الباحثين المتخىىين فى

 سات البيئية ومنحهم الدرجات العلمية.الدرا

 وتنييم األدا   ووتنديم االستاارات ودراسة الجدوى االقتىادية للماروعات البيئية وتدريب الكوادر

 .والمخاةر البيئية والمراجعة البيئية

 ة نار الثنافة والعلو  البيئية بإعداد الندوات والماتمرات العلمية وتوثيق الىالت مص المعالد البحثي

 .المناظرة فى مىر والخارج من خالا االتفاقيات العلمية والدولية

  من المساحة الكلية لجمهورية 02فتو آفاق جديدة الستيطان واستغالا وتنمية الىحرا  التى تمثل %

 مىر العربية.
 

 الدرجات العلمية:*      

 -التالية: يةمجلس المعهد الدرجات العلمبناً  على توصية تمنو جامعة مدينة السادات 

    فى العلو  البيئية.دبلو  الدراسات العليا 

   علو  البيئية.لفى االماجستير ة درج 

    علو  البيئية.الدرجة دكتورا  الفلسفة فى 

 عن معهد الدراسات والبحوث البيئيةنب ة 
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  دارة المعهد:* 

 -يتكون من:يدير األناطة التعليمية والبحثية واإلدارية ليكل تن يمى للمعهد 

  .مجلس المعهد 

  .عميد المعهد 

   لائون خدمة المجتمص وتنمية البيئة (. –المعهد ) للدراسات العليا والبحوث  وكال 

  .مجالس األقسا  العلمية 

  .اللجان المنبثنة عن مجلس المعهد 

  .أمين المعهد 

 

 :األقسا  العلمية بالمعهد* 
 

 يلم المعهد ثالثة أقسا  علمية لى: 

 قسم مسوح الموارد الطبيعية فى الن م البيئية -0

 بعمليات جمص المعلومات والبيانات عن ال والر البيئية والموارد الطبيعية والمناخ وجغرافية المنطنة وكل ما يهتم

يخص البيئة وما يتىل بها من محي  جوى ومحي  بارى وتىنيف تلك ال والر وتوصيفها وبيان العوامل المسئولة 

 .األرصاد والمسوح  تلكبيانات لعن تلك ال والر وذلك بغر  تفسيرلا و كما يامل  عداد قواعد 

 

 قسم تنويم الموارد الطبيعية والتخطي  لتنميتها -5

يهتم بعملية تحليل وقياس الت ثيرات المترتبة على ال والر والتغيرات البيئية المختلفة بىورة كمية وك ا تندير 

والر أو التغيرات و وبيان ت ثيرلا الت ثيرات الفيزيائية واالقتىادية واالجتماعية والىحية المترتبة على تلك ال 

 اإليجابى أو السلبى على البيئة و واعتبار ذلك مدخالً لتخطي  تنمية الموارد الطبيعية.

 

 قسم التنمية المتواصلة للبيئة و دارة ماروعاتها -0

اقتىادية وسياحية و المستدامة )  راعيةبالعمليات والبرامج والماروعات التي تادى الى  حداث التنمية يهتم 

مص الحفاظ على الموارد الطبيعية النائمة وعد  استنزافها أو  حداث تدلور فى صفاتها بما ( وصحية ...  ل  اجتماعية و

 يلمن استمرارلا  من من ومة اإلنتاج وذلك استناداً الى نتائج عمليات الرصد والتنويم البيئى .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لمعهد الدراسات والبحوث البيئية –الخطة االستراتيجية 

 5151-5102جامعة مدينة السادات 
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 :مركز الخدمة العامة 

 على  ناا  مركز الخدمة العامة بالمعهد كوحدة  50/2/5113ية بتاري  وافق مجلس جامعة المنوف

نااة المزارب العلوية فلالً عن  نااة االستاارات والخدمات البيئيةذات ةابص خاص تنو  ب

 . اإلنتاجية

 

 

  ما يلىمن خالا أناطتب المختلفة  لى الخدمة العامة  يهدل مركز:- 

 

  :نااة االستاارات والخدمات البيئية 

اكتساب الخبرة و وعند الدورات التدريبية الخاصة بتنييم األثر البيئى للماروعات والمناآت المختلفة -1

 المتنوعة الخاصة بمهارة العمل كخبير بيئى.

  قامة الندوات الخاصة بالتوعية بمتطلبات الحياة اآلمنة الخالية من التلوث البيئى ب نواعب المختلفة. -5

 رش العمل فى المجاالت البيئية المختلفة على المستويات المختلفة.عند الماتمرات وو -0

 عمل السجالت البيئية للمناآت المختلفة. -0

 .(الىرل الىناعىو الىرل الىحىو الىرل الزراعى) تنديم االستاارات الخاصة بمعالجة الميا  -2

 تنديم االستاارات إلقامة محطات المعالجة للميا . -3

 رات الخاصة باستخدا  وتدوير المخلفات .تنديم االستاا -0

 تنديم خدمات التننية البيئية كنياسات االستاعار عن بعد ون م المعلومات الجغرافية. -0

تنديم خدمات النياسات السمعية ومستوى اللو ا  حسب المواصفات العالمية البيئية وخاصة  -0

 للمستافيات ودور الافا .

 ادية للماروعات والمناآت.عمل دراسات الجدوى االقتى -01

 

 

 

  للمزرعة العلوية المسجلة برقم( نااة المزارب العلوية اإلنتاجية والحيوانيةA   ) 

 

 عند الدورات التدريبية الخاصة بإدارة المزارب العلوية فى مجالى اإلنتاج النباتى والحيوانى: -0

   اإلنتاج والتسويق والتىنيص. -5

 .التعرل على قانون الزراعة العلوية -0

 تسويق منتجات الزراعة العلوية النباتية والحيوانية. -0

 اإلعداد والننل والتخزين للمنتجات العلوية. -2

 

 

 

 

 



 

 

 

 لمعهد الدراسات والبحوث البيئية –الخطة االستراتيجية 

 5151-5102جامعة مدينة السادات 
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 :المنومات األساسية 

  :مبنى المعهد 

 مبنى يالئم اناطة المعهد المختلفة       

  :مزرعة المعهد 

 فداناً  32مزرعة انتاجية وبحثية تبلغ مساحتها           

 :المكتبة 

وتلم مجموعة من الكتب والمراجص تغطى شتى 0000نائت المكتبة مص نا ة المعهد سنة أ    

 0511عربى و  0001التخىىات العملية الموجودة بالمعهد. وقد بلغ عدد الكتب والمراجص بالمكتبة  

 أجنبى.

 

 :معامل المعهد 

 :المعامل االتيةالمعهد ب يوجد 
 

  الموارد الطبيعية: قسم مسوحمعامل 

 النانو وئيةا  الكيمي .0

 لمستخلىات النباتيةالنبات وا .5

 الجيوكيميا  البيئية .0

 بعد ون م المعلومات  الجغرافية مناالستاعار  .0

  الموارد الطبيعية: قسم تنويممعامل 

 والهندسة الزراعية معمل األرا ي .0

 علو  المواد .5

 أبحاث الميا  .0

 تلوث الهوا  .0

  تهاقسم التنمية المتواصلة للبيئة و دارة ماروعامعامل: 

 تغ ية الحيوان والدواجن .0

 النبات وأمرا وقاية  .5

 المحاصيل و اإلنتاج النباتى .0

 الميكروبيولوجى .0

 استخالص المواد الفعالة و الزيوت العطرية .2

 المكافحة الحيوية .3

 



 

 

 

 لمعهد الدراسات والبحوث البيئية –الخطة االستراتيجية 

 5151-5102جامعة مدينة السادات 
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 : المعامل المركزية 

ة يلم مجموعة من االجهزة العلمية الحديثة والوحيدة بالمعهد مثل جها تندير البروتين باالغ ي    

وك لك جها  التحليل  Atomic Absorptionواالعالل وجها  تحليل وتندير العناصر المعدنية 

  High Performance Liquid Chromatography HPLC,MSالطيفى ومطيال الكتلة 

 بالجامعة.  لخدمة البحل العلمى والمجتمص والبيئة المحيطة 

 :المعابة 

 

  بالمواصفات الفنية العالميةو ولى تهتم بجمص وتعريف أنائت المعابة بالطابق األر ى بالمعهد

  وتىنيف وحفظ النباتات البرية بىحرا  مدينة السادات والمناةق المجاورة لها.
 

 لى المعابة تهدل :- 
 

عمل مسو نباتى لجميص النباتات البرية الىحراوية بمنطنة السادات و وتسجيل ل   األنواب مما  -0

ى دراسة النباتات الىحراوية وأيلا البيئة الىحراوية خىوصاً يساعد الباحثون والمهتمون عل

  ل رول البيئة الىحراوية. والنباتات األدلةالنباتات الطبية 

            عمل مفتاح لحبوب لناح نباتات المنطنة الىحراوية لبيان مدى ألميتها أو أ رارلا فى  حداث  -5

  دينة السادات و واحيها." حساسية حبوب اللناح بفىل الربيص " عند سكان م

تنديم خدمة بحثية فى ما  ذا كانت ل   النباتات التى تم حىرلا وجمعها وحف ها تنسم على أنها  -0

نباتات ةبية أ  غ ائية أ  صناعية تخد  الىناعة أ  أدلة على وجود ظرول بيئية وتربة مناسبة 

  ...(. -لخدمة بع  النباتات )محاصيل  راعية 

  خد  المنطنة ويحفظ بع  األنواب النباتية المعر ة لالننرا .عمل بنك للب ور ي -0

  عمل موسوعة لنباتات البيئة الىحراوية بمنطنة السادات والمناةق المحيطة. -2

   عداد كتيبات لألةفاا والكبار للتعريف ب سما  وفوائد النباتات الموجودة بها. -3

 

 :نجا ات المعابة - 

 

مائة نبات برى كعينة نباتية معابية مابين نباتات معمرةو جمص وتعريف وتىنيف وحفظ حوالى ثالث -0

وحوليةو وأشجارو وشجيرات منها نباتات ةبية ونباتات صحراوية ونباتات رعوية نجيلية باإل افة 

  لى نباتات أدلة للبيئة الىحراوية وأخرى سامة للحيوانات.

لكاموميل و والااى الجبلى و وتمت من النباتات الطبية الهامة تم استئناس الزعتر و والبردقوش و وا -5

  راعتهم بمزرعة المعهد ب سلوب الزراعة العلوية.

 تعيين نسبة المواد الفعالة للنباتات الطبية حيل أثبتت تفوقها عن مثيالتها المنزرعة بالدلتا. -0

 جارى اآلن جمص وتىنيف النباتات الموجودة استكماالً للخطة المو وعة. -0



 

 

 

 لمعهد الدراسات والبحوث البيئية –الخطة االستراتيجية 

 5151-5102جامعة مدينة السادات 
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 :الوظائف العليا 

 معهد:عمدا  ال 

o جامعة المنوفية بنرار أ.د/ رئيس الجامعة  - ستاذ بكلية الزراعةاأل –.د/ عثمان مىطفى عسل أ 

  .52/0/5110حتى  53/01/0000بتاري   330رقم       

o  جامعة المنوفية بنرار أ.د/ رئيس الجامعة  - ستاذ بكلية الزراعةاأل –أ.د/ محمدى  كى الانوانى 

  .00/0/5112حتى  50/0/5110بتاري   201رقم        

o  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث "مارفاً"  –أ.د/ خليل عبد الحميد الحلفاوى 

  .01/0/5113حتى  02/2/5112بتاري   030بنرار أ.د/ رئيس الجامعة رقم        

o  أ.د/ رئيس الجامعةبنرار  ستاذ بنسم التنمية المتواصلة للبيئة بالمعهداأل –أ.د/ نبيل نىر الحفناوى                  

  .52/0/5110حتى  5/2/5113بتاري   002  رقم

o   ة عميد بنرار أ.د/ رئيس الجامع ستاذ بنسم تنويم الموارد الطبيعية بالمعهداأل –أ.د/ مبار  حسانى على                                      

  .50/0/5100 حتى اآلن 53/0/5110اعتباراً من  00/0/5110بتاري   5000رقم المعهد 

o   عميد للمعهد  فى الفترة من  – ستاذ بنسم مسوح الموارد الطبيعيةاأل – أ.د/ رفاعى  براليم رفاعى

  .50/0/5100حتى  50/0/5100

o بنرار أ.د/ رئيس الجامعة  ستاذ بنسم تنويم الموارد الطبيعية بالمعهداأل –.د/ مبار  حسانى على أ  

 .تاريخب ى   حت05/00/5100

 
 

 :وكال  الدراسات العليا والبحوث 

o  جامعة المنوفية بنرار أ.د/ رئيس الجامعة  -ستاذ بكلية الهندسة األ –أ.د/ عبد المنىود  براليم تعلب                       

  .51/5/5113حتى  0/0/5115بتاري   0010رقم 

o 50/5/5113فى الفترة من  الطبيعية بالمعهدستاذ بنسم مسوح الموارد األ – أ.د/ رفاعى  براليم رفاعى 

فى  503رقم /  50/5/5113فى  000رقم بنرار أ.د/ رئيس الجامعة:  00/0/5110حتى 

   .50/5/5110فى  000رقم /  00/5/5110

o بنرار أ.د/ رئيس الجامعة  - ستاذ بنسم مسوح الموارد الطبيعية بالمعهداأل –أ.د/ رفاعى  براليم رفاعى

  .50/0/5100حتى   0/0/5110ري  بتا 5000رقم 

o /الجامعة رقم  بنرار أ.د/ رئيس - بنسم تنويم الموارد الطبيعية بالمعهد ستاذاأل –ايدة محمد عال  ع أ.د

 لحين بلوغ سن المعاش . 50/01/5100بتاري   5002

o  بنرارأ.د/ رئيس -االستاذ المساعد بنسم التنمية المتواصلة للبيئة بالمعهد –د/عادا عبد الهادى عبد هللا 

  .00/0/5100حتى 5/0/5105بتاري   001الجامعة رقم 

o بنرارأ.د/  -االستاذ المساعد بنسم التنمية المتواصلة للبيئة بالمعهد -د/ محمود سعد محمود أبوسكين

  .0/5100/ 00لمدة عا  اكاديمى ينتهى فى  00/00/5100بتاري  555الجامعة رقم  رئيس

o االستاذ المساعد بنسم التنمية المتواصلة للبيئة بالمعهد -يند/ محمود سعد محمود أبوسك-                    

  .0/5102/ 00لمدة عا  اكاديمى ينتهى فى  0/0/5100بتاري   050الجامعة رقم  أ.د/ رئيس بنرار
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 :وكال  شئون خدمة المجتمص وتنمية البيئة 

 

o   بندددرار أ.د/ رئددديس الجامعدددة عدددة المنوفيدددة جام –بكليدددة الزراعدددة سدددتاذ األ –أ.د/ عايددددة محمدددد عدددال 

 .03/5/5113حتى  00/5/5110بتاري   550رقم 

o   بنددرار أ.د/ رئدديس الجامعددة  بالمعهدددتنددويم المددوارد الطبيعيددة سددتاذ بنسددم األ –أ.د/ عايدددة محمددد عددال 

  53/5/5110بتاري   050رقم 

o  بنددرار أ.د/ رئدديس الجامعددة  لمعهدددسددتاذ بنسددم تنددويم المددوارد الطبيعيددة بااأل –أ.د/ مبددار  حسددانى علددى 

  . 00/00/5100لمدة ثالث سنوات  حتى  50/01/5100بتاري   5000 رقم

o   االسددددتاذ المسدددداعد بنسددددم التنميددددة المتواصددددلة للبيئددددة بالمعهددددد -د/ ممدددددوح محمددددد السددددعيد عرفددددب-                      

                              اديمى ينتهددددددى لمدددددددة عددددددا  اكدددددد 00/00/5100بتدددددداري 552الجامعددددددة رقددددددم  بنددددددرارأ.د/ رئدددددديس

  .0/5100/ 00فى 

o    االسددددتاذ المسددداعد بنسددددم التنميدددة المتواصددددلة للبيئدددة بالمعهددددد -د/ ممددددوح محمدددد السددددعيد عرفدددب-                      

  .0/5102/ 00لمدة عا  اكاديمى ينتهى فى   0/0/5100بتاري  001الجامعة رقم بنرارأ.د/ رئيس

  

  المعهد:أمين 

 

o  5/5100حتى  01/0/5110بنرار أ/ أمين عا  الجامعة بتاري   –د/ شهاب الدين عبد الهادى سالم 

o 01/5100حتى 50/5/5100 من  0020بنرار امين عا  الجامعة رقم -محمد شحاتب د /مالر محم 

o تاريخب حتى  00/00/5100ندبب امين المعهد اعتبار من  -أ/ ثروت  كريا عرفة منىور .  

                     

 االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون : 
 

توقيص اتفاقية التعاون العلمى والبحثى بين جامعة المنوفية وجامعة برشلونة ب سبانيا متلمنة التعاون  -0

الوثيق والفعاا بين المعهد وكلية الجيولوجيا بجامعة برشلونة إلثرا  البحل العلمى فى المجاالت 

وقد تند  المعهد بماروب  .لا  ليئة التدريسو و قامة الماروعات الماتركةالماتركة وتبادا أع

باالشترا  مص كلية الجيولوجيا بجامعة برشلونة لتطوير وتدريب وتحديل المعامل والمنررات 

 TEMPUS III (5110.)الدراسية وتنمية مهارات أعلا  ليئة التدريس بالمعهد تحت ن ا   

 

 

  جامعة اإلسكندرية -لماتر  بين المعهد ومعهد الدراسات العليا والبحوث توقيص بروتوكوا التعاون ا -5

(5110.) 
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التعاون الماتر  بين المعهد والمعمل المركزى للمناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية و ارة    -0

الزراعة من خالا محطة أرصاد جوية أتوماتيكية ترتب  بمركز معلومات و ارة الزراعةو وتنو  ل   

حطة بتندير درجات الحرارة الجويةو الرةوبة النسبيةو كمية الميا و سرعة الرياح واتجالهاو الم

الزراعية النماذج الساقطة الستخدمها فى عمل  اللغ  الجوىو درجة حرارة التربةو وكمية األمطار

يل التى تفيد أحسن ةرق الخدمة بعد الزراعة و و قرار السياسة السمادية وسياسات الرى للمحاص

  (.5110) الزراعية فلال عن التنبا المبكر باألمرا  النباتية واآلفات الحارية

 (.5110التعاون مص المساحة الجيولوجية األمريكية ) -0

 .(5112التعاون مص المعهد الوةنى األمريكى لألمرا  )  -2

 .(5112التعاون مص المساحة الجيولوجية السويدية )  -3

 .(5112لوجيا الطبية )التعاون مص المن مة الدولية للجيو -0

 . (5113) التعاون مص جامعة ميتاجن األمريكية -0

 .(5113التعاون مص جامعة كونيكتكت األمريكية ) -0

 .التعاون مص ليئة سيدارى -01

 .( حيل يتم التعاون مص المن مة OSSمن مة الىحرا  والساحل )  -00

( Environmental Software and Services, Austriaشركة الخدمات والبرامج البيئية ) -05

 بالنمسا.

توقيص بروتوكوا التعاون الماتر  بين المعهد ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية   -00

فى مجاالت التدريب و وتنويم الت ثير البيئى ومكافحة التلوث ب نواعب و ومعالجة النفايات واختيار 

 (.5110)لمدافن لاألماكن الىحيحة 

 .US EPA (5110)مريكية وكالة حماية البيئة األ -00

وكلية   جامعة المنوفيةو  –توقيص م كرة تفالم للتعاون العلمى بين معهد الدراسات والبحوث البيئية    -02

 (.5110الهندسة جامعة مودنا ورجيو ميليا بإيطاليا ) 

      كلية امعة المنوفيةو و ج –الدراسات والبحوث البيئية  بين معهدالعلمى لتعاون م كرة تفالم ل   -03

 .(5110) جامعة العلو  البيطرية والىيدلية بالتايك -الىيدلة 

  ومعهد الهندسة البيئية  –الدراسات والبحوث البيئية  بين معهدالعلمى لتعاون م كرة تفالم ل  -00

 (. 5110والكيميائية بجامعة غرب بوميرينين للتكنولوجيا ببولندا  ) 

  5101وجامعة سو ولنك بالمجر  -اسات والبحوث البيئيةالدر بين معهدالعلمى لتعاون م كرة تفالم ل -00

  HZPC  (5100.)و الاركة الهولندية  توقيص بروتوكوا التعاون الماتر  بين المعهد -00
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 :الماروعات 

تم توقيص عند ماروب  ناا  ن دا  داخلدى للجدودة بمعهدد الدراسدات والبحدوث البيئيدة  2/0/5110بتاري   -0

 ألف جنيب. 531بتمويل قدر  

 

 ةددار اتفاقيددة التعدداون العلمددى والتكنولددوجى بددين حكومددة مىددر وحكومددة  يطاليددا المبرمددة فددى النددالرة  فددى -5

يوليدو  50وةبناً الجتماب اللجنة المىرية اإليطالية الماتركة فدى رومدا بتداري   0002 بريل  50بتاري  

 تم اختيار ماروب: 5110

 

 
Transfer of Innovative Technology of Dry Milling for High Value Ceramic Product with Low 

Environmental Impact 

 المند  من السادة:

 أسددددددتاذ المعددددددادن التطبينيددددددة والمددددددواد السدددددديراميكية وعميددددددد المعهددددددد   أ.د/ مبار  حسانى على -0

 )منسق عن الجانب المىرى( 

 –امعدة موديندا ورجيدو  ميليدا ج –كليدة الهندسدة  –أستاذ المواد السيراميكية  أ.د/ فيديريكا بونديولى -5

  يطاليا )منسق عن الجانب اإليطالى(

والمدددرج تحددت تخىددص علددو  المددواد الجديدددة  ددمن المادداريص المنبولددة التددى سددول يددتم تنفيدد لا فددى 

 ألف جنيب. 522بتمويل قدر   والممولة من الجانبين 5110/5101الفترة من 

 

 تم التند  بماروب بحثى بعنوان: -0
Utilization of hazardous sewage sludge for glass and glass-ceramic applications 

عميد المعهد والباحل الرئيسى للماروب عن الجانب المىرى  –مند  من السيد أ.د/ مبار  حسانى على 

و وذلك بين جامعة المنوفية وجامعة برشلونة ب سبانياالموقعة التعاون العلمى والبحثى فى  ةار اتفاقية 

 .03/0/5110مجلس المعهد بتاري  موافنة على  بنا ً 

 CIQAP ماددروب التطددوير المسددتمر والت ليددل لالعتمددادعلددى  معهددد الدراسددات والبحددوث البيئيددة حىددل -0

 .5/0/5100بتاري   جنيب 0025111بتمويل قدر  

 

 :الزيارات العلمية 

. بادر ىلة ببيئة مىرب لمية الىحة العامة وما فى ذلك من ألمية قىوى متالمعهد   يماناً من -0

استندا  كبار العلما  فى ل ا الفرب من خالا بإنما  الفرب الجديد من علم الجيولوجيا الطبية المعهد 

" تدريبية فى الدورة العمل والمن العلم من الواليات المتحدة األمريكية والسويد إلقامة ورشة 

و معهد األمرا  األمريكى الاراكة مصب 5112سبتمبر  50 – 53" فى الفترة من الجيولوجيا الطبية 

المساحة الجيولوجية و والجمعية الدولية للجيولوجيا الطبيةو والمساحة الجيولوجية األمريكيةو

لتكون نواة لتدشين ل ا الفرب من العلو  فى مىر والدوا  من مة التربية والعلو  والثنافةو والسويدية

 العربية والارق األوس .
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وباحثين أجانب للجامعة فى برامج بحثية ماتركةو واستلافة كل من السيد            عند  يارات أسات ة -5

                Chiristophe Duprazو والسيد الدكتور/ كريستول ديبرا   Pieter Visscherأ.د/ بيتر فيار 

   لعمل حلنات5110مايو  55-03بوالية كونيكتكت األمريكية فى الفترة من  UCONNمن جامعة 

 -نناش بالمعهد تحت عنوان:

Geomicrobiology: Interactions at the Interface of Biosphere, Lithosphere and Atmosphere 

 وعناوين رئيسية فرعية:    
 - Microbes as (Geo) Chemical Reactors. by Pieter Visscher 

 - Mechanisms of microbial mineral precipitation. by Christophe Dupraz 

 - Structural and evaporate distribution throughout the Wadi El-Natrun lakes.  

  

واالجتماب مص أعلا   50/0/5110 يارة وفد من وكالة حماية البيئة األمريكية للمعهد يو  الخميس  -0

 ليئة التدريس بالمعهد و م الوفد السادة:
0- Dr. Peter preuss لنومى األمريكى للتنييم البيئىمدير المركز ا 

5- Dr. John J. Vandenberg  المدير المساعد لائون الىحة 

 مدير برامج ن م معلومات المخاةر المتكاملة  د/ عبـــد الرا ق قـــدرى -0

 وكالة حماية البيئة األمريكية

 

 :50/00/5110 يارة الوفد التايكى للمعهد يو  األربعا   -0

 التايك -جامعة العلو  البيطرية والىيدلية  -عميد معهد الىيدلة  لتاكاأ.د/ ميالن جيم -0

 التايك -جامعة العلو  البيطرية والىيدلية  -معهد الىيدلة  -قسم الدوا  الطبيعى  د/  يماا جفيدلنكا -5

لدراسة  قامة تعاون علمى ماتر  فى مجاا ) البحوث الخاصة بالنباتات الطبية واستخالصها ودراسة 

جامعة المنوفية تدعيماً للتعاون العلمى بين  –ت ثيراتها الطبية ( مص معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 الجامعتين.

 

 :00/0/5110 يارة الوفد اإليطالى للمعهد يو  السبت  -2

Professor of Ceramics  Prof. Manfredini 

Tiziano  

 - 

Professor of Ceramic  Prof. Bondioli Federica 

  

 - 

 

 لمناقاة ترتيبات عند الماتمر الدولى " التحديات واالتجالات الحديثة فى صناعة السيراميك " 

 تحت رعاية جامعة المنوفية وبالتعاون مص جامعة مودنا ورجيو  ميليا بإيطاليا. 5110خالا شهر ديسمبر 
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 5100/5100العا  الجامعى  حتىبالمعهد  التى تمتاألناطة  ملخص: 

 دراسات العلياال: 

 

  جداوا االمتحانات(  –نماذج الدراسات العليا  –  افة بيانات الدراسات العليا ) استمارات النبوا

 على موقص المعهد اإللكترونى.

  .قبوا ستة ةالب منو من أكاديمية البحل العلمى 

 لمى.عمل خطة بحل لعدد من الطالب أثنا  التنديم للمنو المندمة من أكاديمية البحل الع 

 .)عمل الئحة للمواصفات الاكلية للرسائل العلمية )دكتورا / ماجستير 

 و ص المعايير المرجعية للدراسات العليا بالمعهد. 
 

 الطالب بالمعهد:

  .5100/5100الى  5110/5110من العا  الجامعي تطور أعداد الطالب المنيدين لدرجة الدبلو   -0

 العا  الجامعى
 م التنميةقس قسم التنويم قسم المسوح

 اإلجمالى
  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

5110/5110 5 0 0 5 0 5 13 

 9 - 0 - 0 - - 5100الربيص 

 1 - - - 0 - - 5100الخريف

 11 - 0 5 5 - 0 5100الربيص 

 14 - 4 9 7 - 7 5100/5100اجمالى 

 

 

  .5100/5100 الى 5110/5110تطور أعداد الطالب المنيدين لدرجة الماجستير من العا  الجامعى  -5

 العا  الجامعي
 اإلجمالى قسم التنمية قسم التنويم قسم المسوح

 الكل  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

5110/5110 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

5110/5110 - - - - 0 - 0 - 0 

5110/5110 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

5110/5101 5 0 0 - 3 - 00 5 00 

5101/5100 0 - 5 - 2 5 0 5 01 

5100/5105 3 0 0 - 2 5 51 3 53 

5105/5100 00 - 5 0 05 0 52 0 05 

5105/5100  

 الئحة جديدة
0 - 0 0 0 0 

03 0 50 

5100/5100 

 الخريف
01 0 0 0 0 - 

50 0 00 

 03 0 50 0 0 0 0 0 03 5100الربيص 

 003 00 000 03 02 00 03 00 25 اإلجمالي
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  .5100/5100 الى 5110/5110من العا  الجامعى الطالب المنيدين لدرجة الدكتورا   أعدادتطور  -0

 العا  الجامعى
 اإلجمالى قسم التنمية قسم التنويم قسم المسوح

 الكل  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

5110/5110 - - - - - - - - - 

5110/5110 0 - - - - 0 0 0 5 

5110/5101 - - 0 - 0 - 5 - 5 

5101/5100 - 0 5 - - - 5 0 0 

5100/5105 0 - - 0 5 0 0 5 2 

5105/5100 - - 5 - - 0 5 0 0 

 00 0 01 5 3 0 0 - 0 5100 الربيص

 02 0 05 5 0 0 2 - 0 5100الخريف 

 00 0 0 0 5 - 2 - 5 5100الربيص 

 23 02 00 00 03 0 03 0 01 اإلجمالى
 

 

 

 الى 5110/5101 العا  الجامعى منالمنيدين لدرجة الماجستير  وافدينال تطور أعداد الطالب -0

5100/5100.  

 العا  الجامعى
 اإلجمالى قسم التنمية قسم التنويم قسم المسوح

 الكل  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

5110/5101    -    - - - 

5101/5100 0  - - - - - 0 - 0 

5100/5105 3 0 - - 0 0 0 5 0 

5105/5100 0 - - - 5 0 00 0 05 

 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5100الربيص 

 02 0 00 - 5 - 2 0 0 5100الخريف

 00 0 02 5 0 - 5 0 05 5100الربيص 

 35 0 22 0 0 - 01 0 00 اإلجمالي

 

 

   .5100/5100 العا  الجامعى خالا الدكتورا أعداد الطالب الوافدين المنيدين لدرجة  -2

 الجامعىالعا  
 اإلجمالى قسم التنمية قسم التنويم قسم المسوح

 الكل  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

 0 - 0 - - - - -- 0 5100    الربيص 

 3 - 3 - - - 0 - 0 5100  الخريف

 2 0 0 0 - - 5 - 5 5100   الربيص 

 00 0 00 0 -  2  0 اإلجمالى
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  .5100/5100 الى 5113/5110من العا  الجامعى    تطور اعداد خريجى الدبلو -3

 العا  الجامعى
 اإلجمالى قسم التنمية قسم التنويم قسم المسوح

 الكل  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

5113/5110 - - - - 0 0 0 0 0 

5110/5110 5 0 0 0 2 0 00 3 00 

5110/5110 5 0 5 - 2 - 0 0 01 

5110/5101 0 - 0 5 0 0 0 0 00 

5101/5100 - - 0 0 0 - 2 0 3 

5100/5105 5 5 0 0 0 0 01 0 00 

5105/5100 - - - 0 - - - 0 0 

5100/5100 0 - 0 - 0 0 0 0 0 

 02 55 20 01 52 0 51 0 0 اإلجمالي

 

  .5100/5100الى  5113/5110تطور اعداد خريجى الماجستير من العا  الجامعى  -0

 

 العا  الجامعى
 اإلجمالى قسم التنمية قسم التنويم م المسوحقس

 الكل اناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

5113/5110 - - - - - - - - - 

5110/5110 - - - - - - - - - 

5110/5110 0 - 0 - - - 5 - 5 

5110/5101 - - 5  5 - 0 - 0 

5101/5100 - 0 0 0 5 - 0 5 2 

5100/5105 5 5 0 - 0 0 0 2 00 

5105/5100 0 0 0 0 0 0 00 0 52 

5100/5100 0 0 0 2 0 2 03 00 01 

5100/5102 0 - 0 - - - 0 - 0 

 01 50 20 05 00 0 00 0 00 اإلجمالى

 

  .5100/5100حتى  5113/5110تطور اعداد خريجى الدكتورا  من العا  الجامعى  -0

 

 العا  الجامعى
 اإلجمالى قسم التنمية قسم التنويم قسم المسوح

 الكل اناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور  ناث ذكور

5113/5110 - - - - - - - - - 

5110/5110 - - - - - - - - - 

5110/5110 - - - - - - - - - 

5110/5101 - - - - - - - - - 

5101/5100 - - - - - - - - - 

5100/5105 - - - - 0 - 0 - 0 

5100/5105 - - 0 - - - 0 - 0 

5105/5100 5 - 2 - 0 0 0 0 00 

5100/5100 0 - 5 - 5 - 2 - 2 

5100/5102 - - - - 0 - 0 - 0 

 00 0 03 0 2 - 0 - 0 اإلجمالى
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 :أعداد أعلا  ليئة التدريس المااركين في اللجان العلمية على المستوى النومى 

 عدد المااركين اللجنة النسم العلمي

 لجنددددددة التحكدددددديم لترقيددددددة األسددددددات ة واألسددددددات ة المسددددددداعدين قسم مسوح الموارد الطبيعية

 فى مجاا الجيولوجيا واألرصاد

9 

 علوية لجان الدراسات العليا بالمجلس األعلي للجامعات قسم تنويم الموارد الطبيعية

 علوية لجان العالقات الثنافية بالمجلس األعلي للجامعات

1 

 مسددددددداعدينلجنددددددة التحكدددددديم لترقيددددددة األسددددددات ة واألسددددددات ة ال

 فى مجاا الجيولوجيا واألرصاد

 لجنة قطاب العلو  البيئية بالمجلس األعلى للجامعات

1 

 

 

 

 :أعلا  ليئة التدريس المااركين فى لجان أو ليئات قومية / دولية ذات عالقة بتطوير التعليم 

 اسم اللجنة أو الهيئة اسم علو ليئة التدريس  

منتدبة بع  الوقت بالهيئة   -ير  دارة/مركز  مان الجودة بالجامعة مد د/ ماجدة محمد رفعت أبو الىفا -1

 النومية للما ن جودة التعليم واالعتماد

 

 خدمة المجتمص وتنمية البيئة: 

 :قوافـــــل 

 .2/0/5110قافلة ةبية بمدينة السادات بتاري  -0 

 .50/3/5110قافلة ةبية بنرية البتانون بتاري   -5

 .05/0/5110السادات بمناسبة العيد النومى لمدينة السادات بتاري   قافلة ةبية بمدينة -0

 .50/00/5110قافلة ةبية بمدينة النوبارية الجديدة بتاري   -0

 .50/05/5110قافلة ةبية بمدينة السادات بتاري   -2

 .00/0/5110قافلة ةبية بنرية األخماس بتاري   -3

 .50/0/5101بتاري   قافلة ةبية لدار المسنين بمدينة السادات -0

 .00/0/5101قافلة ةبية لدار األيتا  بمدينة السادات بتاري   -0

 .51/01/5101قافلة ةبية بمدينة السادات بتاري   -0

 .51/0/5100قافلة ةبية لدار المسنين بمدينة السادات بتاري   -01

 .50/0/5105قافلة  جتماعية لدار المسنين بمدينة السادات بتاري   -00

 .50/05/5105قافلة ةبية للجمعية الخيرية بمدينة السادات بتاري   -05

 .50/0/5100قافلة ةبية  جتماعية لدار المسنين بمدينة السادات بتاري   -00

 .00/0/5100قافلة ةبية  جتماعية لدار المسنين بمدينة السادات بتاري   -00
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 :تن يم الماتمرات والندوات وورش العمل 

 الماتمرات:*

 

 - 5110 بريل  0 -0" فى الفترة من ماتمر الدولى األوا للدراسات والبحوث البيئية ال. 

  الموارد الطبيعية والتحديات " تحت عنوان )للدراسات والبحوث البيئية  الثانىالماتمر الدولى

  .5100 فبراير 50 -52فى الفترة من  المستنبلية (

  3/0/5100الماتمر العلمى لنسم المسوح. 

 00/0/5100لعلمى لنسم التنويم الماتمر ا. 

  0/0/5100الماتمر العلمى لنسم التنمية. 

  50/0/5100اليو  العلمى للمعهد 

 الندوات:*

 5110مارس  02يو  " صناعة الدواجن المىرية بين األ مة والتنمية "   ندوة. 

  " 5110 بريل  50يو  ندوة " الجديد فى التغيرات المناخية.   

 5110مايو  02 - 00يومى ية المىرية ..  لى أين ؟ " ندوة " الزراعة العلو. 

    2/0/5110ندوة " التوعية البيئية ب  رار أنفلونزا الخنا ير " بتاري 

      2/2/5105ندوة "أثر التغيرات المناخية على األنتاج النباتى" والتى عندت بتاري. 

  50/3/5105السادات" والتى عندت بتاري   معهد فى تنمية مدينةالندوة "دور . 

 )00/5105/ 2 ندوة )توعية المجتمص الخارجي للمحاف ة على البيئة. 

 - " 50/00/5105الزراعة اآلمنة بين الحا ر والمستنبل" والتى عندت تاري  ندوة. 

  " 00/5/5100ندوة" استخدا  الطاقات المتجددة واثارلا فى البيئة. 

  " 01/0/5100ندوة" االتجالات الحديثة فى الزراعة " المحمية. 

  " 00/2/5100ندوة " ماشرات التنمية المستدامة . 

  " 50/00/5100ندوة " توظيف الاباب فى الاركات العالمية فى عيد الخرجين. 

  03/05/5100 يارة مدرسة جيل الثورة االبتدائية بالسادات للمعهد. 

  01/05/5100ندوة "توعية مستفيدى الخدمة ب ناطة المعهد. 

 00/0/5100نزا الموسمية  الوقاية والعالج " ندوة " االنفلوا. 

  0/00/5100ندوة " االمرا  الفيروسية النزفية الوقاية والعالج. 
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 ورش العمل : 

  5112سبتمبر  50 – 53" فى الفترة من الجيولوجيا الطبية " تدريبية فى الدورة العمل والورشة 

 ( 61/4/8002ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة في .) 

  (82/4/8002ل عن أساليب و طرق نشر فكر الجودة في الفترة)ورشة عم 

  (81/4/8002ورشة عمل لتشكيل اللجان التنفيذية ألنشطة المشروع في الفترة.) 

 (64/5/8002ورشة عمل عن كتابة مواصفات المقرر في الفترة .) 

  " داخلي للجودة " المنعندة بواسطة ماروب  ناا  ن ا دارة الجودة الااملةورشة العمل عن مو وب  

 (.00/01/5110فرب السادات ) -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -

  ورشة العمل عن مو وب "المعايير األكاديمية المرجعية" المنعندة بواسطة ماروب  ناا  ن دا  داخلدى

 (.02/01/5110فرب السادات ) -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -للجودة 

  ورشة العمل عدن مو دوب " عدداد توصديف البدرامج والمندررات الدراسدية" المنعنددة بواسدطة مادروب

فدددرب السدددادات  -جامعدددة المنوفيدددة  –معهدددد الدراسدددات والبحدددوث البيئيدددة  - نادددا  ن دددا  داخلدددى للجدددودة 

(55/01/5110.) 

 (. 03/5/5110عن التعامل مص شكاوي الطالب و دور مكتب الخريجين في الفترة ) حضور ورشة عمل 
   ورشددة العمددل عددن مو ددوب "تحليددل نندداة النددوة واللددعف والفددرص المتاحددة والتهديددداتSWOT 

analysis معهدد الدراسدات والبحدوث البيئيدة  -" المنعندة بواسطة ماروب  ناا  ن ا  داخلى للجدودة– 

 ( .50/5/5110فرب السادات ) -جامعة المنوفية 

 " المنعندة بواسطة ماروب  ناا  ن ا  داخلى للجودة التخطي  اإلستراتيجيورشة العمل عن مو وب "- 

 (.50/5/5110فرب السادات بتاري  ) -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

  (.0/0/5110عن ن م االمتحانات و تنييم الطالب في الفترة ) ورشة عمل 
    (. 0/0/5110في الفترة )ورشة عمل عن أعداد تقارير المقررات الدراسية 
  ورشة العمل عن مو وب "االستفادة من تكنولوجيدا المعلومدات واإلنترندت فدى نادر فكدر الجدودة وتطدوير

 جامعدة –معهدد الدراسدات والبحدوث البيئيدة  -األدا " المنعندة بواسطة ماروب  ناا  ن ا  داخلى للجودة 

 (.50/5/5110فرب السادات ) -المنوفية 

 مشروع  حلور ورشة عمل عن آليات  تفعيل أناطة المعهد وتعديل الئحة المعهد المنعندة بواسطة

جامعة المنوفية  –بناعة االجتماعات معهد الدراسات والبحوث البيئية  التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد

   01/2/5100فرب السادات بتاري  -

  مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد شة عمل لمناقاة تعديل الئحة المعهد المنعندة بواسطةور 

فرب السادات بتاري  -جامعة المنوفية  –بناعة االجتماعات معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 00/3/5100. 

 ة الناتجدة مدن ميداة الىدرل عن الجواندب البيئيدة و  نتداج مدواد سديراميكية مدن الحمد  ورشة العمل الدولية 

بالتعاون بين المعهد و كليدة  05/0/5100الىحي في بع  المناةق الحلرية في مىر بمنر المعهد في 

 الجيولوجيا / جامعة برشولونة ب سبانيا.
بناعة االجتماعات بالمعهد  تفعيل المااركة المجتمعية وتحديد االحتياجات المجتمعيةورشة عمل بعنوان 

 2/2022/ 02في
 



 

 

 

 لمعهد الدراسات والبحوث البيئية –الخطة االستراتيجية 
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 55/2/5100المرئية في البيئة لورشة عمل تطبينات النانوتكنولجي وتكنولوجيا األةيا 

  مراجعة وتننيو المعايير االكاديمية والبرامج والمنررات الدراسية التى عندت بنسم مسوح لورشة عمل

 .0/0/5100-0الموارد الطبيعية فى الن م البيئية فى الفترة من 

  01/0/5100االلكترونية برنامج المتابعة  ستخدا  السبورةالورشة عمل . 

 

 :الدورات التدريبية 

  50قياساتب " فى الفترة من  –معالجتب  –تن يم دورة التدريبية بعنوان " تلوث الهوا  : أسبابب– 

 .5110ديسمبر  00

 دورة تدريبية في تطبيقات المكافحة المتكاملة و المنعقدة برئاسة السيد األستاذ الدكتور  تنظيم /
إلي  8/8/8060عايدة عالم وكيل المعهد لشئون البيئة و خدمة المجتمع و ذلك في الفترة من 

4/8/8060 . 
 

 :أعداد المستفيدين من العاملين من خالا حلور الدورات التدريبية 

 

 العدد نوب التدريب

 - ( تدريب  دارى0)

 0 ( تدريب فنى )صيانة(5)

 0 مخا ن( –حسابات  –املين ) شئون ع: ( دورات تدريبية تخىىية0)
 

 

 

  المعهد ل داريين والمجتمص المحلي:الندوات التي تم عندلا في والمحا رات والورش  

  

 تاري  انعنادلا مو وعها العدد النااة
عدد 

 المااركين
 لدل النااة

النتائج 

المتحننة 

 )المخرجات(

 ورشة

0 

 ناددددا  ن ددددا  داخلددددى 

للجدددددددددودة والتالدددددددددل 

 ل عتماد

00/01/5110 01 

التوعيدددددددددة بن دددددددددا  

الجدددددددودة الجدددددددارى 

  ناائب بالمعهد
نار ثنافة 

الجودة داخل 

 المعهد
0 

دور وحددددددددة توكيدددددددد 

 الجودة
00/01/5110 21 

التعريدددددف ب نادددددطة 

وحدددددددددددة الجددددددددددودة 

 بالمعهد

 0 ندوة

التوعيدددددددددة البيئيدددددددددة 

ب  دددددددرار انفلدددددددوانزا 

 الخنا ير

2/0/5110 021 

التعريددددف بددددالمر  

وأعددددرا  اإلصددددابة 

يددددددددة وةددددددددرق الوقا

 والعالج

التوعية 

 البيئية
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 :والعاملين بالطالعلا  ليئة التدريس والهيئة المعاونة وألالمعهد وفرلا يبرامج التدريب التي 

 ( 5100/5100قائمة بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات خالا العا  الجامعي )

 

 تمويل تم

من الميزانية  

 المردود الناتج عنها

 بيان عدد المستهدفين

أصحاب    التاري 

المىلحة 

ب اآلخرين
ال
ط
ال

 

 الفنيين/

أمنا  

المعامل 

/أمنا  

 المكتبة

ن
يي
ار
إلد
ا

 

أعلا  

ليئة 

ت التدريس
دا
يا
لن
ا

 

) دورة تدريبية وورشة 

 عمل / ندوة / ماتمر* (

 المعهد
اعداد ملفات المنررات 

 ب قسا  المعهد المختلفة
- - - - 55 0 

 ورشة عمل عن:

لا  ليئة ) تدريب أع

التدريس علي كيفية 

 اعداد ملف المنرر (

00/0/

5100 
0 

-الجامعة 

 المعهد
 5 00 - 5 0 5 تنفي  الماروب

 :عن عمل ورشة

)ماروب التعاون 

الماتر  بين جامعة عين 

شمس و جامعة صفاقس 

التونسية تحت عنوان: 

تطبينات النانوتكنولوجي 

وتكنولوجيا االةيال 

 المرئية في البيئة(

55/2/

5100 
5 

علو ليئة 

 التدريس
 - 5 - - - - التند  للترقية

برنامج ادارة الوقت 

 واالجتماعات

50/0/

5100 

00/0/

5100 

0 

 ليئة علو

 التدريس
 - 5 - - - - للترقية التند 

برنامج التخطي  

 االستراتيجي

00/0/

5100 

50/0/

5100 

0 

 ليئة علو

 التدريس
 - 0 - - - - للترقية التند 

المتحانات برنامج ن م ا

 وتنويم الطالب
50/5/

5100 
2 

 0 51 - - 2 - - المعهد

 ندوة عن :

) استخدا  الطاقات 

المتجددة وأثارلا في 

 البيئة(

00/5/

5100 
3 

 المعهد

تطور استخدا  تكنولوجيا 

المعلومات المطبنة في 

 المعهد

- 5 - 2 02 5 

 ورشة عمل عن : 

) مسالمة ماروب ن م 

المعلومات االدارية 

ير ن م المعلومات وتطو

 وتكنولوجيا المعلومات(

50/0/

5100 
0 

 ليئة علو

 التدريس
 برنامج االدارة الجامعية - 0 - - - - للترقية التند 

00/0/

5100 
0 
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 يد المعهداالستاذ الدكتور عم"فريق التخطي  االستراتيجي" برئاسة  عهد تاكيل فريق عمل من داخل الم -

أعلا  و  ية كل من السادة الوكال  ورؤسا  األقسا  العلمية ومنسني معيار التخطي  االستراتيجىعلوو

 .لجنة تننيو و تحديل الخطة االستراتيجية

 .التخطي  االستيراتيجي في دورة تدريبية تن يم  -

 التنويم ال اتى. فيدورة تدريبية تن يم  -

 لداخلية والخارجية لماسسات التعليم العالى.المراجعة ا فيدورة تدريبية تن يم  -

 الخطة. لالن بتحديعية و االعالتو -

 تحليل نناة النوة واللعف والفرص من خالامعهد تاخيص الو ص الحالي للني للف ذعىجلسات  -

 )التحليل البيئى(. والتهديدات

 . معهد استخالص عوامل النجاح األساسية التي تحدد مالمو ورؤية ورسالة ال -

واالليات  مةبما يلمن التعبير عن  ل   الرؤية ويمثل أبعاد البيئة المالئ معهدرسالة الرؤية و دة صياغة عا -

 المناسبة لالنتناا من الو ص الحالي  لى الو ص المستهدل .

من خالا اجتماعات للجامعة وربطها باأللدال اإلستراتيجية معهد لاالستراتيجية ل األلدالالغايات و تحديد  -

 . االستراتيجىالتخطي  و جلسات عىف ذلني لفريق   متكررة

االدارية (  االقسا  العلمية و)على مستوى  معهدداخل ال االستراتيجيةتعميم الرؤية والرسالة وااللدال  -

 ∙( لالستفادة من التغ ية الراجعة للمستفيدين الخارجيينوخارجها )

 .معهدالمجلس من  االستراتيجيةاعتماد كل من الرؤية والرسالة وااللدال  -

 .بة التي ستسالم في تحنيق االلدالتحديد االستراتيجيات المناس -

 معهد.التحديد السياسات والخط  التنفي ية الخاصة بها واعتمادلا فى مجلس  -

اعداد البرامج التي سيتم تنفي لا في اةار الخطة االستراتيجية وتحديد مراحلها الزمنية والجهة المساولة  -

 عن التنفي  .

 .للخطة االستراتيجيةالتنفي ية  ةخطالنا  ب -

 . معهدمن مجلس ال االستراتيجية الخطة اعتماد -

 للخطة االستراتيجيةالتنفي ية  ةخطاعداد واعتماد آلية للمراجعة والمتابعة لل -

 منهجية  اعداد الخطة   االستيراتيجية
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 جامعة مدينة السادات –دراسة البيئة الداخلية والخارجية لمعهد الدراسات و البحوث البيئية

لو ص النائم بالماسسة جميص الممارسات والخدمات التى تنو  بهاووتم  جرا  تحليل تناوا يامل توصيف ا

نناة النوة واللعف والفرص والتهديدات إلعداد  ستراتيجية  المعهد اعتمادا على الدراسة ال اتية لب والتى 

وبما يحنق رسالة المعهد  احتوت تحليل مفىل لجميص المعايير الخاصة بالندرة الماسسية  والفاعلية التعليمية

والجامعة والتوجهات اإلستراتيجية للجامعة نحو المجتمص وتوجهات أعلا  ليئة التدريس والهيئة المعاونة 

 واعلا  الجها  اإلدارى فى اةار من ومة النيم واألخالقيات المهنية للمعهد.

ويهدل الى تحديد وتاخيص مجاالت النوة يمثل التحليل البيئى الداخلى للمعهد الاطر األوا من التحليل البيئى 

 التى تميز الماسسة واللعف ال ى تعانى منب الماسسة.

( وذلك بإستخدا  ISFA)وتم استخدا  المدخل العلمى لتحليل العوامل األستراتيجية الداخلية وال ى يعرل ب

الى مجاالت النوة واللعف ( أو العوامل السبص اإلستراتيجية الداخلية للماسسة حيل تم التوصل  (  S  ةرينة

 فى األبعاد الرئيسية للماسسة:

  : اسلوب اجرا  الدراسة 

 جامعة مدينة السادات –حتى يمكن التعرل على مواةن النوة واللعف لمعهد الدراسات و البحوث البيئية

 فند تم تحديد :

  كتالى :اوال : المىادر واالليات التى تم من خاللها تجميص البيانات الخاصة بالدراسة 

A: : مىادر واليات كميةQuantitative 

 االحىائيات والسجالت الموجودة بالمعهد  -0

 دراسة مسحية للموارد البارية                -5

 دراسة مسحية للبنية التحتية  -0

 Annual Reportمراجعة التنرير السنوى للمعهد  -0

 SWOT   البيئي تحليل ال
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B- :  مىادر واليات نوعيةQualitative 

 Focused Group Discussionبارية للمناقاة  مجموعات -0   

 Stakeholdersمنابالت شخىية لالدارة العليا  -5   

 مالح ات ومعاينات  -0   

  ثانيا : تحديد االةرال المااركةStakeholders : والتى تتمثل فى كل من الفئات التالية 

 اعلا  ليئة التدريس واعلا  الهيئة المعاونة  

 بالمعهد  الجها  االدراى 

 ةالب الدراسات العليا   

 وبنا ا عليب فند تم تىميم استبيانات بحثية وقائمة بالمالح ات بمعرفة فريق العمل

 عناصر جمص البيانات

     )    عىف ذلنى –ورش عمل  –اجتماعات  –لنا ات  –استبيانات             (    

تيجية للمعهد وتحديد ألم نناة النوة واللعف وك ا تم عمل ورشة عمل لعر  ومناقاة تحديل الخطة االسترا

 (0ألم الفرص والتهديدات ) مرفق 

  : ًتحليل البيئة الداخلية :اوال 

أظهرت نتائج تحليل البيئة الداخلية  بع  نناة النوة التى يتميز بها المعهد  و التى يمكن استثمارلا على النحو 

ت بع  نناة اللعف التى قد تاثر على كفا ة وفاعلية المعهد ال ى يحنق رسالة و ألدال المعهد ؛ كما أظهر

 فى تحنيق رسالتب.

  نناة النوةStrengths: 

 للمعهد ليكل تن يمي مرن موثق و معلن يلم االدارات المختلفة بالمعهد . •

 .مىيوجد تحديد دقيق للمسئوليات سوا  للنيادات االكاديمية أو التنفي ية بالمعهد وفنا للهيكل التن ي •

 يوجد بالمعهد وحدة إلدارة األ مات والكوارث وتم تحديد دور الوحدة وتفعيل أناطتها. •

 توافر التوصيف الوظيفى ليامل أعلا  ليئة التدريس والهيئة المعاونة و االداريين. •

 يتم استخدا  التوصيف الوظيفى فى التعيين والننل والندب للوظائف المختلفة بالمعهد. •

 .تتبص أ.د/ عميد المعهد فى الهيكل التن يمى عهد وحدة للمان الجودة يوجد بالم •

 يوجد تعاون مستمر بين وحدة  مان الجودة ومركز  مان الجودة بالجامعة ويتم االشرال •

 مركز.الالدوري علي الوحدة من قبل     
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 ريس بالمعهد.تم و ص معايير موثنة إلختيار النيادات األكاديمية بمااركة أعلا  ليئة التد  •

 توجد قواعد بيانات الكترونية وورقية للمعهد ون ا  مفعل الستدعا  الوثائق. •

يتم تفعيل ن م المعلومات اإلدارية للدراسات العليا وأعلا  ليئة التدريس وشئون العاملين بالمعهد  •

“MIS.” 

التمويل ال اتى لدعم  %( من أجمالى ايرادات مركز الخدمة العامة فى02تستخد  النسبة المخىىة ) •

 العملية التعليمية والبحثية.

 يوجد بالمعهد مركز الخدمة العامة يعمل كوحدة ذات ةابص خاص. •

 .يوفر المعهد ألعلا  ليئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين برامج تدريبية متعددة •

 نار" والمحاف ة عليها.يتبص المعهد  جرا ات موثنة لنار ثنافة "حنوق الملكية الفكرية وال •

 يوجد بالمعهد قواعد المسا لة والمحاسبية ألعلا  ليئة التدريس والهيئة المعاونة معتمدة وموثنة.  •

 يطبق المعهد قواعد محددة للمان العدالة وعد  التمييز بين الطالب واحترا  مبادئ حنوق االنسان. •

 معتمد وموثق.مهنة لممارسات أخالقيات اليوجد بالمعهد ميثاق أخالقى  •

 تم اصدار واعتماد وثينة لرب  المكافآت المالية بمستوى األدا  فى العمل.  •

 للمعهد سياسات معتمدة وموثنة فى كافة المجاالت. •

 .يتوفر بالمعهد مزرعة تعليمية بحثية و تتلمن جز  انتاجي لمجالي االنتاج النباتي و الحيواني •

 .الداعمة للعملية التعليمية والبحثية  وجود بع  التسهيالت المادية •

 تتوافر التجهيزات والمعدات الال مة لتحنيق األمن والسالمة داخل المبنى. •

 وجود موقص للمعهد على شبكة االنترنت باللغة العربية واالنجليزية. •

  لتما  المعهد  بتنمية مهارات التعلم ال اتى للطالب. •

 نييم الطالب وفنا لمعايير الجودة.توجد قواعد موثنة و معلنة لت •

 استخدا  تكنولوجيا التعليم فى بع  المنررات الدراسية. •

 وجود برامج للدراسات العليا تحنق رسالة المعهد و ألدافب. •

 تتىف البرامج الدراسية بالمرونة واستيعاب التغيير وخط  التنمية. •

علمية بالمعهد معتمدة وفنا الحتياجات المجتمص توجد خطة للمجاالت البحثية على مستوى األقسا  ال •

 ومرتبطة بالخطة البحثية للجامعة.

يوجد بالمعهد مجلة دورية لنار األبحاث العلمية للباحثين وةالب الماجستير والدكتوراة من داخل وخارج  •

 المعهد ذات ترقيم دولي معتمد من أكاديمية البحل العلمي والتكنولوجيا.
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( ماروب بحثى باجمالى مبلغ 0العملية البحثية بالمعهد وذلك من خالا تمويل عدد ) تم دعم وتعزيز •

 ( جنيب من صندوق دعم البحوث بالجامعة.511111)

 للمعهد مسالمات ملموسة فى أناطة علمية على المستوى المحلى واالقليمى والدولى. •

الموارد على جائزة الدولة التاجيعية  بنسم مسوح –حىوا الدكتورة/ لدى سعيد حافظو األستاذ المساعد  •

 .5100لعا  

 5100الي 5105توجد خطة معتمدة لتنمية الموارد ال اتية من •

 مفعلة بالمعهد. ITوجود وحدة  •

 مرونة سياسات النبوا بالمعهد. •

 يوجد قواعد موثنة للتعامل مص ت لمات الطالب. •

 الطالب أثنا  الدراسة. توجد  جرا ات موثنة ومطبنة لمتابعة وتنييم أدا  •

يتم االستفادة من نتائج البحل العلمي بالمعهد في تحديل المنررات الدراسية / العملية التعليمية وذلك عن  •

 ةريق تطوير المحتوى العلمي لبع  المنررات و  افة مو وعات علمية حديثة.

 تزايد اإلقباا على برامج الدراسات العليا بالمعهد. •

 ارد المتاحة بالمعهد مص الكثافة العددية للطالب.تتالئم المو •

 تنوب تخىىات اعلا  ليئة التدريس بالمعهد •

 توجد قنوات  تىاا مفعلة بين المعهد والمجتمص المحي  وبع  الماسسات التعليمية المحلية والدولية. •

ك من خالا التنرير السنوي تنو  وحدة  مان الجودة بعملية التنويم  لألدا  الكلي للمعهد بىفة دورية وذل •

 للمعهد والدراسة ال اتية

 

   نناة اللعفWeaknesses: 

 ننص بع  االجهزة و البرامج االصلية فى بع  المعامل. •

  عف مااركة قطاب رجاا األعماا فى تمويل البحل العلمي بالمعهد. •

ستيفا  األناطة مثل الن افة عد  كفاية الموارد المالية فى بع  جوانب الماسسة مما ياثر سلبا على ا •

 عالمات ارشادية.

 ننص فى اعداد اعلا  ليئة التدريس فى بع  التخىىات العلمية. •

 أعداد أعلا  الهيئة المعاونة  لي الطالب ال تتفق واحتياجات الخطة التعليمية. •

 ال يوجد برامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة . •

 عمل الجماعى بين أقسا  المعهد المختلفة.االفتنار لمفهو  ال •
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 عد  مسالمة األةرال المجتمعية المختلفة فى توفير فرص العمل لخريجى المعهد. •

 عد  كفاية فنيين المعامل والعماا. •

 محدودية دور البحوث األكاديمية فى مواجهة الماكالت المجتمعية. •

 يعوق البحل العلمي .  عف الميزانيب المندمب لألبحاث من الجامعب مما •

 ال توجد خطة متكاملة للمراجعة الدورية للبرامج والمنررات. •

 االتىاالت لرب  المعهد بالجامعةعد  كفاية وفاعلية ن م المعلومات و  •

 عد  كفاية التجهيزات المالئمة لناعات االمتحانات. •

  لخدمة العامة بالمعهد % من موارد مركز ا2لم يتم تفعيل قرار مجلس المعهد بتخىيص نسبة

% من رسو  تسجيل منررات ةلبة الدراسات العليا بالمعهد  للمان  ستمرارية الجودة داخل 21ونسبة

 المعهد .
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 : لتحديد الو ص اإلستراتيجى الداخلى للمعهد تم األتي 

o مل  ستراتيجى( ولكل ننطة من نناة اللعف ) عامل تحديد و ن نسبى لكل ننطة من نناة النوة )عا

لنناة اللعف بحيل يكون   1.2لنناة النوة و  1.2 ستراتيجى(و ومراعاة أن مجموب األو ان النسبية 

 ( واحد  صحيو0.1مجموب الو ن النسبيى لنناة النوة و اللعف )
 

o رتيباً تنا لياً بحيل أن الترتيب ترتيب العوامل اإلستراتيجية الداخلية )نناة النوة ونناة اللعف ( ت

األوا لننطة النوة أو اللعف ذات الو ن النسبى األكبرو بينما الترتيب األخير لننطة النوة أو ننطة 

 اللعف ذات الو ن النسبى األصغر.
 

o  فى حالة قدرة  0× حساب الو ن المرجو لكل ننطة من نناة النوة عن ةريق  رب الو ن النسبي

فى حالة  0× % وبلرب الو ن النسبى 011 -% 01فادة من ننطة النوة بنسبة على االستالمعهد 

%.أما بالنسبة لحساب الو ن المرجو 01 -% 02قدرة المعهدعلى االستفادة من ننطة النوة بنسبة 

فى حالة قدرة المعهد على  5× لكل ننطة من نناة اللعف فيكون عن ةريق  رب الو ن النسبي 

فى حالة قدرة المعهد  0× % وبلرب الو ن النسبى 011 -% 01بنسبة  التغلب على ننطة اللعف

 %. 01 -% 02على التغلب على ننطة اللعف بنسبة 

o  جمص األو ان المرجحة لكل من نناة النوة ونناة اللعف للوصوا  لى الو ن الكلى المرجو بالنسبة

يئة الداخلية ) كلما  اد الرقم للمعهدو ول ا الرقم يعبر عن قدرة المعهد على التعامل مص عوامل الب

 الجدوا التالى:كانت الندرة أكبر والعكس صحيو(. وكما لو مو و فى  0و قترب من 

 تنييم العوامل االستراتيجية الداخلية:

 Internal Factorsيتم استخدا  مىفوفة العوامل االستراتيجية لتنييم العوامل االستراتيجية الداخلية 

Evaluation ى درجة قوة الو ص االستراتيجى الداخلى للمعهد.والوقول عل 
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 مىفوفة العوامل االستيراتيجية الداخلية

 النناة المرجحة الدرجة الو ن العوامل االستيراتيجية الداخلية

 )أ( مجاالت النوة

 105 0 1.10 . بالمعهد المختلفة االدارات يلم معلن و موثق مرن تن يمي ليكل للمعهد 

 1.05 0 1.10 .لدراسات العليا تحنق رسالة المعهد و ألدافبوجود برامج ل 

 .1.50 0 1.10 مرونة سياسات النبوا بالمعهد 

 النباتي االنتاج لمجالي انتاجي جز  تتلمن و بحثية تعليمية مزرعة بالمعهد يتوفر 

 الحيواني . و

1.10 0 1.50 

  .1.50 0 1.13 تنوب تخىىات اعلا  ليئة التدريس بالمعهد 

 1.50 0 1.10 .للطالب ال اتى التعلم مهارات بتنمية  المعهد تما  ل 

  1.50 0 1.13 .الدراسية المنررات بع  فى التعليم تكنولوجيا استخدا 

 0.05   المجموب 

 )ب( مجاالت اللعف

 1.10 0.1 1.10 تمويل البحل العلمي بالمعهد. األعماا فى رجاا  عف مااركة قطاب 

 1.03 5.1 1.10 برامج االصلية فى بع  المعامل.ننص بع  االجهزة و ال 

 .1.12 0.1 1.12 ننص فى اعداد اعلا  ليئة التدريس فى بع  التخىىات العلمية 

 1.03 5.1 1.10 . العلمي البحل يعوق مما الجامعب من لألبحاث المندمب الميزانيب  عف 

 .1.10 0.1 1.10 عد  كفاية فنيين المعامل والعماا 

 1.03 5.1 1.10 .فهو  العمل الجماعى بين أقسا  المعهد المختلفةاالفتنار لم 

 1.00 5.1 1.10 عد  كفاية التجهيزات المالئمة لناعات االمتحانات 

 0.11  1.00 

 5.30 المجموب
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 :ثانيا:البيئة الخارجية 

ي تعزيز نناة النوة أو أظهرت نتائج تحليل البيئة الخارجية  بع  الفرص التى يمكن أن يستفيد منها المعهد ف     

؛  كما أظهرت نتائج التحليل التهديدات المحتملة التى قد تاثر  بتحسين نناة اللعف لتحنيق رسالتب و ألداف

 .و ألدافب سلباعلى كفا ة وفاعلية المعهد فى تحنيق رسالتب

  أوال الفرص المتاحةOpportunities : 

 سوق العمل. تطلبهايبمىروفاتو  زةيةرح برامج متم ةي مكان 

 النمو المتزايد فى أعداد الطالب الوافدين من الداخل ومن الدوا العربية وباألخص فى الدراسات العليا. 

 الزيادة فى الطلب اإلجتماعى على التعليم المتميز بمنابل مادى. 

 التما  الدولة بالبعد البيئى. 

 تبنى الدولة سياسة  مان الجودة واالعتماد. 

 عالمي نحو استخدا  االساليب التكنولوجية الحديثة في التعليم والتعلم والبحل العلمي.التوجب ال 

  ناا  الهيئة النومية للجودة. 

 الطالب. بيالندرة على التعاون وعند بروتوكالت مص الاركات لتدر 

   : ًالمحتملة  التهديداتثانياThreats: 

 التدلور المستمر فى مستوى خريج الجامعات. 

 عد  اإلستنرار فى األو اب السياسية والتن يمية. 

 جمود اللوائو والنوانين ال ي يعيق ويب   العديد من أوجب التغيير  

  حجا  أصحاب األعماا و الاركات عن تدعيم البحل العلمى على مستوى البحوث األساسية و التطبينية. 

 اللجو  الى الماسسات الجامعية. استعانة الماسسات المحلية ببيوت الخبرة االجنبية دون 

 

  الو ص اإلستراتيجى الخارجى للمعهد تم األتي: لتحديد 

 

o  لنناة  1.2تحديد و ن نسبى لكل عامل  ستراتيجى) فرصة أو تهديد(و ومراعاة أن مجموب األو ان النسبية

واحد صحيو لنناة التهديد بحيل يكون مجموب الو ن النسبيى لنناة الفرص و التهديد   1.2الفرص و

 .  عهد( . وذلك فى  و  الت ثير المحتمل لكل عامل على الموقف اإلستراتيجى للم0.1)

o ترتيب العوامل اإلستراتيجية الخارجية )نناة الفرص ونناة التهديدات( ترتيباً تنا لياً بحيل أن الترتيب 

ألخير لننطة الفرصة أو التهديد لننطة الفرصة أو التهديد ذات الو ن النسبى األكبرو بينما الترتيب ااألوا 

 ذات الو ن النسبى األصغر.
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o  فى حالة قدرة  0× حساب الو ن المرجو لكل ننطة من نناة االفرص عن ةريق  رب الو ن النسبي 

فى حالة قدرة المعهد  0× % وبلرب الو ن النسبى 011 -% 01المعهد على  ستغالا الفرصة بنسبة 

%.أما بالنسبة لحساب الو ن المرجو لكل ننطة من نناة التهديد 01 -% 02على  ستغالا الفرصة بنسبة 

 -% 01فى حالة قدرة المعهد على االتعامل مص التهديد بنسبة  5× فيكون عن ةريق  رب الو ن النسبي 

 %. 01%  02فى حالة قدرة المعهد على االتعامل مص التهديد  0× % وبلرب الو ن النسبى 011

o كل من نناة الفرص ونناة التهديد للوصوا  لى الو ن الكلى المرجو بالنسبة جمص األو ان المرجحة ل

للمعهدو ول ا الرقم يعبر عن قدرة المعهد على التعامل مص عوامل البيئة الخارجية ) كلما  اد الرقم و قترب 

 كانت الندرة أكبر والعكس صحيو(. وكما لو مو و فى الجدوا التالى: 0من 
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 العوامل االستيراتيجية الخارجية مىفوفة

 النناة المرجحة الدرجة الو ن العوامل االستيراتيجية الخارجية

  أ(الفرص( 

 1.0 0.1 1.01 .العمل سوق يتطلبها متميزة بمىروفاتو برامج ةرح  مكانية 

 .1.0 0.1 1.01 التما  الدولة بالبعد البيئى 

 .1.50 0.1 1.10 تبنى الدولة سياسة  مان الجودة واالعتماد 

  التوجب العالمي نحو استخدا  االساليب التكنولوجية الحديثة في التعليم والتعلم والبحل

 العلمي.

1.02 0.1 1.31 

 1.50 0.1 1.10 الطالب. لتدريب الاركات بروتوكالت مص وعند التعاون على الندرة 

 1.21 المجموب   

 0.02   المجموب

 )ب( التهديدات

 1.10 0.1 1.10 ر فى مستوى خريج الجامعات.التدلور المستم 

  1.10 0.1 1.10 .والتن يمية السياسية األو اب فى اإلستنرار عد 

  حجا  أصحاب األعماا و الاركات عن تدعيم البحل العلمى على مستوى البحوث 

 .األساسية و التطبينية

1.10 5.1 1.00 

 1.00 0.1 1.00 التغيير أوجب من العديد ويب   يعيق ال ي والنوانين اللوائو جمود 

   استعانة الماسسات المحلية ببيوت الخبرة االجنبية دون اللجو 

 الى الماسسات الجامعية.

1.02 5.1 1.01 

 1.05  0.1 المجموب 

 5.00 المجموب
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 3. :الو ص اإلستراتيجى للماسسة 

الخارجية )النناة المرجحة فة العوامل مىفو ( و5.30تم استخدا  مىفوفة العوامل الداخلية)النناة المرجحة 

( كما بالاكل والتي أو حت أن الو ص اإلستراتيجي للماسسة يمكن دعمب من خالا استخدا  5.00

و ولى تمثل استراحة )التوقف و المحاف ة ( للتغلب على نناة اللعف hold and maintainاستراتيجيات 

دات الخارجيةو ومواصلة تحنيق األلدال اإلستراتيجية وتعزيز نناة النوة واستغالا الفرص وتجنب التهدي

 ورسالة الماسسة و يطلق عليةا استراحة محارب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وبه ا تكون  اإلستراتيجية ثاني ( من النسم ال5ويتلو من المىفوفة السابنة أن الماسسة تنص في الخلية رقم )

 ( .hold and maintain d)ر مناسبة لي استراتيجية )التوقف و المحاف ة ( ثاألك
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 تحليل ااSWOT للوصوا الى اإلستراتيجيات المناسبة للمعهد 

 مىفوفة التحليل الرباعي

 نناة النوة نناة اللعف

 

 األعماا  رجاا  عف مااركة قطاب

 تمويل البحل العلمي بالمعهد. فى

 معلن و موثق مرن تن يمي ليكل للمعهد 

 . لمعهدبا المختلفة االدارات يلم

  ننص بع  االجهزة و البرامج

 االصلية فى بع  المعامل.

  وجود برامج للدراسات العليا تحنق رسالة

 .المعهد و ألدافب

  ننص فى اعداد اعلا  ليئة

التدريس فى بع  التخىىات 

 العلمية.

 .مرونة سياسات النبوا بالمعهد 

 لألبحاث المندمب الميزانيب  عف 

 لبحلا يعوق مما الجامعب من

 . العلمي

 و بحثية تعليمية مزرعة بالمعهد يتوفر 

 االنتاج لمجالي انتاجي جز  تتلمن

 الحيواني . و النباتي

 .عد  كفاية فنيين المعامل والعماا   تنوب تخىىات اعلا  ليئة التدريس

 بالمعهد. 

  االفتنار لمفهو  العمل الجماعى بين

 .أقسا  المعهد المختلفة

  التعلم مهارات ميةبتن  المعهد  لتما 

 .للطالب ال اتى

  عد  كفاية التجهيزات المالئمة

 لناعات االمتحانات

  بع  فى التعليم تكنولوجيا استخدا 

 .الدراسية المنررات

 

 

 استراتيجيات نناة اللعف مص الفرص

 WO) استراتيجية تطوير وتحسين ( 

 استراتيجيات نناة النوة مص الفرص

 SO ) استراتيجية نمو وتوسص(
 الفرص

  ننص فى اعداد اعلا  ليئة

التدريس فى بع  التخىىات 

 العلمية.

  تنوب تخىىات اعلا  ليئة التدريس

 بالمعهد.

 .مرونة سياسات النبوا بالمعهد 

 برامج ةرح  مكانية -0

 بمىروفاتومتميزة 

 .العمل سوق يتطلبها

 األعماا فى رجاا  عف مااركة قطاب 

 تمويل البحل العلمي بالمعهد.

  من لألبحاث المندمب الميزانيب عف 

   العلمي البحل يعوق مما الجامعب

 و بحثية تعليمية مزرعة بالمعهد يتوفر 

 االنتاج لمجالي انتاجي جز  تتلمن

 الحيواني . و النباتي

التما  الدولة بالبعد -5

 البيئى.

  االفتنار لمفهو  العمل الجماعى بين

 أقسا  المعهد المختلفة. 

 معلن و موثق مرن ن يميت ليكل للمعهد 

  بالمعهد المختلفة االدارات يلم

  وجود برامج للدراسات العليا تحنق رسالة

 المعهد و ألدافب

تبنى الدولة سياسة  مان -0

 الجودة واالعتماد.
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  ننص بع  االجهزة و البرامج

 االصلية فى بع  المعامل. 

  عد  كفاية التجهيزات المالئمة

 لناعات االمتحانات. 

 التعلم مهارات بتنمية  المعهد   لتما 

 للطالب ال اتى

    بع  فى التعليم تكنولوجيا استخدا  

 .الدراسية المنررات

التوجب العالمي نحو  -0

استخدا  االساليب 

التكنولوجية الحديثة في 

التعليم والتعلم والبحل 

 العلمي.

 

 .عد  كفاية فنيين المعامل والعماا 
 حنق رسالة وجود برامج للدراسات العليا ت

 المعهد و ألدافب

 وعند التعاون على الندرة -2

 الاركات بروتوكالت مص

 الطالب. لتدريب

استراتيجيات نناة اللعف مص 

)استراتيجية انكماش(  التهديدات

WT 

 استراتيجيات نناة النوة مص التهديدات

 التهديدات ST)استراتيجية ثبات واستنرار(

  ننص فى اعداد اعلا  ليئة

فى بع  التخىىات  التدريس

 العلمية

  عد  كفاية التجهيزات المالئمة

  لناعات االمتحانات

  التعلم مهارات بتنمية  المعهد  لتما 

 للطالب  ال اتى

  بع  فى التعليم تكنولوجيا استخدا 

 .الدراسية المنررات

التدلور المستمر فى -0

 مستوى خريج الجامعات.

 من لألبحاث المندمب الميزانيب  عف 

 . العلمي البحل يعوق مما معبالجا

 .فى اإلستنرار عد -5 مرونة سياسات النبوا بالمعهد 

 السياسية األو اب

 .والتن يمية

 األعماا  رجاا  عف مااركة قطاب

 تمويل البحل العلمي بالمعهد. فى

  .عد  كفاية فنيين المعامل والعماا 

 و بحثية تعليمية مزرعة بالمعهد يتوفر 

 االنتاج اليلمج انتاجي جز  تتلمن

 الحيواني . و النباتي

 حجا  أصحاب األعماا و -0

الاركات عن تدعيم البحل 

العلمى على مستوى 

البحوث األساسية و 

 .التطبينية

  االفتنار لمفهو  العمل الجماعى بين

 أقسا  المعهد المختلفة

 معلن و موثق مرن تن يمي ليكل للمعهد 

 . بالمعهد المختلفة االدارات يلم

 والنوانين اللوائو جمود-0

 العديد ويب   يعيق ال ي

 التغيير أوجب من

  ننص بع  االجهزة و البرامج

 االصلية فى بع  المعامل.

  وجود برامج للدراسات العليا تحنق رسالة

 المعهد و ألدافب

  تنوب تخىىات اعلا  ليئة التدريس

 بالمعهد.  

استعانة الماسسات  -2

المحلية ببيوت الخبرة 

ون اللجو  الى االجنبية د

 الماسسات الجامعية.
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 اإلستراتيجيات البديلة                                                   
 

 التهديدات -استراتيجية نناة اللعف 

 WT) استراتيجية انكماش( 

 التهديدات –استراتيجية نناة النوة 

 ST) استراتيجية ثبات واستنرار(  

 ليئة أعلا  استمراريب   مان التحنق من -0

 والتميز الكفا ة من عالية درجة على تدريس

 المحاف ة علي الو ص المالي واالداري للمعهد  -5

لتعليمية المستهدفة ا المخرجات تحنيق من الت كد -0

 للبرامج 

 محاولة االستفادة من كل االمكانيات المتاحة -0

 

 وتامل: صيانة المبنى -0

المرافق  -االمتانات قاعات–قاعات المحا رات )     

 المعامل واألجهزة العلمية( –الىحية 

 باألقسا . والمنررات الدراسية البرامج مراجعة -5

 صنص ركة فىللماا المجتمص ماسسات تاجيص -0

  النرار

  التن يمى الهيكل تطوير -0

 تطور مدى لنياس التىحيحية اإلجرا ات اتخاذ -2

 البرامج 

رفص الكفا ة العلمية والمهنية ألعلا  ليئة  -3

 التدريس ومعاونيهم

   

 

 

 

 

 

 الفرص -استراتيجية نناة اللعف 

 WO) استراتيجية تطوير وتحسين ( 

 الفرص –استراتيجية نناة النوة 

 SO) استراتيجية نمو وتوسص(  

لتبرب  كمسالمة لزيادة تاجيص رجاا األعماا ل -0

 ميزانية البحل العلمي و د  الملية التليمية

 تنمية الموارد ال اتية -5

اعداد مااريص بحثية ماتركة بين أعلا  ليئة  -0

 التدريس داخل المعهد وخارجب

 تطوير المعمل المركزي  -0

 

  لتنمية قدرات ومهارات أعلا  ليئة التخطي   -0

 التدريس ومعاونيهم

برامج تعليمية جديدة  تالئم متطلبات  داثاستح -5

 واحتياجات سوق العمل.

 التوسص في استخدا  التكنولوجيا بالتعليم  -0

  استحداث آليات لتوفير تمويل للبحل العلمي -0

عند بروتوكوالت تعاون مص الاركات  -2

  والماسسات الىناعية لمعالجة الماكالت البيئية
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 مىفوفة التخطي  اإلستراتيجى الكمى )الختيار اإلستراتيجية

 ديلة(الرئيسية و اإلستراتيجية الب 
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 مىفوفة التخطي  اإلستراتيجى الكمى )الختيار اإلستراتيجية الرئيسية و اإلستراتيجية البديلة(

 العناصر الرئيسية
الوزن 
 النسبى

 البدائل اإلستراتيجية
 استراتيجية االنكماش استراتجية ثبات واستقرار استراتيجية تحسين وتطوير استراتيجية نمو وتوسع 

درجة  جملة الدرجة درجة الجاذبية جملة الدرجة ذبيةدرجة الجا
 الجاذبية

 جملة الدرجة درجة الجاذبية جملة الدرجة

 الفرص
 يتطلبها متميزة بمصروفات، برامج طرح إمكانية
 .العمل سوق

 1     1   1     1     1     1  

  1     1     1     1   1    1  اهتمام الدولة بالبعد البيئى.
 0 1    0 1      1      1   1  0 1  الدولة سياسة ضمان الجودة واالعتماد. تبنى

التوجه العالمي نحو استخدام االساليب التكنولوجية 
 الحديثة في التعليم والتعلم والبحث العلمي.

 1 0  1   10    1 0    1     1 0 

 بروتوكوالت مع وعقد التعاون على القدرة
 ب.الطال لتدريب الشركات

 1 0  1   1      1      1 0    1   

 التهديدات
   1      1      1    0 1     0 1  التدهور المستمر فى مستو  خريج الجامعات.

   1    0 1      1      1    0 1  .والتنظيمية السياسية األوضاع فى االستقرار عدم
إحجام أصحاب األعمال و الشركات عن تدعيم 

لمى على مستو  البحوث األساسية و البحث الع

 .التطبيقية

 1 0    1 0    1 0    1 0    1   

 العديد ويبطأ يعيق الذي والقوانين اللوائح جمود
 التغيير أوجه من

 1      1      1      1      1 0 

استعانة المؤسسات المحلية ببيوت الخبرة االجنبية 
 دون اللجوء الى المؤسسات الجامعية.

 1 0    1 0    1 0    1      1   

 نقاط القوة
 يلم معلن و موثق مرن تن يمي ليكل للمعهد

 بالمعهد االدارات المختلفة
 1 0     1      1      1 0    1 0 

وجود برامج للدراسات العليا تحنق رسالة المعهد و 

 .ألدافب
 1 0    1 0    1      1 0    1 0 
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وسع كاستراتيجيه وبناء على هذه النتائج تم اختيار استراتيجية تحسين وتطوير كاستراتيجيه رئيسية واختيار استراتيجية نمو وت * 

  بديلة.

 

 0 1    0 1      1      1    0 1  بالمعهد. مرونة سياسات النبوا
 تتلمن و بحثية تعليمية مزرعة بالمعهد يتوفر

 الحيواني  و النباتي االنتاج لمجالي انتاجي جز 
 1 0    1      1      1 0    1 0 

   1    0 1      1    0 1    0 1  تنوب تخىىات اعلا  ليئة التدريس بالمعهد. 
 0 1    0 1    0 1      1     0 1  .للطالب ال اتى التعلم مهارات بتنمية  دالمعه التما 

 المنررات بع  فى التعليم تكنولوجيا استخدا 

 .الدراسية
 1 0     1 0    1      1 0    1 0 

 نقاط الضع 
تمويل  األعماا فى رجاا  عف مااركة قطاب

 البحل العلمي بالمعهد.
 1 0     1      1      1      1   

نقص بعض االجهزة و البرامج االصلية فى بعض 
 المعامل.

 1 0    1 0    1      1      1   

نقص فى اعداد اعضاء هيئة التدريس فى بعض 
 التخصصات العلمية.

 1 0    1     1 0    1 0    1 0 

 مما الجامعب من لألبحاث المندمب الميزانيب  عف

 . العلمي البحل يعوق
 1 0    1 0    1 0    1 0    1   

   1      1      1    0 1    0 1  عدم كفاية فنيين المعامل والعمال.
االفتقار لمفهوم العمل الجماعى بين أ سام المعهد 

 .المختلفة
 1 0    1      1 0    1 0    1   

   1    0 1    0 1    0 1     0 1  عدم كفاية التجهيزات المالئمة لقاعات االمتحانات
تمويل  األعماا فى رجاا  عف مااركة قطاب

 البحل العلمي بالمعهد.
 1 0     1      1      1      1   
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