
 

 جامعة بنها -التنافسية املميزة لكلية الزراعة  السماتوثيقة 
 31/3/3131( بتاريخ  173اعتماد مجلس الكلية رقم )

 الزراعة بمشتهر :: كليةمساأل

 1111: تاريخ االنشاء

 :التاريخ والمكان       

تعتبرررر كليرررة الزراعرررة بمشرررتهر مررر  اترررمم الم سسررراال التعليميرررة يررر  م رررا  االنترررا  الزراعررر  يررر   -1

 .1111مصر والشرق االوسط حيث ير ع تاريخ انشائها ال  سنة 

موتررع الكليررة مايرر  بيئررة زراعيررة يمكنهررا مرر  لعررت مور كبيررر يرر  التنميررة الزراعيررة علرر  المسررتو   -2

 .المحل  ويذيم م  ياعلية المشاركة الم تمعية للكلية

 :االمكانيات المادية للتعليم والتعلم

 .ومعام  وتاعاال تمريس تقترت م  المقاييس الموليةالبنية التحتية للكلية م  مبان   -3

  .بالكلية نامي للتكنولو يا يقمم العميم م  اليمماال التمريبية للطالت واالماريي  -4

 .ICDLبالكلية معم  مريص اليتباراال  -5

 .بالكلية معم  للوسائط  الرتمية المتعممة -6

 .بالكلية معم  لتقويم الطالت واالمتحاناال -7

 : هيئة المعاونةاعضاء هيئة التدريس وال

  .متيصصي  ي  كاية العلوم الزراعيةالتمريس الهيئة  بتوير الكفاءاال م تتميز الكلية  -8

 .حصو  العميم م  هيئة التمريس عل   وائز محلية واتليمية ومولية -1

 :في مجال المشاركة المجتمعية

الزراعيررررة يو ررررم وحررررمتي  ذاال طررررابع يرررراص تقررررمم العميررررم مرررر  اليررررمماال البح يررررة واالستشرررراراال  -11

 .وتساعم الكلية عل  القيام بمورها بفاعلية ي  المشاركة الم تمعية ويممة الم تمع المحيط

بالكليرررة منفرررذ لبيرررع المنت ررراال الزراعيرررة نانترررا  مرررزارت االنترررا  النبرررات  واالنترررا  الحيررروان  والرررما ن   -11

 .ومنت اال االلبا  والصناعاال الغذائية(

 .ماشية ( –ارانت  –ركزةن موا   االعالف الم إلنتا ليو م بالكلية مصنع  -12

 .بالكلية مصنع لتموير الميلفاال الزراعية وانتا  االسممة العضوية نالكمبوسال( -13

هنرررراع العميررررم مرررر  االتفاتيرررراال التعرررراو  برررري  الكليررررة وبرررري  كليرررراال زراعررررة ايررررر  محليررررة واتليميررررة  -14

 .وممرية الزراعة والشبات والرياضة وكلياال الطت البيطري بمشتهر

سرررنويا يررر  القايلرررة الزراعيرررة التررر  تهرررمف لنشرررر الررروع  الزراعررر  بقرررر  محاي رررة تشرررارع الكليرررة  -15

 .القليوبية



 

 الطالبيةوالخدمات في مجال البرامج التعليمية واالنشطة 

تمرررنل الكليرررة مر رررة البكرررالوريوس نشرررعبة الزراعرررة والتربيرررة( وهررر  الكليرررة الوحيرررمة التررر  تمرررنل هرررذ   -16

 .المر ة العلمية

( يررر  ميتلرررف م ررراالال مكترررورا  –ما سرررتير  –لمراسررراال العليرررا نمبلررروم بالكليرررة العميرررم مررر  بررررام  ا -17

 .العلوم الزراعية

 .بالكلية برنام  للتعليم المفتوح نتصمير الحاصالال الزراعية( -18

مبيررررة رياضررررية تيررررمم االنشررررطة الطالبيررررة علرررر  مسررررتو  الكليررررة وال امعررررة وتقررررمم ليوبالكليررررة تريررررة ا -11

 .يمماال رياضية للم تمع المحيط

النبررررات  والحيرررروان  والعميررررم مرررر  الصرررروت الزراعيررررة االنتا يررررة والبح يررررة  لإلنتررررا  بالكليررررة مررررزارت -21

 .تيمم العملية التعليمية

 .بالكلية ممينة  امعية لسك  الطلبة والطالباال  -21

 .بالكلية عيامة طبية ومطعم لتناو  الو باال الغذائية للطالت -22

 مشاريع التطوير والمشاريع البحثية

التطرررروير  –حصررررو  الكليررررة علرررر  العميررررم مرررر  مشرررراريع التطرررروير ن انشرررراء ن ررررام مايلرررر  لل ررررومة  -23

وحرررررمة تقرررررميم اليرررررمماال  –ن رررررم االمتحانررررراال وتقرررررويم الطرررررالت  –المسرررررتمر والتالهيررررر  العتمرررررام 

 .التكنولو ية(

 .بالكلية العميم م  المشاريع البح ية -24

 األنظمة االلكترونية في االدارة

 –مراسررراال عليرررا  –بالكليرررة تاعرررمة بيانررراال لرررن م المعلومررراال االماريرررة ن شرررئو  طرررالت وكنتررررو    -25

مررررم   امعيررررة( تعمرررر   ميعررررا  – ررررومة واعتمررررام  –شررررئو  عرررراملي  واسررررتحقاتاال  –هيئررررة تررررمريس 

 .عل  ميكنة العم  بإماراال الكلية الميتلفة

كررررالوريوس والمراسرررراال العليررررا الطالبيررررة لمراحرررر  الب اللرررروائلللكليررررة بوابررررة الكترونيررررة ينشررررر بهررررا  -26

 .وميتلف االنشطة اليومية للكلية

 

 


