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 شكر وتقدير

==== 

جامعة بنها بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من  –تتقدم وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة 

: -

 ي شمس الدينعل/ السيد األستاذ الدكتور

 رئيس الجامعة

 عبد الرحيم سعد شولح/ السيد األستاذ الدكتور

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 سعد محمود سعد/ السيد األستاذ الدكتور

 بالجامعة –مدير مركز ضمان الجودة 

 ماهر حسب النبي خليل/ السيد األستاذ الدكتور

 عميد الكلية

 محمد هانئ تاج الدين/ لدكتورالسيد األستاذ ا

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 إبراهيم محمد عبد العليم/ السيد األستاذ الدكتور

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 

كما يتقدم مجلس إدارة  .علي ما قدموه لوحدة ضمان الجودة من دعم ألنشطة الوحدة وتشجيع مستمر

لص الشكر والتقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع وحدة ضمان الجودة بخا

 .العاملين بالكلية الذين شاركوا في دعم الوثائق الالزمة لإلعتماد وإعداد الدراسة الذاتية

 

 عتمادو اإل مدير وحدة ضمان الجودة                                                                           

                                      

 ناصر خميس الجيزاوى/ د.أ                                                                             
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 الكليةالبيانات الوصفية عن 

 :البيانات األساسية: أوال 

 كلية الزراعة بمشتهر: اسم المؤسسة 

 كليـــة          :  نوع المؤسسة     د متوسطمعهد عالي               معه 

 بنها    :اسم الجامعة التابعة لها المؤسسة 

 حكومية                     :        نوع الجامعة            خاصة 

 الموقع الجغرافى  : 

 القليوبية: المحافظة -

    مدينة طوخ: المدينـــة -

 تاريخ التأسيس: 

1011 

 مدة الدراسة: 

 سنوات 4

 لغة الدراسة: 

 ة العربي

 القيادة األكاديمية: 

 الكلية        عميد -

 أستاذ : الدرجة العلمية   ماهر حسب النبى. د. أ

        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -

 أستاذ: الدرجة العلمية   محمد هانئ تاج الدين. د. أ

 (قائم باألعمال)     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -

 أستاذ: الدرجة العلمية  خليل ماهر حسب النبى .د. أ

        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 أستاذ: الدرجة العلمية          إبراهيم محمد عبد العليم. د. أ
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 الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة: 

 دبلومات متخصصة  ليسانس          بكالوريوس

         دبلوم ماجستير              دكتوراه

  عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى: 

1629   

 عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا: 

528    

 األقسام العلمية: 

 :أسماء األقسام العلمية -

 قسم علوم األغذيه -1

 قسم المحاصيل  -2

 باتقســـم وقاية الن -2

 قسم البســـــاتين -4

 قسم اإلنتاج الحيوانى -5

 قسم األراضــــى -6

 قسم الكيمياء الزراعية -7

 قسم الوراثـــــه -8

 قسم النبات الزراعى  -0

 قسم اإلقتصاد الزراعى -19

 قسم الهندسة الزراعية -11

 100  إجمالى  :عدد أعضاء هيئة التدريس 

 --معار إلى المؤسسة  22منتدب إلى المؤسسة        148دائم بالمؤسسة     

 دائم بالمؤسسة  148  إجمالى :عدد أعضاء هيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العلمية

 (.1)كما هو موضح بالشكل رقم 

 66      : أستاذ متفرغ 65  :أستاذ 25  :أســـتاذ مساعد  43       :مــدرس
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 بيان بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية(: 1)شكل رقم 

 14  إجمالى :األجازات الخاصة/ عدد المعارين 

   4إناث      19    ذكور

 74  إجمالى :عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

   23إناث   51       ذكور

 14  إجمالى :عدد المبعوثين فى الخارج 

 0.5:  1 :كالوريوسنسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب مرحلة الب 

 3:  1 :نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا 
 23:  1 :نسبة أعضاء الهيئة المعاونــة لطالب مرحلة البكالوريوس 

 0.5 :االجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس /نسبة المعارين% 

 417   إجمالى :عدد العاملين بالجهاز اإلداري 

 417  إجمالى :املين بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم الوظيفيةعدد الع 

    82مؤقت   335      دائم

 

 

أستاذ مساعد; 25

أستاذ متفرغ; 66

مدرس; 43

أستاذ; 65
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 : الذاتية الدراسة تقرير كتابة منهجية :ثانيا

 :وهى لها الذاتية الدراسة إلجراء الكلية اتبعتها التى إلاجرائية الخطوات الجزء هذا يشمل

 .الدراسة فريق .أ   

 .الدراسة تنفيذ خطة .ب

 .البيانات جمع أدوات .ج

 :الدراسة فريق -أ

 الفئة م

 الحد

 األدني

 لعدد

 فئة كل

 االسم

 في الحق للمؤسسة

 من فئة كل في األفراد اختيار

 المشاركين فئات

 المهمة الوظيفة

 رئيس الفريق عميد الكلية ماهر حسب النبي خليل/د.أ 1 العميد 1

 الوكالء 2

 محمد هانئ تاج الدين/د.أ 1

الكلية وكيل 

لشئون 

التعليم 

 والطالب

 العام الاشراف

 أنشطة علي

 الفاعلية

 التعليمية

 ابراهيم عبد العليم/د.أ 1

وكيل الكلية 

لخدمة 

املجتمع 

وتنمية 

 البيئة

 العام الاشراف

 أنشطة علي

 املشاركة

 املجتمعية

 وخدمة

 وتنمية املجتمع

 البيئة

3 
مدير وحدة ضمان 

 الجودة
1 

ات ناصر خميس برك/ د.أ

 الجيزاوي 

مدير وحدة 

ضمان 

 الجودة

 العام الاشراف

 توزيع علي

 تنفيذ ومتابعة

 ألانشطة

4 

 

 

 

 

 

 هيئة التدريس

4 

 سيدهم اسعد سيدهم/ د.أ

 محمد سعيد الششتاوي / د.أ

صدددددددددددددددددددي  عبددددددددددددددددددد العز ددددددددددددددددددز / د.أ

 محيسن

 محمد علي عبد السالم./ د

 التخطيط الاستراتيجي

5 
لطفدددددددل عبدددددددد الفتدددددددا  عبدددددددد /د.أ

 الرحمن
 الهيكل التنظيمل
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 هيثم محمد شحاتة./ د

 مهران مختار عشري ./ د

 وسام رشاد احمد./ د

6 

 سعيد عباس رشاد/ د.أ

 محمد حسب النبي حبيب/ د.أ

 خالد علي إبراهيم بكري / د.أ

 إبراهيم عبد هللا جعبوب/ د.أ

 السيد حسن جادو./ د

 أسماء محمد بهلول ./ أ

 مختار إبراهيم السيد./ أ

 حوكمةالقيادة وال

6 

 عادل حامد بهنساوي / د.أ
عصمت حسن عطية / د.أ

 نوفل

 تامر محمد شحاتة سالم./ د
 طه مختار عاشور ./ د

 محمد حسن حمزة./ د

 خالد السيد عيد./ د

 املصداقية وألاخالق

6 

 محمد إسماعيل سلوع/ د.

 سامل احمد عبد الجواد/ د.أ

 محمد حسن رفعت./ د

 وحيد عبد الفتا  خلوي ./ أ

 ير إدارة شئون العاملينمد

 مدير إدارة شئون إلادار ة

 الجهاز إلاداري 

5 

 عبده مهدي محمد مهدي/ د.أ

عمر حسيني محمد ./ د

 الحسيني
 احمد عبد الخال  نايل./ د

هانل محمد احمد عبد ./ د
 الرحمن

جمال عاشور احمد ./ د

 محمد

 املوارد املالية واملادية

6 

إبراهيم محمد عبد / د.أ

 يمالعل
 عادل عبد الحميد حافظ / د.أ

 حامد السيد أبو علي / د.أ

املشاركة املجتمعية وتنمية 

 البيئة
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 عماد يونس وهدان/ د.أ

 محمد احمد ماض ي./ د

 عبد هللا السيد عبد هللا./ د

7 

 إيمان مختار أبو الغيط/ د.أ
 رضا السيد عمر./ د

شر ف فتحي عيد ./ د
 الجيوش ي

مصطفل حمزة محمد ./ د

 محمد
 يسري فهمل يوسف./ أ

 ملياء عبد هللا صالح./ أ

 إبراهيم سمير عمر الخطاب./ أ

التقو م املؤسس ي وإدارة 

 الجودة

والتقييم املستمر للفاعلية 

 التعليمية

6 

 جاد حمادة حسن راض ي/ د.أ
 هدي علي سالم./ د
 حازم محمد عليوه./ د
 احمد سعد إبراهيم./ د
 كرم خميس الجيزاوى ./ أ

 عبد الواحد بيوملخالد ./ أ

 الطالب والخر جون 

5 

مخلوف محمد محمود / د.أ

 بخيت

أبو النصر هاشم عبد / د.أ

 املجيد 

شيرين عبد الحميد ./ أ

 مصطفل

 أمنية عادل محمد احمد./ أ

 سلمل حسن مصطفل./ أ

 املعايير ألاكاديمية

5 

همام الطوخي محمد / د.أ

 بهلول 

 فاتن حسن إسماعيل/ د.أ

 د محمدفتحي جا/ د.أ

 احمد إبراهيم الدسوقي/ د.أ

محمود حسن محمد / د.أ

 محمود

/ البرامج التعليمية 

 املقررات الدراسية

0 
 حسن حمزة عباس/ د.أ

 محمود الزعبالوي محمود/ د.أ

التعليم والتسهيالت املادية 

 للتعلم
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 منتصر عبد هللا عواد./ د

 احمد سعيد محمد./ د

 إيهاب محمد فر د./ د

 أبو سريع احمد حسن./ د

 السعيد محمد الجدوى ./ د

احمد علي عبد املقصود ./ د

 الحصري 

 إبراهيم عبد املنعم الفقل./ د

7 

احمد علي عبد الرحمن / د.أ

 عاشور 

 جعفر محمود الجندي/ د.أ

 حامد الزعبالوي محمود./ د

 عبد الحكيم سعد شمس./ د

 إيناس محمود مكاوي ./ د

 احمد محمود حسن./ أ

 ر علي جودةشعبان جاب./ أ

 أعضاء هيئة التدريس

0 

عبد الكر م إبراهيم / د.أ

 السيد

 جمال فهمل النجار/ د.أ

 حسن احمد بركات./ د

 أسامة حسن الجارحي./ د

 تامر مسعد محمود./ د

 محمود مصطفل السيد./ أ

 ثروت السعيد شعبان./ أ

عبد املطلب احمد عبد ./ أ

 املطلب

 محمد احمد العشري ./ أ

وألانشطة  البحث العلمل

 العلمية

6 

 احمد سليمان محمود/ د.أ

 تهانل رشدي عبد الظاهر./ د

 محمد السيد حافظ./ د

رشا علي عبد املقصود ./ د

 الحصري 

 نهي محمد مختار عشري ./ أ

 الدراسات العليا
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 سارة عيد دياب الديب./ أ

 وحيد عبد الفتا  خلوي / أ 1 ممثل عن اإلداريين 5
  ومنس إلادار ين عن ممثل

 إلاداري  الجهاز

 عبدالهادى محمد بيومل/ أ 1 ممثل عن المستفيدين 6
 من املستفيدين عن ممثلة

 الخدمة

 الطالب عن ممثل اسماء محمد حمودة 1 ممثل عن الطالب 7
 

 

 

 خطة التنفيذ -ب
 الخطوات

 مسئول التنفيذ
زمن 

 التنفيذ

استراتيجية 

 التنفيذ

المصادر 

 المستخدمة

مسئولية 

 المتابعة

شكيل ت

فريق قيادة 

 الدراسة

 فريق
 التخطيط

 االستراتيجي

 سيدهم اسعد سيدهم/ د.أ

 محمد سعيد الششتاوي / د.أ

 صديق عبد العزيز محيسن/ د.أ

 محمد علي عبد السالم./ د

 -نوفمبر

 ديسمبر

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 ليةعميد الك

 الهيكل فريق
 التنظيمي

 لطفي عبد الفتاح عبد الرحمن/د.أ

 هيثم محمد شحاتة./ د

 مهران مختار عشري ./ د

 وسام رشاد احمد./ د

 مدير شئون العاملين

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية أمين

 ةالقياد فريق
 والحوكمة

 سعيد عباس رشاد/ د.أ

 محمد حسب النبي حبيب/ د.أ

 خالد علي إبراهيم بكري / د.أ

 إبراهيم عبد هللا جعبوب/ د.أ

 السيد حسن جادو./ د

 أسماء محمد بهلول ./ أ

 مختار إبراهيم السيد./ أ

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -جعةاملرا تقار ر

 استبيانات

 مدير نائب

الوحدة 

للقدرة 

 املؤسسية

 فريق
 المصداقية
 واألخالقيات

 عادل حامد بهنساوي / د.أ

 عصمت حسن عطية نوفل/ د.أ

 تامر محمد شحاتة سالم./ د

 طه مختار عاشور ./ د

 محمد حسن حمزة./ د

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 مدير

 الوحدة
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 خالد السيد عيد./ د

 الجهاز فريق
 اإلداري

 محمد إسماعيل سلوع/ د.أ

سامي احمد عبد / د.أ

 الجواد

 محمد حسن رفعت./ د

وحيد عبد الفتاح ./ أ

 خلوي 

 مدير إدارة شئون العاملين

 مدير إدارة شئون إلادارية

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -عاتإجتما

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية أمين

 

 مسئول التنفيذ الخطوات
زمن 

 التنفيذ

استراتيجية 

 التنفيذ

المصادر 

 المستخدمة

مسئولية 

 المتابعة

 الموارد فريق
 المالية

 والمادية

عبده مهدي محمد / د.أ

 مهدي

عمر حسيني محمد ./ د

 الحسيني

 الخالق نايل احمد عبد./ د

هاني محمد احمد عبد ./ د

 الرحمن

جمال عاشور احمد ./ د

 محمد

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية عميد

 فريق
 المشاركة
 المجتمعية

إبراهيم محمد عبد / د.أ

 العليم

 عادل عبد الحميد حافظ / د.أ

 حامد السيد أبو علي / د.أ

 عماد يونس وهدان/ د.أ

 محمد احمد ماض ي./ د

 عبد هللا السيد عبد هللا./ د

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية وكيل

 لشئون 

 خدمة

 املجتمع

 وتنمية

 البيئة

 التقويم فريق
 المؤسسي

 إيمان مختار أبو الغيط/ د.أ

 رضا السيد عمر./ د

شريف فتحي عيد ./ د

 الجيوش ي

مصطفي حمزة محمد ./ د

 محمد

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 تبياناتاس

 مدير

 الوحدة
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 يسري فهمي يوسف./ أ

 ملياء عبد هللا صالح./ أ

إبراهيم سمير عمر ./ أ

 الخطاب

 الطالب فريق
 والخريجون

جاد حمادة حسن / د.أ

 راض ي

 هدي علي سالم./ د

 حازم محمد عليوه./ د

 احمد سعد إبراهيم./ د

 كرم خميس الجيزاوى ./ أ

خالد عبد الواحد ./ أ

 بيومي

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -ةاملراجع تقار ر

 استبيانات

 الكلية وكيل

 لشئون 

 التعليم

 والطالب

 المعايير فريق
 األكاديمية

مخلوف محمد محمود / د.أ

 بخيت

أبو النصر هاشم عبد / د.أ

 املجيد 

شيرين عبد الحميد ./ أ

 مصطفي

أمنية عادل محمد ./ أ

 احمد

 سلمي حسن مصطفي./ أ

 -نوفمبر

ديسمبر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 مللفاتا

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 قسم رئيس

 املعايير

 ألاكاديمية

 والبرامج

 التعليمية

 

 

 مسئول التنفيذ الخطوات
زمن 

 التنفيذ

استراتيجية 

 التنفيذ

المصادر 

 المستخدمة

مسئولية 

 المتابعة

 البرامج فريق
 المقر/التعليمية

 الدراسية رات

همام الطوخي محمد / د.أ

 بهلول 

 فاتن حسن إسماعيل/ د.أ

 فتحي جاد محمد/ د.أ

احمد إبراهيم / د.أ

 الدسوقي

محمود حسن محمد / د.أ

 محمود

 منسقي ألاقسام العلمية

 -نوفمبر

ديسم

بر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية وكيل

 لشئون 

 التعليم

 والطالب
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 التعليم فريق
 والتعلم

 والتسهيالت
 المادية

 حسن حمزة عباس/ د.أ

محمود الزعبالوي / د.أ

 محمود

 منتصر عبد هللا عواد./ د

 احمد سعيد محمد./ د

 إيهاب محمد فريد./ د

 أبو سريع احمد حسن./ د

السعيد محمد ./ د

 الجدوى 

 احمد علي الحصري ./ د

إبراهيم عبد املنعم ./ د

 الفقي

 -نوفمبر

ديسم

بر 

2102 

 -اناتبي جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية وكيل

 لشئون 

 التعليم

 والطالب

 أعضاء فريق
 التدريس هيئة

احمد علي عبد الرحمن / د.أ

 عاشور 

 جعفر محمود الجندي/ د.أ

حامد الزعبالوي ./ د

 محمود

عبد الحكيم سعد ./ د

 شمس

 إيناس محمود مكاوي ./ د

 احمد محمود حسن ./أ

 شعبان جابر علي جودة./ أ

 -نوفمبر

ديسم

بر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 مدير نائب

الوحدة 

للفاعلية 

 التعليمية

 البحث فريق
 العلمي

 واألنشطة
 العلمية

عبد الكريم إبراهيم / د.أ

 السيد

 جارجمال فهمي الن/ د.أ

 حسن احمد بركات./ د

 أسامة حسن الجارحي./ د

 تامر مسعد محمود./ د

 محمود مصطفي السيد./ أ

 ثروت السعيد شعبان./ أ

عبد املطلب احمد عبد ./ أ

 املطلب

 محمد احمد العشري ./ أ

 -نوفمبر

ديسم

بر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية وكيل

 لشئون 

 الدراسات

 العليا
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 مسئول التنفيذ الخطوات
زمن 

 التنفيذ

استراتيجية 

 التنفيذ

المصادر 

 المستخدمة

مسئولية 

 المتابعة

 فريق
 الدراسات

 العليا

 احمد سليمان محمود/ د.أ

 تهاني رشدي عبد الظاهر./ د

 محمد السيد حافظ./ د

 رشا علي الحصري ./ د

 ري نهي محمد مختار عش./ أ

 سارة عيد دياب الديب./ أ

 -نوفمبر

ديسم

بر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 الكلية وكيل

 لشئون 

 الدراسات

 العليا

 فريق
 التقييم

 المستمر
 للفاعلية
 التعليمية

 إيمان مختار أبو الغيط/ د.أ

 رضا السيد عمر./ د

 عيد الجيوش ي شريف فتحي./ د

 مصطفي حمزة محمد ./ د

 يسري فهمي يوسف./ أ

 ملياء عبد هللا صالح./ أ

 إبراهيم سمير عمر الخطاب./ أ

 -نوفمبر

ديسم

بر 

2102 

 -بيانات جمع

 -إجتماعات

 ندوات-ورش

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 مدير

 الوحدة

تجميع 
البيانات 
 وتحليلها

 حامد الزعبالوي / د

 الخياطعبدهللا ملياء / أ

 خالد عبد الواحد/ أ

 -نوفمبر

ديسم

بر 

2102 

 -الفعلي الحصر

 السجالت

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 مدير

 الوحدة

 كتابة
 التقرير
 المبدئى

 الجيزاوي خميس ناصر / د.أ

 سالمشحاتة هيثم / د

 رفعتحسن محمد / د

 –يناير 

فبراير 

2102 

 -إلاجتماعات

 ذهني عصف

 امللفات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 مدير

 الوحدة

 مراجعة
 التقرير

 –يناير  الجيزاوي خميس ناصر / د.أ

فبراير 

2102 

 امللفات إلاجتماعات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 العميد

 كتابة
 التقرير
 النهائى

 سالمشحاتة هيثم / د

 رفعتحسن محمد / د

 محمد حسن محمود/ د.أ

 –يناير 

فبراير 

2102 

 امللفات إلاجتماعات

 -الرسمية

 -املراجعة تقار ر

 استبيانات

 العميد

 التقويم ومعايير لمحاور تبعا -الذاتي التقويم - الذاتية الدراسة كتابة تم**

 .100٢ أغسطس- الثاني اإلصدار -العالي لمؤسسات التعليم االعتماد بدليل الذاتي
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 :بياناتال جمع أدوات - ج

 نوع االداة

 األداة اسم
 التفصيلية األسماء هنا يذكر
 أداة نوع لكل المستخدمة لألدوات

 والمؤشرات المعايير
 فيها استخدمت التى

 االستبيانات

 استبيانات-الطالب استبيانات

 استبيانات -التدريس هيئة أعضاء

 .إلادار ين استبيانات -املستفيدين

 الهيكددل -الاسددتراتيجي التخطدديط

 -والحوكمدددة القيدددادة-التنظيمدددل

-وألاخالقيددددددددددددات املصددددددددددددداقية

 املشددددداركة -إلاداري  الجهددددداز

 -والدددددتعلم التعلدددديم-املجتمعيددددة

 أعضددددداء-والخر جددددون  الطددددالب

 الدراسددددات -التدددددريس هيئددددة

 العليا

 المالحظة

-الدراسية القاعات مالحظة

 مكاتب -إلادار ة املكاتب -املعامل

 .املكتبة -التدريس هيئة

 املادية الامكانات -يةالتحت البنية

 الفردية المقابالت

-إلادار ين -ألاكاديمية القيادات

 املستفيدين -الطالب

-الاستراتيجي التخطيط

 -خدمةاملجتمع

 إلاداري  الجهاز -والحوكمة القيادة

 الجماعية المناقشات
 املعايير -الاستراتيجي التخطيط إلادار ين-التدريس هيئة-الطالب

 لعلملا البحث -ألاكاديمية

 الوثائق تحليل

-التدريس هيئة بيانات وثائ 

 -واملادية املالية الامكانات-إلادار ين

 الخدمات -الطالب سجالت

 الطالبية

 البرامج -العليا الدراسات

 -التعليمية

 التدريس هيئة أعضاء

 المؤسسة ترى أخرى طرق
 البيانات لجمع مناسبة أنها

 لجمع الالكترونل البريد استخدام

 العديد حول  التدريس يئةه أراء

 النقاط من

 التخطيط -والرسالة الرؤ ة

 التنظيمل الهيكل -الاستراتيجي
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 ملخص الدراسة الذاتية: ثالثا
 :على امللخص هذا يشمل

 التقو مى إلاطار – أ 

 املختلفة باملعايير تحسين الى تحتاج التى والنقاط القوة نقاط  -ب

 
 

 :التقويمى اإلطار - أ
 القدرة املؤسسية: األولاحملور 

  :اإلسرتاتيجى التخطيط :األول املعيار

 :املؤشرات

  .للكلية إلاستراتيجية الخطة -0/0

  .للكلية التنافس ى الوضع -0/2
  :التنظيمي اهليكل :الثاني املعيار

 املؤشرات

  الداعمة وإلادارات تنظيمل الهيكل --2/0
 :واحلوكمة القيادة - الثالث املعيار

 تاملؤشرا

  .ألاكاديمية القيادات اختيار -2/0

 .الرسمية املجالس وممارسات القيادة نمط -2/2

  .ألاكاديمية للقيادات إلادار ة املهارات تنمية -2/2

  .الذاتى التمو ل تنمية في ألاكاديمية القيادات دور -2/4
 :واألخالقيات املصداقية - الربع املعيار

 املؤشرات

 / والنشر ةالفكر  امللكية حقوق  -4/0

 املهنة بأخالقيات الالتزام و العادلة املمارسات - 4/2

 املهنية ألاخالقيات -4/2
 اإلداري اجلهاز - اخلامس املعيار

 املؤشرات

  .الاداء وتقييم القيادات مهارات تنمية – 5/0

 الوظيفى الرضا-5/2
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 واملادية املالية املوارد- السادس املعيار

 املؤشرات

 واملادية املالية ارداملو  كفاية -6/0

 املادية التسهيالت -6/2
 البيئة وتنمية اجملتمعية املشاركة- السابع املعيار

 املؤشرات

 .البيئة وتنمية املجتمع خدمة خطة -7/0

  .املجتمع منظمات مع الكلية تفاعل -7/2
 اجلودة وادارة املؤسسى التقويم- الثامن املعيار

 املؤشرات

 .الكلية أداء تقو م -8/0

 وإلاعتماد الجودة ضمان لوحدة ألاكاديمية القيادات دعم – 8/2

 
 التعليمية الفاعلية :الثانى احملور

 واخلرجيون الطالب- األول املعيار

 :املؤشرات

 الطالب وتوزيع وتحو ل قبول  سياسات -0/0

  الطالبل الدعم -0/2

  الطالبية ألانشطة -0/2

 الخر جون  -0/4
 :ألكادمييةا املعايري- الثانى املعيار

 :املؤشرات

 الهيئة من معتمدة أخرى  معايير او املرجعية القومية ألاكاديمية املعايير -2/0

  .ألاكاديمية املعايير مع التعليمية البرامج تواف  -2/2
 :الدراسية املقررات/التعليمية الربامج- الثالث املعيار

 :املؤشرات

  .نميةوالت املجتمع واحتياجات التعليمية البرامج-2/0

  .التعليمية البرامج وتطو ر تصميم -2/2

 . التعليمية البرامج فاعلية مؤشرات 2/2
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 :املادية والتسهيالت والتعلم التعليم- الرابع املعيار

 املؤشرات

  .والتعلم التعليم إستراتيجية -4/0

 التعليم مشكالت مع التعامل في املتبعة السياسات -4/2

 للطالب لامليدان التدر ب برامج -4/2

 الطالب تقو م 4/4

  .والتعلم للتعليم املتاحة إلامكانات -4/5

  الطالب رضاء -4/6
 :التدريس هيئة أعضاء- اخلامس املعيار

 املؤشرات

 املعاونة الهيئة/التدريس هيئة أعضاء كفاية -5/0

 املعاونة الهيئة /التدريس هيئة أعضاء ومهارات قدرات تنمية 5/2

  املعاونة الهيئة/التدريس هيئة أعضاء رضاء/أداء تقييم -5/2

 الرضاالوظيفل --5/4
 :العلمية واألنشطة العلمي البحث- السادس املعيار

 املؤشرات

  العلمل البحث خطة- 6/0

 البحثية العملية كفاءة -6/2

 العلمل البحث تمو ل -6/2

 أخرى  علمية أنشطة --6/4
 :العليا الدراسات- السابع املعيار

 املؤشرات

  .املمنوحة الدرجات -7/0

 العليا الدراسات في التعليمية العملية -7/2

  .العليا الدراسات طالب رضاء -7/2
 :التعليمية للفاعلية املستمر التقييم- الثامن املعيار

 املؤشرات

  .التقو م واستمرار ة شمولية -8/0

  واملحاسبة املسائلة -8/2
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 :الذاتية الدراسة على بناء حسينت الى تحتاج التى والنقاط القوة نقاط أهم- ب

 المؤسسية القدرة :األول المحور

 :اإلسرتاتيجى التخطيط-١

 :القوة نقاط
 .إلاستراتيجي للتخطيط ألاساسية العناصر جميع تشمل وموثقة معتمدة إستراتيجية خطة وجود  •

 .البيئي التحليل إجراء فى والكيفى الكمى التحليل إستخدام  •

 .البيئي التحليل فى وخارجها الكلية داخل نم أعضاء اشتراك  •

 تحليوول موون الناتجووة والضووعف القوووة ملجووا ت بالكليووة ومحووددة واضووحة مصووفوفة وجووود  • 

 .الخارجية البيئة تحليل من الناتجة والتهديدات والفرص الداخلية، البيئة

 .ليةالك وخارج داخل املختلفة ألاطراف مع ومناقشتها البيئي التحليل نتائج عرض •

 .الجامعة ورسالة رؤية مع ومتوافقة وواقعية محددة للكلية معتمدة ورسالة رؤية وجود  •

 .بالواقعية تتسم للكلية معتمدة إستراتيجية وأهداف نهائية غايات وجود  •

 .الكلية استراتيجية لتطبيق وموثقه معتمدة الجوانب متكاملة تنفيذية خطه وجود  •

 .الخطة وتنفيذ وتطوير تصميم بعملية املرتبطة العقباتو  املخاطر وتقييم تحديد  •

 .التطوير إجراءات تكلفة تحدد تقديرية مالية موازنة إلى التنفيذية الخطة ترجمة  • 

 .للجامعة العامة إلاستراتيجية الخطة مع للكلية إلاستراتيجية للخطة الوثيق إلارتباط  •

 .الاقليم مستوى  على البعيد الاجل فى الكلية طموحات عن يفيد ما الكلية إستراتيجية تتضمن •
 

 التعزيز نقاط
 .الكلية إستراتيجية لتطبيق التنفيذية الخطة لتنفيذ التمويل مصادر تعزيز •

 .وألاهداف إلاستراتيجية النهائية الغايات مناقشة فى املجتمعية ألاطراف مشاركة تعزيز •

 

 :التنظيمى اهليكل-٢

 :القوة نقاط
 .الكلية نشاط لطبيعة مالئم معتمد نظيميت هيكل وجود •

 .جديدة لوحدات واستيعابه التنظيمي الهيكل مرونة •

 .وحداته لكل إلادارية التبعية بوضوح يحدد التنظيمي الهيكل •

 .للكلية التنظيمي بالهيكل جديدة وحدات إستحداث •

 .للكلية الرسمل علي املوقع الاعتمادو الجودة ضمان لوحدة التنظيمل والهيكل للكلية التنظيمل الهيكل نشر •

 .الكلية داخل العمل بتسهيل يسمح السلطات تفويض من جيد قدر وجود •

 .العلمية ألاقسام ومجالس الكلية بمجلس الجودة ضمان وحدة تمثيل •
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 .للكلية التنظيمي الهيكل داخل للمسئوليات الدقيق التحديد •

 .بها املكلفة املهام آداء فى ومفعلة والكوارث ألازمات وحدة وجود •

 .الجودة ضمان لوحدة وموثقة معتمدة ومالية إدارية  ئحة وجود •

 .الطارئة الظروف وفق للتعديل للوحدة التنظيمي الهيكل إستجابة •

 .بالجامعة الجودة ضمان ومركز الوحدة إختصاصات بين العالقة وضوح •

 .والفنيه بالكلية والاداريه والاكاديميه ديهالقيا الوظائف لجميع الوظيفى للتوصيف دليل وجود •

 .بالكلية الوظائف فئات جميع ليغطي بالشمولية الوظيفي التوصيف يتصف •

 :التعزيز نقاط

 .التأهيلية والدورات التدريبية الدراس ى املؤهل حسب على بالكلية إلاداريين العاملين توزيع إعادة •

 

 :واحلوكمة القيادة -٣

 :القوة نقاط

 .بالكلية ألاكاديمية القيادات إلختيار وموضوعية محددة معايير دوجو  •

 .ومعلنة ومعتمدة موثقة بالكلية ألاكاديمية القيادات إختيار معايير •

 الجامعووات املصوورية مسووتوى  علووي ألاكاديميووة القيووادات وتنميووة لتوودريب قووومي برنووامج وجووود •

 .والتنمية التدريب في املتساوية الفرص يضمن بما

 املوقوووع علوووى ومعلنوووة معتمووودة ألاكاديميوووة للقيوووادات التدريبيوووة البووورامج تنفيوووذ جوووراءاتإ •

 بالجامعة للمركز إلالكتروني

 .بالكلية ألاكاديمية للقيادات إلادارية املهارات لتنمية تدريبية خطة وجود •

املجوووا ت  جميوووع تغطوووي التوووي املتميوووزة إلالكترونيوووة البيانوووات قواعووود مووون مجموعوووة وجوووود •

 .املجتمعيه والخدمه والبحثيه عليميهالت

 .بإستمرار misالبيانات الخاصة بنظم املعلومات إلادارية  قواعد وتدقيق تحديث •

 .الجامعية النظم ميكنة مشروع فى الكلية اشتراك •

 .إلكترونًيا الوثائق وإستدعاء وتداول  لحفظ ومحدثة وموثقة معتمدة نظم وجود •

 .للكلية والبشرية املادية املوارد لتنمية تنفيذية خطة وجود •

 :التعزيز نقاط

 .بالكلية الاكاديمية القيادات آداء في الطالب آراء ألخذ استقصاءات تنفيذ •

 .بالكلية ألاكاديمية القيادات لتنمية التدريبية الاحتياجات دراسة تحديث •

 .لرفع مهاراتهم بالكلية يةالالكترون البيانات قواعد إستخدام على للقائمين لتدريب برامج تعزيز •
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 إلانتاجيوة والخدميوة والقطاعوات الكليوة بوين التعواون  مجوا ت وتوثوق ترصود بيانوات قاعودة إنشواء •

 .املحيط باملجتمع

 

 :واألخالقيات املصداقية-٤

 :القوة نقاط
 .للمؤلفين والنشر الفكرية امللكية حقوق  يضمن ومعلن وموثق معتمد ميثاق وجود •

 أعضواء هيئوة بوين التميوز وعودم العدالوة لضومان بالفعول ومطبقوة ومعلنوه محوددة إجوراءات وجوود •

 .بالكلية والعاملين والطالب ومعاونيهم التدريس

 فيموا ومعواونيهم وإلاداريوين التودريس هيئوة أعضواء بوين الووظيفي الرضواء مون جيودة مسوتويات وجود •

 .التمييز وعدم بالعدالة تتصل ممارسات من الكلية تمارسه

 .بشأنها قرارات وإتخاذ الكلية طالب شكاوي  لبحث وموثقة معتمدة آلية وجود •

 .شكواهم بشأن إليها التوصل تم التي الحلول  أو بالقرارات الطالب إعالم وسائل تعدد •

 علوي الرسووائل وإلاشوراف والتووأليف البحووث أخالقيووات يتضوومن املهنووة ألخالقيووات دليوول وجووود •

 .بالكلية الفئات لجميع معلن والبيانات علوماتامل إدارة وأخالقيات العلمية،

 :التعزيز نقاط
 .بالكلية الفكرية امللكية حقوق  ملتابعة لجنة إنشاء •

 وعودم التمييوز بالعدالوة تتصول ممارسوات مون الكليوة تمارسوه فيموا دورًيوا الطوالب رأي إسوتطالع •

 .ألامر لزم إذا التصحيحة إلاجراءات وإتخاذ

 

 اإلدارى اجلهاز-٥

 :القوة اطنق

 .بإستمرار تحديثها يتم متنوعة وسائل بإستخدام الكلية عن املعلومات من العديد توفر •

 .إلادارية القيادات وترقية وتعيين إلختيار باملوضوعية تتسم معلنة معايير وجود •

 علووي إعتموواًدا بناءهووا تووم بالكليووة العوواملين لتوودريب ومتكاملووة وموثقووة معتموودة خطووة وجووود •

 .بالكلية للعاملين التدريبية إلحتياجاتل دراسة

 والتووودريب للعووواملين املتاحوووة والخبووورات بووواملؤهالت بيانوووات وقواعووود بسوووجالت إلاحتفوووا  •

 .الخ ... السابق

 املتاحووة الاتصووال ووسووائل الصووحي واملنووا  املتاحووة، والتسووهيالت العموول ظووروف مالءمووة •

 .الوظيفة ملتطلبات وفًقا بالكلية



 

 

 
 2102-2102 الجامعى للعام الذاتية راسةالد -بنها  جامعة – الزراعة كلية – وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة

27 

 

 يخوو  فيمووا بالكليووة املتاحووة العموول ظووروف عوون بالكليووة للعوواملين عوواليال الرضووا مسووتوى  •

 .املتاحة والتسهيالت والتجهيزات العمل أماكن

 .والعاملين إلادارية للقيادات الوظيفي الرضاء ملستوى  الدوري القياس •

 .بالكلية الوظيفل لإلدار ين الرضاء مستوى  لرفع آلية وجود خالل من تصحيحية إجراءت إتخاذ •

 :التعزيز نقاط
 .بالكلية للعاملين التدر بية البرامج لتنفيذ كافية مالية مخصصات لتوفير الجهود من مز د بذل •

 وحووودة خوووالل مووون بالكليوووة العووواملين لبووواقي التدريبيوووة لإلحتياجوووات مصوووفوفة إسوووتكمال •

 .التدريب بالكلية

لتقيووويم  السووونوي  التقريووور بجانوووب موضووووعية كميوووة معوووايير علوووي الكليوووة إعتمووواد تعزيوووز •

 .النتائج صادق التقييم يكون  حتى بالكلية والعاملين إلادارية القيادات

وإتخوواذ  ألاداء بمسووتوى  بالكليووة للعوواملين املقدمووة واملكافوو ت الحوووافز ربووط  ئحووة إعووداد •

 .وتنفيذها وتفعيلها وإعالنها إلعتمادها إلاجراءات

 

 :واملادية املالية املوارد-٦

 :القوة نقاط
 .الكلية بمبانل ومنشآت والسالمة ألامن لتحقي  وصالحيتها املتاحة واملعدات التجهيزات فيرتو  •

 .والسالمة بالكلية ألامن وتجهيزات معدات تلك  ستخدام املدربة البشرية الكوادر توفر •

 .الطبيعية وإلاضاءة التهوية مجال فى خاصة الكلية بمباني املالئم الصحى املنا  توفر •

 .الكلية إدارة قبل من املختلفة ومرافقها الكلية بمباني النظافة ألعمال الدورية ابعةاملت •

 وقاعووات التوودريس واملعاموول باملبوواني الخاصووة واملخووارج املووداخل علووي إرشووادية لوحووات وجووود •

 موون املخوواطر تحذيريووة عالمووات وكووذا حرائووق، حوودوث حالووة فووي الخووروج أموواكن علووي لتوودل

 .والكيماويات رباءالكه كمخاطر املختلفة

 .بالكلية الدورية الصيانة عمليات لتتولي بالكلية للصيانة وحدة إنشاء •

 .املختلفة لألنشطة الرياضية الطالب ملمارسة مثالي كمكان ألاوليمبية القرية وجود •

والتوودريس  العلمووى البحووث بأنشووطة للقيووام تكفووي التووي الحديثووة واملعوودات ألاجهووزة توووافر •

 .للكلية الاستراتيجية وألاهداف رسالةال تحقق التي

 .التكييف وأجهزة الالزمة والبصرية السمعية بالوسائل مجهزة تدريس قاعات وجود •

النسووب  يناسووب الطووالب عوودد إلجمووالي آلاليووة الحاسووبات موون جووًدا مناسووب عوودد وجووود •

 .وإلاعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة قبل من املوضوعة املعيارية

 .تماًما كافي بشكل بالكلية املعلومات وتكنولوجيا الحديثة الاتصا ت وسائل كافة توفر •
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علوووي  الدوريوووة بالرقابوووة للمحاسوووبات املركوووزي  الجهووواز هوووي محايووودة حكوميوووة جهوووة قيوووام •

 .املالية الكلية موارد استخدام

 :التعزيز نقاط

عموووووول التفنيووووووة الحيويووووووة الاراضوووووو ي وامليوووووواة ومعموووووول البيولوجيووووووا الزراعيووووووة وم معموووووول تجهيووووووز •

 واملعوووودات املعمليووووة ألاجهووووزة كافووووة يضووووم بالكليووووة ومعموووول تصوووودير الحاصووووالت الزراعيووووة

 .بالكلية التعليمية والعملية العلمي البحث لخدمة الحديثة

  البيئة وتنمية اجملتمعية املشاركة -٧

 :القوة نقاط
 الفعليووة ياجوواتلالحت طبقووا البيئووة وتنميووة املجتمووع خدمووة شووئون  لقطوواع خطووة وجووود •

 .الكلية مجلس من وموثقة معتمدة بالكلية للمجتمع املحيط

 .املحيط املحلى للمجتمع امللحة الاحتياجات تقدير فى املجتمع فئات جميع مشاركة •

 .الكلية ووحدات ولجان بمجالس املجتمعية لألطراف تمثيل وجود •

 .التوظيف بالكلية ولقاء لخريجينا بيوم الاحتفال فى املختلفة املجتمعية ألاطراف إشراك •

بالكليوووة  املختلفوووة التعليميوووة البووورامج فوووى الووورأي إبوووداء فوووى املجتمعيوووة ألاطوووراف مشووواركة •

 .منها والاستفادة

 .الكلية طالب تدريب فى املجتمعية ألاطراف مع التعاون  •

 .الكلية لخريجى عمل فرص إيجاد فى املختلفة املجتمعية ألاطراف مع التعاون  •

 للوحوودات املختلفووة ألانشووطة يوضووح املجتمووع وخدمووة البيئووة بقطوواع خوواص دليوول جووودو  •

 .الخاص ذات الطابع

 محو مثل الساعة بموضوعات والتوعية املجتمع قضايا بمناقشة الخاصة الندوات إقامة •

 توودوير املخلفووات إلادمووان، ضوود الشووباب توعيووة الخنووازير، أنفلووونزا الطيووور، أنفلووونزا ألاميووة،

 .يةالزراع

جميوووع  ومشووواركة املحافظوووة مراكوووز ملعظوووم وتغطيتهوووا إلارشوووادية القوافووول مجوووا ت تنووووع •

وعوودد  القوافوول هووذه موون املسووتهدفين تنوووع مووع القوافوول، هووذه تنفيووذ فووى العلميووة ألاقسووام

 .منها املستفيدين

الوووظيفى  والتأهيوول العموول سوووق  مهووارات إلكسووابهم الكليووة لشووباب توودريب وحوودة وجووود •

 .الزراعة بكلية تصالالا ومهارات

 بكليوووة والبيئووى الزراعووى، القطووواع والاستشووارات بقضووايا  والتوعيوووة لإلرشوواد مركووز وجوووود •

 .الزراعة
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فوووى  ومعووواونيهم التووودريس هيئوووة أعضووواء السوووادة واشوووتراك تعووواون  ومجوووا ت أشوووكال تعووودد •

 .بالكلية البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع خالل من تنفذ التى البرامج

 .تنفيذها تم والتى البيئة وتنمية املجتمع خدمة برامج فى الكلية طالب اكإشر  •

 .الخريج ومستوى  الكلية أداء حول  املستفيدين من عدد رأى استطالع •

الطوووابع  ذات الوحووودات أداء حوووول  تموووت التووى الووورأى اسوووتطالعات نتووائج مووون الاسوووتفادة •

 .خدماتها جودة مستوى  ورفع أداءها لتحسين الخاص

 .املجا ت املختلفة بعض فى البحثية مشروعاتها بتسويق الخاصة املؤتمرات فى شاركةامل •

 خوودمات قطوواع عوون املجتمعيووة ألاطووراف رضوواء مسووتوى  لقيوواس ومحووددة واضووحة آليووة وضووع •

 .بالكلية البيئة وتنمية املجتمع خدمة شئون 

 ملجتمعا خدمة قطاع وخدمات لنشاط واملستمر املنتظم والاعالن الدورى النشر •

وتنميووة  املجتمووع خدمووة شووئون  قطوواع صووفحة و الكليووة موقووع علووى بالكليووة البيئووة وتنميووة

 .إلانترنت شبكة على بالجامعة البيئة

للمجتموووع  الكليوووة خوووالل مووون املقدموووة الخووودمات وتسوووجيل لتوثيوووق بيانوووات قاعووودة وجوووود •

 .املحيط

خوودمات  موون ملسووتفيدةا الجهووات وبعووض الكليووة بووين للتعوواون  بروتوكووو ت موون عوودد إبوورام •

 .الكلية

 :التعزيز نقاط

 مسوتوى انوودماج ورفووع منهووا العائود لرفووع الخوواص الطوابع ذات الوحودات أداء مسوتوى  تعزيووز •

 .ومشاكله املجتمع مع الخدمة ومراكز الخاص الطابع ذات الوحدات

 .بالكلية البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع ألنشطة املالية املخصصات تعزيز •

 

 اجلودة نظم وإدارة املؤسسى تقويمال-٨

 :القوة نقاط
 . سنوًيا للكلية الذاتى التقييم إجراء •

 .للكلية الذاتي التقييم إجراء في كمية وأخري  نوعية مؤشرات علي إلاعتماد •

 التعلوويم وإلاعتمواد جووودة لضوومان القوميووة الهيئووة قبوول موون املوضوووعة املعووايير علوي إلاعتمواد •

 .للكلية لذاتيا التقييم إجراء في

 للكليووة الووذاتي التقيوويم ملراجعووة لجنووة بتشووكيل الداخليووة املراجعووة نظووم علووي إلاعتموواد •

 .الذاتي التقرير في وإنعكاسها بالكلية العمل جوانب جميع لضمان تغطية
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أعضوواء  مووع ومناقشووتها للكليووة السوونوي  العلمووي بوواملؤتمر للكليووة الووذاتي التقيوويم نتووائج عوورض •

 .والعاملون  معاونيهمو  التدريس هيئة

 .الذاتى التقييم نتائج ضوء فى للكلية الكلى لألداء تصحيحية قرارات إتخاذ •

 .الذاتي التقويم نتائج من إلاستفادة نتيجة للكلية الكلي ألاداء في ملموس تغير حدوث •

 الووذاتي التقووويم نتووائئج ضوووء فووي بالكليووة والتطوووير للتعزيووز مسووتقبلية مجووا ت تحديوود •

 .للكلية اء الكليلألد

 .بالكلية الجارية والتطوير التعزيز ومشروعات لبرامج والتأييد الدعم كسب •

 .بالكلية ألاكاديمية القيادات آداء عن ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء أراء أخذ •

والكووووادر  املاديوووة والتجهيوووزات إلامكانيوووات بكافوووة مدعموووه الجوووودة لضووومان وحووودة وجوووود •

 .املؤهلة البشريه

 ضووومان بوحووودة للعووواملين بالكليوووة ألاكاديميوووة القيوووادات مووون املتواصووول املعنووووي  الووودعم •

 .الجودة وإلاعتماد

املتعلقوووة  القووورارات إتخووواذ فوووي بالكليوووة وإلاعتمووواد الجوووودة ضووومان وحووودة مووودير تفوووويض •

 .بالوحدة العمل سير وحسن إلنتظام ضماًنا الجودة بقضايا

 .الكلية بمجلس عتمادوإلا  الجودة ضمان وحدة مدير عضوية •

الاقسوووام  ومتابعوووة لتوجيوووه هرمًيوووا ومتدرجوووة متنوعوووة مسوووتويات ذو جيووود هيكووول وجوووود •

 .بالكلية والادارية ألاكاديمية

أنشووطة  ومتابعووة تنفيووذ لتسووهيل ك ليووة الاكاديميووة والبوورامج الاقسووام منسووقى علووي إلاعتموواد •

 .بالكلية الجودة

 .ألاكاديمية والقيادات الكلية إدارة لكفاءة املستمر للتقييم وموثقه معتمدة ألية وجود •

 .دوريا للكلية الذاتى التقويم نتائج مقارنة •

 :التعزيز نقاط

 الكلية خارج املعنية ألاطراف مع التقويم نتائج مناقشة آليات تعزيز •

 

 التعليمية الفاعلية :الثانى المحور

 :واخلرجيون الطالب-١

 القوة نقاط
خووالل  موون ومعلنووه واضووحة التعليميووة البوورامج علووى والتوزيووع التحويوول القبووول  سياسووات •

 .للكلية الالكتروني واملوقع الكلية ودليل الطالب شئون 

 .اجتماعى باحث وتوفر للطالب وعيني مالي دعم تقديم •
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علوووى  يووووزع العليوووا الدراسوووات وطوووالب البكووالوريوس لطووالب ومحوودث شووامل دليوول وجووود •

 .العليا للدراسات التقدم وعند الدراس ي العام بداية في الطالب

 .التنفيذ ومتابعة الطالبية والريادة ألاكاديمي الارشاد نظام وجود •

 .وتفعيله به والتعريف ألاكاديمي إلارشاد بنظام الخاصة العمل ورش عقد •

 .الطالبية ألانشطة فى املعاونة والهيئة التدريس هيئه أعضاء مشاركه نسبة إرتفاع •

فووورص  بتووووفير ويقوووم للخوووريجين بيانوووات قاعوودة يمتلوووك الخووريجين ملتابعووه كتوووبم وجووود •

 .لهم توظيف

 Facebook.ال موقع وعلى بنها، جامعة موقع على للخريجين رابطة إنشاء •

 .الخريجين لدعم السنوي  التوظيف وملتقى الخريجين بيوم الاحتفال •

 .بالكلية والتحويل قبول ال سياسات عن الطالب رضاء مستوى  لقياس دراسة عمل تم •

 .رعايتهم وطرق  واملتفوقين املبدعين الطالب لتحديد واضحة آليات وضع تم •

 .لرعايتهم برامج وإعداد املتعثرين الطالب لتحديد آلية وضع تم •

 .بالكلية إلالتحاق عن الطالب عزوف أسباب دراسة •

 التعزيز نقاط

زيووادة  علووي تسوواعد التووي السووبل كوول فيرلتووو  الوافوودين الطووالب بشووئون  خاصووة وحوودة إنشوواء •

 .بالجامعة الوافدين إدارة مع بالتعاون  للكلية الوافدين الطالب

داخوول  دراسوويا املتعثوورين الطووالب علووى للتعوورف بالكليووة التوودريس هيئووة أعضوواء السووادة حووث •

 العمليووة أواملحاضوورات الوودروس خووالل موون الدراسووية املشوواكل حوول فووي ومسوواعدتهم أقسووامهم

 .النظرية

 :األكادميية املعايري -٢

 القوة نقاط
 NARS .التعليمية القومية لبرامجها القياسية ألاكاديمية للمعايير الكلية تبنى •

 NARS.ال مع يتوافق بما الحالية التعليمية للبرامج الكلية مراجعه •

 .ميةالقياسية القو  املعايير مع يتوافق بما واملقررات التعليمية البرامج توصيف مراجعة •

 ألاكاديميووة وأسووس باملعووايير املعاونووة والهيئووة التوودريس هيئووه ألعضوواء توعيووه بوورامج وجووود• 

 عوودة موون خووالل القياسووية ألاكاديميووة املعووايير مووع يتوافووق بمووا والبوورامج املقووررات توصوويف

  عمل ورش

نموووذج  مووع يتماشوو ي بمووا والبوورامج املقووررات توصوويف صووياغة إلعووادة ورش عموول  عوودد عقوود •

 .بالهيئة خبير قبل من والاعتماد التعليم جودة لضمان القومية ةالهيئ

 .التعليمية للبرامج الداخلية املراجعة تقارير وجود •
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 التعزيز نقاط
 التعليمية بالبرامج ألاكاديمية املعايير تطبيق تعزيز •

 

 :الدراسية املقررات/التعليمية الربامج-٣

 القوة نقاط

 .للتطور  ملواكبه للتغيير وإستجابتها العمل لسوق  ئمتهاومال  الدراسية البرامج مرونة •

املجتمووع  قطاعووات موون العديوود آراء إلسووتطالع الاستقصووائية الدراسووات موون العديوود وجووود •

 سووواًءا بوورامج بالكليووة التعليميووة البوورامج مالئمووة موودى عوون الزراعووى باملجووال املهتمووة املختلفووة

 .العمل سوق  إلحتياجات املعتمدة الساعات أوبرامج القديمة الالئحة

 .العمل لسوق  الدراسية البرامج ومواكبة لدعم تهدف التى آلاليات من العديد تفعيل •

 .الدراسية البرامج لتحديث ومفعلة معتمدة آلية وجود •

لوحوودة  التنفيووذى املجلووس يتبووع الووذي التعليميووة والبوورامج ألاكاديميووة للمعووايير قسووم وجووود •

 .التعليمية للبرامج الدورية واملراجعة بها نوطامل باملهام الجودة ضمان

 .التصحيحية وإلاجراءات الدراسية للمقررات الطالب تقييم مع للتعامل آلية وجود •

للفوورق  الدراسووية املقووررات نتووائج لتقيوويم دراسوو ى عووام كوول نهايووة فووى دوريووة دراسووة إجووراء •

 مؤشراتها من لإلستفادة ضيةاملا بالسنوات ومقارنتها بالكلية املختلفة والشعب الدراسية

 تقيوويم نتووائج خاللهووا موون يووتم كمووا الدراسووية واملقووررات البوورامج وتطوووير تحووديث فووى ود لتهووا

 .التعليمية البرامج ومخرجات

 بموووا البووورامج توصووويف ومطابقوووة بمراجعوووة الخاصوووة العمووول ورش مووون العديووود تنفيوووذ •

 الزراعة ياتكل لخريجى املرجعية ألاكاديمية املعايير معNARS.يتوافق

السووواعات  أوبووورامج القديموووة الالئحوووة بووورامج سوووواًءا التعليميوووة البووورامج تصوووميم توافوووق •

 .الكلية وأهداف وغايات رسالة مع املعتمدة

 .بالكلية واملقررات التعليمية البرامج لجميع ومعلن وموثق واضح توصيف وجود •

 التعزيز نقاط
الكليووة  لسوو ى دعًمووا الخدمووة موون لمسووتفيدينل الوورأى وإسووتطالعات الدراسووات إجووراء تعزيووز •

 .العمل سوق  فى املتالحقة التطورات ملواكبة
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 :الداعمة والتسهيالت والتعلم التعليم -٤

 القوة نقاط

 بالكلية والتعلم للتعليم ومعلنة معتمدة إستراتيجية وجود •

 دراسوووات مووون املسوووتقاه التحسوووين ملقترحوووات بالكليوووة ألاكاديميوووة القيوووادات اسوووتجابة •

 .تفعيلها على والعمل املدنى املجتمع وممثلى الخدمة من املستفيدين إستطالع رأى

 .باملؤسسة تقليدية غير للتعلم أنماط توافر •

 .للتعلم تقليدية الغير ألانماط تلك وتطوير  ستخدام والخبرات الكوادر توافر •

 .التخصصات جميع في لألبحاث العاملية العلمية البيانات قواعد في الاشتراك •

 .املعملية ألاجهزة من بالعديد الطالبية املعامل من العديد تجهيز تم •

 .املعنيين ألاطراف معظم بين التقييم ثقافة انتشار •

 بكل الخاص الفارابي املوقع علي التدريس هيئة ألعضاء راجعة تغذية بعمل الاهتمام •

 .الاعتبار فى ألخذها وةالق أونقاط القصور  بأوجه إلعالمه تدريس عضوهيئة

 .بالكلية الذاتي التعلم مصادر تعدد •

ملعظووووم  معاونووووة املدربوووة وهيئووووة تووودريس هيئوووة مووون أعضوووواء البشووورية إلامكانيوووات توووووفر •

 .التخصصات

 فووي دوريووات الاشووتراك عليهووا وتوووافر الكليووة وموقووع بالجامعووة الخاصووة املعلومووات شووبكة قوووة •

 .التخصصات جميع في عديدة علمية

وذلوووك  للمعلوموووات الدوليووة بالشووبكة واملتصوولة الكليووة فوووى الكمبيووووتر قاعووات عوودد زيووادة •

وأيضوووا  الجامعوووة داخووول مجانوووا املتاحوووة العلميوووة الووودوريات بيانوووات قواعووود مووون لالسوووتفادة

فووووي  الكمبيوووووتر اسوووتخدام إلووووى باإلضووووافة املتاحووووة الالكترونيووووة املقوووررات موووون الاسوووتفادة

 .اسيةالدر  البرامج لدراسة املساعدة

 البيانووات وألاجهووزة عوورض بووأجهزة تزويوودها طريووق عوون بالكليووة الدراسووية املعاموول تحووديث •

 .املعملية

التفاعوول  موون أكبوور قوودر يتوويح ممووا التوودريس هيئووة أعضوواء أعووداد مووع الطووالب أعووداد تناسووب •

 .التعليمية الفاعلية زيادة ثم ومن بينهما والاتصال

العلميووة  املووؤتمرات خووالل موون الطووالب مووع لكليووةا وإدارة التوودريس هيئووة أعضوواء تفاعوول •

خوووالل  مووون ذلوووك وتفعيووول ومقترحووواتهم الطوووالب مشووواكل لبحوووث بالكليوووة املختلفوووة لألقسوووام

 .للكلية العام املؤتمر
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امليوووداني،  التووودريب علوووى إلاشوووراف فوووي املعاونوووة والهيئوووة التووودريس هيئوووة أعضووواء جديوووة •

 .للطالب امليدانى التدريب يةوفاعل انتظام يضمن مما كبيرة بنسبة مشاركاتهم

 ممووا يسوواعد الطووالب علووى والفنووى الخووار ى لألشووراف الخووارجيين املشوورفيين مشوواركة جديووة •

 .ومشاكله بمجتمعهم وربطهم للطالب العملية الخبرات نقل فى

 .الطالب تقويم أساليب تحكم واضحة محددة  ئحة ووجود التقويم، أساليب تنوع •

اتخوواذ  عمليووة فووى الطووالب تقووويم نتووائج موون لالسووتفادة الطووالب تقووويم نتووائج وتحليوول مراجعووة •

 .التعليمية البرامج وتطوير بالتعليم الخاصة القرارات

 .إلامتحانية الورقة لتقويم موثقة آلية وجود •

 .الامتحانات أونتائج الامتحانات من الطالب تظلمات مع للتعامل واضحة آلية وجود •

 .املنزل  من الانترنت خالل من لمكتبةل الدخول  أمكانية تتوفر •

 .الطالب أعداد مع الدراسية والفصول  واملعامل املحاضرات قاعات تتناسب •

املناسوووبة  التعليميوووة بالوسوووائل مجهوووزة الدراسوووية والفصوووول  واملعامووول املحاضووورات قاعوووات •

 ودمنهووا مووز  وبعووض الجيوودة والتهويووة وإلاضوواءة والبصوورية السوومعية بالوسووائل أيضووا ومجهووزة

 -التكييف بأجهزة

 البوورامج املختلفووة تخوودم وصوووب ومشوواتل مووزارع موون التعليميووة الوحوودات موون العديوود توووافر •

 .بالكلية

 التعزيز نقاط

 .امليدانى التدريب فاعلية لزيادة املادية وإلامكانيات املوارد تعزيز •

 .الدراس ى العام مدار على ميسرة وتكون  الانتقال وسائل من بعدد الكلية دعم زيادة •

للتوودريب  املعاونووه الهيئووه وأعضوواء املعاموول بفنووي الخاصووة التدريبيووة الوودورات عوودد زيووادة •

 .املعملية ألاجهزه على

 جميووع املقووررات علووى لإلطووالع للطووالب الفرصووة إلتاحووة الاليكترونيووة املقووررات أعووداد زيووادة •

 للووتعلم الطووالب مهووارات تنميووة علووى يعموول ممووا وقووت أى وفووى وضوووح أكثوور بشووكل الدراسووية

 .للمعلومات وكمصدر للتواصل املعلومات تكنولوجيا وإستخدم الذاتى

 

 :التدريس هيئة أعضاء-٥

 القوة نقاط
 .املعاونة بالكلية والهيئة التدريس هيئة أعضاء للسادة الوظيفل الرضا مستوى  لقياس دراسة •

 .ةبالكلي والطالب التدريس هيئة أعضاء للسادة معلنة التعيين خطط •

 .بالكلية متعددة ومتنوعة وتخصصات مجاالت في التدريس هيئة أعضاء من متميزة نخبة وجود •
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 .والخارجية الداخلية الجوائز من العديد على التدريس هيئة أعضاء حصول  •

التوودريس  هيئووة أعضوواء لفئووات التدريبيووة للبوورامج والحقيقيووة الفعليووة الاحتياجووات تحديوود •

 .الاستقصاء قوائم على بناءا املعاونة والهيئة

هيئوووة  أعضووواء مهوووارات لتنميوووة التووودري ي البرنوووامج FLDP برنوووامج دورات مووون الاسوووتفادة •

 .الجام ى ألاداء تطوير مركز خالل من املعاونة والهيئة التدريس

 .املعاونة بالكلية والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدر بية للبرامج الدورات من العديد تنفيذ •

 عزيزالت نقاط
 منه وإلاستفادة املعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء تقويم قواعد تعزيز

 
 العلمية واألنشطة العلمى البحث-٦

 القوة نقاط
 .النجاح ومؤشرات بحثية خطة وجود •

 .مشتركة بحوث بإجراء البحثية واملعاهد واملراكز الكلية بين املشترك التعاون  •

 .مختلفة علمية أقسام من التدريس هيئة أعضاء بين ملشتركةا العلمية ألابحاث تفعيل •

 .املعاونة للهيئة البحثية املهارات لتنمية عمل وورش تدريبية برامج إجراء •

 .بالكلية التدريس هيئة أعضاء السادة لبعض إلاختراع براءات وجود •

 ومشاريع التطوير . بحثية مشاريع فى الطالب مشاركة •

 .الزراعية للعلوم حوليات مشتهر مجلة أداء تحسين •

لجوووان  أعضووواء سوووواء الدائموووة العلميوووة اللجوووان فوووى التووودريس هيئوووة أعضووواء مشووواركة •

 -.أومحكمين

 .دولية بحثية مؤسسات من املمولة املشاريع عدد زيادة •

 .دولى ملؤتمر الكلية تنظيم •

 .الخاص القطاع مؤسسات جانب من ملموس عينى دعم وجود •

 .التدريس هيئة أعضاء للسادة املنشورة العلمية للبحوث بيانات قاعدة وجود •

 .الدولية واملحلية املؤتمرات فى للمشاركة التدريس هيئة أعضاء للسادة الكلية إدارة دعم •

 التعزيز نقاط
مجووال  فووي الكليووة مووع متبووادل تعوواون  إلجووراء الخوواص القطوواع مؤسسووات مشوواركة تعزيووز •

 .العلمي البحث

 .بالكلية املفعلة الثقافية تفاقياتإلا عدد تعزيز •

 .العلمى البحث ألنشطة سنويا املخصصة املوازنة تعزيز •
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 :العليا الدراسات-٧

 القوة نقاط

 العلميووة التووي والوودرجات لهووا املنظمووه واللوووائح العليووا الدراسووات ببوورامج جيوود تعريووف وجووود •

 .الجامعة وموقع الكلية موقع علي وذلك الكلية تمنحها

 داخوول التخصصووات املختلفووة وتحووديث تطوووير مجوووال فووى والاوربيووة املحليووة الجامعووات مووع تعوواون ال •

 .الكلية

 .علمية درجات إنشاء إلى باإلضافة العليا الدراسات لوائح تحديث •

 .العليا بالدراسات الخاصة واملقررات البرامج توصيف • .

مقوووررات  تووودريس فوووي الوووذاتي الوووتعلم بفووورص تسووومح التوووى التووودريس أسووواليب اسوووتخدام •

 .العليا الدراسات

 .الحديثة والتطورات ألاكاديمية املجتمع احتياجات مع بالكلية والدكتوراه املاجستير برامج توافق •

 .املقررات تدريس بأعباء للقيام وتخصصاتهم التدريس هيئة أعضاء أعداد مالئمة •

 .العليا طالب الدراسات موقف متابعة خاللها من يتم العليا الدراسات لطالب بيانات قاعدة وجود •

خوووالل  ومووون السووونوية التقوووارير خوووالل مووون العليوووا بالدراسوووات املقيووودين الطوووالب متابعوووة •

 .املشرفين

 .الطالب لرغبة طبقا ألاقسام مجالس قبل من الرئيس ي املشرف تحديد •

 .العلمية الدرجات منح إجراءات سهولة •

لتصوووحيح  أدائهوووم عووون للطوووالب راجعوووة تغذيوووة ول بوووأ أو  تقووودم املختلفوووة التقوووويم طووورق  •

 .املستمر التقويم فرص بهذا للطالب توفر كما مسارهم

 .للطالب املعلنة املقررات محتوى  مع الامتحانات توافق •

 .العليا الدراسات طالب رضاء مستوى  لقياس آلية وجود •

 .العليا للدراسات الكلية وكيل يتبع واقتراحات شكاوى  صندوق  وجود •

 .العليا الدراسات لبرامج والخارجية الداخلية املراجعة •

 .العليا الدراسات طالب تظلمات مع للتعامل آليات وجود •-

 .املختصة املجالس في العليا الدراسات طالب تمثيل •

 التعزيز نقاط
 تعمددل والحكوميددة والتددي إلادار ددة والجهددات الخاصددة والهيئددات الشددركات رأي اسددتطالعات تعز ددز •

 .التنمية يخدم مجاالت بما بالكلية العليا الدراسات برامج تحسين أجل من الزراعي جالبامل

 .ومحتو ات املقرر  للتعلم املستهدفة املخرجات مع لتتناسب الطالب تقو م طرق  تعز ز •
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 :التعليمية للفاعلية الشامل التقييم-٨

 القوة نقاط
 للكلية التعليمية الفاعلية لعناصر ورىالد بالتقو يم وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة تقوم •

عوون  الجووودة ثقافووة بنشوور الخاصووة التوعيووة بنشوور والاعتموواد الجووودة ضوومان وحوودة تسوواهم •

 بضوووابط الاعتموواد خاصووة ونشوورات الكليووة ورسووالة برؤيووة الخاصووة الالفتووات طباعووة طريووق

 .والاعتماد التعليم جودة ضمان في الطالب ودور 

هيئوووة  أعضووواء بوووين والاعتمووواد الجوووودة ثقافوووة نشووور فوووي كليوووةبال الجوووودة نظوووام مسووواهمة •

 ورش العموول موون مجموعووة عقوود خووالل موون بالكليووة والعوواملين والطووالب ومعوواونيهم التوودريس

 .والندوات

 القوميووة للهيئووة املنشووورة للمعووايير طبقووا الووذاتي التقووويم ملباشوورة الفنووى الوودعم تقووديم •

 .والاعتماد التعليم لضمان جودة

وكفووواءة  التعليميوووة العمليوووة مخرجوووات فوووي وإلاقليموووي املحلوووى املسوووتوى  علوووى لثقوووةا تأكيووود •

 .املستمر وتطويره التعليم جودة وتوكيد

 .الجودة ضمان مجال في القدرات بناء تعزيز •

لتصووميم  سياسووة وضووع فيهووا تووم التعليميووة العمليووة لتقووويم وشوواملة عامووة سياسووات وضووع •

 الكلية مجلس من وتوثيقها دراساتال وعمل الاستبيانات وتحليل وتوزيع

املعاونووة  والهيئووة التوودريس هيئووة أعضوواء للسووادة الوووظيفي الرضووا مسووتوى  لقيوواس دراسووة •

 .بالكلية وإلاداريين

 التوودريس هيئووة أعضوواء وإعووالن التوودريس هيئووة أعضوواء السووادة أداء لتقيوويم آليووة يوجوود •

 .بنتائج التقييم

 املووادة العلميووة وعوورض املحاضوورة إلقوواء وطريقووة اسوو يالدر  للموون   العلمووي للمحتوووي  التقيوويم •

 .املحاضرة وقت استغالل وكذلك

 التعزيز نقاط

 .التعليمية الفاعلية مجا ت فى باملسائلة املتعلقة آلاليات تعزيز •
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ً
 :املرحلة اجلامعية األوىل : أوال

   أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  : 

 األغذيه علوم برنامج -1

  المحاصيل برنامج -2

 النبات وقاية برنامج -3

 البســـــاتين برنامج -4

 الحيوانى اإلنتاج برنامج -5

 األراضــــى برنامج -6

 الزراعية الحيوية الكيمياء برنامج -7

 الوراثـــــه برنامج -8

  الزراعى النبات برنامج -9

 الزراعى اإلقتصاد برنامج -11

 الزراعية الهندسة مجبرنا -11

 العامة الشعبة برنامج -12

 التربية شعبة برنامج -13

 برنامج 13 :العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 برنامج 13:   عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 خريج 554 :عدد الخريجين فى األربعة سنوات األخيرة 
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ً
 :اسات العليا مرحلة الدر: ثانيا

  أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  : 

 التخصص القسم م
دكتوراة+ ماجستير   التخصص القسم م 

دكتوراة+ ماجستير   
1 

 أراضي األراضي
 البساتين 7

 

 فاكهة

 زينة

 خضر

2 

 كيمياء الكيمياء

8 

 لنبات الزراعي

 نبات زراعي

 فسيولوجي نبات

 أمراض نبات

 ميكروبيوجيا صناعية

 ميكروبيوجيا  المياة

3 

الحيواني اإلنتاج  

 

حيوان تربية  0 

 الوراثة

 وراثة جزئية
 

حيوان تغذية  

حيوان فسيولوجي  

حيوان رعاية  وراثة سيتولوجية 

دواجن تربية   

دواجن فسيولوجي  
 وراثة عشائر

 
جندوا رعاية  

اسماك تربية  

اسماك فسيولوجي  

اسماك تغذية وراثة ميكروبية  

اسماك استزراع  

 األغذية علوم 4
غذائية صناعات  المحاصيل 19 

 إنتاج محاصيل

 تربية محاصيل ألبان

النبات وقاية 5  

 

زراعي حيوان  11 
 هندسة زراعية

 هندسة زراعية
اقتصادية حشرات  

 مبيدات

6 
 االقتصاد

زراعي  اقتصاد  

 
   

زراعي أرشاد  

 78:  العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 59:  عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 2.65: نسبة المسجلين للدبلومات مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا% 

 40.95  :اجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليانسبة المسجلين للم% 

 48.39  :نسبة المسجلين للدكتوراه  مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا% 

 2911/2912إلى  2990/2919من  عدد الدرجات التى تم منحها خالل السنوات األخيرة: 

 116 : دكتوراه 78  :ماجستير -----     : دبلـــوم

 104: 2911/2912إلى  2990/2919 عدد الخريجين خالل السنوات األخيرة من  

 2: عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 
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 :وسائل اإلتصال بالمؤسسة

  .العنوان البريدى -

 قليوبية -طوخ  –كلية الزراعة بمشتهر  –جامعة بنها 

 .الموقع اإللكترونى -

http://www.fagr.bu.edu.eg/ 

 (E-Mail) العنوان اإللكترونى  -

maher.khalil@fagr.bu.edu.eg 

  :تليفون -

2469396/913                       

 :فاكس -

2467786/913 
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 القدرة المؤسسية: المحور األول

 :التخطيط اإلسرتاتيجى: ١

 للكليةاخلطة اإلسرتاتيجية : ١/١

وقد تم اعتماد هذه   (1 -ق م/ 1مرفق )تراتيجية  توجد لكلية الزراعة جامعة بنها اس

تشتمل على جميع  (.1 -ق م/ 2مرفق )( 22/11/2002)الاستراتجية بمجلس الكلية بتاريخ  

و الغايات النهائية و ’ العناصر الساسية للتخطيط إلاستراتيجى و املتمثلة فى رؤية الكلية و رسالتها

 .مة لعمل الكلية فى املجا ت املختلفةألاهداف الاستراتيجية و السياسات املنظ

 التحليل البيئى للكلية: ١/١/١

على التحليل البيئى سواء كان ذلك بيئة داخلية  الكلية فى عمل الخطة إلاستراتيجية اعتمدت 

لتحديد نقاط القوة والضعف أو بيئة خارجية مبنية على الفرص والتهديدات، وذلك من خالل 

ماذج الاستقصاء لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عقد عدة ورش عمل وإعداد ن

وإلاداريين واصحاب املصالح وممثلين من ( مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا)والطالب 

وقد  استخدم كل من التحليل  (.1-ق م/5، 4، 3مرفقات )( حكومى وخاص)القطاع الزراعى 

استخدم ناتج عملية التحليل فى تحديد وزن كل عامل  ولقد.  الكمى والنوعى فى التحليل البيئى

تحت الدراسة ونشأ عن ذلك تحديد لنقاط القوة والضعف بالبيئة الداخلية للكلية وكذا 

ولقد تم عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئى مع . الفرص والتهديدات بالبيئة الخارجية املحيطة

وتم إعالنها على املوقع إلالكترونى  (1-ق م/ 6فق مر )كافة ألاطراف املعنية داخل وخارج الكلية  

لوحدة الجودة بالكلية كما تم إعالنه من خالل النشرة إلاعالمية عن الخطة الاستراتيجية لكلية 

وتمت دراسة الفجوة بين الوضع الحالى واملستهدف وتم إعداد وثيقة . جامعة بنها –الزراعة 

لكلية على نتائج التحليل البيئى ودراسة الفجوة فى وقد وافق مجلس ا (. 1-ق م/ 7مرفق )بذلك 

وبناء على نتائج التقييم الخار ى تم إجراء عمليات استبيان  (.1-ق م/ 8مرفق ) 2002/ 10/5

إضافية للطالب واصحاب املصالح بوزارة الزراعة  وجارى تحليل هذه الاستبيانات لتحديد نقاط 

وهناك ارتباط بين . جه كلية الزراعة جامعة بنهاالقوة والضعف والفرص والتهديدات التى توا

استراتيجية الكلية واستراتيجية الجامعة حيث يوجد عضو من أعضاء فريق التخطيط 
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إلاستراتيجى بالكلية ممثل فى اللجنة التنفيذية للتخطيط إلاستراتيجى للجامعة ببنها  وبفح  

ستراتيجيتين فيما يتعلق بالرسالة و الخطة الاستراتيجية للكلية نجد ان هناك إرتباط بين الا 

وبناء على رأى املحكمين . ألاهداف النهائية وألاهداف الستراتيجية وكذلك خطط وبرامج التطوير

 .الخارجيين جارى إعداد دراسة لتحديد مدى ارتباط استراتيجية الكلية مع استراتيجية الجامعة

 :الرؤية والرسالة: ١/١/٢

خاصة بها وتم الاعتماد فى صياغتها على التحليل البيئى وهما مرتبطتان تتوفر للكلية رؤية ورسالة 

وقد اعتمدت الكلية فى صياغة الرؤية والرسالة على . ارتباطا مباشرا برؤية ورسالة الجامعة

مناقشات واستبيانات املستفدين وتم عرض الرؤية والرسالة على ألاطراف املختلفة داخل وخارج 

م ثم حلقات نقاش مع كل قسم علمى على حدة 31/12/2008ولى بتاريخ ورشة العمل ألا )الكلية 

ق / 2مرفق )م وأخذ رأيهم وتم عمل التعديالت املطلوبة 2/3/2002حتى  16/2خالل الفترة من 

ثم تم اعتماد الصيغة النهائية للرؤية والرسالة بمجلس الكلية بجلسته بتاريخ  (.1-م

وقد تم . تم اعتمادها وتوثيقها فى بعض املحافل املحلية، وقد (1-ق م/  10مرفق )م 12/4/2002

نشر الرؤية والرسالة املعتمدتين واملوثقتين من خالل دليل الطالب واملوقع إلالكترونى للكلية 

الفناء أقسام الكلية املختلفة، مبنى إدارة )وكذلك من خالل معلقات فى مختلف أرجاء الكلية 

  (.1-م ق/  11مرفق )( الكلية، واملدرجات

ولقد تم مؤخرا عرض مراجعة وتحديث للرؤية والرسالة للمناقشة على مختلف املستويات 

ومن أهم مبررات املراجعة والتحديث هو جعل الرؤية أكثر طموحا واكثر إنجازا مما يدفع . بالكلية

وبالنسبة . إلى تحفيز همم مختلف مستويات العاملين بالكلية وقطاعات املجتمع املستفيدة

وبناء .  تحديث الرسالة جارى مناقشة التوجه إلى إلايجاز مع الاحتفا  بكافة العناصر املكونة لهال

على رأى املحكمين الخرجيين تم إعداد استبيانات  إضافية ألخذ رأى عدد اكبر من الطالب 

 .وألاداريين واصحاب املصالح فى رؤية ورسالة الكلية 

 :و تتمثل رؤية الكلية فى

كلية اإلرتقاء والتميز للتعليم الزراعي وأبحاثه لتكون الكليـة مصـدرا لكفـاءات ذات    تصبوا ال" 

قدرة تنافسية عالية إقليميا ودوليا ومركـزا لشعـعاا العلمـي والتكنولـوجي يحقـق التنميـة الزراعيـة        

 "المستدامة
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 :و تتمثل رسالة الكلية فى

يــة قــادرين علــي الــتعلم الــذاتي  تلتــزم الكليــة بدعــداد متخصصــين فــي مجــاالت العلــوم الزراع " 

ومؤهلين علميا وعمليا للمنافسة في سـوق العمـل وإجـراء أبحـام علميـة وتطبيقيـة تسـاهم بفاعليـة فـي          

 "تنمية المجتمع والبيئة المحيطة في إطار يتسم بالعفافية والنزاهة والتطوير المستمر

 :األهداف اإلسرتاتيجية: ١/١/٣

. يث تم الاعتماد فى استخالصها وبلورتها على التحليل البيئىتوجد أهداف إستراتيجية للكلية ح 

، (5/4/2002ورشة العمل الثانية بتاريخ )وقد تم مناقشة تلك ألاهداف إلاستراتيجية للكلية 

م تم عقد اجتماع موسع برئاسة 15/4/2002وبناءا على استقصاء ألعضاء هيئة التدريس فى 

ضاء هيئة التدريس ومدير عام الكلية، وقد شارك عميد الكلية حضره القيادات العليا وأع

الجميع فى صياغة تلك ألاهداف وتم عرضها على مجموعة من طلبة البكالوريوس والدراسات 

 .العليا هذا إلى جانب مجموعة من النشطاء فى املجال الزراعى

-ق م/ 8مرفق ) 10/5/2002وقد تم اعتماد ألاهداف الاستراتيجية بجلسة مجلس الكلية بتاريخ 

وقد تم نشر هذه الغايات وألاهداف من خالل املوقع إلالكترونى لوحدة ضمان الجودة   (.1

لم يتم مراجعة وتحديث هذه  (.6مرفق رقم )بالكلية وعن طريق  فتات بمختلف املواقع بالكلية 

 .الغايات وألاهداف الاستراتيجية ألنها مازالت تعبر عن احتياجات تحقيق رسالة الكلية

 :اخلطة التنفيذية لتطبيق اسرتاتيجية الكلية: ١/١/٤

حيث تم تحديد الخطط  (1-ق م/ 1مرفق )توجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلية 

والبرامج التنفيذية لكل هدف استراتيجى وتم تقسيم كل برنامج تنفيذى إلى عدد من ألانشطة 

كل نشاط إلى مهام حدوث املسئولية  ولقد تم تقسيم. وتم تحديد جدول زمنى لتنفيذ كل نشاط

عن تنفيذ كل منها ومؤشرات ألاداء والتمويل الذى يحتاجه ومصدر التمويل إن كان ذاتى من 

 .الكلية والجامعة أو مطلوب كدعم للكلية

كذلك تم تحديد ألاولويات بالنسبة للخطط والبرامج املطلوب تنفيذها خالل الخطة الخمسية 

 .ة مالية للخطة التنفيذيةووضعت موازن 2010-2014

ولقد تم  22/11/2002وتم إعتماد الخطة التنفيذية فى جلسة مجلس الكلية الذى عقد بتاريخ 

 :مراعاة ما يلى
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منها على ألاقل والنقاط التى   يتم % 80أخذ فى الحسبان عند تصميم الخطة تنفيذ  - أ

مستقبال ويتم تجميع  تنفيذها يراعى توضيح ألاسباب التى أدت إلى ذلك وكيفية العالج

ملحوظة سيراعى كتابتها عند نهاية . )هذه املخاطر فى ملفات لإلستفادة منها مستقبال

 (.الخطة التنفيذية

دعم الوحدات ذات الطابع الخاص إلزالة العوائق التى تعترضها عن طريق مراجعة  - ب

إلادارة مراجعة امليزانية وتشكيل مجلس  –تقييم ألاداء  –اللوائح املنظمة للعمل 

 .وفاعلية ألاداء ومدى تحقيقها لألهداف

 .الاعتماد على البريد إلالكترونى كوسيلة معتمدة للتعامل فى غير اوقات العمل الرسمية       -ج

فى حالة عدم توافر الدعم املالى الكافى لتنفيذ الخطة، يتم تحديد أولويات يتم تنفيذها - د

 .فى الخطة على حسب امليزانية املتاحة

 كلية لالوضع التنافسى ل: ١/٢

 :السمات التنافسية للكلية ودورها فى اجملتمع: ١/٢/١

تشغل الكلية موقعا فريدا وسط منطقة إنتاج زراعى مكثف ومتنوع، كما يتوفر للكلية  -1

على أرضها محطة بحوث زراعية تنتج مختلف املنتجات الزراعية لألقليم، ويجرى عليها 

 .فى شتى املجا ت الزراعية التدريب والدراسات والبحوث

تم إنشاء كلية الطب البيطرى على أرض كلية الزراعة مما يمثل تكامال فيما بينهما فى  -2

التدريس والبحث العلمى وإلارشاد خدمة لتطوير الانتاج الحيوانى والداجنى باملحافظة 

 .والقليم حيث أنهما ذوا أهمية كبرى ملحافظة القليوبية

مؤهلين ( برنامج الزراعة والتربية)التعليمية برنامج إلعداد مدرسين تتضمن برامج الكلية  -3

 .للتدريس فى التعليم الزراعى

جارى اعتماد عدد ثمانية برامج تعليمية جديدة بما يخدم احتياجات سوق العمل من  -4

 .التخصصات املختلفة

على  وقد ركزت إلاستراتيجية على إبراز هذه السمات املميزة ضمن نقاط القوة للعمل -5

 .تعظيم الاستفادة من هذه السمات الفريدة
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يبرز كل من الهدف إلاستراتيجى الثالث والسادس دور الكلية فى توظيف خطط البحث  -6

العلمى لإلسهام فى التنمية الشاملة للقطاع الزراعى وحل مشكالته والارتقاء بالبيئة مع 

ات الزراعية لتعظيم مواكبة التقدم والتطور العالمى فى العالمى العلمية والتقني

 .وتوظيف تطبيقاتها فى تنمية قدرات املجتمع الزراعى

 اهليكل التنظيمى: ٢

 :اهليكل التنظيمى و اإلدارات الداعمة: ٢/١

 :هيكل التنظيمى مالئم و معتمد: ٢/١/١

إعتمادا على قانون تنظيم الجامعات  (2 -ق م /  1مرفق)صمم الهيكل التنظيمى للكلية  

و القوانين املكملة و ئحته التنفيذية و تم تحديث تشكيله فى ضؤ معايير  1272لسنة ( 42)

الجودة و إلاعتماد لتصبح وحدة ضمان الجودة وحدة أساسية تنظيميا و تنفيذيا فى هذا الهيكل 

و ذلك حتى يكون الهيكل التنظيمى مناسبا  و مالئم لكلية الزراعة  (2 -ق م /  2مرفق)التنظيمى 

لكن كانت هناك بعض املالحظات على الهيكل التنظيمى للكلية من قبل لجان جامعة بنها  –

 .املتابعة للمجلس ألاعلى للجامعات و جارى حاليا عمل التعديالت املطلوبة

 :ويتمثل الهيكل التنظيمى للكلية فى

 :اهليكل األكادميى: أوال

 :ويتكون الهيكل ألاكاديمى للكلية من

  اء هيئععة التععدريس بالكليععة و عضععوان مععن خععارج الكليععة أعضععمععن مجلععس الكليععةي و يتشععكل

 :وينبثق عن مجلس الكلية عدد من اللجان هى  (.2 -ق م /  3مرفق)يمثالن المجتمع المحلى 

 .لجنة شئون التعليم والطالب -

 .لجنة الدراسات العليا والبحوث -

 .لجنة العالقات الثقافية -

 .لجنة املكتبة -

 .لجنة املختبرات وألاجهزة -

 .ون البيئة وخدمة املجتمعلجنة شئ -
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 عميد الكلية. 

 وكالء الكلية. 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة اجملتمع. 

 وحدة ضمان اجلودة. 

 األقسام العلمية: 

 .علوم األغذية -

 .الكيمياء الحيوية الزراعية -

 .لبساتينا -

 .األراضى -

 .المحاصيل -

 .أمراض النبات -

 .وقاية النبات -

 .الوراثة -

 .االنتاج الحيوانى -

 .الهندسة الزراعية -

 .االقتصاد الزراعى -

 :اهليكل اإلدارى: ثانيا

 :يتكون الهيكل إلادارى من و 

 مدير عام الكلية. 

 أقسام إدارية. 

 .إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين -

 .عليمإدارة شئون الطالب والت -

 .إدارة شئون الدراسات العليا والبحوث -
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 .إدارة المكتبة -

 .رعاية الشباب -

 .إدارة الحسابات والموازنة -

 .إدارة الشئون القانونية -

 .إدارة المشتريات -

 .إدارة المخازن -

 .إدارة الشئون الهندسية -

 

 :الوحدات املستحدثة باهليكل التنظيمى: ثالثا

و . ا وكيول الكليوة لشوئون خدموة املجتموع و تنميوة البيئوةو تتبوع إداريو :وحدة األزمات و الكوارم -1

/  4مرفوق)قد توم إعتمواد تشوكيل فريوق العمول ألاكواديمى و إلادارى بالوحودة مون مجلوس الكليوة 

املين علووى كيفيووة مواجهوة الكوووارث بصوفة دوريووة بمعرفووة إدارة عوو تخوت  بتوودريب ال (2 -ق م 

عاموول و قاعووات التوودريس و جميووع إلادارات بكافووة و تحديوود و تجهيووز امل’ الوودفاع املوودنى بالجامعووة

و ’ كما تتولى وضوع سويناريوهات إلدارة ألازموات و الكووارث بالكليوة’وسائل ألامان و متابعتها دوريا

 .تدريب املستهدفين عليها

و يتبوع إدريوا وكيول الكليوة لشوئون خدموة املجتموع و تنميوة البيئوة و  :مكتب متابعة الخريجين -2

انوات تفصويلية عون خريجوى الكليوة و متابعوة متطلبوات سووق العمول و مسواعدة يتولى تسجيل بي

الخووووريجين فووووى الحصووووول علووووى فوووورص عموووول و تنظوووويم يوووووم الخووووريجين السوووونوى و اليوووووم السوووونوى 

و قوود تووم إعتموواد تشووكيل فريووق العموول .  للتوظيووف و تقووديم الخوودمات إلارشووادية لخريجووى الكليووة

 .(2 -ق م /  5مرفق) الكلية ألاكاديمى و إلادارى بالوحدة من مجلس

و تتبع إدريا وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و تمت املوافقوة  :وحدة اإلرعاد األكاديمى -3

 .(2 -ق م /  6مرفق)على إنشاء الوحدة من مجلس الكلية فى جلسته 

قوة و يتبع إدريا وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و تمت املواف :مكتب التعليم المفتوح -4

 .(2 -ق م /  7مرفق)على إنشاء املكتب من مجلس الكلية فى 
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 : السلطات و المسؤوليات و اإلختصاصات و األدوار

و يتصف   .1272لتنظيم الجامعات لسنة ( 42)من قانون  61-26املواد  (2 -ق م /  8مرفق)          

اء للقيادات ألاكاديمية أو الهيكل التنظيمى للكلية بتحديد دقيق لإلختصاصات و املسؤوليات سو 

فالعميد هو القائم بالتصرف فى أمور الكلية  و إدارة شئونها العلمية و إلادارية ’ التنفيذية بالكلية

 -ق م /  1مرفق)و املالية و يعاونه الوكالء الثالثة كل فيما يخصه طبقا لشكل الهيكل التنظيمى 

و من املمارسات . قانون تنظيم الجامعاتو تدار الكلية بواسطة مجلسها املشكل طبقا ل’  (2

الجيدة إلدارة الكلية إلاجتماع الدورى الشهرى للعميد و الوكالء و رؤساء ألاقسام لتدارس 

 .املوضوعات و إطارها القانونى قبل عرضها على مجلس الكلية

ق /  2رفقم) و يعتمد الهيكل التنظيمى للكلية على التفويض فى السلطات طبقا لللوائح و القوانين

 :كاألتى(  2 -م 

 .تفويض سلطة العميد إلى أحد السادة الوكالء فى حالة سفر سيادته . أ

تفويض سلطة رئيس الكنترول إلى أحد أعضاء الكنترول فى حالة سفر سيادته من  . ب

 .خالل وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

خالة سفر سيادته تفويض سلطة رئيس القسم إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم فى  . ت

 .من خالل عميد الكلية

 .تفويض اللجان الرسمية التابعة لوكالء الكلية إلتخاذ الالزم فى الموضوعات العاجلة . ث

 

توووووم عمووووول توصووووويف وظيفوووووى موثوووووق لجميوووووع وظوووووائف الكليوووووة شوووووامل القيوووووادات ألاكاديميوووووة و إلاداريوووووة 

’ ة و قوانون تنظويم الجامعواتوهوذا التوصويف مشوتق مون لووائح الكليو (.2 -ق م /  10مرفوق)بالكلية 

’ و ألاعمال الفعلية التى يؤديها كل فرد بما يضمن وضع الفرد املناسب فى املكوان املناسوب مون جهوة

لكوون كانووت هنوواك . و بمووا يحقووق التوافووق بووين سياسووات العموول و اللوووائح و القوووانين موون جهووة أخوورى 

لمجلوووس ألاعلوووى للجامعوووات و بعوووض املالحظوووات علوووى التوصووويف الووووظيفى مووون قبووول لجوووان املتابعوووة ل

و قود روعوى فوى التعيينوات الجديودة تسوكين العواملين الجودد  .جوارى حاليوا عمول التعوديالت املطلوبوة

أو مقووووول بعوووووض العووووواملين أو نووووودبهم طبقوووووا لتخصصووووواتهم وفقوووووا لووووودليل التوظيوووووف الووووووظيفى لضووووومان 

 .  (2 -ق م /  11مرفق)حسن سير العمل بكفاءة عالية
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 :ودةوحدة ضمان اجل: ٢/١/٢

 -ق م /  2مرفوق) 2/12/2007تم إنشاء وحدة لضمان الجودة بنواء علوى قورار مجلوس الكليوة بتواريخ 

و قوووود تووووم تعووووديل  (2 –ق م / 12مرفووووق)وتووووم اعتموووواد الهيكوووول التنظيمووووى لوحوووودة ضوووومان الجووووودة  (2

ن الهيكوووول التنظيمووووى للوحوووودة بمووووا يووووتالئم و متطلبووووات املعووووايير التووووى أصوووودرتها الهيئووووة القوميووووة لضووووما

 –ق م / 13مرفوق)جودة التعليم و إلاعتمواد و توم إعتمواد الهيكول املعودل للوحودة فوى مجلوس الكليوة 

،  (2 –ق م / 15مرفووووق)و قوووود تووووم عموووول  ئحووووه إداريووووة و ماليووووة للوحوووودة بموافقووووة مجلووووس الكليووووة  (2

كووذلك فووإن تبعيووة الوحوودة واضووحة فووى . هووذه الالئحووة تحوودد السوولطات و املسووئوليات تحديوودا دقيقووا

و العالقوووة واضوووحة بوووين وحووودة ضووومان . لهيكووول التنظيموووى للكليوووة حيوووث تتبوووع مباشووورة عميووود الكليوووةا

الجوووودة بالكليووووة و مركووووز ضووومان الجووووودة فووووى الجامعووووة كموووا هووووو مالحووووظ مووون الهيكوووول التنظيمووووى ملركووووز 

تشووارك وحوودة ضوومان الجووودة فووى عوورض و مناقشووة  (.2 -ق م /  61مرفووق)ضوومان الجووودة بالجامعووة 

بالكليوووة علوووى مسوووتوى املجوووالس الرسووومية حيوووث يحضووور مجلوووس الكليوووة مووودير وحووودة  قضوووايا الجوووودة

و يوجوود بكوول قسووم  ،( 2 –ق م / 17مرفووق)الجووودة و ذلووك بنوواءا علووى قوورار املتخووذ فووى مجلووس الكليووة 

منسق ألعمال الجودة يتولى شهريا عرض و مناقشوة قضوايا الجوودة بالقسوم و يعمول كحلقوة وصول 

 .جالس ألاقسامبين وحدة ضمان الجودة و م

 القيادة و احلوكمة: ٣

 اختيار القيادات األكادميية ٣/١

 اسلوب إختيار القيادات ٣/١/١

- :تتمثل املعايير املستخدمة عادة في اختيار القيادات ألاكاديمية في 

 .النشاط العلمي* 

 .القدرات إلادارية والقيادية* 

 .املشاركة في ألانشطة والخدمات الطالبية* 

 (القومي/ الجامعة/ علي مستوي املؤسسة ) مات في مجا ت الجودة والتطوير املساه* 

 .املشاركة في ألانشطة القومية* 

 .السجل الوظيفي الذي يشهد با لتزام والنزاهة * 
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 .التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء واملرؤوسين* 

فوووي موقعووة الووذي يشوووغله نتووائج استقصوواء رأي الطوووالب واملتعوواملين مووع املرشوووح عوون أدائووه * 

 .حاليا قبل شغل املنصب ألاعلى

وفي ضوء ذلك يتخير رئيس الجامعة عميد الكلية ، والعميد يرشح بودورة الووكالء ورؤسواء 

 .ألاقسام

و توووم عرضوووها علوووى مجوووالس مجوووالس  ومعوووايير اختيوووار القيوووادات ألاكاديميوووة موثقوووة ومعتمووودة

  (3 –ق م / 1مرفوووق)و تووم إعتمادهووا فووى مجلووس الكليووة ألاقسووام ألاكاديميووة إلبووداء الوورأى و املوافقووة 

وتتسووم بالشووفافية والوضوووح وهووي معلنووة علووي شووبكة الانترنووت ، ودليوول املؤسسووة ويووتم تمريرهووا علووي 

و صوووودر تشووووريع . مجوووالس ألاقسووووام ومناقشوووتها سوووونويا إلدخوووال أيووووة تعووووديالت إن اسوووتدعي ألاموووور ذلوووك

و التوووووى تعتمووووود علوووووى  (3 –ق م / 2مرفوووووق)العلموووووى جديووووود صوووووادر مووووون وزارة التعلووووويم العوووووالى و البحوووووث 

 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة فى إختيار رؤساء ألاقسام و عميد الكلية

 .منط القيادة وممارسات اجملالس الرمسية ٣/٢

 القيادة أسلوب ٣/٢/١

لنقوود والابتكووار نمووط قيووادة ديمقراطووي ييووجع علووي املشوواركة وإبووداء الوورأي وحريووة االكليووة تتبنووي 

علووي  (3 –ق م / 3مرفووق)وتسووتخدم أسوولوب الحوووار فووي الوصووول إلووي القوورارات وتطبووق استقصوواءات 

كموووا تأخوووذ القيوووادة بووو راء ومقترحوووات ممثلوووي . العووواملين/ الطوووالب/ أعضووواء هيئوووة التووودريس ومعووواونيهم 

ض مونهم فوي ألاطراف املجتمعية في تطوير أداء املؤسسة مون خوالل عودة قنووات تشومل إشوراك الوبع

الرسوومية وتطبيووق استقصوواء رأي وعقوود لقوواءات ، ويشووترك ممثلووون عوون الطووالب وأعضوواء  ساملجووال

هيئووة التوودريس وإلاداريووين والجهووات املجتمعيووة فووي اللجووان ذات العالقووة مثوول لجووان التعلوويم ووضووع 

رحووات وتحوورص القيووادة علووي ألاخووذ بوو راء ومقت. جوودول الامتحانووات وأسوواليب التقووويم ودعووم الطووالب 

العوووووواملين باملؤسسووووووة وبحووووووث شووووووكاواهم إذ تخووووووت  وحوووووودة الجووووووودة بتفريوووووو  نتووووووائج الوووووورأي وتحليلهووووووا 

إحصوووائيا وتوجيوووه أي قصوووور إلوووي املسوووئول ذو الصووولة لبحوووث أسوووبابه كموووا يوجووود صوووندوق شوووكاوي ، 

 :وتحرص القيادة علي تفعيل آليات للتجاوب والتفاعل منها

 .سياسات الباب المفتوح -

 .سب بشأن أوليات ومتغيرات التطويراتخاذ القرار المنا -
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تمووارس مجوووالس املؤسسوووة مسوووئولياتها فوووي مناقشوووة جميوووع قضوووايا التعلووويم والوووتعلم بموووا يحقوووق أعلوووي 

مسوووتوي أداء ، حيوووث توووم اتخووواذ عووودة قووورارات تتعلوووق بقضوووايا التعلووويم والوووتعلم مووون خوووالل املجوووالس 

 : رات الرسمية باملؤسسة خالل الخمس سنوات ألاخيرة ومن بين هذه القرا

 .الكتاب الجام ي -

 .استراتيجيات التدريس وتضمين تكنولوجيا املعلومات في طرائق التعليم والتعلم -

 .التعلم إلالكتروني -

التقويم واملراجع الخار ي والاهتمام باستطالع آراء الطالب في طرائق التعليم  -

 .ألخ...والتعلم

 -:نعمل كتيب عن كل برنامج من البرامج العلمية بالكلية يتضم -

 توصيف البرنامج ومقرراته. 

 تقرير البرنامج وخطة تحسينه. 

إلووووي حوووود مووووا لتطوووووير البوووورامج  –وتضووووع مجووووالس املؤسسووووة الرسوووومية خطوووووات تنفيذيووووة محووووددة 

لووووون تلوووووك املجوووووالس عووووون عوت. التعليميوووووة علوووووي مسوووووتوي املرحلوووووة الجامعيوووووة وبووووورامج الدراسوووووات العليوووووا

نترنوووت ، وعلوووي ملصوووقات معلقوووة علوووي لوحوووات علوووي شوووبكة الا  لكليوووةخططهوووا فوووي التطووووير علوووي موقوووع ا

داخووووول القسوووووم بطريقووووووة تسووووومح بمشووووواركة ألاطووووووراف املعنيوووووة فوووووي بوووووورامج التطووووووير ، والاسوووووتفادة موووووون 

التغذيووة الراجعووة فووي التطوووير كمووا تعتموود ذلووك رسووميا موون خووالل املجووالس الرسوومية وتشووكيل لجووان 

هيئووووة التوووودريس عوووودم وضوووووح ولكوووون أتنووووح موووون مقابلووووة بعووووض أعضوووواء . للتنفيووووذ وأخووووري للمتابعووووة 

بعض خطوات التطوير ومتطلباته ، وأسواليب التوصويف الجيود للبورامج ألامور الوذي يودعو إلوي مزيود 

 .من التدريب علي مراحل التطوير 

هووذه القوورارات الخاصووة بووالتعليم والووتعلم التووي تناولهووا املجووالس الرسوومية بعووض وقوود تووم أنجوواز 

ت والاسووتعانة بووبعض املووراجعيين النظووراء واسووتطالع آراء كتوصوويف بعووض البوورامج واملقووررا كليووةبال

الطووالب فووي طرائووق التعلوويم والووتعلم ونشوور املقووررات الدراسووة إلكترونيووا علووي موقووع الكليووة وتقسووويم 

ق م / 4مرفوق)بعض الدفعات كبيرة العدد إلي مجموعتين والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانيوة 

، حيووث يتطلووب تنفيووذها توودريب ألاطووراف املعنيووة وتوووفير املوووارد وجوواري تنفيووذ بوواقي القوورارات   (3 –

 .البشرية واملالية الالزمة لهذا التدريب
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 تنمية املهارات اإلدارية للقيادات األكادميية ٣/٣

 تدريبال ٣/٣/١

خطووووة للتوووودريب وتنميووووة املهووووارات إلاداريووووة للقيووووادات ألاكاديميووووة بالتعوووواون مووووع  الكليووووةتوووووفر 

ية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركوز إعوداد القوادة ولكون لوم تحودد املؤسسوة مراكز الجودة وتنم

الاحتياجووات التدريبيووة حنووي آلان للقيووادات ألاكاديميووة الحاليووة واملرشووحة مسووتقبال لشووغل املناسووب 

حيووث يعتقوود الووبعض أن القيووادة يووتم ترشوويحها موون قبوول رئوويس . القياديووة وفقووا لألسوواليب العلميووة 

دون النظووور إلوووي الاحتياجوووات التدريبيوووة ألامووور الوووذي يتطلوووب تغييووور ثقافوووة ألاطوووراف الجامعوووة والعميووود 

املعنيوووة حوووول دور البوووورامج التدريبيوووة فوووي اكتسوووواب املهوووارات التوووي يتطل هووووا العمووول املسوووتقبلي وشووووكلت 

وحوووودة الجووووودة بووووداخلها لجنووووة للتوووودريب وحصوووور الاحتياجووووات التدريبيووووة وتخطوووويط وتنسوووويق البوووورامج 

وء ذلوووووك تضوووووع املؤسسوووووة بووووورامج محوووووددة ومعلنوووووة وآليوووووات تنفيوووووذها ليوووووتم تووووودريب التدريبيوووووة وفوووووي ضووووو

القيادات عليها وتتضمن أهوداف البورامج الفئوة املسوتهدفة ، املودربين ، مكوان وزموان التودريب املوواد 

       .التدريبية محتوي البرامج متابعة وتقويم البرامج التدريبية 

امج الووودورات التدريبيوووة للقيوووادات ألاكاديميوووة يوووتم اسوووتخدام إجوووراءات محوووددة لتنفيوووذ البووور 

وهووذه إلاجووراءات معلنووة علووي املوقووع إلالكترونووي للمؤسسووة ومعتموودة موون مجلووس إدارة الوحوودة وهووي 

معلنووة علوووي موقوووع الكليوووة صوووفحة التووودريب كموووا أنهوووا تتصووودر جميوووع مطبوعوووات الوحووودة ومطبوعوووات 

إلاجووووراءات فووووي املحاضوووورات وورش العموووول  املووووواد التدريبيووووة التووووي توووووزع علووووي املتوووودربين وتتمثوووول هووووذه

واملحاكووووواة ولعوووووب الووووودور ولكووووون يووووونق  هوووووذه إلاجوووووراءات عقووووود اختبوووووار نهوووووا ي يحووووودد كفووووواءة القيوووووادة 

 .ويتضمن حصولهم علي املستوي الذي يؤهلهم للعمل 

 مؤشرات تقييم التدريب ٣/٣/٢

 ات ألاكاديميوووة السوووابقة للقيووواد الوووثالثفووي السووونوات  عووودد مووون البووورامج التدريبيوووة  تووم تنفيوووذ

أنووووووواع هووووووذه البوووووورامج تتمثوووووول فووووووي إدارة الوقووووووت وضووووووغوط العموووووول، الجوووووودارات  و  (3 –ق م / 5مرفووووووق)

 . إلادارية تكنولوجيا املعلومات ، تقييم ألاداء مهارات الاتصال
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 نظم املعلومات والتوثيق  ٣/٣/٣

 قواعد البيانات  ٣/٣/٣/١

) تضوووووم جميوووووع إلادارات (MISات الاداريوووووةنظوووووم املعلومووووو) قاعووووودة بيانوووووات  الكليوووووةتتووووووفر فوووووي  

الجووووودة  -شووووئون العوووواملين والاسووووتحقاقات –هيئووووة التوووودريس  –الدراسووووات العليووووا  -شووووئون الطووووالب

علوووي دقوووة املووودخالت وتحوووديثها املسوووتمر بحيوووث  الكليوووةوتعمووول علوووي الوووربط بينهوووا وتحووورص (  والاعتمووواد

ظوووووووم املعلوموووووووات إلاداريوووووووة والقانونيوووووووة ن الكليوووووووةوتووووووووفر .  الكليوووووووةتيسوووووور جميوووووووع املهوووووووام التوووووووي تقووووووووم بهوووووووا 

ولكون هنواك حاجوة ملحوة . إلالكترونية الالزمة لدعم القرارات مثل اللوائح والقوانين ذات العالقة 

لتوووودريب بعووووض القووووائمين علووووي الوووونظم الالكترونيووووة والووووذين لووووم تتوووووافر لووووديهم املهووووارات الالكترونيووووة 

 .تحويل قواعد البيانات لقواعد إلكترونية

 القيادات األكادميية فى تنمية التمويل الذاتىدور  ٣/٤

 خطة تنمية املوارد الذاتية ٣/٤/١

، فإن القيادة تضوع خطوة واقعيوة لتنميوة  للكليةنظرا لقلة املوارد املخصصة من الجامعة 

مواردهووووا الذاتيووووة فووووي ضوووووء الاحتياجووووات الحاليووووة واملسووووتقبلية كمووووا أوضووووحتها الخطووووة الاسووووتراتيجية 

ة وتعتموووود الكليووووة فووووي ذلووووك علووووي القوووووة البشوووورية وإلامكانيووووات املاديووووة املتاحووووة إذ والخطووووط التنفيذيوووو

تقوووودم الكليووووة بوووورامج تدريبيووووة لعديوووود موووون املسووووتفيدين وتخصوووو  نسووووبة موووون دخوووول هووووذه التوووودريبات 

لصيانة وترميمات البنية التحتية للكلية كما تخص  جزء لشراء أجهوزة حديثوة كموا تقووم الكليوة 

هووذه  الكليوةوتوثووق . ر دخوال للكليووة وتفوتح أيضوا قنوووات للخدموة الاجتماعيوة بعقود بورامج تدريبيووة تود

الخطة من خالل املؤتمر السنوي لهوا وترتكوز هوذه الخطوة بدرجوة كبيورة علوي الوحودات ذات الطوابع 

ويتحقوووووق . الخوووواص ومووووا تتضوووومنه موووون دورات تدريبيووووة تسوووووهم فووووي تنميووووة املوووووارد الذاتيووووة للمؤسسووووة 

علووووي تنوووووع مصووووادر  كليووووةطووووة علووووي نحووووو جيوووود ، حيووووث تحوووورص فيهووووا الجوانووووب عديوووودة موووون هووووذه الخ

 .التمويل الذاتي 

الذاتيووووة للكليووووة سووووواء التووووي حصوووولت عليهووووا الكليووووة عوووون  املوووووارد(3 –ق م / 6مرفووووق)ويوضووووح 

 .طريق الوحدات ذات الطابع الخاص، أو عن طريق الجهات املمولة لبعض مشروعاتها
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 ات اإلنتاجية و اخلدمية فى اجملتمعالعالقات و التفاعل مع القطاع ٣/٤/٢

تحوورص الكليووة علووى تفعيوول قنوووات إلاتصووال مووع القطاعووات إلانتاجيووة و الخدميووة بوواملجتمع املحوويط 

ستشوووارات الزراعيوووة و البيإليوووة باإلضوووافة لتنفيوووذ بعوووض بهوووا و ذلوووك مووون خوووالل تقوووديم العديووود مووون إلا 

   (.3 –ق م / 7مرفق)الدورات التدريبية 

 خالقياتاملصداقية واأل: ٤

’ تلتووزم الكليووة باملصووداقية و النزاهووة فووى جميووع سياسوواتها و قراراتهووا و تعامالتهووا داخوول و خووارج الكليووة

كموووا تحووورص الكليوووة علوووى تطبيوووق املمارسوووات العادلوووة و عووودم التمييوووز و تعمووول علوووى حمايوووة الحريوووات 

 .هنية بين أفرادهاكاديمية و حقوق امللكية الفكرية و النشر و تراقب تطبيق ألاخالقيات املألا

 :حقوق امللكية الفكرية والنشر: ٤/١

 :والنشر الفكرية اإللتزام حبقوق امللكية: ٤/١/١

املوافقووة عليووه موون مجلووس وتمووت  (4 –ق م / 0مرفدد ) تووم عموول ميثوواق للعموول فووى الدراسووات العليووا

ة والنشوور وتضومن فووى بعوض أجزائووه موا يتعلووق بحقووق امللكيووة الفكريو( 4 –ق م / 2مرفدد )الكليوة فوى 

 .فى الجزء الخاص باملصداقية وأخالقيات البحث العلمى حيث أوضح امليثاق القواعد التالية

  ن  من أي مصدر في " ينسخ ويلصق"ممنوع علي الطالب، تحت أية ظروف، أن

 .  في حا ت نادرة من الاقتباس أو الاستشهاد بن إمقا ته وتقاريره، 

 لسرقة العلمية مأخذ الجدية التامةتأخذ الكلية مثل هذه الحا ت من ا. 

  مع تعدد مصادر املعلومات املتاحة للطالب، خاصة علي شبكة املعلومات، فمن

ألاهمية آلان أكثر من ذي قبل أن يتأكد الطالب من أن أية مادة أو أفكار يستخدمها 

 .في أعماله املقدمة للتقييم قد قام بتوثيقها

 زمالء أو استخدام مواد أو أجهزة قد يساء  غير مسموح بالنسخ من أو التشاور مع

 .في قاعة الامتحان( مثل التليفونات الخلوية، آلا ت الحاسبة)استخدامها 

 غير مسموح ليخ  آخر أن ينتحل شخصية طالب في قاعات الامتحان. 

 غير مصرح بتقديم مادة علمية فيما عدا تلك الجاري الامتحان فيها. 

  لنتائج بحثية( الحذف/ير أو إلاضافةبواسطة التغي)ممنوع التزييف. 
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 :هناك وجهان لشجراءات المتبعة في مثل تلك الحاالت الغير سوية من جانب الطالب لتقييمه
 .نتاجه بطريقة غير مصرح بهاإاستبعاد ذلك الجزء من عمل الطالب الذي تم : أكاديمي( 1 

تصرف العلمي والتي تصل تحتفظ الكلية بحقها التأدي ي لكل حا ت سوء ال: تأدي ي( 2 

 .جراء الفصل النها ي من الدراسات العلياإلي إ

 :اإللتزام بأخالقيات و آداب املهنة: ٤/١/٢

قامووت وحوودة ضوومان الجووودة بالكليووة بعموول ميثوواق عموول م ووى لكوول موون لووه صوولة بالدراسووات العليووا 

كووووووواديمى للكليوووووووة بالكليوووووووة مووووووون أعضووووووواء هيئوووووووة التووووووودريس ومعووووووواونيهم والطوووووووالب والجهووووووواز إلادارى وألا

. وتووووم توضوووويح أسووووس التعاموووول وأخالقيووووات وقواعوووود العموووول فووووى هووووذا املجووووال ،(4 –ق م / 2مرفدددد )

تطبووق إلادارة العليووا للكليووة بحووزم العقوبووات املنصوووص عليهووا فووى قووانون الجامعووات واللوووائح كووذلك 

ق العمول فوى توم توزيوع كتيبوات مليثوا .الخاصة بالجامعة فوى حالوة عودم إلالتوزام بأخالقيوات الوظيفوة

الدراسوووات العليوووا ويتضووومن عديووود مووون املعلوموووات عووون امللكيوووة الفكريوووة وتوووم عمووول نشووورة ومعلقوووات 

 .تتعلق بحقوق امللكية الفكرية

 املمارسات العادلة و اإللتزام بأخالقيات املهنة ٤/٢

 ضمان العدالة و عدم التمييز ٤/٢/١

بالرضووواء الووووظيفى  (4 –ق م / 4قمرفووو) وضوووع تسووواؤ ت فوووى عديووود مووون مووون الاسوووتبيانات الخاصوووة توووم

 .الاستبيانات جارى تحليلالخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظف الجهاز إلادارى و 

 دراسات عن الرضا الوظيفى ٤/٢/٢

أجريت دراسوة الرضوا الووظيفى للسوادة أعضواء هيئوة التودريس و معوونيهم عون عدالوة توزيوع ألاعبواء 

 .د توزيعها ولكن لم يتم تحليل تلك الدراسةالتدريسية و أن التخص  يراعى عن

 املمارسات العادلة بني الطالب ٤/٢/٣

مووووون خوووووالل حووووورص إدارة الكليوووووة علوووووى تطبيوووووق املمارسوووووات العادلوووووة و عووووودم التمييوووووز بوووووين الطوووووالب توووووم 

و التووووووى إقترحووووووت و تبنووووووت اليووووووة  (4 –ق م / 5مرفدددددد )تشووووووكيل لجنووووووة للتعاموووووول مووووووع شووووووكاوى الطووووووالب 

و املتمثلوووووووة فوووووووى وجووووووووود صوووووووناديق للشووووووووكاوى و  (4 –ق م / 6مرفدددددددد )ب للتعامووووووول موووووووع شووووووووكاوى الطوووووووال 

املقترحووات للطووالب كمووا يمكوون للطووالب اسووتخدام الفوواكس فووى ارسووال شووكواهم إلدارة الكليووة أو موون 

 .خالل املوقع إلالكترونى للكلية
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 التعامل مع شكاوى أعضاء هيئة التدريس و العاملني ٤/٢/٤

 .كاوى اعضاء هيئة التدريس و العاملينيجرى حاليا عمل الية للتعامل مع ش

 األخالقيات املهنية ٤/٣

 ممارسة أخالقيات املهنة ٤/٣/١

لكول مون لوه صولة  (4 –ق م / 7مرفد )قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بعمول ميثواق عمول م وى 

بالدراسووووووووات العليووووووووا بالكليووووووووة موووووووون أعضوووووووواء هيئووووووووة التوووووووودريس ومعوووووووواونيهم والطووووووووالب والجهوووووووواز إلادارى 

وتطبووق . ديمى للكليووة، وتووم توضوويح أسووس التعاموول وأخالقيووات وقواعوود العموول فووى هووذا املجووالوألاكووا

إلادارة العليوووووا للكليوووووة بحوووووزم العقوبوووووات املنصووووووص عليهوووووا فوووووى قوووووانون الجامعوووووات واللووووووائح الخاصوووووة 

 .بالجامعة فى حالة عدم إلالتزام بأخالقيات الوظيفة

 اجلهاز اإلدارى: ٥

 و تقييم األداء تنمية مهارات القيادات: ٥/١

 تنمية مهارات القيادات اإلدارية و العاملني ٥/١/١

تقوووووووم الكليووووووة بإعووووووداد دورات تدريبيووووووة ونووووووودوات وورش عموووووول ألعضوووووواء هيئووووووة التوووووودريس ومعووووووواونيهم 

ويووووتم إلاعووووداد للوووودورات التدريبيووووة بعوووود . والعوووواملين بهووووا وذلووووك موووون أجوووول التنميووووة املهنيووووة املسووووتدامة

ة للعووواملين بالكليوووة وذلوووك باإلضوووافة إلوووى الخطوووة التدريبيوووة للجامعوووة و تحديووود الاحتياجوووات التدريبيووو

وتنميوة قودرات  (5 –ق م / 0مرفد ) يتم تنفيذ الخطة التدريبية وورش العمل داخل وخارج الكليوة

وتخطووووط الكليووووة إلنشوووواء مركووووز للتوووودريب والتنميووووة البشوووورية بهووووا . أعضوووواء هيئووووة التوووودريس والقيووووادات

وتقووووم الكليوووة بتيوووجيع املووووظفين بالجهووواز إلادارى . تمرة للعووواملين بهووواوذلوووك مووون أجووول التنميوووة املسووو

 .لحضور الدورات التى تعقدها الجامعة لزيادة كفاءتهم الوظيفية

 نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية و العاملني ٥/١/٢

تسووووتخدم الكليووووة نظووووم تقووووويم صووووادقة لتقيوووويم اداء العوووواملين بهووووا حيووووث يسووووتخدام تقووووارير الكفوووواءة 

لسنوى الذى يتضمن مجموعة ألانشطة واملهام التوى تقووم بهوا القيوادات إلاداريوة والعواملين خوالل ا

 (.5 –ق م / 2مرف ) العام
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 الرضا الوظيفى ٥/٢

 وسائل قياس الرضا الوظيفى ٥/٢/١

تهوووتم الكليوووة ووحووودة الجوووودة بقيووواس مسوووتوي الرضوووا الووووظيفي للقيوووادات الاداريوووة والعووواملين وذلوووك  

 –ق م / 2مرفد )استبيانات لتوضويح مودى رضوا القيوادات إلاداريوة والعواملين فوى الكليوة بعمل عدة 

وقوووود أوضووووحت الرضووووا الوووووظيفى فووووى بعووووض مؤشوووورات الجهوووواز إلادارى مثوووول معووووايير اختيووووار وتعووووين  (5

وترقيووة القيووادات إلاداريووة إنهووا تتصووف باملوضوووعية وكووان مسووتوى الرضووا الوووظيفى موون واقووع نتووائج 

خفض فووى مؤشوور التوودريب املسووتمر للعوواملين حيووث لووم تنفووذ خطووة التوودريب بالشووكل الاسووتبيانات موون

 .املطلوب ولم تغطى جميع املهارات املطلوب اكتسابها

 دور الكلية فى حتسني الرضا الوظيفى ٥/٢/٢

بطريقوووووة مناسوووووبة وموضووووووعية وفقوووووا لالحتياجوووووات الفعليوووووة ( العووووواملين)يوووووتم توزيوووووع املووووووارد البشووووورية 

ذلك تبعا للمجموعة النوعية لكول موظوف ويوتم تووزيعهم بعود ذلوك علوى إلادارات للكلية حيث يتم 

بيوووان بالسوووادة العووواملين بالكليوووة حسوووب املجموعوووات النوعيوووة  (5 –ق م / 4مرفددد ) املختلفووة بالكليوووة

يوتم صوورف  كموا .املختلفوة ودرجواتهم الوظيفيوة ويتويح ذلووك اسوتخدام املووارد البشورية بكفوواءة عاليوة

فئووووات للعوووواملين بنوووواء علووووى مسووووتويات ألاداء عوووون طريووووق املالحظووووة واملتابعووووة والتقيوووويم الحوووووافز واملكا

( لجنوة شوئون العواملين)ألداء القيادات إلادارية والعاملين باملؤسسوة مون خوالل لجنوة مكلفوة بوذلك 

 . مع ألاخذ فى الاعتبار تقارير الكفاءة السنوى للموظفين

 املوارد: ٦

 :ملاديةكفاية املوارد املالية وا :٦/١

فووووى ضووووؤ رغبووووة إدارة الكليووووة لتوووووفير املوووووارد املاليووووة و املاديووووة الكافيووووة حتووووى تمووووارس النشووووطة املختلفووووة 

 .لتحقيق رسالة الكلية فقد تم وضع خطة تنفيذية لتنمية املوارد

 كفاية املوارد املالية السنوية :٦/١/١

سوووووووالتها وغاياتهوووووووا وأهووووووودافها لتحقيوووووووق ر -الوووووووى حووووووود موووووووا-املووووووووارد املاليوووووووة املتاحوووووووة سووووووونويا للكليوووووووة كافيوووووووة

وباإلضووافة الووى امليزانيووة املخصصووة موون الجامعووة تسووتفيد الكليووة موون دخوول الوحوودات .الاسووتراتيجية

ذات الطووابع الخوواص مثوول مركووز التجووارب والبحوووث الزراعيووة ومركووز الاستشووارات الزراعيووة واملعموول 

ق م / 0مرفد ) الخاصوة بهموا املركزي ومرفق صورة مون  ئحوة املركوزين واهودافهما وأهوم الانجوازات
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كما أن بعض بنود املوازنة سواء للباب ألاول الخاص باملرتبوات واملكافو ت للعواملين أو البواب  .(6 –

الثووووووواني الخووووووواص با سوووووووتخدامات لشوووووووراء املوووووووواد الخوووووووام والصووووووويانة والصووووووورف علوووووووى اسوووووووتهالك امليووووووواه 

لصوويانة لووو ت واملعوودات وألابحوواث والكهربوواء والتليفونووات والبريوود  تحتوواج الووى زيادتهاخاصووة بنووود ا

 .(6 –ق م / 2مرف ) .(بما في ذلك التدريب)سنويا ملواجهة زيادة املتطلبات% 30بحوالي 

 والموارد الذاتية للكلية تتمثل في: 

 (6 –ق م / 2مرف ) .مصروفات برنامج البكالوريوس للساعات املعتمدة. 1

 (6 –ق م / 4مرف ).مصروفات الدراسات العليا. 2

مووووووارد مركووووووز التجووووووارب والبحوووووووث الزراعيووووووة ومركوووووز الاستشووووووارات الزراعيووووووة واملعموووووول املركووووووزي .3

 (6 –ق م / 5مرف )

 (6 –ق م / 6مرف ) املشروعات البحثية بالشراكة مع العديد من الجهات املمولة. 4

مشوووووووووووووروعات تطووووووووووووووير التعلووووووووووووويم التابعوووووووووووووة لوحووووووووووووودة مشوووووووووووووروعات التطووووووووووووووير بووووووووووووووزارة التعلووووووووووووويم . 5

بلغوووووووووووووت  ى والتوووووووووووووCIQAPروع التطووووووووووووووير املسوووووووووووووتمر والتأهيووووووووووووول لالعتمووووووووووووواد  مشووووووووووووو وخاصوووووووووووووة العوووووووووووووالى

 .ألف جنية 177مليون  7ميزانيتها 

  قاموووت الجامعوووة بزيوووادة امليزانيوووة املخصصوووة للكليوووة علوووى مووودار السووونوات الاربوووع املاضوووية

 نسبة املوارد الذاتية للكليوة كموا فوي 
ً
خاصة في الباب ألاول أجور  ومع ذلك زادت أيضا

 (6 –ق م / 7مرف )فق ر الجدول امل

 :مالئمةاملباني:٦/١/٢

  مبواني 6مساحةاملباني وألافنية تعتبور كافيوة ملمارسوة أنشوطة املؤسسوة حيوث يوجود بالكليوة

 6إلووى  3كبيورة يووتم الاسوتفادة العظمووى منهوا بالتوسووع الرأسو ي فيهووا حيوث يتووراوح ارتفاعهوا بووين 

 .طوابق

 كموووا تتناسووب مسوواحة املبووواني  2م 42000 مسوواحة ألارض املقاموووة عليهووا الكليووة يبلوو  إجمووالي

طالووب و موودرج كبيوور  200موودرجات سووعة أكثوور موون  6مووع احتياجووات الكليووة حيووث يتوووفر بهووا 

مركووووز التحاليوووول والاستشووووارات + معموووول أبحوووواث  11معموووول طلبووووة و  20طالووووب و 500سووووعة 

 قاعة مناقشوات كموا أنوه جوارى تشوييد مبنوى جديود لكول مون قسوم الكيميواء 15الزراعية و 

الحيويوة الزراعيووة وقسووم ألاراضوو ي وقود تووم اسووتخدام الوودور ألارضو ي منووه لتوودريس الوودروس 
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العمليوووة كموووا يجوووري اسوووتكمال بقيوووة املبنوووى والوووذي يشووومل أيضوووا املكتبوووة واسوووتراحة ألعضووواء 

 (6 –ق م / 8مرفق) (طوابق 6مبنى من )هيئة التدريس 

  11باإلضوووافة إلوووى عووودد  معمووول لطوووالب مرحلوووة البكوووالوريوس ، هوووذا 45كموووا يوجووود بالكليوووة 

 .مختبر لألبحاث

  جامعوووة بنهوووا مووون املبووواني ذات الطوووابع املعموووارى املتميوووز  –تعتبووور مبووواني كليوووة الزراعوووة بمشوووتهر

بخصائصوووه الداخليوووة حيوووث الفراغوووات ألافقيوووة والرأسوووية مووون حيوووث إرتفووواع ألاسوووقف التوووى 

م  4املبووانى إلووى  م والطرقووات الواسووعة التووي تصوول فووي كثيوور موون 5املبووانى إلووى  بعووض تصوول فووي

والتووووى تسوووواعد علووووى إتاحووووة الفرصووووة لإلضوووواءة الطبيعيووووة والتهويووووة الطبيعيووووة حيووووث أن نوووواتج 

 .لكل طالب  3م 7حجم الهواء يتعدى 

  أجهووزة تكييووف 
ً
يتوووافر فووي جميووع موودرجات الكليووة السووته العديوود موون املووراوح، ويتوووافر أيضووا

 .بأجهزة تكييففىأثنين منها وجارى تزويد املدرجات ألاربعة ألاخرى  

  قاعوووات وتحتووووى علوووى موووا يقووورب مووون  3وبهوووا  2م 600تبلووو  مسووواحة املكتبوووة املركزيوووة للكليوووة

كتاب فى العلوم الزراعية باإلضوافة إلوى قاعوه أخورى تخودم أعضواء هيئوة التودريس  18566

  (6 –ق م / 2مرفق) .وطالب الدراسات العليا والبحث العلمى باألقسام العلمية

 لمية مجهزة بشاشات وأجهزة العرض الحديثةقاعة للندوات الع. 

  عيوووووووووادة باطنوووووووووة وأخووووووووورى لالسووووووووونان توووووووووم تجهيزهموووووووووا بوووووووووا جهزة الطبيوووووووووة ويعمووووووووول بهموووووووووا أطبووووووووواء

 . متخصصون لتقديم خدمة الرعاية الصحية للطالب وجميع العاملين

 العديد من املرافق الرئيسية مثل املسجد، املطبعة، الورشة، الكافيتريا. 

  :من االمكانيات المادية للتعليم والتعلم ما يليكما يوجد بالكلية ض
بالكلية نادي للتكنولوجيا يقدم العديد من الخدمات التدريبية للطالب والاداريين والتنسيق  -1

 .الالكتروني لخريجي الثانوية العامة

 .ICDLبالكلية معمل مرخ   ختبارات  -2

 .بالكلية معمل للوسائط  الرقمية املتعددة -3

 .قويم الطالب والامتحاناتبالكلية معمل لت -4

 .وحدة التصوير العلمى و املونتاج -5
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 بيان الحجرات والمعامل وقاعات التدريس بالكلية(: 2)جدول 

عدد  المبنى
قاعات  الحجرات  الدور األدوار

 التدريس
دورات 
 المياه

ى  ر
دا

إلا
 

وار
أد

ة 
س

خم
 

الدور 

 ألاول 

 0  2 شئون الطالب

   0 الدراسات العليا

   0 يفألارش

   0 السو تش

 0  2 الخز نة

الدور 

 الثانى

 0  0 امليزانية

   2 رعاية الشباب

   0 العالقات الثقافية

   0 الحرس الجامعى

   0 املشتريات

   0 التراكمى الكنترول

الدور 

 الثالث

 2  0 الشئون القانونية

   0 املدير العام

   0 ةالسكرتار 

   2 ش العاملين

الدور 

 الرابع

 2  0 عميد الكلية

   2 الوكالء

 سكرتار ة

 العميد والوكالء

4   

الدور 

 الخامس

 2  0 قاعة اجتماعات

   0 قاعة مناقشات

   0 غرفة تصو ر وطباعة
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عدد  المبنى
قاعة   الدور األدوار

قاعات  معامل الحجرات اجتماعات
 تدريس

دورات 
 مياه

االنتاج 

 الحيوانى

أربعة 

 أدوار

 األول
 1   4  المطعم

 2   3  الوحدة العالجية

 الثانى

 الثالث 6 4 5 27 1 االنتاج الحيوانى

 الرابع

الكيمياء 

 واألراضى

ثالثة 

 أدوار

الكيمياء  األول

 واألراضى

 
 الثانى 5  3 14 3

 الثالث

علوم 

 األغذية
 4 3 6 19 1 علوم األغذية  دورين

 البساتين
ثالثة 

 أدوار

 4 3 6 19 1 البساتين 

 4 4 4 14 1 وقاية النبات 

 3 3-  12 1 االقتصاد 

- - -  5 1 البساتين 

-  2-  2  الحاسب اآللى 

وحدة ذات 

 طابع خاص
 2 2 المعمل المركزى  

1 

+ 

 مخزن

 - 

لنبات ا

الزراعى 

 والوراثة

أربعة 

 أدوار
 

النبات الزراعى 

 والوراثة
3 32 13  11 

 المحاصيل
أربعة 

 أدوار

الددددددددددددددددددددور 

األرضددددددددددددى 

+ ورش 

جددددددددددددددددددراج 

+ سدددددددديارات

فددددددددددددددددددددددرع 

+ للميكنددددددددددة

مخدددددددددددددددددزن 

أدوات 

 مكتبية

 6 24 1 المحاصيل

7 

+ 

 مدرج 3

5 

الهندسة 

 الزراعية

الهندسة   دور واحد

 الزراعية

1 2   1 

 1 4  1  لمكتبةا  دورين المكتبة

الوحدة 

 الحسابية
  الوحدة الحسابية  دورين

5 

+ 

 مخزن 3

  1 

مبنى المدرج 

 الكبير

مخزن   المدرج الكبير  

أسفل 

 المدرج

مدرج  

 واحد

 

مبنى 

االقصاد 

 القديم

  مدرج 2  3  المدرج الصغير  

   13مبنى 
مكتب قائد 

 الحرس

استراحة 

أعضاء هيئة 

 التدريس

   1 

   14مبنى 
غرفة اتحاد 

 الطالب

استراحة 

 طالبات
    منفذ بيع

 142 إجمالى

حجرة 

أعضاء 

هيئة 

 تدريس

حجرة  42

 إداريين

قاعة  13

 اجتماعات

قاعة  25 معمل 45 مدرج 6

 تدريس

 68 منفذ بيع

دورة 

 مياه
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تعموول الكليووة علووى توووفير نظووم ووسووائل ألاموون والسووالمة فووي مبانيهووا حيووث تووم تشووكيل لجنووة ادارة 

ويوووتم تحوووديث التشوووكيل دوريوووا وكوووذلك توووم تشوووكيل لجنوووة السوووالمة 2008والكووووارث فوووي عوووام ألازموووات

وقد قامت لجنوة ادارة ألازموات والكووارث بوضوع خطوة لإلخوالء خوالل 2008والصحة املهنية في عام 

 .الطوارئ 

ويتوووفر بالكليووة قليوول موون التجهيووزات واملعوودات لتحقيووق ألاموون والسووالمة فووي مبانيهووا حيووث يوجوود 

قسووووم وموووودرج طفايووووات وخووووراطيم ملكافحووووةالحريق كمووووا يوجوووود بالكليووووة عيووووادة طبيووووة للطوووووارئ بكوووول 

لتقووديم الاسووعافات الاوليووة  وجوواري انشوواء عيووادة طبيووة جديوودة تبوورع بإنشوواء الهيكوول لهووا أحوود رجووال 

ألاعموووال مووون خريجوووي الكليوووة وتبووورع باسوووتكمال عمليوووات التشوووطيب وخالفوووه أحووود رجوووال ألاعموووال مووون 

ة التعلووويم الزراعوووي وخوووريج لكليوووة الزراعوووة وفيموووا يلوووى بيوووان بعووودد طفايوووات وخوووراطيم املهتموووين بخدمووو

 .الحريق بالكلية

 العدد بيــــان
طفايوووة صوووالحة لالسوووتخدام ويوووتم عمووول صووويانة  -1

 دورية لها

 ك6سعة   35+ك  12سعة  30

حنفيووووووووووات حريووووووووووق املجهووووووووووزة بخووووووووووراطيم الحريووووووووووق  -2

 الالزمة

اثنوووين ونصووووف Xواحووود ونصوووف بوصوووة  10

 بوصة

 100 جرادل رمال مجهزة ألى أخطار -3

 

وتتوووفر بكوول مبنووى عالمووات إرشووادية مناسووبة لتحقيووق ألاموون والسووالمة لألفووراد والتعاموول مووع الحووا ت 

وقوووود قامووووت الكليووووة بتوووورقيم جميووووع مبوووواني وحجوووورات الكليووووة ووضووووع لوحووووات ارشووووادية كمووووا . والكوووووارث

 (لك الهربمسا)تحتوي بعض املباني علي اكثر من سلم للخروج 

  توجووود آلان خطوووط إلخوووالء املبوووانى وجوووارى عمووول خطوووة لإلخوووالء والتووودريب عليهوووا بمشووواركة وحووودات 

عقووووود العديووووود مووووون النووووودوات  عووووون ألاموووووراض (6 –ق م / 9مرفددددد ) مووووون الووووودفاع املووووودني بمدينوووووة طوووووو 

 .وإنفلونزا الطيور  H1N1 املعدية مثل أنفلونزا 

 وزارة الصوووووحة بشووووأن التووووودابير  -الوقووووا ى قامووووت الكليووووة بتشوووووكيل لجنووووة للتنسوووويق موووووع الطووووب

 (6 –ق م / 01مرف ) H1N1الالزمة ملواجهة مرض أنفلونزا 
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  مكاتوووب، قاعوووات تووودريس، دورات )تتصوووف مبوووانى الكليوووة بالنظافوووة سوووواء داخلهوووا أو خارجهوووا

وذلووك بتنظيفهووا يوميووا بواسووطة عمووال الكليووة والووذين تووم زيووادتهم ( ميوواه، مسووطحات خضووراء

هوووووذا با ضوووووافة الوووووى ان الكليوووووة قاموووووت بحملوووووة نظافوووووة .2011/2012العوووووام فوووووي الفنووووواء خوووووالل 

للكلية ورفع الاشغا ت حيث تم التخل  من الكهنوة املوجوودة بأمواكن مختلفوة بالكليوة الوى 

كما أن جميوع مبوانى الكليوة تتميوز بالتهويوة وإلاضواءة الطبيعيوة كموا توم .مقر الكهنة بالجامعة

مووون  ة املجتموووع املحلوووي بمشوووتهر لنقووول املخلفوووات والقماموووةالتعاقووود بوووين الكليوووة وجمعيوووة تنميووو

 (6 –ق م / 00مرف ) .الكلية بصفة دورية منتظمة إلي املقالب العمومية املصرح بها

  تتوووووفر بالكليووووة ألاموووواكن املناسووووبة ملمارسووووة ألانشووووطة الطالبيووووة حيووووث يوجوووود بالكليووووة اسووووتاد

نس الطاولوة وملعوب آخور للتونس لكرة القدم وملعوب لكورة السولة والكورة الطوائرة وصوالة لتو

وقوووود تووووم .وهووووى مالئمووووة ملمارسووووة ألانشووووطة الطالبيووووة( جيمووووانيزيم)وصووووالة لأللعوووواب الرياضووووية 

التعاقوود بووين الجامعووة ووزارة الشووباب والرياضووة لتحويلهووا الووى قريووة أوملبيووة تخوودم الجامعووة 

الرياضوووية  وأبنووواء محافظوووة القليوبيوووة ملمارسوووة ألانشوووطة الطالبيوووة املختلفوووة مثووول ألانشوووطة

 (6 –ق م / 02مرف ) .والفنية والاجتماعية والثقافية والجوالة

  يتوووووفر بكوووول مبنووووى بالكليووووة دورات ميوووواه كافيووووة ألعضوووواء هيئووووة التوووودريس والعوووواملين والطووووالب

وجميوووع . باإلضوووافة لوجوووود دورات ميووواه خاصوووة للطوووالب عنووود املووودرجات وصوووالة الامتحانوووات

كمووووا تووووم عموووول تجديوووود لشووووبكة امليوووواه علووووى مسووووتوى  مبووووانى الكليووووة بهووووا تيووووار كهربووووا ى مناسووووب

 .الكلية حديثا الا أن شبكة الصرف الصحى تحتاج إلى تجديد

  بمبنععى اإلدارة بالكليععة والمبععاني الجديععدة مخطععط  أن يععتم تركيععب ( أسانسععير)ويوجععد مصعععد

ق / 02مرفد ). وتتقدم الكلية كل عام بخطة صيانة سعنوية للجامععة ويعتم تنفيعذها مصاعد بها

 (6 – م

 األجهزة و املعدات و املعامل ٦/٢/٢

خاصووووه بالتقنيووووة )معاموووول بحثيووووة حديثووووة  5+ معموووول أبحوووواث  11معموووول طلبووووة و  25يتوووووفر بالكليووووة 

التربوووووووة و امليووووووواة و ورشوووووووة و  وقيووووووواس جوووووووودة الحاصوووووووالت البسوووووووتانية ا الزراعيوووووووةالحيويوووووووة والبيولوجيووووووو

 15لتحاليول والاستشوارات الزراعيوة و مركوز ا+ CIQAPتم تجهيزه من مشروع الوو( الهندسة الزراعية

قاعوة مناقشوات يوجود بكول أقسوام الكليوة مووا يكفوى احتياجاتهوا مون أجهوزة علميوة ومعامول وأن كووان 
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الووبعض منهووا يحتوواج إلووى تحووديث وأيضووا يتوووفر بهووا الوسووائل الداعمووة للعمليووة التعليميووة مثوول الووداتا 

أكثور مون )ألاجهوزة ذات القيموة العاليوة  أموا. شو والسبورة الذكية حيث تم تزويد كول قسوم بواحودة

فيقتصووووور وجودهوووووا علوووووى املعمووووول املركوووووزي بالكليوووووة وهوووووو وحووووودة ذات طوووووابع ( جنيوووووه مصوووووري  100.000

كموووا توووم .(6 –ق م / 40مرفددد )ويوووتم صووويانة تلوووك ألاجهوووزة بنووواء علوووى طلوووب ألاقسوووام العلميوووة . خووواص

معامول خاصوه  خموسانشواء كموا توم .شراء عدد من ألاجهوزة العلميوة بتمويول مون مشوروع السويكاب

التربوة و امليواة و ورشوة و  وقياس جودة الحاصالت البستانية ا الزراعيةبالتقنية الحيوية والبيولوجي

تزويودها بجميوع التجهيوزات الالزموة وألاجهوزة العلميوة التوي تعينهوا فوي أداء رسوالتها الهندسة الزراعية 

ة واملعووودات واملعامووول بصوووفة منتظموووة ومووون كموووا تراعوووي الكليوووة صووويانة ألاجهوووز .التوووي أنشوووأت مووون أجلهوووا

أجل رفع املسوتوى الكفوا ي  سوتخدام املووارد تحورص الكليوة علوى ان يتضومن عقودالشوراء لألجهوزة 

كمووا يوجوود بالكليووة معموول مركووزي يحتوووي علووى العديوود . الحديثووة عقوود صوويانة الدوريووة لهووذه ألاجهووزة

كموووا يوجووود بالكليوووة مصووونع . حوووث العلمووويمووون ألاجهوووزة الحديثوووة لخدموووة طوووالب الدراسوووات العليوووا والب

لتصنيع ألاعالف الحيوانية يقوم بإمداد الكلية من احتياجاتهوا مون جميوع أنوواع العلوف للحيوانوات 

الكبيووورة وألاغنوووام والووودواجن وألارانوووب كموووا تسوووتفيد مووون هوووذا املصووونع كليوووة الطوووب البيطوووري بمشوووتهر 

 (6 –ق م / 50مرف ) .ومصنع آخر لتدوير املخلقات الزراعية وانتاج الكمبوست

 

 تكنولوجيا املعلومات :٦/٢/٣

تم تزويد الكلية بعدد من الحواسوب آلاليوة الحديثوة وشومل ذلوك عودد مون املعامول الا أنوه يالحوظ   

عووووووودم تناسوووووووب عووووووودد أجهوووووووزة الحاسوووووووب آلاليفوووووووي الكليوووووووة لعووووووودد اعضووووووواء هيئوووووووة التووووووودريس و الطوووووووالب 

تقسووويم الطلبوووة الوووي مجووواميع كموووا أنوووه توووم  إنشووواء وتتغلوووب الكليوووة علوووي ذلوووك ب(. 15: 1)والعووواملين بهوووا 

 4ويوجوود بكووول قسوووم . ICDLمعموول للحاسوووب آلالووى معتمووود لتقووديم الرخصوووة الدوليوووة للحاسووب آلالوووى

يوجوووود للكليووووة . اجهووووزة كمبيوووووتر  سووووتخدام اعضوووواء هيئووووة التوووودريس متصوووولة بشووووبكة الانترنووووت 5الووووي 

نجليزيووة وهوووى مواقووع خاصووة بالكليووة قوووام موقووع علووى شووبكة ألانترنووت  وعنوانوووه بوواللغتين العربيووة والا 

بتصوووميمها ونشووورها علوووى ألانترنوووت ويقووووم بإدارتهوووا الاسوووتاذ الووودكتور ناصووور الجيوووزاوى ألاسوووتاذ بالكليوووة 

ومنسووق إلادارة إلالكترونيووة بالكليووة وموودير وحوودة الجووودة بالكليووة وعضووو فريووق البوابووة الالكترونيووة 

وتووووتمكن الكليووووة موووون خووووالل هووووذا املوقووووع .يووووة بالجامعووووةبالجامعووووة وموووودير مركووووز نظووووم املعلومووووات الادار 
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الانفتاح على الصعيد املحلي والودولي وعورض ألاهوداف والرسوالة والرؤيوة والشوعار والقويم الحاكموة 

واملعلومووووات املوجووووودة علووووى هووووذا املوقووووع متاحووووة . الخاصووووة بالكليووووة والعديوووود موووون املعلومووووات ألاخوووورى 

اعووالن الجووداول الدراسووية ونتووائج الطووالب ومختلووف للجميووع وتغطووي كافووة أنشووطة الكليووة موون حيووث 

ووقوود قامووت الجامعووة بتطوووير البوابووة  إلالكترونيووة الخاصووة بهووا بمووا فيهووا موقووع . ألانشووطة فووي الكليووة

ويتوووفر بالكليووة خدمووة ألانترنووت وبسوورعة مناسووبة وجووارى . الكليووة كووي يتوواح باللغووة العربيووة وألاجنبيووة

قاط بها وتتوفر بالكليوة وسوائل الاتصوال مون خطووط التليفونوات وزيادة عدد الن. تحديثها وتطويرها

 –ق م / 60مرفدد )الداخليووة والخارجيووة والفوواكس والبريوود إلالكترونووى بمووا يووتالءم مووع حجووم الكليووة 

كموووا حصوووول ألاسووووتاذ الووودكتور سوووويدهم أسووووعد سووويدهم أسووووتاذ املحاصوووويل بالكليوووة علووووى مشووووروع .(6

ويهودف ( انشداء وحددة تكنولوجيدا املعلومدات)املشوروع  للكلية من املجلس ألاعلى للجامعوات واسوم

هوووووذا املشوووووروع الوووووى تحسوووووين شوووووبكة الانترنوووووت بالكليوووووة وزيوووووادة عووووودد النقووووواط وميكنوووووة العمووووول الاداري 

وتفعيوول وتسووويق املقووررات الالكترونيووة وتفعيوول حسووابات ألاعضوواءوالطالب وكووذلك . بالكليووة وانتوواج

ات سوووواء ألعضووواء هيئوووة التووودريس أو الطوووالب ورفوووع خدموووة مجوووال التووودريب علوووى تكنولوجيوووا املعلومووو

كموووا تووووفر الكليوووة وسوووائل اتصوووال .أنشوووطة وأبحووواث أعضووواء هيئوووة التووودريس علوووى البوابوووة إلالكترونيوووة

حديثووووووووووووووووووة موووووووووووووووووون خووووووووووووووووووالل تليفونووووووووووووووووووات مباشوووووووووووووووووورة وخطوووووووووووووووووووط فوووووووووووووووووواكس وبريوووووووووووووووووود الكترونووووووووووووووووووي ملجلووووووووووووووووووة 

كمووا توفرشووبكة اتصوووال داخليووة وقامووت الكليووة باعوووداد http://annagricmoshj.com/homeالكليووة

دليوول تليفونوووات خوواص بالكليوووة يووتم تحديثوووه سوونويا إلضوووافة أرقووام حجووورات أعضوواء هيئوووة التووودريس 

 (6 –ق م / 70مرف ) مبياناتهوتحديث 

 املشاركة اجملتمعية و تنمية البيئة: ٧

 خطة و برامج خدمة اجملتمع و تنمية البيئة ٧/١

 برامج التوعية خبدمة اجملتمع و تنمية البيئة ٧/١/١

تضمنت الخطوة الخاصوة ببورامج وخدموة املجتموع وتنميوة البيئوة بورامج للتوعيوة بهوا شوملت ألاسوبوع 

ألاقليمووى لحمايوووة البيئووة والوووذى يقوووام سوونويا باملشووواركة موووع بوواقى كليوووات الجامعوووة والووذى يقوووام بعووودد 

ليوووووة القافلوووووة الزراعيوووووة وعمووووول النشووووورات إلارشوووووادية مووووون القووووورى فوووووى كووووول سووووونة وشوووووملت مشووووواركة الك

 .إلالكترونى للكلية ووحدة ضمان الجودةع كما تم وضعها أيضا على املوق. (7 –ق م / 1مرفق)

http://annagricmoshj.com/home/
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كموووا اسوووتهدفت عمليوووة التوعيوووة هوووذه كوووال مووون الطوووالب وأعضووواء هيئوووة التووودريس ومعووواونيهم وكوووذلك 

الب فووى ألاسووبوع إلاقليمووى لحمايووة البيئووة ألاطووراف املجتمعيووة ألاخوورى وذلووك موون خووالل مشوواركة الطوو

وكوووذلك مشووواركة السوووادة أعضووواء هيئوووة التووودريس والسوووادة املوووزارعين وأصوووحاب املصوووالح الحكوميوووة 

ويووتم عموول اسووتمارة اسووتبيان عوون موودى رضوواء العمووالء عوون . والووذين يسووتفيدون موون خوودمات الكليووة

 .الخدمات التى تقدمها الكلية

 معاخلطة و احتياجات اجملت ٧/١/٢

حيث وضعت خطوة تشومل الاحتياجوات الحقيقيوة لخدموة املجتموع وتنميوة البيئوة املحيطوة وقود توم 

وقود توم تطبيوق العودد ألاكبور مون  (7 –ق م / 2مرفد )اعتمادها من قبل مجلوس الكليوة فوى جلسوته 

بنووود الخطووة ويجوورى العموول علووى تطبيووق مووا تبقووى منهووا ولعوول أهووم البنووود التووى تضوومنتها الخطووة وقوود 

 .طبيقها فعال ما يلىتم ت

ــال تطووووير وتحسوووين ألانشوووطة املتعلقوووة باملشووواركة املجتمعيوووة والتعريوووف بالخووودمات التوووى تقووودمها  :أوـ

الكليوووة والتوووى تسووواهم بهوووا فوووى خدموووة املجتموووع وتنميوووة البيئوووة وحووول املشوووكالت التوووى تواجوووه الانتووواج فوووى 

ذا الشوأن عون الخودمات التوى وذلك من خالل إعداد نشرة إرشادية بهو. املؤسسات واملراكز املختلفة

تقوووودمها الوحوووودات ذات الطووووابع الخوووواص والتووووى تشوووومل مركووووز التجووووارب والبحوووووث الزراعيووووة وكووووذلك 

والتووى تضوومنت التعريووف بهووا وأنووواع الخوودمات التووى تقوودمها . مركووز التحاليوول والاستشووارات الزراعيووة

وقووووووود تووووووم توزيووووووع هوووووووذه . وألاسووووووعار املعلنووووووة للتحاليوووووول والاستشوووووووارات الزراعيووووووة والوووووودورات التدريبيووووووة

 .النشرات على الجهات البحثية والخدمية ذات العالقة وذات الاهتمام بهذا املجال

قيووواس وتقيوووويم مووودى رضوووواء العموووالء عوووون الخووودمات التووووى تقووودمها الكليووووة فوووى مجووووال خدمووووة : ثانيــــا

 وقووود توووم ذلووك مووون خووالل عمووول اسوووتمارة اسووتبيان توووم توزيعهووا علوووى الجهوووات. املجتمووع وتنميوووة البيئووة

 .املستفيدة والسادة العمالء والذين يستفيدون من الخدمات التى تقدمها الكلية

تيوووجيع التعووواون املشوووترك بوووين ألاقسوووام العلميوووة املختلفوووة بالكليوووة والوحووودات ذات الطوووابع  :ثالثـــا

الخوووواص موووون خووووالل قيووووام مركووووز التجووووارب والبحوووووث الزراعيووووة بتنفيووووذ البحوووووث والتجووووارب الخاصووووة 

بموووا فوووى ذلوووك البحووووث التوووى يقووودم بهوووا السوووادة أعضووواء هيئوووة التووودريس ومعووواونيهم باألقسوووام العلميوووة 

وذلووووك بتوووووفير املسوووواحات املطلوبووووة موووون ألارض الزراعيووووة وتوووووفير العمالووووة وأدوات التشووووغيل وخالفووووة 

 .والتى يتطل ها تنفيذ هذه التجارب
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ــا وقووووع الكليووووة وضووووع البيانووووات والخوووودمات وألانشووووطة التووووى تقوووودمها الكليووووة للمجتمووووع علووووى م: رابعــ

ووحووووودة الجوووووودة وقووووود بينوووووت الخطوووووة املعتمووووودة ألاسووووواليب والوسوووووائل لتحديووووود احتياجوووووات املجتموووووع 

املحوووووويط وذلووووووك موووووون خووووووالل اسووووووتمارة الاسووووووتبيان وكووووووذلك الاتصووووووال املباشوووووور بووووووين الكليووووووة والجهووووووات 

املسوووووتفيدة مووووون هووووووذه الخووووودمات مثوووووول مديريوووووة الزراعووووووة بالقليوبيوووووة، إدارة التعلوووووويم الفنوووووى الزراعووووووى 

 .قليوبية والقطاع الزراعى الخاصبال

تضمنت الخطوة الخاصوة ببورامج وخدموة املجتموع وتنميوة البيئوة بورامج للتوعيوة بهوا شوملت ألاسوبوع 

ألاقليمووى لحمايوووة البيئووة والوووذى يقوووام سوونويا باملشووواركة موووع بوواقى كليوووات الجامعوووة والووذى يقوووام بعووودد 

عيوووووة وعمووووول النشووووورات إلارشوووووادية مووووون القووووورى فوووووى كووووول سووووونة وشوووووملت مشووووواركة الكليوووووة القافلوووووة الزرا

كموووا توووم (. نشووورة تووودوير املخلفوووات الزراعيووة، نشووورة زراعوووة وإنتووواج عووي  الغوووراب( 7 –ق م / 3مرفووق)

 .وضعها أيضا على املوق إلالكترونى للكلية ووحدة ضمان الجودة

كموووا اسوووتهدفت عمليوووة التوعيوووة هوووذه كوووال مووون الطوووالب وأعضووواء هيئوووة التووودريس ومعووواونيهم وكوووذلك 

ف املجتمعيووة ألاخوورى وذلووك موون خووالل مشوواركة الطووالب فووى ألاسووبوع إلاقليمووى لحمايووة البيئووة ألاطوورا

وكوووذلك مشووواركة السوووادة أعضووواء هيئوووة التووودريس والسوووادة املوووزارعين وأصوووحاب املصوووالح الحكوميوووة 

ويووتم عموول اسووتمارة اسووتبيان عوون موودى رضوواء العمووالء عوون . والووذين يسووتفيدون موون خوودمات الكليووة

 .قدمها الكليةالخدمات التى ت

 :االستعانة بالخدمات المتخصصة للكلية

العدد  نوا النعاط م
القطاعات  نوا االستعارة سنويا

 المستفيدة
    الاستشارات 0

 مدير ة الزراعة بالقليوبية دورات تدر بية 01 الدورات التدر بية/البرامج 2

إدارة التعليم الفنى 

 الزراعى

نية ملزرعة الكمثرى ز ارة ميدا 0 حل مشاكل زراعية 2

الخاصة بالحاج حسن يوسف 

والوقوف على أسباب تدهور 

 املحصول وطرق العالج

 فر   الز ارة

 عبده مهدى/ د.أ

 سعيد دسوقى/ د.أ

 عزت الخياط/ د.أ

 قطاع خاص

تدر ب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من املعاقين  4

واملكفوفين بمحافظة القليوبية فى مجاالت الخبز 

ئن والتغذية وصناعة الزبادى والجبن وآلايس والعجا

 .كر م والتجفيف

تدر ب وتأهيل ذوى الاحتياجات  0

 الخاصة 

 :قام بالتدر ب كال من

 احمد الدسوقى/ د

 أشرف شروبه/ د

 جمعية إلادارة

 للفئات الخاصة
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 تفاعل الكلية مع اجملتمع ٧/٢

 الكليةمشاركة األطراف اجملتمعية فى جمالس و جلان ووحدات  ٧/٢/١

السووووويد املهنووووودس وكيووووول وزارة الزراعوووووة )تشوووووارك ألاطوووووراف املجتمعيوووووة املختلفوووووة فوووووى مجلوووووس الكليوووووة 

تشووارك ألاطووراف . وكووذلك أحوود رجووال ألاعمووال بمحافظووة القليوبيووة( بالقليوبيووة عضووو مجلووس الكليووة

 املجتمعيوة املختلفوة فوى إعوداد البورامج التعليميوة وذلووك مون خوالل حضوور مناقشوات مجلوس الكليووة

لالئحوووووة الكليوووووة الجديووووودة والتوووووى توووووم اعتمادهوووووا مووووون لجنوووووة القطووووواع وتوووووم تنفيوووووذها بدايوووووة مووووون  العوووووام 

محسون شوكرى نائوب رئويس أكاديميوة البحوث / د.حضر املناقشة كال من أ)م 2002/2010الجام ى 

حمووووودى يوووووونس وكيووووول وزارة الزراعوووووة بالقليوبيوووووة وذلوووووك أثنووووواء عووووورض ومناقشوووووة / العلموووووى واملهنووووودس

كموا يشوارك ألاطوراف املجتمعيوة املختلفوة فوى تودريب الطوالب (. يودة علوى مجلوس الكليوةالالئحة الجد

 .فى منش تهم الزراعية والصناعية وذلك أثناء التدريب الصيفى عدد من الطالب

وقووووود تضووووومنت الخطوووووة أيضوووووا مشووووواركة ألاطوووووراف املجتمعيوووووة املختلفوووووة فوووووى عيووووود الخوووووريجيين وملتقوووووى 

فوووى يووووم عيووود الخوووريجيين  مسوووتقبال ن وسووووف يوووتم تنفيوووذ ذلوووك التوظيوووف ولوووم يوووتم التنفيوووذ حتوووى آلا 

كموووا تضووومنت الخطوووة إجوووراء . وملتقووى التوظيوووف الوووذى يتوقوووع أن يكوووون فووى فتووورة الربيوووع مووون كووول عووام

الاتصا ت الالزمة لصياغة وتوقيع بروتوكالت تعاون مع الجهات ذات الاختصواص املشوترك لتووفير 

ى آلان لووم يتعووود الجهووود الفرديووة ونأمووول تنفيووذ هوووذا فوورص عموول لخريجوووى الكليووة وموووا تووم تنفيووذه حتووو

 .البند فى املستقبل

 رضا األطراف اجملتمعية ٧/٢/٢

تووووم إعووووداد اسووووتمارة اسووووتبيان لقيوووواس موووودى تقيوووويم رضوووواء الجهووووات والهيئووووات واملؤسسووووات وألافووووراد 

ت املسووتفيدة موون الخوودمات التووى تقووودمها الكليووة فووى مجووال خدموووة املجتمووع والبيئووة وكووذلك اسوووتمارا

خاصووووة بقيوووواس وتقيوووويم رضوووواء منظمووووات سوووووق العموووول واملجتمووووع املوووودنى عوووون مسووووتوى خريجووووى كليووووة 

هذا بخالف الاجتماعات التى عقدت فى هذا الشأن موع أصوحاب املصوالح وقود توم . الزراعة بمشتهر

الاسووووتفادة موووون آرائهووووم فووووى مواصووووفات الخووووريج املطلوووووب لسوووووق العموووول وذلووووك أثنوووواء إعووووداد الالئحووووة 

 . ديدة للكليةالداخلية الج
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 التقويم املؤسسى و إدارة نظم اجلودة: ٨

 تقويم أداء املؤسسة ٨/١

 عملية التقويم ٨/١/١

إلوووووى   24/6/2002وقووووود قاموووووت وحووووودة ضووووومان الجوووووودة بالكليوووووة بعقووووود دورة تدريبيوووووة فوووووى الفتووووورة مووووون 

ب فوووى ألعضووواء هيئوووة التووودريس بالكليوووة وذلوووك إلعوووداد موووراجعين داخليوووين وقوووام بالتووودري 25/6/2002

مووون أعضووواء  25هوووذه الووودورة خبوووراء فوووى تطووووير التعلووويم، ونيحوووت الووودورة التدريبيوووة فوووى إعوووداد عووودد 

هيئووة التوودريس ليكونوووا مووراجعين داخليووين ممووا يضوومن اسووتمرارية وفعاليووة عمليووة التقووويم الووذاتى 

 .بالكلية كما سيساهم ذلك فى فعالية لجنة املراجعة الداخلية

ة توم مناقشووتها فوى وحوودة ضومان الجووودة وهوى تضووم ممثلوين عوون الطووالب نتوائج التقووويم الوذاتى للكليوو

وكووذلك فووى مجلووس الكليووة وهووو يضووم أعضوواء هيئووة التوودريس بالكليووة وممثلووين للجهووات التوظيفيووة، 

إ  أنووووه لووووم يووووتم مناقشووووة ذلووووك علووووى نطوووواق واسووووع مووووع بوووواقى املسووووتفيدين موووون عمليووووة تطوووووير التعلوووويم 

 .ملجتمعيةوالتعلم والبحث العلمى واملشاركة ا

أن تقوووووم باملراجعووووة التووووى موووون املفتوووورض  ( 8 –ق م / 0مرفددد ) لجنووووة املراجعووووة الداخليووووةتوووم تشووووكيل 

الانتهووواء مووون هوووذا التقريووور السووونوى وبنووواء علوووى بعووود  وصووويف وتقريووور املقوووررات والبووورامج و لت السووونوية 

مجووالس ألاقسووام تقريوور لجنووة املراجعووة الداخليووة النهووا ى الووذى سوويرفع إلووى عميوود الكليووة وينوواق  فووى 

العلمية ومجلس الكلية، وبعد البدأ فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للكلية وسيتم وضع خطة عمول 

سنوية للتحسين للعام الجام ى وسويكون هنواك عديود مون القورارات التوى تطوور وتحسون مون ألاداء 

 .الكلى للكلية وإدارة الجودة

 دةأنشطة التعزيز و التطوير إلدارة نظم اجلو ٨/١/٢

من خالل أنعطة وحدة ضمان الجودة بلجانها المختلفة إلنعاء نظام داخل للجودة بالكليـة تـم تطـوير عـدد     
مــن األنظمــة الهامــة وبعــا السياســات ويليــات لتنفيــذ هــذه السياســات وســيؤدى تفعيــل هــذه األنظمــة    

 :والسياسات إلى استمرارية وتعزيز إدارة الجودة
قوورار رئوويس الجامعووة بتوواريخ )بصووفته  جتماعووات مجلووس الكليووة  قوورار حضووور موودير وحوودة ضوومان الجووودة -1

 (8 –ق م / 2مرف ) (.2008/  3/  22

 .(8 –ق م / 2مرف ) (23/11/2002موافقة مجلس الكلية بتاريخ )نظام شكوى الطالب  -2
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 .(8 –ق م / 4مرف ) (10/8/2002موافقة مجلس الكلية بتاريخ )نظام إلارشاد ألاكاديمى  -2

موافقوة )لداخلية والقواعد واللوائح التنظيمية لتشوكيل وعمول لجنوة املراجعوة الداخليوة نظام املراجعة ا -4

 .(8 –ق م / 4مرف ) (22/2/2002مجلس الكلية بتاريخ 

موافقووة مجلووس الكليووة )ضووم ممثلووين للطووالب وأصووحاب املصووالح إلووى مجلووس إدارة وحوودة ضوومان الجووودة  -5

 .(8 –ق م / 5مرف ) (23/11/2008بتاريخ 

 .(8 –ق م / 6مرف ) (11/2002/ 22موافقة مجلس الكلية بتاريخ )ستراتيجية للكلية الخطة الا  -6

 .(8 –ق م / 7مرف ) (27/2/2002موافقة مجلس الكلية بتاريخ )إنشاء لجنة إلدارة ألازمات والكوارث  -7

 .(قووووورارات لجنوووووة البحوووووث العلموووووى)وضووووع سياسوووووة وآليوووووات تنفيوووووذ لتطوووووير منظوموووووة البحوووووث العلموووووى بالكليووووة  -8

 .(8 –ق م / 8ف مر )

ق / 9مرفد ) (قورارات لجنوة ملشواركة املجتمعيوة)وضع سياسية وآليات تنفيوذ لتطووير املشواركة املجتمعيوة  -2

 .(8 –م 

 :ملمارسات الفعلية للتعزيز والتطويرا

إلووووى  24/6/2002تووووم تنظوووويم دورة تدريبيووووة ألعضوووواء هيئووووة التوووودريس بالكليووووة ملوووودة يووووومين موووون  -1

ين داخليووووين، وقووووام بالتوووودريس فووووى هووووذه الوووودورة التدريبيووووة وذلووووك إلعووووداد مووووراجع 25/6/2002

عضووو هيئووة توودريس للعموول كمووراجعين  25خبووراء فووى مجووال تطوووير التعلوويم، وتووم إعووداد عوودد 

داخليووين، يمكوون الاسووتعانة بهووم فووى نظووام املراجعووة الداخليووة للكليووة وتشووكيل لجنووة املراجعووة 

 .طوير بالكليةالداخلية، مما سيكون له أثر كبير فى استمرارية الت

علووووى البووودء فووووى تشووووكيل إدارة مسووووتقلة  27/2/2002توووم املوافقووووة موووون مجلوووس الكليووووة بتوووواريخ   -2

تتبووووع وكيووووول الكليوووووة لخدموووووة املجتموووووع وشوووووئون البيئوووووة ممووووا سووووويكون لوووووه أكبووووور ألاثووووور فوووووى تحسوووووين 

 .(8 –ق م / 10مرفق) املشاركة املجتمعية

طورتهووووا وحوووودة ضوووومان الجووووودة تووووم تفعيوووول نظووووم شووووكاوى الطووووالب وإلارشوووواد ألاكوووواديمى التووووى  -3

 .بلجانها املختلفة
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 دعم القيادات األكادميية لوحدة ضمان اجلودة ٨/٢

 الدعم املادى و املعنوى لوحدة ضمان اجلودة ٨/٢/١

ق م /  00مرفد ) 2/12/2007تم إنشاء وحدة لضمان الجودة بناء على قرار مجلوس الكليوة بتواريخ 

و قووود توووم تعوووديل  (8 –ق م / 02مرفددد )حووودة ضووومان الجوووودة وتوووم اعتمووواد الهيكووول التنظيموووى لو  (8 -

الهيكوووول التنظيمووووى للوحوووودة بمووووا يووووتالئم و متطلبووووات املعووووايير التووووى أصوووودرتها الهيئووووة القوميووووة لضوووومان 

 –ق م / 02مرفد )جودة التعليم و إلاعتماد و تم إعتماد الهيكل املعودل للوحودة فوى مجلوس الكليوة 

،  (8 –ق م / 04مرفددد )ة للوحووودة بموافقوووة مجلوووس الكليوووة و قووود توووم عمووول  ئحوووه إداريوووة و ماليووو (8

كووذلك فووإن تبعيووة الوحوودة واضووحة فووى . هووذه الالئحووة تحوودد السوولطات و املسووئوليات تحديوودا دقيقووا

و العالقوووة واضوووحة بوووين وحووودة ضووومان . الهيكووول التنظيموووى للكليوووة حيوووث تتبوووع مباشووورة عميووود الكليوووة

عووووة كموووا هووووو مالحووووظ مووون الهيكوووول التنظيمووووى ملركووووز الجوووودة بالكليووووة و مركووووز ضووومان الجووووودة فووووى الجام

تشوارك وحودة ضومان الجوودة فوى عورض و مناقشوة  (.8 -ق م /  50مرفد )ضمان الجودة بالجامعوة 

قضوووايا الجوووودة بالكليوووة علوووى مسوووتوى املجوووالس الرسووومية حيوووث يحضووور مجلوووس الكليوووة مووودير وحووودة 

، و يوجود بكول قسوم  (8 –ق م / 60مرفد )الجوودة و ذلوك بنواءا علوى قورار املتخوذ فوى مجلوس الكليوة 

منسق ألعمال الجودة يتولى شهريا عرض و مناقشوة قضوايا الجوودة بالقسوم و يعمول كحلقوة وصول 

 .بين وحدة ضمان الجودة و مجالس ألاقسام

و تووووووم توووووودعيم وحوووووودة الجووووووودة بكافووووووة التجهيووووووزات و إلامكانيووووووات التووووووى تمكنهووووووا موووووون ممارسووووووة أنشووووووطتها 

 .املختلفة بشكل جيد
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 الفاعلية التعليمية: الثانى ر المحو

 الطالب و اخلرجيون: ١

 سياسات قبول و حتويل و توزيع الطالب  ١/١

 نظم قبول و حتويل الطالب ١/١/١

  يووتم قبووول الطووالب عوون طريووق مكتووب التنسوويق بووالقبول بالجامعووات وتتصووف هووذه السياسووة

الكليوة يوتم القبوول  بش ئ من العدالة وإن كان التوزيع الجغرافى قد جانبه الصواب حيوث أن

ثم بعد ذلوك مون بقيوة إلادرارات التعليميوة ألاخورى فوى حالوة  –بنها  –طو   –بها بإدارات قها 

 .ارتفاع الحد ألادنى للقبول باإلدرات خارج نطاق الكلية الجغرافى

  القبوووول بالتخصصووووات املختلفووووة وتوزيووووع الطووووالب علوووى التخصصووووات املختلفووووة يووووتم بشووووفافية

أنووه يووتم توزيووع الطووالب طبقووا لوودرجاتهم الكليووة ورغبوواتهم وتشووكل لجنوووة  وحياديووة تامووة حيووث

 .من شئون الطالب بالكلية ثم عرضها على مجلس الكلية إلقرار ذلك وبشفافية تامة

  كموا أن إدارة شوئون  –ودليل الطالب يعلون علوى املوقوع إلالكترونوى  –سياسة القبول معلنة

 .املعلومات عن القبول بالبرامج التعليميةالطالب ورعاية الشباب تقوم بدور النشر و 

  توووتم التحوووويالت مووون خوووالل مكتوووب التحوووويالت املركزيوووة بالجامعوووة سوووواء مووون الجامعوووة أو إليهوووا

ومووووون أهوووووم ألاسوووووباب الرئيسوووووية للتحويووووول البعووووود الجغرافوووووى عووووون مكوووووان % 10وتتوووووراوح النسوووووبة 

 .إلاقامة أو البحث عن الشهرة

 ة والغايوووووات وألاهووووووداف الاسووووووتراتيجية فووووووى الخمسووووووة   تتوافوووووق سياسووووووات القبووووووول مووووووع الرسووووووال

ألاعوووام املاضووية إ  أنووه بووذلت محوواو ت ملعالجووة ذلووك وتووم إصووالح الوضووع بقبووول أعووداد موون 

تتوافوووووووق موووووووع إمكانيوووووووات الكليوووووووة املاديوووووووة والبشووووووورية وكوووووووذلك  2011/2012الطوووووووالب فوووووووى العوووووووام 

 .ة رسالتها وغاياتهامقومات الكلية من مزرعة ومعامل وخالفه حتى تقوم الكلية بتأدي

 : تناسب أعداد الطالب المقبولين مع موارد المؤسسة
لكوون  –يووتالءم مسووتوى كثافووة الطووالب املقبووولين مووع املوووارد املتاحووة حاليووا للمؤسسووة موون ألاموواكن 

ويوضوووح . هنووواك قصوووور فوووى املسوووتلزمات والكيماويوووات واملوووواد الخوووام الالزموووة وجوووارى اسوووتكمال ذلوووك

أعووووووووداد الطووووووووالب فووووووووى الفوووووووورق املختلفووووووووة داخوووووووول البوووووووورامج لتعليميووووووووة  ( 0 –ف ت / 0مرفدددددددد )جوووووووودول 



 

 

 
 2102-2102 الجامعى للعام الذاتية راسةالد -بنها  جامعة – الزراعة كلية – وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة

73 

 

املختلفووووووة، وهووووووذه ألاعووووووداد تعتبوووووور قليلووووووة بالنسووووووبة للموووووووارد البشوووووورية موووووون أعضوووووواء هيئووووووة التوووووودريس 

 .بتخصاصتهم املتنوعة، وبالنسبة للموارد ألاخرى من مبانى وقاعات تدريس معامل

 الطالب الوافدون ١/١/٢

وقود تموت املوافقوة فوى مجلوس الكليوة بتوواريخ  –ل وعوددهم طالوب واحود عودد الطوالب الوافودين قليو

علوووووى تخصووووووي  مسوووووئول بووووووإدارة شوووووئون الطووووووالب والتعلووووويم ملتابعووووووة شوووووئون الطووووووالب  22/2/2002

 .الوافدين بالكلية تمهيدا إلنشاء مكتب متخص  فى متابعة شئون الطالب الوافدين

 الدعم الطالبى/ ١/٢

 نظام دعم الطالب ١/٢/١

اسووووووووة واضووووووووحة للوووووووودعم املووووووووالى وهووووووووذه السياسووووووووة متوووووووووفرة لوووووووودى رعايووووووووة الشووووووووباب بالكليووووووووة توجوووووووود سي

ويوووووووووووتم الووووووووووودعم املوووووووووووالى مووووووووووون خوووووووووووالل عمووووووووووول بحووووووووووووث اجتماعيوووووووووووة والكليوووووووووووة تووووووووووودعم ماليوووووووووووا ألاشووووووووووود  –

 .احتياجا

  توجووووووووود أجوووووووووراءات لتحديووووووووود املتفووووووووووقين واملبووووووووودعين ولكووووووووون جوووووووووارى إعوووووووووداد خطوووووووووة لعمووووووووول برنوووووووووامج 

نظووووووووام إلارشوووووووواد ألاكوووووووواديمى الووووووووذى أقرتووووووووه الكليووووووووة وتووووووووم موووووووون ويعتبوووووووور . لوووووووودعم املتفوووووووووقين واملبوووووووودعين

 .خالله إنشاء وحدة لإلرشاد ألاكاديمى تتولى مثل هذه املهام

  توجووووووووووود بووووووووووورامج موثقوووووووووووة لتحديووووووووووود املتعثووووووووووورين دراسووووووووووويا ولكووووووووووون تجووووووووووورى إجوووووووووووراءات ومبوووووووووووادرات مووووووووووون 

خوووووووووالل ألاقسوووووووووام العلميوووووووووة وإدارة الكليوووووووووة ولكووووووووون سوووووووووبق إعوووووووووداد خطوووووووووة لعمووووووووول آليوووووووووة مووووووووون خوووووووووالل 

وتتركووووووووووز فووووووووووى وحوووووووووودة إلارشوووووووووواد ألاكوووووووووواديمى بالكليووووووووووة والووووووووووذى يوووووووووودخل موووووووووون . الجووووووووووودة بالكليووووووووووةوحوووووووووودة 

ضووووووومن مهامهوووووووا تخصوووووووي  مرشووووووود أكووووووواديمى لكووووووول مجموعوووووووة مووووووون الطوووووووالب يقووووووووم بمتوووووووابعتهم منوووووووذ 

  توجوووووووووووووووود بوووووووووووووووورامج موثقووووووووووووووووة لتقووووووووووووووووديم خوووووووووووووووودمات لووووووووووووووووذوى . دخووووووووووووووووولهم للكليووووووووووووووووة وحتووووووووووووووووى تخوووووووووووووووورجهم

 .الاحتياجات 

 الصحية و الرعايةبرامج الدعم اإلجتماعي  ١/٢/٢

   توجد خطة متكاملة لدعم الطالب ولكن جارى حاليا إعداد خطة لدعم الطالب

 توجد عيادة للطالب بالكلية ومجهزة. 

 وتوجد عيادة للحاالت الطارئة. 
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 برامج دعم و حتفيز الطالب املتفوقني و املتعثرين ١/٢/٣

ة لعموووول برنووووامج لوووودعم   توجوووود أجووووراءات لتحديوووود املتفوووووقين واملبوووودعين ولكوووون جووووارى إعووووداد خطوووو

ويعتبر نظام إلارشاد ألاكاديمى الذى أقرته الكلية وتم مون خاللوه إنشواء وحودة . املتفوقين واملبدعين

  توجووود بووورامج موثقوووة لتحديووود املتعثووورين دراسووويا ولكووون . لإلرشووواد ألاكووواديمى تتوووولى مثووول هوووذه املهوووام

كلية ولكون سوبق إعوداد خطوة لعمول تجرى إجراءات ومبادرات من خالل ألاقسام العلمية وإدارة ال

وتتركوز فوى وحودة إلارشواد ألاكواديمى بالكليوة والوذى يودخل موون . آليوة مون خوالل وحودة الجوودة بالكليوة

ضوومن مهامهووا تخصووي  مرشوود أكوواديمى لكوول مجموعووة موون الطووالب يقوووم بمتووابعتهم منووذ دخووولهم 

 .للكلية وحتى تخرجهم

 التوعية و اإلرشاد األكادميى ١/٢/٤

، (0 –ف ت / 2مرفدددد ) 10/8/2002ء نظووووام لإلرشوووواد ألاكوووواديمى تمووووت املوافقووووة عليووووه فووووى تووووم إنشووووا

 .على هذا النظام تم إنشاء وحدة لإلرشاد األكاديمى ووضع الالئحة التنفيذية لها وبناء

 األنشطة الطالبية ١/٣
 املشاركة فى األنشطة الطالبية ١/٣/١

ب دون تفرقوووووة وهنووووواك متخصصوووووين برعايووووووة املشووووواركة فوووووى ألانشوووووطة الطالبيوووووة متووووواح لجميووووووع الطوووووال 

 .الشباب يقومون باإلشراف على الطالب وتوجيههم

 متيز الكلية فى األنشطة الطالبية ١/٣/٢

تعتبوووور الكليووووة متميووووزة فووووى ممارسووووة ألانشووووطة الطالبيووووة وحصوووولت الكليووووة علووووى مراكووووز متقدمووووة مقارنووووة 

 .بالجامعات ألاخرى فى السنوات السابقة

 اخلرجيون ١/٤
 دمات اخلرجيونخ ١/٤/١

علووى تفعيوول دور مكتووب ،(0 –ف ت / 2مرفدد )  27/2/2002تووم املوافقووة موون مجلووس الكليووة بتوواريخ 

متابعووووة شووووئون الخووووريجين، كمووووا تووووم املوافقووووة علووووى تنظوووويم يوووووم سوووونوى وكووووذلك معوووورض للتوظيووووف 

جوووووارى آلان وضوووووع آليوووووة لعمووووول دورات تدريبيووووووة لخريجوووووى الكليوووووة إلكسوووووابهم بعوووووض املهووووووارات  .سووووونويا

 .خصصة املطلوبة فى سوق العملاملت
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 املعايري األكادميية: ٢
 املعايري األكادميية القومية املرجعية أو معايري أخرى معتمدة من اهليئة ٢/١
 تبىن املعايري األكادميية ٢/١/١

 :مرحلة البكالوريوس

امج املستوى املقبول على جميع البر  NARSتم تطبيق املعايير القومية ألاكاديمية املرجعية 

التعليمية ملرحلة البكالوريوس وقد تم وضع معايير أكاديمية لبرنامج الشعبة العامة وبرنامج 

لها وجارى أخذ موافقة الهيئة القومية  NARSالزراعة والتربية من قبل الكلية لعدم وجود 

 .لضمان الجودة على هذه املعايير

 :مرحلة الدراسات العليا* 

لماجستير والدكتوراه بتبنى واحد من المعايير قامت برامج الدراسات العليا ل
 :األكاديمية المرجعية اآلتية

املعايير القومية ألاكاديمية املرجعية القياسية التى أصدرتها الهيئة القومية لضمان الجودة  -1

لكل من البرامج التى تمنح درجة املاجستير وتلك التى تمنح درجة الدكتوراه، وهى بصفة 

ن اعتبارها أطر عامة للمهارات املختلفة املفروض أن يكتس ها طالب عامة، وهى بذلك يمك

 .الدراسات العليا

لكل من  QAAاملعايير ألاكاديمية املرجعية التى أصدرتها هيئة ضمان الجودة ببريطانيا  -2

البرامج التى تمنح درجة املاجستير، وتلك التى تمنح درجة الدكتوراه بصفة عامة، وهى 

ة للمهارات املفروض أن يحصل عليها طالب املاجستير وطالب بذلك تعتبر أطر عام

الدكتوراه بعد حصوله على الدرجة، وبناء على ذلك قامت برامج الدراسات العليا بالكلية 

عند إجراء مقارنة بدراسة ما إذا كانت املعايير التى  QAAالتى استخدمت معايير هيئة الو 

 .البرنامج تقع داخل هذا إلاطار أم   استخدمتها هذه البرامج ووضحتها فى توصيف

تبنت بعض برامج الدراسات العليا بالكلية املعايير ألاكاديمية املرجعية لبعض برامج  -3

الدراسات العليا فى جامعات أجنبية مرموقة، وتم عقد مقارنة بين املعايير ألاكاديمية لهذه 

ة فى الجامعات ألاجنبية، ومرفق مع البرامج مع املعايير ألاكاديمية املرجعية للبرامج املماثل

 .هذا التقرير صورة من املعايير ألاكاديمية السابق إلاشارة إليها
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 املمارسات التطبيقية للمعايري األكادميية ٢/١/٢

وقد وضع فى الاعتبار عند تبنى البرامج التعليمية ملرحلة البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا 

عية السابق إلاشارة إليها رسالة ورؤية للكلية، كما تم تحديد هذه للمعايير ألاكاديمية املرج

الرسالة والرؤية مرة أخرى لضمان أكبر توافق بين رسالة الكلية واملعايير ألاكاديمية التى تبنتها 

 .برامج مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية

يا بعقد مقارنة بين املعايير وقد قامت جميع برامج مرحلة البكالوريوس والدراسات العل

ألاكاديمية التى استخدمتها هذه البرامج واملعايير ألاكاديمية املرجعية التى تبنتها، وتم توضيح ذلك 

 .فى توصيف هذه البرامج

وقد قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية ألعضاء هيئة 

كاديمية، وكيفية عقد مقارنة بين املعايير ألاكاديمية التى تسير التدريس بالكلية على املعايير ألا

عليها برامج مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية وبين املعايير ألاكاديمية املرجعية التى 

 .تبنتها هذه البرامج

كالوريوس وكان لتبنى املعايير ألاكاديمية املرجعية السابق ذكرها من قبل جميع برامج مرحلة الب

والدراسات العليا بالكلية دور كبير فى تطوير سياسات وآليات لتنفيذ هذه السياسات بغرض 

 .تحسين منظومة البحث العلمى واملشاركة املجتمعية

ملوافقة النهائية عليها وتمت اكما قامت الكلية بعمل مقترح لالئحة جديدة ملرحلة البكالوريوس 

 .من قبل املجلس ألاعلى للجامعات

 توافق الربامج التعليمية مع املعايري األكادميية ٢/٢

وقد أخذ فى الاعتبار املعايير ألاكاديمية املرجعية عند تصميم البرامج املختلفة واتنح ذلك عند 

إجراء مقارنة للمعايير ألاكاديمية التى استخدمتها برامج مرحلة البكالوريوس وبرامج مرحلة 

ر ألاكاديمية املرجعية التى تبنتها هذه البرامج، وقد تم تسجيل هذه الدراسات العليا، وبين املعايي

 .املقارنة بمواصفات البرامج املرفقة مع هذا التقرير

 

 

 



 

 

 
 2102-2102 الجامعى للعام الذاتية راسةالد -بنها  جامعة – الزراعة كلية – وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة

77 

 

 املقررات الدراسية/ الربامج التعليمية: ٣
 الربامج التعليمية و إحتياجات اجملتمع و التنمية ٣/١
 ملمالئمة الربامج التعليمية إلحتياجات سوق الع ٣/١/١

تم عمل عدة اجتماعات مع أصحاب الجهات التوظيفية ومع خريجى الكلية، وتم تصميم 

 استبيانات ملعرفة مدى مطابقة مواصفات خريجى برامج مرحلة البكالوريوس  حتياجات

العمل وقد تبين من هذه اللقاءات وتحليل الاستبيانات التى وزعت فى  .(0 –ف ت / 4مرف )

ى الكلية إلى مزيد من التدريب العملى، وقد تم مراعاة زيادة ساعات هذه اللقاءات حاجة خريج

التدريب فى مقترح الالئحة الجديدة ملرحلة البكالوريوس التى أعدتها الكلية ووصلت إلى املراحل 

 .النهائية لإلعتماد من املجلس ألاعلى للجامعات

يا بكتابة خطة عمل سنوية وقد قامت البرامج املختلفة ملرحلة البكالوريوس والدراسات العل

 فى تقارير البرامج واملقررات 2002/2010العام ألاكاديمى  منذلتحسين البرامج واملقررات 

لتحقيق أكبر قدر من احتياجات سوق العمل وتحسين مواصفات خريج  (0 –ف ت / 5مرف )

 .البرامج املختلفة

 تصميم و تطوير الربامج التعليمية ٣/٢
 التعليميةتصميم الربامج  ٣/٢/١

تم عمل توصيف واضح موثق ومعلن للبرامج املختلفة ملرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتم 

توضيح املعايير ألاكاديمية املستخدمة من قبل هذه البرامج، كما تم توضيح املعايير ألاكاديمية 

تخدمة، كما تم توضيح املرجعية التى تبنتها هذه البرامج وتم مقارنتها باملعايير ألاكاديمية املس

املقررات التى تحقق املعايير ألاكاديمية املستخدمة فى برامج مرحلة البكالوريوس والدراسات 

 .العليا

وقد تم تعديل رسالة ورؤية وأهداف الكلية مرة بعد عقد لقاءات مع وتوزيع استبيانات على 

يجون وإلاداريون أصحاب املصالح وهم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والخر 

وأصحاب املصالح ومسئولى الجهات التوظيفية وذلك حتى يكون هناك توافق بين تصميم البرامج 

 .التعليمية ملرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية وبين رؤية ورسالة وغايات الكلية
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يقبل الطالب ابتداء ويالحظ أن الكلية قامت بإنشاء برنامج جديد وهو برنامج الهندسة لزراعية و 

من السنة ألاولى، وقد جاء إنشاء وتصميم هذا البرنامج بناء على تلبية احتياجات سوق العمل، 

 .ويستدل على ذلك دخول الطالب املتفوقين فى الثانوية العامة

كما قامت الكلية بوضع تصور لالئحة جديدة ملرحلة البكالوريوس روعى فيها أن يكون تصميم 

تلفة مطابقا ملتطلبات سوق العمل ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة، وقد البرامج املخ

 SWOTاستعانت إلادارة العليا للكلية ووحدة ضمان الجودة بنتائج تحليل الوضع الراهن 

Analysis  فى وضع تصميم البرامج الجديدة املتضمنة فى الالئحة الجديدة للكلية والتى فى املراحل

 .ادهاالنهائية  عتم

ويالحظ أنه فى نهاية كل فصل دراس ى يتم تحليل ودراسة تقارير البرامج واملقررات واستبيانات 

الطالب للمقررات ويقوم كل عضو هيئة تدريس بكتابة خطة تحسين للمقرر الذى يقوم  متقيي

 .بتدريسه، وكذلك يقوم منسق كل برنامج أيضا بكتابة خطة تحسين لبرنامجه

 يث الربامج الدراسيةتطوير و حتد ٣/٢/٢

قامت ألاقسام العلمية املختلفة بكتابة خطط علمية تهدف إلى تحسين مستوى ألاداء امل ى 

لطلبة الدراسات العليا املسجلين بهذه البرامج، باإلضافة إلى أن ألاقسام العلمية املختلفة قامت 

ى إلى تحسين وتطوير سنوات قادمة، وبالطبع فإن ذلك سيؤد 5بكتابة خطة إستراتيجية لفترة 

برامج الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وبالتالى الحصول على مواصفات خريجين مطابقة 

قامت الكلية بقياس احتياجات سوق العمل . ملتطلبات سوق العمل والجهات التوظيفية املختلفة

اللقاءات التى  ومواصفات خريجى الكلية املطلوبة فى سوق العمل والجهات التوظيفية، من خالل

عقدت مع الخريجين وأصحاب ومسئولى الجهات التوظيفية، والاستبيانات التى وزعت بهذا 

الصدد، وبناءا على ذلك تم عمل خطط عمل سنوية لتحسين البرامج واملقررات وموضحة 

 . 2002/2010بتقارير البرامج واملقررات املرفقة، وجارى تنفيذها منذ العام ألاكاديمى 

الكلية رغبة منها فى تحسين فرص العمل لخريجى الكلية قامت بعمل  ئحة جديدة للكلية كما أن 

وهى فى املراحل النهائية  عتمادها من املجلس ألاعلى للجامعات وتم فيها زيادة ساعات التدريب 

واختيار مقررات جديدة إلكساب الطالب مهارات جديدة مطلوبة فى سوق العمل مما سيؤدى إلى 

 .مواصفات خريجى برامج مرحلة البكالوريوس وزيادة فرص العمل لهمتحسين 
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 فاعلية الربامج التعليمية ٣/٣
 تطور عدد الطالب امللتحقني بكل برنامج دراسى خالل السنوات املاضية ٣/٣/١

 و كدذل  نسدب نجدا  الطدالب و  تبين الجداول التاليدة تطدور عددد الطدالب امللتحقدين ببدرامج الكليدة املختلفدة

 .تقديراتهم فى السنوات ألاخيرة

 

.ةالمختلف لدراسيةا بيان بنسبة النجاح والرسوب فى الثالثة أعوام األخيرة للبكالوريوس فى البرامج (: 2)جدول   

 

الشعبة/الفرقة  

 عدد الطالب

2990/2919  2919/2911  2911/2912  

 ناجح

 )%(  

 راسب

 )%(  

 ناجح 

)%( 

 راسب

 )%(  

 ناجح 

)%( 

 راسب

 )%(  

 19 09 2 08 11 80 هندسة زراعية

 35 65 29 89 25 75 الزراعة والتربية

 - 199 35 65 45 55 (شعبة عامة)اإلنتاج النباتى 

 39 79 16.7 83.3 - 199 أراضى

 59 59 59 59 - 199 إقتصاد زراعى

 - 199 - 199 - 199 علوم أغذية

 14.3 85.7 - 199 12.5 87.5 إنتاج حيوانى

 - 199 29 89 - 199 وراثة

 - 199 - 199 14.3 85.7 بساتين

 - 199 - 199 14.3 85.7 محاصيل

 - 199 - 199 19 09 كيمياء

 14.3 85.7 - 199 59 59 ض نباتأمرا

 - 199 - 199 16.7 83.3 وقاية نبات



 

 

 
 2102-2102 الجامعى للعام الذاتية راسةالد -بنها  جامعة – الزراعة كلية – وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة

80 

 

بيان بعدد الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الثالثة أعوام األخيرة(: 2)جدول   

الشعبة/قةالفر  
 عدد الطالب

 اإلجمالى
2990/2919  2919/2911  2911/2912  

 161 56 47 58 هندسة زراعية

 27 4 8 15 الزراعة والتربية

اإلنتاج النباتى 

(شعبة عامة)  
11 11 19 32 

 15 4 5 6 أراضى

 7 1 1 5 إقتصاد زراعى

 34 12 12 19 علوم أغذية

 10 5 7 7 إنتاج حيوانى

 13 5 4 4 وراثة

 27 11 19 6 بساتين

 18 5 7 6 محاصيل

 21 7 5 0 كيمياء

 16 5 8 3 أمراض نبات

 34 12 12 19 وقاية نبات

 424 137 137 159 اإلجمالى
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بيان بعدد الطالب الملتحقين بكل برنامج خالل األربع سنوات األخيرة(: 3)جدول   

الشعبة/الفرقة  
 عدد الطالب

 اإلجمالى
2990/2919  2919/2911  2911/2912  2912/2913  

هندسددة زراعيددة 
 (بدأ من الفرقة األولى)

195 63 118  286 

 الزراعة والتربية 
 (بدأ من الفرقة األولى)

32 6 20  67 

اإلنتاج 

 النباتى
شعبة )

(عامة  

ثة
ال
لث
 ا
قة
فر
 ال
ن
 م
دأ
 ب

19 11 01  112 

 27  15 6 6 أراضى
إقتصاد 

 زراعى
3 1 7  11 

علوم 

 أغذية
12 12 35  50 

إنتاج 

 حيوانى
8 7 23  38 

 21  11 5 5 وراثة
 48  27 11 19 بساتين
 18  6 5 7 محاصيل
 22  19 7 5 كيمياء
أمراض 

 نبات
0 6 23  38 

 51  27 12 12 وقاية نبات

( عامة)اولى 
 السنة المؤهلة للبرامج

118/2997  08/2998  453/2990  140/2919   

( عامة)ثانية 
 نة المؤهلة للبرامجالس

195/2998  07/2990  329/2919  133/2911   



 

 

 
 2102-2102 الجامعى للعام الذاتية راسةالد -بنها  جامعة – الزراعة كلية – وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة

82 

 

بيان بنسبة النجاح والرسوب فى الثالثة أعوام األخيرة للفرقة األولى(: 4)جدول   

 

الشعبة/الفرقة  

 عدد الطالب

2990/2919  2919/2911  2911/2912  2912/2913  

 ناجح

 )%(  

راسب 

)%( 

 ناجح

)%( 

راسب 

)%( 

 ناجح

 )%(  

راسب 

%()  

 ناجح

 )%(  

 راسب

 )%(  

   11 80 14.3 85.7 16.0 03.1 هندسة زراعية

   8 02 - 199 23.3 76.0 الزراعة والتربية

   16.2 83.8 39.0 60.1 20.8 79.2 الشعبة العامة

 

 

 

 

 

 

بيان بنسبة النجاح والرسوب فى الثالثة أعوام األخيرة للفرقة الثانية(: 5)جدول   

الشعبة/الفرقة  

البعدد الط  

2990/2919  2919/2911  2911/2912  2912/2913  

ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

ناجح 

)%( 

 راسب 

)%( 

)%(ناجح  راسب  

)%( 

   - 199 4.7 05.3 6 04 هندسة زراعية

   22.2 77.8 8.7 01.3 59 59 الزراعة والتربية

   36.84 63.16 14.1 85.0 16.5 83.5 الشعبة العامة
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بيان بنسبة النجاح والرسوب فى الثالثة أعوام األخيرة للفرقة الثالثة(: 6)ول جد  

الشعبة/الفرقة  

 عدد الطالب

2990/2919  2919/2911  2911/2912  2912/2913  

 ناجح

 )%(  

 راسب 

)%( 

 ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

 ناجح

 )%(  

 راسب

 )%(  

ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

   132 0838 - 199 632 0338 هندسة زراعية

   4 06 1637 8333 3537 6433 الزراعة والتربية

اإلنتاج النباتى 

(شعبة عامة)  
7630 2331 01 0 87 13   

   1333 8637 - 199 - 199 أراضى

   - 199 - 199 34 66 إقتصاد زراعى

   - 199 - 199 - 199 علوم أغذية

   - 199 1433 8537 1235 8735 إنتاج حيوانى

   0 01 29 89 - 199 وراثة

   - 199 - 199 - 199 بساتين

   - 199 - 199 - 199 محاصيل

   19 09 - 199 - 199 كيمياء

   4 06 - 199 - 199 أمراض نبات

   - 199 - 199 - 199 وقاية نبات
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 2919/2911بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى الفرقة األولى للعام (:   7) جدول 

 البرنامج

عدد 

الطالب 

 اإلجمالى 

 التقديرات

 منقول بمادة مقبول جيد جيد جدا ممتاز
منقول 

 بمادتين
 راسب

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

الشعبة 

 العامة

151 2 133 4 236 7 436 45 2038 39 1030 15 030 58 3834 

الزراعة 

 والتربية

0 - - 1 1131 1 1131 4 4434 1 1131 - - 2 2232 

الهندسة 

 الزراعية

0 - - 1 1131 - - 4 4435 1 1131 - - 3 3333 

  63  15  32  53  8  6  2 160 اإلجمالى

 

 

 2919/2911بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى الفرقة الثانية للعام (:   8) جدول 

 البرنامج

عدد 

الطالب 

 اإلجمالى

تالتقديرا  

 منقول بمادة مقبول جيد جيد جدا ممتاز
منقول 

 بمادتين
 راسب

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

الشعبة 

 العامة
07 7 2310 20 031 75 2334 195 3238 35 1930 24 735 45 1431 

الزراعة 

 والتربية
23 - - 2 837 4 1734 12 52317 3 13 1 133 1 133 

الهندسة 

يةالزراع  
85 4 437 22 2530 34 439 8 034 11 1230 1 132 5 530 

  51  26  40  125  113  53  11 295 اإلجمالى
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 2919/2911بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى الفرقة الثالثة للعام (: 0)جدول 

 البرنامج

عدد 

الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

دجي جيد جدا ممتاز  راسب منقول بمادتين منقول بمادة مقبول 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

الهندسة 

 الزراعية

63 4 6 20 46 18 20 5 8 7 11 - - - - 

الزراعة 

 والتربية

6 - - 1 16.7 - - 1 16.7 2 33.3 1 16.7 1 16.6 

اإلنتاج 

 النباتى 

12 - - 1 8.3 2 16.7 2 16.7 4 33.3 1 8.3 2 16.7 

 - - - - - - 16.7 1 59 3 33.3 2 - - 6 أراضى

اقتصاد 

 زراعى

1 - - - - - - - - 1 199 - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - -  علوم أغذية

إنتاج 

 حيوانى

7 2 28.6 1 14.3 1 14.3 - - 2 28.6 - - 1 14.3 

 29 1 - - - - - - 89 4 - - - - 5 وراثة

 - - - - - - - - - - - - - -  بساتين

 - - - - - - - - 49 2 69 3 - - 5 محاصيل

 - - - - - - - - - - - - - -  كيمياء

أمراض 

 نبات

6 1 16.7 4 - 66.6 - 1 16.7 - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 66.7 8 33.3 4 12 وقاية نبات
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 2998/2990بيان بعدد الطالب فى العام الجامعى (: 19)جدول  

الشعبة/الفرقة  

 عدد الطالب

الفرقة  اإلجمالى

 األولى

الفرقة 

 الثانية

الفرقة 

 الثالثة

الفرقة 

 الرابعة

 105 - 65 50 71 هندسة زراعية

 55 17 22 13 3 الزراعة والتربية

أولى )الشعبة العامة 

(وثانية  

07 195 - - 292 

شعبة )اإلنتاج النباتى 

(عامة  

- - 10 34 53 

 13 8 5 - - أراضى

 11 6 5 - - إقتصاد زراعى

 10 0 19 - - علوم أغذية

 18 11 7 - - إنتاج حيوانى

 19 5 5 - - وراثة

 15 0 6 - - بساتين

 12 5 7 - - محاصيل

 17 8 0 - - كيمياء

 0 4 5 - - أمراض نبات

 29 19 19 - - وقاية نبات

 644 126 175 172 171 اإلجمالى
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فى األربعة أعوام األخيرة( إناث –ذكور )الطالب بيان بعدد (: 11)جدول   

الشعبة/الفرقة  

 عدد الطالب

2995/2996  2996/2997  2997/2998  2998/2990  

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 - - - - - - - - هندسة زراعية

 - 17 - 29 - 22 - 26 الزراعة والتربية

أولى )الشعبة العامة 

(وثانية  

30 49 62 46 - - - - 

شعبة )اإلنتاج النباتى 

(عامة  

- - - - 21 12 22 12 

 6 2 6 2 - - - - أراضى

 5 1 6 - - - - - إقتصاد زراعى

 5 4 5 4 - - - - علوم أغذية

 3 8 3 6 - - - - إنتاج حيوانى

 3 2 3 2 - - - - وراثة

 3 6 2 6 - - - - بساتين

 3 2 3 2 - - - - محاصيل

 2 6 2 6 - - - - كيمياء

 2 2 3 1 - - - - أمراض نبات

 4 6 4 4 - - - - وقاية نبات

 48 78 40 74 46 84 49 65 اإلجمالى
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بيان بنسبة النجاح والرسوب فى األربعة أعوام األخيرة(: 12)جدول   

الشعبة/الفرقة  

 عدد الطالب

2995/2996  2996/2997  2997/2998  2998/2990  

ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

ناجح 

)%( 

راسب 

)%( 

 - - - - - - - - هندسة زراعية

 18.75 81.25 29.99 89.99 33.33 66.67 38.46 61.54 الزراعة والتربية

(أولى وثانية)الشعبة العامة   85.99 15.99 81.59 18.59 - - - - 

(شعبة عامة)اإلنتاج النباتى   - - - - 83.33 16.67 73.33 26.67 

 12.59 87.59 - 199.9 - - - - أراضى

 - 199.9 - 199.9 - - - - إقتصاد زراعى

 - 199.9 - 199.9 - - - - علوم أغذية

 18.18 81.82 - 199.9 - - - - إنتاج حيوانى

 - 199.9 - 199.9 - - - - وراثة

 - 199.9 - 199.9 - - - - بساتين

 29.99 89.99 - 199.9 - - - - محاصيل

 25.99 75.99 - 199.9 - - - - كيمياء

 25.99 75.99 - 199.9 - - - - أمراض نبات

 - 199.9 - 199.9 - - - - وقاية نبات
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بيان بعدد الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس فى األربعة أعوام األخيرة(: 13)جدول    

الشعبة/الفرقة  
 عدد الطالب

 اإلجمالى
2995/2996  2996/2997  2997/2998  2998/2990  

 - - - - - هندسة زراعية
الزراعة 

 والتربية
31 17 16 14 78 

اإلنتاج النباتى 

(شعبة عامة)  
26 29 18 22 86 

 37 7 6 8 16 أراضى
 23 5 0 3 6 إقتصاد زراعى
 46 0 11 12 14 علوم أغذية
 30 19 0 19 19 إنتاج حيوانى

 18 5 7 3 3 وراثة
 35 8 6 19 11 بساتين
 26 4 6 13 3 محاصيل
 25 6 7 7 5 كيمياء

 28 3 4 12 0 أمراض نبات
 42 8 12 19 12 وقاية نبات
 6 - - 4 2 ميكنة زراعية

 480 191 111 120 148 اإلجمالى
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 2995/2996بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى الفرقة األولى للعام (: 14)جدول 

برنامجال  

عدد 

الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز
منقول 

 بمادة

منقول 

 بمادتين
 راسب

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

الشعبة 

 العامة
70 1  13  21  17  6  2  10  

الزراعة 

 والتربية
26 -  1  3  3  5  4  19  

الهندسة 

 الزراعية
- -  -  -  -  -  -  -  

  20  6  11  29  24  14  1 195 اإلجمالى

 

 

 2996/2997بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى الفرقة الثانية للعام (: 15)جدول 

 البرنامج

عدد 

الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز
منقول 

 بمادة

منقول 

 بمادتين
 راسب

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

الشعبة 

 العامة
198 -  13  31  26  19  8  29  

الزراعة 

 والتربية
21 -  -  2  4  5  3  7  

الهندسة 

 الزراعية
- -  -  -  -  -  -  -  

  27  11  15  39  33  13  - 120 اإلجمالى
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 2997/2998ى تقديرات مختلفة فى الفرقة الثالثة للعام بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين عل(: 16)جدول 

 البرنامج

عدد 

الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 منقول بمادة مقبول جيد جيد جدا ممتاز
منقول 

 بمادتين
 راسب

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
الهندسة 

 الزراعية
- - - - - - - - - - - - - - - 

الزراعة 

 يةوالترب
29 - - - - 5 25.9 5 25.9 4 29.9 2 19.9 4 29.9 

اإلنتاج 

 النباتى 
39 - - 2 6.7 0 39.9 7 23.3 5 16.7 2 6.7 5 16.7 

 - - - - - - 25.9 2 12.5 1 25.9 2 37.5 3 8 أراضى
اقتصاد 

 زراعى
6 2 33.3 3 59.9 - - - - - - - - 1 16.7 

علوم 

 أغذية
0 4 44.4 5 55.6 - - - - - - - - - - 

إنتاج 

 حيوانى
0 - - 6 66.7 2 22.2 - - - - 1 11.1 - - 

 - - - - - - - - 49.9 2 49.9 2 29.9 1 5 وراثة
 - - - - - - - - 12.5 1 59.9 4 37.5 3 8 بساتين
 - - 29.9 1 - - - - - - 49.9 2 49.9 2 5 محاصيل
 - - 12.5 1 - - 37.5 3 - - 37.5 3 12.5 1 8 كيمياء
ض أمرا

 نبات
3 1 33.3 - - 2 66.7 - - - - - - - - 

وقاية 

 نبات
8 2 25.9 6 75.9 - - - - - - - - - - 
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( تقدير عام متوسط األربع سنوات)بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى البكالوريوس (: 8)جدول 

 2998/2990للعام 

 البرنامج

عدد 

الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز
منقول 

 بمادة

منقول 

 بمادتين
 راسب

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
الهندسة 

 الزراعية
- - - - - - - - - - - - - - - 

الزراعة 

 والتربية
16 - - 1 6.3 5 31.2 8 59.9 - - - - 2 12.5 

اإلنتاج 

ىالنبات  
39 - - 1 3.3 6 29.9 15 59.9 - - - - 8 26.7 

 12.5 1 - - - - 12.5 1 37.5 3 37.5 3 - - 8 أراضى
اقتصاد 

 زراعى
5 - - 3 69.9 2 49.9 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 199 0 - - 0 علوم أغذية
إنتاج 

 حيوانى
11 - - 6 54.5 3 27.3 1 0.1 - - - - 1 0.1 

 - - - - - - 49.9 2 49.9 2 29.9 1 - - 5 وراثة
 - - - - - - - - 37.5 3 59.9 4 12.5 1 8 بساتين
 29.9 1 - - - - - - 49.9 2 - - 49.9 2 5 محاصيل
 25.9 2 - - - - 25.9 2 - - 37.5 3 12.5 1 8 كيمياء
أمراض 

 نبات
4 1 25.9 - - 1 25.9 1 25.9 - - - - 1 25.9 

 - - - - - - - - 59.9 4 37.5 3 12.5 1 8 وقاية نبات

 
 التعليم و التعلم و التسهيالت الداعمة :٤
 إسرتاتيجية التعليم و التعلم ٤/١
 توافر إسرتاتيجية للتعليم و التعلم ٤/١/١

تتبنووووي الكليووووة أسوووواليب واسووووتراتيجيات متنوعووووة للتعلوووويم والووووتعلم كووووي تضوووومن أن البوووورامج التعليميووووة 

تعلم املسووووتخدمة وفقووووا تحقووووق أهوووودافها وموووون ثووووم تحقووووق الكليووووة رسووووالتها وتختلووووف اسووووتراتيجيات الوووو

لطبيعوووة البرنوووامج وطبيعوووة مقرراتوووه وأعوووداد الطوووالب وتتوووراوح بوووين الوووتعلم النشوووط والوووتعلم التعووواوني 

ويوتم توثيوق تلوك الاسوتراتيجيات فوي توصويف . والتدريب امليداني والرحالت املن جية وكتابة التقوارير 

لتوودريس املسووئول عوون التوودريس املقووررات وتوصوويف البوورامج بحيووث   تتغيوور مووع تغييوور عضووو هيئووة ا

ويووتم مراجعووة تلووك الاسووتراتيجيات موون خووالل املووؤتمر السوونوي للقسووم بعوود تحليوول نتووائج استقصوواء 

الطووووالب وأعضووووواء هيئووووة التووووودريس ونتووووائج الامتحانوووووات إذ أن هووووذه الاسوووووتراتيجيات توضووووع فوووووي ضووووووء 

ديووووة متنوعووووة والوووورحالت النتووووائج التعليميووووة املسووووتهدفة كمووووا يتوووووفر باملؤسسووووة أنموووواط تعلووووم غيوووور تقلي
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وتحورص . بحيث تضمن تحقق نتائج التعلم املستهدفة التوي يصوعب تحقيقهوا باألسواليب التقليديوة 

الكلية علي دعم التعلم الذاتي لدي الطالب ويتنح ذلك من خالل املجوا ت املتنوعوة التوي توفرهوا 

لكليووة ذلووك للطووالب موون وتسووهل ا.. البوورامج التعليميووة مثوول قاعووة البحووث وحلقووات النقوواش وخالفووة 

خووالل تخصووي  أحوود أعضوواء هيئووة التوودريس املعاونووة بمكتبووة الكليووة وتحتسووب لووه هووذه السوواعات 

كليووة بريوود الكترونووي موون جدولووه ليقوووم بوودوره بتوجيووه الطووالب داخوول املكتبووة ويوجوود علووي موقووع ال

خوووواص بكووووول أسوووووتاذ وحجووووورات دردشوووووة علوووووي مسووووتوي ألاقسوووووام ومعلووووون عووووون توقيوووووت تواجووووود املرشووووود 

ألاكاديمي لتوجيه الطالب وتذليل أية صعوبات في مجال التعلم الذاتي وتحفوز الكليوة الطوالب علوي 

 .كتبة الكليةذلك بنشر أفضل ألابحاث واملقا ت التي قاموا بإعدادها علي املوقع إلالكتروني مل

وقد سعت الكلية لحل بعض املشكالت الشوا عة فوي التعلويم مثول زيوادة الكثافوة العدديوة حيوث توم 

تقسوويم الطوووالب ملجموعوووات للتووودريب فوووي املعامووول بموووا يسووومح بقووودر أكبووور مووون التفاعووول كموووا أن هنووواك 

لجديوووودة إلارشوووواد ألاكوووواديمي علووووي مسووووتوي ألاقسووووام باإلضووووافة إلووووي إدخووووال بعووووض املهووووام الوظيفيووووة ا

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة مثل تكليفهم بإرشاد الطالب في املكتبوة للتغلوب علوي نقو  

إلامكانيات الفنية ملوظفي املكتبة وكذا تكلويفهم بالعمول فوي وحودة الجوودة مون نصواب سواعاتهم بموا 

 .ون إليهايخدم العلمية التعليمية وتحقيق متطلبات الجودة علي مستوي ألاقسام التي ينتم

ويوجد بالئحوة الكليوة تودريب ميوداني للطوالب تحوت أشوراف عضوو هيئوة التودريس كموا يوتم 

تووودريب الطوووالب مووون خوووالل املمارسووووة مووون خوووالل املحاكووواة بهووودف التغلووووب علوووي نقووو  عووودد سوووواعات 

 .التدريب امليداني

تحورص الكليوة علوي تنووع أسواليب التقووويم ويتنوح مون توصويف املقوررات وجوود اختبووارات 

ريوووووة محوووووددة املوعووووود يوووووتم تطبيقهوووووا علوووووي الطوووووالب باإلضوووووافة لالختبوووووار النهوووووا ي ويتنوووووح أيضوووووا مووووون دو 

الالئحوووة وتوزيوووع الوووودرجات وجوووود اختبووووارات متنوعوووة موووابين عمليووووة وشوووفهية وتحريريووووة ويتنوووح موووون 

حووورص الكليوووة أن تضوووم الورقوووة الامتحانيوووة اختبوووارات موضووووعية و تمواصوووفات الورقوووة الامتحانيوووة 

مقووووال وغيرهووووا ويتنووووح موووون مواصووووفات املقوووورر أن التنوووووع فووووي الاختبووووارات يهوووودف إلووووي ودراسووووة حالووووة و 

التحقوووق مووون جميوووع النتوووائج التعليميوووة املسوووتهدفة يوووتم تحقيقهوووا فوووي الخوووريج بشوووكل مالئوووم كموووا يوووتم 

و  تنفوورد إدارة الكليووة . عوورض كوول ذلووك علووي املراجووع الخووار ي إلبووداء الوورأي والتعووديل إن لووزم ألاموور 

متحانات وفقا ملا تراه بل يعلن قبل بودء الامتحانوات بشوهر كامول فوي صوورته ألاوليوة بوضع جدول الا 
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ويتم تلقي أية اقتراحات  من ألاساتذة أو الطالب بتعديل الجدول ملودة أسوبوع يليهوا إعوالن الجودول 

بصووووورته نهائيووووة قبوووول بوووودء الامتحانووووات بعشوووورين يومووووا علووووي ألاقوووول ويووووتم إعالنووووه باألقسووووام ولوحووووات 

نووات بالكليووة وعلوووي موقعهووا إلالكترونوووي كمووا تعلووون نتووائج الامتحانوووات بوونفس الكيفيوووة فووي موعووود إلاعال 

أقصوواه شووهر موون نهايووة الاختبووارات ويفووتح معهووا بوواب الووتظلم موون خووالل مكتووب وكيوول الكليووة لشووئون 

سووبوعين موون توواريخ تقووديم الووتظلم د أقصوو ي أحووالتعلوويم والطووالب ويتلقووى الطالووب ردا علووي تظلمووه ب

ر خطووعبوور بريووده إلالكترونووي أو تظلمووه بحوود أقصوو ي أسووبوعين موون توواريخ تقووديم الووتظلم وي ر بووهويخطوو

وتعوووووورض نتووووووائج . بوووووه عبوووووور بريووووووده إلالكترونووووووي أو مووووون خووووووالل مكتووووووب وكيوووووول الكليووووووة فوووووي املوعوووووود املقوووووورر 

الامتحانووات لتحليلهووا علووي ألاقسووام إلعووادة النظوور فووي طوورق التوودريس والتقووويم وموودي تحقووق املعووايير 

 .من قرارات تصحيحية للمسار إن لزم  وخالل ذلك

 مراجعة إسرتاتيجية التعليم و التعلم ٤/١/٢

يتم توثيق إستراتيجيات التعليم والتعلم التى تتبعها البرامج التعليمية املختلفة فى توصيف 

وتقرير البرامج واملقررات التى يتم عملها وإعتمادها من مجالس ألاقسام العلمية املختلفة 

اء على دراسة تقارير البرامج واملقررات يتم وضع خطة عمل سنوية لتحسين البرامج سنويا، وبن

 .بما فيها إستراتيجية التعليم املتبعة فيها

وبناء على نظام املراجعة الداخلية بالكلية تقوم لجنة املراجعة الداخلية بالتأكد من مدى نجاح 

لتعليمية املستخدمة فى تحقيق نتائجها إستراتيجيات التعليم والتعلم املستخدمة فى البرامج ا

التعليمية املستهدفة، كما تقوم لجنة املراجعة الداخلية أيضا بوضع مقترحات لتحسن 

 .إستراتيجيات التعليم والتعلم املستخدمة فى البرامج التعليمية املختلفة

 اساليب التعليم و التعلم ٤/١/٣

لتعلم مثل املناقشات الجماعية ودراسة تستخدم البرامج املختلفة إستراتيجيات مختلفة ل

الحالة، والزيارات امليدانية، وكتابة التقارير الفصلية، ويتم توثيق تلك إلاستراتيجيات فى 

توصيف البرامج واملقررات والتى يتم تجديدها وأخذ موافقة مجالس ألاقسام عليها كل عام 

 .أكاديمى
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 :ة فرص التعلم الذاتىالممارسات الفعلية التى تتبع بالكلية إلتاح

توضح رسالة الكلية تبنى الكلية لسياسة التعلم الذاتى، ويتم تطبيق عدد من طرق التعلم 

الذاتى تختلف حسب نوع البرنامج واملقرر مثل عمل ورقة فصلية، وتجهيز جزء من املحاضرة 

وكتابة  بإشراف أستاذ املادة وتقديمه شفويا، وعمل دراسة حرة عن موضوع أو مشكلة معينة

 .تقرير عن هذه الدراسة

وتقوم الكلية بحل أى عقبات تواجه تطبيق طرق التعلم الذاتى مثل توفير عدد مناسب أجهزة 

الكمبيوتر الحديثة باألقسام العلمية املختلفة، وإنشاء نادى لتكنولوجيا املعلومات يحوى أجهزة 

 .بة الكلية إلى نظام املكتبة الرقميةكومبيوتر جديدة مزدة بشبكة آلانترنت، والبدأ فى تحويل مكت

 السياسات املتبعة فى التعامل مع مشاكل التعليم ٤/٢
 مشكالت التعليم ٤/٢/١

تقع نسبة كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة إلى الطالب فى الحدود املناسبة إلتمام 

الكتاب الجام ى العملية التعليمية و  يوجد أية مشاكل بخصوص الدروس الخصوصية أو 

وإنتدابات أعضاء هيئة التدريس خارج الكلية تتم فى أضيق الحدود للتدريس والقيام ببعض 

 .أعمال الكونترو ت و  تؤثر على إلاطالق على كفاءة العملية التعليمية داخل الكلية

 مردود السياسات املتبعة فى حل املشكالت ٤/٢/٢

من خالل شكاوى الطالب و هى مسجلة بمحاضر لجنة تم حل مشاكل التعليم التى تم تقديمها 

 .التعليم و الطالب

 برامج التدريب امليدانى للطالب ٤/٣
 برامج التدريب امليدانى ٤/٣/١

ساعة على فترة  144طبقا لالئحة الكلية فإن طالب الفرقة الثالثة يتلقون تدريبا صيفيا بعدد 

وخالل هذه الفترة يتلقى الطالب تدريب ميدانى  تمتد ملدة شهر بعد نهاية الفصل الدراس ى الثانى،

متخص  يختلف بإختالف البرنامج، ويتم توزيع طالب لبرنامجى الشعبة العامة وبرنامج الزراعة 

والتربية على باقى البرامج ونتيجة لذلك فإن التدريب بالنسبة لطالب برنامج الشعبة العامة يعتبر 

 .تدريب عام
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ارات العملية واملهنية للبرامج املختلفة، وقد قامت الكلية بتطوير ويدعم التدريب الصيفى امله

تدريب الطالب العملى وامل ى من خالل  ئحة الكلية الجديدة وجارى عرض هذه الالئحة على 

 .الجهات املختصة لإلعتماد

يشرف على الطالب أثناء التدريب امليدانى أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية املختلفة 

يث يقومون بتقييمم أثناء التدريب كما يقوم الطالب بكتابة تقرير يتضمن تعليقهم عن ح

املواضيع التى تم التدريب عليها وأهم ما استفادوه أثناء التدريب امليدانى، ويشترط للطالب 

 .فى التدريب  ستكمال دراسته" Passناجح "حصوله على تقدير 

 تقويم الطالب ٤/٤
 الطالبأساليب تقويم  ٤/٤/١

طبقا لالئحة يتم استخدام أساليب مختلفة للتقيم إلامتحانات الدورية وأعمال السنة وتشكل 

، والامتحان الشفوى %15من جلة درجات التقييم، والامتحان العملى ويشكل أيضا % 15

من جملة درجات التقييم، وتقيس الامتحانات % 60، بينما يشكل الامتحان النها ى %10ويشكل 

وأعمال السنة أساسا املهارات املتعلقة باملعرفة والفهم واملهارات الذهنية واملهارات  الدورية

العامة والقابلة للنقل، بينما تقيس إلامتحانات الشفوية مهارات املعرفة والفهم واملهارات 

ية الذهنية، وتقيس الامتحانات العملية النهائية النهائية مهارات املعرفة والفهم واملهارات الذهن

وقد قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بتوزيع نموذج موحد يتم طبع الامتحانات عليه كما تم 

توزيع نشرات إرشادية عن ألامور التى يجب مراعاتها عند وضع أسئلة الامتحانات مثل ضرورة 

 إلخ، وبحيث يشكل كل أجزاء.... صمم، إقترح، ناق ، تخير، أكمل، طابق : التنوع فى ألاسئلة مثل

املقرر التى تم تدريسها بحيث يتم قياس مدى تحقق كل النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 

بدقة، كما تم توزيع نشرات إرشادية تتعلق بضرورة أن تكتب الدرجات املخصصة لكل سؤال 

بورقة الامتحان، وتعليمات تتعلق بما يجب مراعاته عن التصحيح لضمان دقة التصحيح، 

بة الدرجات وتفقيطها داخل وخارج ورقة إلاجابة أمام كل سؤال تم وكذلك ضرورة كتا

 . تصحيحه

وعموما فإن توزيع الدرجات على طرق التقويم املختلفة يحتاج إلى إعادة توزيع بحيث يتم زيادة 

الدرجات على الامتحانات الدورية والامتحانات العملية حيث أن الجزء ألاكبر من الدرجات 

متحان النها ى النظرى، وعموما يتبع كثير من ألاساتذة التقويم التكوينى يوجه إلى الا %( 60)
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Formative Assessment  بجانب باقى نظم التقويم ألاخرى وهو ما يتماش ى بمتطلبات الجودة

 .املتعلقة بطرق تقويم الطالب

ت فى كل فصل دراس ى يتم تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لوضع أسئلة املقررا

املختلفة كما يتم تشكيل لجان للتصحيح، و  تستخدم الكلية نظام املمتحنين الخارجين 

 .بإستثناء عدد قليل م املقررات التى يتم بإنتداب أعضاء من هيئة التدريس من كليات مناظرة

 اإلمكانات املتاحة للتعليم و التعلم ٤/٥
 املكتبة ٤/٥/١

من دورين يشمل الدور ألاول قاعة مساحتها حوالى  تقع مكتبة الكلية فى مبنى مستقل ويتكون 

ومخصصة للكتب واملجالت واملراجع العربية، ويشمل الدور الثانى قاعتين متصلتين  2متر 40

ومخصصة للكتب واملراجع والدوريات ألاجنبية، وفى القاعة  2متر 40إحداهما مسحتها حوالى 

ها رسائل املاجستير والدكتوراه التى منحتها يوجد ب 2متر 30الثانية التى تبل  مساحتها حوالى 

كرس ى،  45منضدة وعدد  8برامج الدراسات العليا املختلفة بالكلية، وتضم املكتبة عدد  

واملساحة املخصصة لكل طالب تقع فى الحدود املناسبة املتعارف عليها، والتهوية وإلاضاءة 

جع الحديثة يتم شراؤها من امليزانية التى جيدة، ويتم تزويد املكتبة سنويا بعدد من الكتب واملرا

تخ  للكلية من قبل الجامعة لشراء كتب من املعرض الدولى السنوى للكتاب الذى يعقد 

سنويا بالقاهرة، ويراعى مشاركة جميع البرامج فى شراء الكتب واملراجع حتى يكون هناك تنوع 

 .وس أو الدراسات العلياجيد يخدم طالب البرامج املختلفة سواء فى مرحلة البكالوري

 :مكتبة الكلية -2

يوجد بالكلية مكتبة تحتوي علي امهات املراجع الاجنبية والعربية في مختلف مجا ت الانتاج 

الزراعي كما تعمل ادارة الكلية سنويا علي تذويدها باملراجع الحديثة وللطالب الحق في استعارة 

 0ةبعض الكتب بعد استخراج كارنية خاص با ستعار 
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 :مقتنيات المكتبة

 :تحتوى مكتبة الكلية على اآلتى 

 البيــــــــــــان عدد م

 كتاب ومرجع عربى 17620 1

 كتاب ومرجع أجنبى 6407 2

 نسخة رسالة ماجستير باللغة العربية 138 3

 نسخة رسالة ماجستير باللغة األجنبية 019 4

 نسخة رسالة دكتوراه باللغة العربية 75 5

 نسخة رسالة دكتوراه باللغة األجنبية 618 6

 دورية أجنبية 2371 7

 دورية عربية 179 8

 دورية مشترك فيها 59 0

 كتاب مؤتمر 69 19

 نسخة من نشرات األرصاد الجوية 129 11

 نسخة من نشرات اإلدارة العامة للثقافة الزراعية 149 12

 قاموس انجليزى عربى 4 13

 زىقاموس عربى انجلي 19 14

 قاموس المصطلحات الزراعية 19 15

 كتاب ومرجع فى األدب والفكر 399 16

 كتاب فى الثقافة العامة والفكر العربى 199 17

 كتاب ومرجع فى الحاسب اآللى 49 18

10 160 
عدد مجلد حوليات العلوم الزراعية لكل من كلية 

 عين شمس –زراعة الزقازيق  –زراعة المنيا 

 اليمن -اه من جامعة عدن كتاب مهد 49 29

 األردن –كتاب مهداه من جامعة عمان  39 21

 السعودية -كتاب مهداه من جامعة الملك عبدالعزيز  29 22

 

 :التزويد واإلضافة

تقووووووم إدارة املكتبووووووة كوووووول عووووووام بعمليوووووة شووووووراء الكتووووووب واملراجووووووع والقوووووواميس التووووووى توووووودخل فووووووى نطوووووواق 

عشوورة آ ف )جنيهووا  10000ة كوول عووام والتووى تبلوو  حوووالى التخصوو  وذلووك فووى حوودود امليزانيووة املتاحوو

موووون معوووورض القوووواهرة الوووودولى للكتوووواب للحصوووووول علووووى أحوووودث إلاصوووودارات فووووى املجووووا ت التوووووى ( حنيهووووا

 .تخ  الكلية
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 .وإضافتها إلى عهدة املكتبة( دكتوراه –ماجستير )كما يت استالم الرسائل العلمية  -

بترتيووووووب الكتووووووب ووضووووووعها  –بفهرسووووووة الكتووووووب  –يقوووووووم العوووووواملين باملكتبووووووة بتوووووورقيم الكتووووووب  -

 .بأماكنها املخصصة لها

 :خدمة التصوير

 .تقوم املكتبة بخدمة املترددين على املكتبة لتصوير ما يحتاجونه من موضوعات 

 :نظام االستعارة

 :ينقسم إلى قسمين  

 .استعارة خارجية -2   .استعارة داخلية -1

 :االستعارة الداخلية -2

لباحثين من طالب البكالوريوس والدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة يسمح لجميع ا 

التدريس من داخل وخارج الكلية باألطالع داخل املكتبة والانتفاع بجميع خدمات املكتبة على أن 

 .يقم كل منهم ما يثبت شخصيته ويتم إثبات اسمه بدفتر املترددين

 :االستعارة الخارجية -1

التووووووووودريس بالكليوووووووووة اسوووووووووتعارة أربعوووووووووة كتوووووووووب فقوووووووووط ملووووووووودة    يحوووووووووق للسوووووووووادة أعضووووووووواء هيئوووووووووة -

 .تتجاوز شهر ويمكن تجديدها ملدد أخرى 

ولطوووووووووووالب الكليوووووووووووة وذلوووووووووووك بعووووووووووود تقوووووووووووديم إقووووووووووورار الضوووووووووووامن واسوووووووووووتخراج بطاقوووووووووووة الاسوووووووووووتعارة  -

ويحووووووووووق للطالووووووووووب اسووووووووووتعارة كتووووووووووابين فقووووووووووط ملوووووووووودة   تتجوووووووووواوز أسووووووووووبوعين ويمكوووووووووون تجديوووووووووودها 

 .ملدد أخرى 

وعوووووووده ألى سوووووووبب مووووووون ألاسوووووووباب يوووووووتم تطبيوووووووق الغراموووووووة وفوووووووى حالوووووووة عووووووودم رد الكتووووووواب فوووووووى م -

 .قرشا عن كل يوم تأخير 50وهى سداد . من  ئحة املكتبات 18املقررة باملادة 

ومشوروع املكتبوة الرقميووة بجامعوة بنهوا فووى  ICTPوقود قاموت إدارة املكتبووة بالتعواون موع مشووروع 

لفعووول اختيوووار منسوووق مووون أعضووواء الخطوووات ألاولوووى لتحويووول مكتبوووة الكليوووة إلوووى مكتبوووة رقميووة، وتوووم با
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هيئووووة التوووودريس بالكليووووة لإلشووووراف علووووى ذلووووك وتووووم حصوووور وكتابووووة جميووووع املراجووووع العربيووووة وألاجنبيووووة 

 .والدوريات والرسائل على الحاسب آلالى

وقوود توووم عموول حسووواب لجميووع أعضووواء هيئووة التووودريس بالكليووة وتوووم إعطوواؤهم كلموووة موورور بحيوووث 

نات العاملية التى تعنى بالكتب والدوريات العلمية وألابحواث يمكنهم الدخول إلى جميع قواعد البيا

فووى جميووع املجووا ت الزراعيووة، ويمكوونهم ذلووك موون إلاطووالع علووى ألابحوواث الكاملووة والكتووب إلالكترونيووة 

بوووودون دفووووع أيووووة رسوووووم، وذلووووك موووون خووووالل مشووووروع املكتبووووة الرقميووووة بالجامعووووة، وتسوووو ى الكليووووة إلووووى 

ويحموول موودير . بكووالوريوس والدراسووات العليووا موون هووذه إلامتيووازاتإمكانيووة إسووتفادة طووالب مرحلووة ال

 .الكلية مؤهل متخص  فى ملكتبات

 قاعات الدراسة و املعامل ٤/٥/٢

 Data Showيوجد بكل قسم علمى قاعة للتدريس مزودة بوسائل عرض بيانات إلكترونية 

تها كافية وتتناسب مع باإلضافة إلى القاعات ألاخرى املوضحة بالجدول، وقاعات التدريس مساح

 .أعداد الطالب بالكلية، والقاعات مزودة بمراوح وإضاءة جيدة

ويوجد معمل للحاسب آلالى مزود يأجهزة حديثة لتدريس مادة الحاسب آلالى وتس ى الكلية إلى 

تزويد اململ بعدد أكبر من أجهزة الكمبيوتر الحديثة ويشرف على ملعمل مهندس متخص  فى 

 .الحاسب آلالى

كما يوجد بالكلية معمل لزراعة ألانسجة والخلية يشرف عليه أستاذ من أعضاء هيئة التدريس 

متخص  فى علم زراعة ألانسجة واملعمل مجهز بأجهزة حديثة وإمكانيات تؤهله ألن يكون 

 .معمل تدريس ى وبحثى مناسب يخدم العملية التعليمية

كلية تختلف فى تجهيزاتها حسب البرنامج واملعامل املوجودة باألقسام العلمية املختلفة بال

والغرض من استخدام املعمل، وإعدادها ومساحتها كافية للتدريس والتدريب على املهارات 

العملية واملهنية للمقررات املختلفة بكفاءة، ولكن هناك بعض املعامل التى تحتاج إلى مزيد من 

 .ريب العملى بصورة أكثر كفاءةألاجهزة الحديثة والكيماويات،  ستيفاء التدريس والتد

 رضا الطالب ٤/٦
 قياس و تقييم رضا الطالب ٤/٦/١

فى نهاية كل فصل دراس ى تقوم وحدة ضمان الجودة بتوزيع إستبيانات خاصة بتقويم املقررات 

على الطالب وذلك عقب إنتهاء الامتحان النظرى النها ى، ويتضمن الاستبيان استطالع آراء 
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املقرر، وطبيعة العالقة بين ألاستاذ والطالب، وطرق التعليم والتعلم التى الطالب فى محتويات 

 استخدمها 

أستاذ املادة، وأهم ألامور املتعلقة برضاء الطالب عن املعامل واملكتبة وقاعات التدريس، ويتم 

تحليل هذه إلاستبيانات إحصائيا، ويتم إرسال نتائج هذا التحليل إلاحصا ى إلى أستاذ املادة 

يث يضع فى إعتباره آراء الطالب عند كتابة تقرير املقرر كما يرسل إلى منسق البرنامج، ويتم ح

أخذ آراء الطالب فى الاعتبار عند وضع خطة العمل السوية لتحسين املقرر، والبرنامج والتى يتم 

 .توثيقها فى تقرير املقرر والبرنامج

 أعضاء هيئة التدريس: ٥
 اهليئة املعاونة/ريسكفاية أعضاء هيئة التد ٥/١
 : أعضاء هيئة التدريس ٥/١/١

عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بفئاتهم املختلفة فى  (5-ف ت /0مرف  )يوضح 

ألاقسام العلمية املختلفة ويوضح نسبة كل من أعضاء هيئة التدريس بمفردهم وأعضاء هيئة 

ل من عدد الطالب الذين يدرسون لهم التدريس والهيئة املعاونة معا بكل قسم علمى إلى ك

بنفس القسم العلمى باإلضافة إلى ألاقسام ألاخرى والسنة ألاولى والثانية وبرنامجى الشعبة 

-ف ت /2مرف  )ويتنح من . Teaching Loadالعامة والزراعة والتربية والهندسة الزراعية    

الهندسة ) اء بعض ألاقسام باستثنمناسبة عدد أعضاء هيئة التدريس ألعداد الطالب،  ( 5

 
ً
وقد وضعت الكلية سياسة للتعامل مع هذا العجز من ( والكيمياء –الزراعية وهو منشأ حديثا

أو تعين هيئة معاونة من خالل خطة معتمدة من ادارة  (5-ف ت /2مرف  ) خالل الانتداب

ريس مع كما تتناسب التخصصات املختلفة ألعضاء هيئة التد  (5-ف ت /4مرف  ) الكلية

ايير الاعتماد بقاعدة عالوثائق الداعمة مل مرفق) املقررات التى يتم تدريسها بالبرامج املختلفة 

الدول التى حصل منها أعضاء  )  (الجدول رقم كما يتنح من .  (بيانات أعضاء هيئة التدريس

الجدول  الدكتوراه بما فيها دولة مصر، ويتنح من هذا/ هيئة التدريس على درجات املاجستير

تباين املدارس العلمية التى تخرج منها أعضاء هيئة التدريس، وهذا يعتبر أمر حيوى فى تدعيم 

العملية التعليمية وتميزها بالكلية، ويساعد مناسبة عدد أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم 

الدقيقة كما يتنح وتهدف الكلية من خالل تبنيها لسياسة معتمدة خاصة بتطوير املشاركة 

املجتمعية إلى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى تشغيل الوحدات ذات الطابع 
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/ للتعامل مع العجز وجود مخطط بالكلية (5-ف ت /5مرف  )يوضح . الخاص املوجودة بالكلية

 .الفائض ألعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات

 أعضاء اهليئة املعاونة ٥/١/٢

مناسبة أعداد املعيدين واملدرسين املساعدين بكل قسم علمى   (5-ف ت /5مرف  )يتنح من 

إلى عدد الطالب الذين يتعاملون معهم أثناء الدروس العملية داخل نفس القسم العلمى وبعض 

وهذا يضمن تحقيق النتائج التعليمية املستهدفة  Teaching Loadألاقسام العلمية ألاخرى 

تم ي. للمقررات والبرامج التعليمية املختلفة ملرحلة البكالوريوس املتعلقة باملهارات العملية واملهنية

الفائض في عدد أعضاء الهيئة املعاونة بعمل حصر ألعضاء الهيئة املعاونة وبناء / تحديد العجز

يتم التعامل مع  و  (.5-ف ت /6مرف  )على ذلك تم تجديد الاحتياجات الدرجة بخطة التعيين 

عاونة باسناد بعض املهام العملية لبعض السادة أعضاء هيئة التدريس العجز في أعضاء الهيئة امل

يتم التعامل مع الفائض في أعضاء الهيئة املعاونة بتكليفهم  نجاز كذلك  (الدروس العملية)

 (.5-ف ت /7مرف  )بعض املهام بالجودة 

من الخارجأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه  ةبيان بالساد(:  17)جدول   
 

 سنة التخرج الجامعة والدوله اإلســــــــــــــــــــــــم م

صالح الدين عبدالرزاق شفشق/ د9أ 1  1062 ماجستير من باكستان 

 1079 دكتوراه من جامعة مارتن لوثر بألمانيا

محمد كمال محمد صادق/ د9أ 2 Texas A & Mماجستير جامعة   بأمريكا   1062 

Texas A & M دكتوراه جامعة بأمريكا   1065 

أبوبكر زكى عبدالعزيز/ د9أ 3  1063 ماجستير باكستان 

كانديدات من جامعة جورجيا للدراسات 

 اإلستوائية باإلتحاد السوفيتى

1076 

فهمى محمد حبيب يوسف/ د9أ 4  1063 ماجستير جامعة جيسن بألمانيا الغربية 

 1067 دكتوراه جامعة جيسن بألمانيا الغربية

محمود محمود يوسف بدر/ د9أ 5  1064 ماجستير ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا 

 1068 دكتوراه ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا

عصام عزوز حسب هللا/ د9أ 6  1064 جامعة فلوريدا بأمريكا 

محمد خيرى محمد إبراهيم/ د9أ 7  1065 موسكو باإلتحاد السوفيتى 

ناديه حسين الشيخ/ د9أ 8  1065 ماجستير ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا 

 1072 دكتوراه والية أوكالهوما ـ أمريكا

فارس أمين محمد اللقوه/ د9أ 0  1066 جامعة بون بألمانيا الغربية 

السيد حلمى عبدالكريم/ د9أ 19  1067 جامعة جيسن بألمانيا 

11 

 

على أحمد عبدالسالم/ د9أ نياماجستير جامعة أدنبره ببريطا   1068 

 1071 دكتوراه جامعة أدنبره ببريطانيا

محمد السعيد أحمد زكى/ د9أ 12  1079 جامعة بون بألمانيا الغربية 

السيد حفنى محمد حفنى/ د9أ  .13  1072 كانديدات من جامعة العلوم المجرية 

محمد صفوت عبدالمجيد جادو/ د9أ  .14  1073 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى 

حمد عبدالخالقساميه م/ د9أ  .15  1074 موسكو باإلتحاد السوفيتى 
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أحمد عبدالوهاب عبدالجواد/ د9أ  .16  1075 جامعة فريدريش شيلر بألمانيا 

السيد محمد حسن شكر/ د9أ  .17  1076 كوبنهاجن بالدينمارك 

زكريا عبدالرحمن الحداد/ د9أ  .18  1077 جامعة نيوكاسل بأمريكا 

أليس فهيم سليمان/ د9أ  .10  1077 رومانيا 

محمد السيد راجح/ د9أ  .29  1077 أكاديمية العلوم الزراعية البلغارية 

محمد عبدالوهاب خميس/ د9أ  .21  1078 بولندا 

حسن سيد أحمد شريف/ د9أ  .22  1078 ألمانيا 

عبدالوهاب محمد حسن/ د9أ  .23  1078 جامعة موسكو باإلتحاد السوفيتى 

محمد يوسف األنصارى/ د9أ  .24  1078 جامعة بودابست بالمجر 

محمد محمد شرف درويش /د9أ  .25  1070 جامعة صوفيا ببلغاريا 

إبراهيم إبراهيم سليمان الشواف/ د9أ  .26 أمريكا -جامعة ميتشيجان    1070 

صالح مخيمر عبدالهادى/ د9أ  .27  1070 المجر 

محمد ربيع عوض جبل/ د9أ  .28  1089 جامعة بودابست بالمجر 

سيف الدين عطاهللا سيف/ د9أ  .20  1081 أمريكا  

ق عبدالحميد عابدتوفي/ د9أ  .39  1081 جامعة أسكوبيا بيوغوسالفيا 

أحمد أبوالسعود رضوان/ د9أ  .31  1081 جامعة بودابست بالمجر 

حسن رمضان أحمد الديبه/ د9أ  .32  1081 ألمانيا 

مصطفى محمد سليمان الغرابلى/ د9أ  .33  1081 رومانيا 

محمد قاسم محمد خليفه/ د9أ  .34  1082 أمريكا 

ائيلرؤوف نجيب فوزى روف/ د9أ  .35  1082 جامعة بون بألمانيا 

على محمد شمس الدين/ د9أ  .36  1084 المعهد القومى الزراعى بباريس ـ فرنسا 

أحمد رضا عبدالمحسن عجور/ د9أ  .37  1087 جامعة نبراسكا بأمريكا 

سعيد على الدسوقى العبد/ د9أ  .38  1088 تشيكوسلوفاكيا 

محمد السيد رياض جمعه/ د9أ  .30  1088 وكرانية كيفكانديدات ـ األكاديمية األ 

محمد شوقى حامد حفنى/ د9أ  .49  1088 أمريكا 

محمد هانئ أحمد تاج الدين/ د9أ  .41  1080 جامعة وسكانس بأمريكا 

محمد سراج الدين عبدالصبور/ د9أ  .42  1080 اإلتحاد السوفيتى 

جاد حماده حسن راضى/ د9أ  .43  1080 جامعة أوديسا باإلتحاد السوفيتى 

المهدىمحمود رياض محمود / د9أ  .44  1009 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى 

أحمد سليمان محمود سليمان/ د9أ  .45  1009 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى 

أحمد محمد على الهندى/ د9أ  .46  1009 والية بوتا بأمريكا 

عزت فرج عواد الخياط/ د9أ  .47  1009 كانديدات ـ األكاديمية األوكرانية كيف 

منتصر عبدهللا عواد. د  .48  1002 ة بودابست بالمجرجامع 

عادل عبدالحميد حافظ الكحال/ د9أ  .40  1002 كانديدات ـ  أوكرانيا ـ اإلتحاد السوفيتى 

طه عبده توفيق. د  .59  1005 بلغاريا  

محمد محمد محمود عزب. د  .51  2999 ألمانيا 

محمود الزعبالوى محمود البدوى. د  .52  2991 الجامعة التكنيكية ـ ميونيخ ـ ألمانيا 

اهيم عبدهللا إبراهيم جعبوبإبر. د  .53  2991 ألمانيا 

إيهاب محمد فريد عبدالسميع. د  .54  2993 جامعة جوتنجن بألمانيا 

مهران مختار محمد عشرى. د  .55  2996 جامعة هوهنهايم بألمانيا 

حازم محمد عليوه عبدالنبى. د  .56  2996 ألمانيا 
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ـادة أعضـــــــــاء هيئـــــــــة التدريس التخصصـــات الدقيقـــــــــة للســـــ: ( 18)جـــدول 

 .باالقســــــام العلمـــــــــية المختلفـــة 

 اإلجمالى العدد التخصص القسم م

 المحاصيل 1
 13 انتاج

10 
 6 تربية

 البساتين 2

 19 فاكهة

 8 خضر 24

 6 زينة

 اإلنتاج الحيوانى 3

 2 تغذية

19 
 3 فسيولوجى

 2 تربية

 3 رعاية

 الوراثة 4
 4 وراثة

7 
 3 هندسة وراثية

 7 7 كيمياء حيوية الكيمياء الزراعية 5

 األراضى 
 5 استصالح

19 
 5 خصوبة وتغذية

 االقتصاد الزراعى 7
 6 اقتصاد

11 
 5 إرشاد

 النبات الزراعى 8

 6 نبات مورفولوجى

 3 ميكروبيولوجى 18

 0 أمراض نبات

اية النباتوق 0  

 8 حشرات

18 
 5 مبيدات

 2 حيوان

 3 نحل وحرير

 علوم األغذية 19
 11 صناعات غذائية

17 
 6 ألبان

 الهندسة الزراعية 11

رى وصرف حقلى   2 

7 

 1 آالت زراعية

 1 تصنيع منتجات زراعية

 2 نظم حيوية

 1 القوى والطاقات

 148  المجموع 
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 : اهليئة املعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  ٥/٢
 :خطة التدريب ٥/٢/١

مرف  )الهيئة املعاونة /توجد خطة تدريب لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس -

 .(2/ 5-ف ت /2

قواعد تحديد الاحتياجات التدريبية يتم تحديد الاحتياجات التدريبية من خالل  -

  (.3/ 5-ف ت /3مرفق )ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  استمارات استبيان

أعضاء )يتم قياس مدى مالئمة البرامج التدريبية املنفذة لإلحتياجات التدريبية لكل فئة  -

من خالل استمارات استبيان ألعضاء هيئة التدريس ( الهيئة املعاونة/ هيئة التدريس

 (.3/ 5-ف ت /3مرفق )ومعاونيهم 

 

 :ييم التدريبتنفيذ وتق ٥/٢/٢

 2012-2011من أعضاء هيئة التدريس خالل العام الجام ى % 50تم تدريب مايزيد عن  -

من العدد الاجمالى ألعضاء هيئة التدريس وذلك من خالل الخطة التدريبية للكلية 

 (. 5&0/ 5-ف ت /2مرف  )

مؤشرات تقييم مردود التدريب يتم ذلك من خالل استمارات استبيان للطالب عن  -

 (.تحليل هذه الاستمارات ى جار )ييم عضو هيئة التدريس تق

 : اهليئة املعاونة/ تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس  ٥/٣
 : أعضاء اهليئة املعاونة/ تقييم أعضاء هيئة التدريس  ٥/٣/١

أعضاء الهيئة املعاونة تبنة الكلية عدة / القواعد املفعلة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

 (. 2/ 5-ف ت /4مرف  )ير يتم من خاللها تقييم عضو هيئة التدريس معاي

 (.تحليلها ى جار )يتضمن التقرير السنوى للمؤسسة نتائج تحليل هذا التقييم 

 :الرضا الوظيفى ٥/٤

أعضاء الهيئة املعاونة / الكلية عدة معايير يتم من خاللها تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس تتبن

يتضمن التقرير السنوى للمؤسسة نتائج و  (5-ف ت /00مرف  )تدريس تقييم عضو هيئة ال

 (.تحليلها ى جار )تحليل هذا التقييم 
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 :البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى: ٦
 :خطة للبحث العلمى: ٦/١

بناء على الخطة ألاكاديمية للجامعة، وباإلطالع على أهداف الخطط البحثية للجهات العلمية 

دراسات عليا بالكلية مثل املركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية، ومركز  التى لها طالب

 .بحوث الصحراء، وهيئة الطاقة الزرية  تم وضع خطط بحثية لألقسام العلمية املختلفة

تمت املوافقة عليها فى مجالس ألاقسام فى مجالس متفرقة، وقامت لجنة البحث العلمى  

لدراسات العليا والبحوث برئاسة وكيل الكلية لشئون الدراسات بوحدة ضمان الجودة ولجنة ا

بوضع خطة للبحث العلمى بالكليةوآليات ( ماهر حسب الن ى خليل/ د.أ)العليا والبحوث 

 لتنفيذها 

وتم إعتمادها من مجلس الكلية حيث وافق عليها املجلس بجلستة بتاريخ 

م 26/4/2010جامعة بجلستة بتاريخ مورفعها للجامعة حيث وافق عليها مجلس ال24/4/2010

ووحدة ضمان الجودة إلالكترونى ( www.fagr.bu.edu.eg)، كما تم إلاعالن عنها بموقع الكلية 

 (6-فت/0مرف  )

 

قامت لجنة البحث العلمى بوحدة ضمان الجودة، ولجنة الدراسات العليا والبحوث املنبثقة 

ث العلمى وآليات لتنفيذها تم املوافقة من مجلس الكلية بوضع سياسة لتطوير منظومة البح

عليها من قبل لجنة البحث العلمى بوحدة ضمان الجودة وتلتزم الكلية من خالل هذه السياسة 

املعتمدة بإعطاء ألاولوية فى التمويل املالى لألبحاث التى تقع فى نطاق الخطة العلمية البحثية 

عليا والبحوث املنبثقة من مجلس الكلية على للكلية، كما تقع املسئولية على لجنة الدراسات ال

إلالتزام بتسجيل طلبة الدراسات العليا فى ألاقسام العلمية املختلفة على مواضيع بحثية تقع فى 

نطاق الخطة البحثية للكلية كما تتلقى اللجنة آية اقتراحت ترد من ألاقسام العلمية تتعلق 

 .يةبتعديل الخطة البحثية فى ضوء التطورات العلم

م واملمتد الى 10/10/2010وقد تمت موافقة لجنة الدراسات العليا عليا بجلستها بتاريخ 

م وتم توزيعه على الاقسام باعتماد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 25/10/2010

 (6-فت/2مرف  )م 7/11/2010والبحوث بتاريخ 
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 :كفاءة العملية البحثية: ٦/٢
 :مؤشرات الكفاءة: ٦/٢/١

ت الكلية بالتعاون مع مشروع البوابة إلالكترونية بالجامعة بإنشاء صفحة إلكترونية للكلية قام

 :تشمل قواعد بيانات تتيح الاتى( www.fagr.bu.edu.eg)وهو

 الابحاث املنشورة محليا وعامليا. 

 الجوائز املمنوحة والاشتراك فى الهيئات والجمعيات والجهات العلمية. 

 حكيم املحلية والدوليةالاشتراك فى لجان الت. 

 الاشتراك فى املؤتمرات املحلية والدولية. 

 الانشطة الاضافية لالعضاء. 

 الخبرات والخدمات التى تتاح من خالل الاعضاء. 

وذلك من خالل مجموعات صفحات مفتوحة يمكن الدخول اليها من موقع الجامعة والكلية 

(www.bu.edu.eg.potal.index.php..) 

وباقى قواعد البيانات المتعلقة بالبحث العلمى . ر الخطة البحثية للكلية عليهاوبالطبع تم نش

 .باالضافة الى مجموعة خدمات عديدة يقدمها الموقع العضاء هيئة التدريس
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 الجامعة كليات وباقى الزراعة كلية عن بيانات يتيح المشروع هذا بان علما
 م3133-3-3 حتى 53533 هو الجامعة البحاث الكلى العدد

Total number 

of publication 

International 

publication 

Local 

publication 
Faculty 

2265 96 2169 Agriculture 
0 0 0 Applied science  

658 0 658 Art 
569 20 459 Engineering  
204 0 204 commerce 

64 15 49 
Computer science 

and information 
471 5 466 Education 
274 23 451 Law 
3671 7 3664 Medicine 
32 0 32 Nursing 
63 0 63 Physical Education 
1895 164 1731 Science 

1921 522 1399 
Shoubra faculty of 

Engineering  
0 0 0 Specific Education 

1448 32 1416 Veterinary  
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 ام كلية الزراعة المختلفةويتيح ايضا المشروع بيانات عن اقس
 م2913-1-1حتى  2265العدد الكلى البحاث الجامعة هو 

Total number 

of publication 

International 

publication 

Local 

publication 
Departments 

130 11 119 Biochemistry 

134 0 134 Economics 

26 3 23 Engineering  

437 5 432 Agronomy 

336 23 313 
Animal 

production 

312 2 310 Botany 

278 14 264 Food science 

76 1 75 Genetics 

331 0 331 Horticulture  

67 35 32 Plant protection 

138 2 136 Soil 

 

 عضو هئية التدريس  249العلمى هما  البحث فى المشاركين نسبةأعضاءهيئةالتدريس
 . العضاء هيئة التدريسبيان بنسبة انتاج االبحاث منسوبا 

 % of 

publication: 

staff 

 %International 

publication 

%Local 

publication 
Departments 

8.67 0.49 5.25 Biochemistry 

6.09 0.00 5.92 Economics 

1.40 0.13 1.02 Engineering 

16.19 0.22 19.07 Agronomy 

13.44 1.02 13.82 
Animal 

production 

7.8 0.09 13.69 Botany 

10.30 0.62 11.66 Food science 

5.07 0.04 3.31 Genetics 

10.03 0.00 14.61 Horticulture 

2.68 1.55 1.41 Plant protection 

6.9 0.09 6.00 Soil 

 هذا البيان ليس بيانا حقيقيا  ن عمليات ادخال البيانات لم تنتهى بعد وجارى العمل  :ملحوظة هامة

( MIS)تهاء من تحديث البيانات ويكمن هذا ضمن املشروع الخاص بإعداد قواعد البيانات بالجامعة لالن

 .هذا وتم ايضا استخراج كارنيهات عليها بيانات الاعضاء من واقع بيانات الشبكة
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 :تشجيع وحتفيز البحث العلمى: ٦/٢/٢

املتعلقة باألجهزة تس ى الكلية إلى حل مشاكل البحث العلمى نظرا لقلة إلامكانيات  -

العلمية الحديثة وبعض أنواع الكيماويات فقد قامت الكلية بإنشاء معمل مركزى يخدم 

الباحثين فى كل ألاقسام العلمية بالكلية، كما يقدم خدماته أيضا إلى طلبة الدراسات 

العليا بالكلية وبأسعار مناسبة ويحتوى املعمل املركزى على عدد من ألاجهزة الغير 

 .رة باألقسام العلمية وله دور فعال فى النهوض بالبحث العلمى بالكليةمتواف

يوجد بالكلية معمل لزراعة ألانسجة والخلية يشرف عليه أستاذ متخص  فى علم  -

زراعة ألانسجة والخلية ويحتوى على عدد من ألاجهزة العلمية الحديثة والكيماويات 

نسجة والخلية ويقدم املعمل خدماته الالزمة إلجراء أبحاث متميزة فى علم زراعة ألا

 .للباحثين وطالب الدراسات العليا املشتغلين فى هذا املجال

وتيجع الكلية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على حضور الدورات التدريبية  -

واملؤتمرات العلمية املتخصصة لصقل مهاراتهم فى مجال البحث والنشر العلمى وكتابة 

 .املشروعات البحثية

يجع الكلية أعضاء هيئة التدريس على التقدم فى املشاريع البحثية التنافسية، وقد وت -

قامت وحدة ضمان الجودة بتنظيم ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس عن كيفية 

التقدم إلى مشاريع إعتماد البرامج واملعامل ونظم التقويم، ويوجد حاليا مشروع بحثى 

 .أسبانية خاص بإنتاج سال ت متميزة من ألارانب بقسم الانتاج الحيوانى مع جهة علمية

وقد قامت الكلية من خالل سياساتها لتيجيع البحث العلمى بإدخال شبكة آلانترنت إلى  -

جميع ألاقسام العلمية ومعمل الحاسب آلالى، ونادى تكنولوجيا املعلومات، ووحدة 

ة التدريس ضمان الجودة واملكتبة، وكذلك فى عدد كبير من مكاتب أعضاء هيئ

ومعاونيهم بالكلية وقامت الكلية با شتراك فى مشروع املكتبة الرقمية بجامعة بنها حيث 

تم إعطاء جميع أعضاء هيئة التدريس حسابات مجانية وكلمات مرور بحيث يمكنهم 

الدخول إلى جميع قواعد البيانات العاملية لإلطالع على الكتب وألابحاث العلمية 

 .فعال فى تعزيز البحث العلمى بالكلية الكاملة، ولهذا أثر 
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وتتبنى الكلية سياسة لتيجيع ألابحاث املشتركة بين ألاقسام العلمية، وبين ألاقسام  -

العلمية والجهات البحثية الخارجية، ويتنح ذلك من سياسة الكلية املعتمدة لتطوير 

 .منظومة البحث العلمى

العلمى والدراسات العليا وتم اعتماده وقامت الكلية بعمل ميثاق للعمل فى مجال البحث  -

 .10/8/2002من مجلس الكلية بتاريخ 

واملكتبة الرقمية بجامعة بنها بتحويلها إلى  ICTPوتقوم الكلية حاليا بالتعاون مع مشروع  -

مكتبة رقمية، وقد بدأت إدارة املكتبة بالفعل بحصر جميع الكتب والدوريات العلمية 

 .ب آلالى كخطوة أولىوالرسائل وإدخالها فى الحاس

وتصدر الكلية دورية علمية منتظمة ربع سنوية ومجلة الكلية لها سمعة جيدة فى  -

ألاوساط العلمية، وقد قام مجلس إدارة املجلة بتخاذ قرارات لتطوير املجلة خاصة فيما 

يتعلق بتبادجل املجلة مع الجهات املحلية وألاقليمية والعاملية التى تعمل فى مجال 

 .العلمى الزراعىالبحث 

ويوجد بالكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين تقلدوا مناصب علمية وثقافية  -

بعض هذه ألاسماء ( 14)مرموقة وحصلوا على جوائز علمية قيمة ويوضح جدول رقم 

 .واملناصب والجوائز التى حصلوا عليها
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 لذين حصلوا على جوائزبيان بأعضاءهيئة التدريس شغلوا مناصب وا(: 10)جدول 
 أعضاءهيئة التدريس شغلوا مناصب بالتمثيل الثقافى والجامعات األخرى -أ

مستشار ثقافى لسفارة جمهورية مصر العربية بألمانيا خالل الفترة   - شـــــــــــــريفد حسن سي/ د.أ

 .31/7/1000حتى  5/1/1006من 

خالل الفترة من  نوفيةعميد كلية التربية النوعية بأشمون جامعة الم  -

 . 5/1/1006حتى  3/4/1004

نائب رئيس جامعة سيناء للدراسات العليا والعالقات الثقافية    -

 . 1/19/2990حتى  24/19/2996الخارجية إعتبارا من 

 .2999مدير مركز الدراسات القومية بمحافظة القليوبية عام   -

 .4/19/1000حتى  19/3/1006إعتبارا ملحق ثقافى بلندن  - على محمد شمس الدين / د.أ

نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إعتبارا  -

 . 29/0/2995من 

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطالب إعتبارا من  -

 .حتى اآلن 1/8/2998

جاد حمـــــــــــــــــــــــاده / د.أ

 حسن راضى

مهورية مصر العربية باإلتحادالسوفيتى مستشار ثقافى لسفارة ج

ومشرفا على ( روسيا اإلتحادية)ومديرا للبعثة التعليمية بموسكو 

الدارسين بجمهوريتى أوكرانيا وروسيا البيضاء  إعتبارا من 

 .31/12/2994حتى  27/19/2991

 الحاصلين على جوائز -ب

العلمى والتكنولوجيا فى مجال  التربية البيئية  جائزة أكاديمية البحث - أحمد عبد الوهاب عبد الجواد/ د.أ

 . 1086عام 

وموضوعها  1005جائزة مجلس وزراء البيئة العرب الثانية عام  -

 . النفايات المنزلية الصلبة

 .1086فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى البيئة عام  -

 .1002عام  599فاز بجائزة األمم المتحدة للبيئة جلوبال  -

 .1001فاز بجائزة الدولة التشجيعية عام  - ر حسب النبى خليلماه/ د.أ

 .1005وسام الجمهورية من الطبقة الثانية  -

 .2996الجائزة الذهبية بالمملكة العربية السعودية عام  -

  :الفائزين بجوائز جامعة بنها التقديرية -ج

 2990عام  سـنيه محمود عبده/ د.أ

 2990عام  ــــىنجالء محمد محمد والــــ/ د.أ

 :جائزة الجامعة للبحوث -د

 2998أحسن رسالة دكتوراه عام  هدى على سالم الجارحــى. د

 2998أحسن رسالة ماجستير عام  أ محمود مختار عبدالقـادر

 2990أحسن رسالة ماجستير عام  عبدهللا السيد عبدهللا. أ

 2919أحسن رسالة ماجستير عام  أحمد محمد سعد. أ

 2912جائزة الجامعة التشجيعية  رف مهدى عبد الحميدأش. د

 2912أحسن رسالة ماجستير عام  محمد خيرى السيد عبد الحافظ. أ

 2912أحسن رسالة دكتوراه عام  حسن أحمد بركات محمد. د
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 :مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية: ٦/٢/٣

نتائج ألابحاث العلمية التى يقومون بها فى تدعيم  يقوم أعضاء هيئة التدريس باستخدام

املقررات التى يقومون بتدريسها ويتم تسجيل ذلك فى تقرير املقررات ويتم املوافقة على تقرير 

املقررات من مجالس ألاقسام العلمية، ولكن عملية التوثيق  ستخدام نتائج ألابحاث العلمية 

تطوير وتحسين املقررات التى يدرسونها تتم بصورة التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس فى 

 .فردية، ويلزم مزيد من التوعية ليكون ذلك سياسة عامة

 

 :متويل البحث العلمى: ٦/٣
 مصادر متويل البحث العلمى: ٦/٣/١

تبنت الكلية سياسة لتطوير منظومة البحث العلمى وتمت وضع آليات لتنفيذهاو وقد تمت 

وطبقا لهذه السياسة تس ى الكلية إلى  27/2/2002الكلية بتاريخ املوافقة عليها من مجلس 

وصول البحث العلمى بالكلية إلى مرحلة التمويل الذاتى من خالل تيجيع أعضاء هيئة التدريس 

للتقديم فى املشاريع البحثية املمولة واملشاريع املشتركة مع الجهات البحثية املحلية إلاقليمية 

انية البحث العلمى التى تأتى من الجامعة، ويوجد حاليا بالكلية والعلمية نظرا لضعف ميز 

 .مشروع مشترك بين الكلية وجهة أسبانية علمية إلنتاج سال ت جيدة من ألارانب

ويساهم بعض املستثمرين فى دعم البحث العلمى بالكلية عن طريق إعطاء الفرصة لبعض 

المشرفين  عهم أو مصانعهم تحت إشرافطالب الدرسات العليا إلجراء جزء من أبحاثهم بمزار 

استخدام أجهزة معينةي أو األكاديميين للطالب ويتمكن الطالب من الحصول على خدمات مثل 

فى تنشيط البحث العلمى وتخفيف  سالالت معينة أو مساعدات فنية غير متوفرة بالكلية وهذا يساعد

 .العبأ على ميزانية البحث العلمى المحدودة بالكلية

المخصصعععات ( عوائعععد)الكليعععة حاليعععا بوضعععع آليعععة لقيعععاس ردود  تقعععوم

 .المالية المنفقة على البحث العلمى بالكلية

 :أنشطة علمية أخرى: ٦/٤
 :مشروعات حبثية ممولة واتفاقيات: ٦/٤/١

يوجد حاليا بقسم الانتاج الحيوانى مشروع مشترك مع أسبانيا إلنتاج سال ت محسنة من 

 .ع نتائج ممتازةألارانب وقد حقق املشرو 
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 :املؤمترات والندوات العلمية: ٦/٤/٢
تيووووووووووووووجع الكليووووووووووووووة أعضوووووووووووووواء هيئووووووووووووووة التوووووووووووووودريس ومعوووووووووووووواونيهم علووووووووووووووى حضووووووووووووووور املووووووووووووووؤتمرات والنوووووووووووووودوات 

 .العلمية كما تقوم الكلية بعقد ندوات علمية متخصصة فى مواضيع علمية هامة
 :الدراسات العليا:  ٧/ف ت 
 :الدرجات املمنوحة ١/ ٧/ف ت 
 :التعريف بربامج الدراسات العليا :٧/١/١/ف ت 

  ،يوجوووووووود بالكليوووووووووة أربعوووووووووون برنوووووووووامج دراسوووووووووات عليوووووووووا تمووووووووونح درجوووووووووات املاجسوووووووووتير والووووووووودكتوراه

 (20)قسم علمى كما يتنح من الجدول رقم  11ويعتمد هذه البرامج 

بيدددان باألقسدددام العلميدددة وبدددرامج الدراسدددات العليدددا التابعدددة لهدددا والتددددى (: 29)جددددول 

.كتوراه فى التخصصات المختلفةدير والتمنح درجات الماجست  

 القسم العلمى
 الدرجات املمنوحة

 دكتوراه ماجستير

 البساتين

 خضر خضر

 فاكهة فاكهة

 ز نة ز نة

 كيمياء حيوى  كيمياء حيوى  الكيمياء الزراعية

 أراض ى أراض ى ألاراض ى

 النبات الزراعى

 فسولوجي نبات فسولوجي نبات

تأمراض نبا أمراض نبات  

 ميكروبيولوجى ميكروبيولوجى

 علوم أغذية
 صناعات غذائية صناعات غذائية

 ألبان ألبان

 وراثة وراثة الوراثة

 وقاية النبات

 حشرات أقتصادية حشرات أقتصادية

 مبيدات مبيدات

 حيوان زراعي حيوان زراعي

 الانتاج الحيوانى

 إنتاج حيوانى إنتاج حيوانى

واجنإنتاج د إنتاج دواجن  

 إنتاج أسماك إنتاج أسماك

 الاقتصاد الزراعى
 أقتصاد زراعى أقتصاد زراعى

 إرشاد زراعى إرشاد زراعى

 املحاصيل
 إنتاج محاصيل إنتاج محاصيل

 تربية محاصيل تربية محاصيل

 هندسة زراعية هندسة زراعية الهندسة الزراعية
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  (21)قسم علمي كما يتنح بجدول ( 11)يوجد بالكلية تسع عشر دبلومة تمنح ويعتمدها: 

بيان باألقسام العلمية والدبلومات التي تمنح من خاللها(: 21)جدول   

 

ويوجد للكلية  ئحة معتمدة للدراسات العليا ويتم إلاعالن عن بورامج الدراسوات العليوا علوى موقوع 

ف ت ( 1) مرفوق . الكلية ، كما أن هناك دليل للدراسات العليا وموضح به بورامج الدراسوات العليوا

7/1/1 

 الدبلومة املمنوحة القسم العلمل

 وقاية النبات

 دلومة أنتاج النحل والحرير -1

دلومووووووووووووووووووووة ألاتجاهووووووووووووووووووووات الحديثووووووووووووووووووووة ملكافحووووووووووووووووووووة آلافووووووووووووووووووووات  -2

 وتطبيقاتها العملية

 ألاقتصاد

دراسوووووووووووة الجووووووووووودوي وتقيووووووووووويم )ي دبلوموووووووووووة أقتصووووووووووواد زراعووووووووووو -1

 (املشروعات الزراعية الريفية

 دبلومة ارشاد زراعي -2

 البساتين

تقنيووووووووووووووووووووووووووات الزراعووووووووووووووووووووووووووة النظيفووووووووووووووووووووووووووة إلنتوووووووووووووووووووووووووواج : دبلوووووووووووووووووووووووووووم -1

 الحاصالت البستانية

تكنولوجيووووووووووووووووووا إنتوووووووووووووووووواج وأعووووووووووووووووووداد الحاصووووووووووووووووووالت : دبلومووووووووووووووووووة -2

 البستانية للتصدير

 النبات الزراعي

فسووووووووووووووويولوجيا نموووووووووووووووو النبوووووووووووووووات تحوووووووووووووووت ظوووووووووووووووروف :دبلومووووووووووووووة -1

 ادإلاجه

 امليكروبيولوجيا الزراعية النظيفة: دبلومة -2

 أمراض النبات:دبلومة -3

 التكنولوجيا الحيوية: دبلومة -1 الوراثة

 تربية وانتاج تقاوي :دبلومة -1 املحاصيل

 إدارة وتشغيل املعدات الزراعية:دبلومة -1 الهندسة الزراعية

 علوم ألاغذية

مراقبووووووووووة جوووووووووودة إلانتوووووووووواج فوووووووووي مصووووووووووانع ألاغذيووووووووووة :دبلوموووووووووة -1

 لبانوألا

املشوووووووووووووووووووووروعات الصوووووووووووووووووووووغيرة فوووووووووووووووووووووي الصووووووووووووووووووووونعات : دبلوموووووووووووووووووووووة -2

 الغذائية وألالبان

 ألانتاج الحيوانل
 انتاج الحيوان: دبلومة -1

 انتاج الدواجن:دبلومة -2

 ألاراض ي
 تكنولوجيا استصالح ألاراض ي الصحراوية:دبلومة -1

 تحليل وتقييم املياه للري :دبلومة -2

 لقياس ي للمنتجات الزراعيةالتحليل ا: دبلوم -1 الكيمياء الحيو ة الزراعية
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 :الدرجات العلمية املمنوحة ٧/١/١/ف ت 

تبوووووووين عووووووودد درجوووووووات املاجسوووووووتير والووووووودكتوراه التوووووووى توووووووم منحهوووووووا مووووووون (  22,23,24)قوووووووام  جوووووووداول أر *

بوووووووووورامج الدراسووووووووووات العليووووووووووا فووووووووووى ألاقسووووووووووام العلميووووووووووة املختلفووووووووووة بالكليووووووووووة علووووووووووى ابتووووووووووداءا موووووووووون العووووووووووام 

وعوووووووووووووووودد الوووووووووووووووودبلومات ( توووووووووووووووورم أول  2012/2013) ، 2011/2012وحتووووووووووووووووى  2005/2006ألاكوووووووووووووووواديمى 

 (.2)مرفق ،  2012/2013، 2011/1220املمنوحة واملفعلة خالل عامي 

 

 

 

 

عدد درجات الدبلومات التي تم منحها من برامج الدراسات العليا (: 22)جدول   

والتي تم تفعيلها بالفعل 2912/2913وحتي  2911/2912علي مدي عامين من   

 الدبلومة

 العام األكاديمي

 عدد الطالب الممنوحين لدبلومتي

مراقبة جودة إلانتاج في 

غذية وألالبانمصانع ألا   

امليكروبيولوجيا الزراعية 

 النظيفة

2911/2912  5 

 

8 

2912/2913  4 

 

11 
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 عدد درجات الماجستير التى تم منحها من برامج الدراسات العليا فى االقسام العلمية المختلفة بالكلية(: 23)جدول 

 2911/2912وحتى   2995/2996سنوات من  7على مدى 

 القسم العلمى

الممنوحين عدد الطالب  

 لدرجة الماجســــــــــــــــــــتير

 العام األكاديمى

2995/2996  2996/2997  2997/2998  2998/2990  2990/2919  2919/2911  2911/2912  2912/2913  
هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

خارجال  

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

 - - 3 1 2 - 1 - 1 - 4 1 3 2 4 1 األراضـــــــــــــــــى

 2 - 1 1 2 - - - 2 - - - 2 - 1 - الكيمـــــــــــــــــياء

 3 - 3 2 2 1 2 - 3 1 1 - 1 1 2 - اإلنتاج الحــــيوانى

ـــــــاتينالبســـــــــ  - 4 - 6 1 3 2 3 - 2 - 3 - 3 - 2 

 1 - 1 1 2 - 1 1 1 - 1 1 1 - 2 - علوم األغـــــــــذية

 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 2 5 - المحاصـــــــــــــيل

 - 2 1 1 - - - - 1 - 2 2 - - 1 1 الهندسة الزراعـية

-    وقـــــــــاية النبــات  4 - 3 - 1 1 4 1 3 - 4 - 5 1 1 

 - 1 2 1 2 - 3 - 3 - 1 3 2 1 1 - النبــــــــات الزراعى

 - - - 2 - 1 - - 1 - - - - - - - الوراثــــــــــــــــــــة

 1 - 2 1 3 - 2 1 3 - 3 1 2 - 5 - األقتصــاد الزراعى

 11 4 22 11 21 2 15 3 24 4 17 0 22 6 20 2 المجموع الكلى
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  2995/2996سنوات من  7ت الدكتوراه التى تم منحها من برامج الدراسات العليا فى االقسام العلمية المختلفة بالكلية على مدى عدد درجا(: 24)جدول

 . 2912/2913، 2911/2912وحتى 

 القسم العلمى

 عدد الطالب الممنوحين

 لدرجة الدكــــــــــــــــــــتوراه

 العام األكاديمى

2995/2996  2996/2997  2997/2998  2998/2990  2990/2919  2919/2911  2911/2912  2912/2913  
هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

 من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

 من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

 من 

 الخارج

ــــــــــىاألراضـــــــ  - 5 - 19 1 17 1 3 - 5   3 8 - 6 

 1 - 2 - 1 - - - - - 3 - 1 - 7 - الكيمـــــــــــــــــياء

 - - 4 2 1 - - - 1 - 4 - 3 - 5 - اإلنتاج الحــــيوانى

 5 1 5 2 2 - 8 1 2 - 6 1 7 - 5 - البســــــــــــــــاتين

 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - علوم األغـــــــــذية 

 4 1 2 1 - - 7 - 5 - 4 - 3 - 6 - المحاصـــــــــــــيل 

 - 2 - - - - - - - - - - - - 1 - الهندسة الزراعـية 

 1 - 8 1 - 1 4 - 3 - 1 1 4 - 5 1 وقـــــــــاية النبــات

 4 - - 4 - - - 1 1 - 3 - 4 1 1 - النبــــــــات الزراعى 

ــــــــة الوراثــــــــــــ  1 1 - - - - - - - 1 - - 2 - - - 

 5 - 4 - 3 - 3 - 6 - 0 - 8 - 5 - األقتصــاد الزراعى 

 27 4 35 15 8 1 20 2 22 1 50 3 41 1 43 2 المجموع الكلى
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وبدراسة ألاحصائيات السابقة وجود أن نسوب الطوالب املمنووحين مون الهيئوة املعاونوة أقول بكثيور مون *

طوووالب املمنووووحين واملسوووجلين مووون الخوووارج وهوووذا املؤشووور يووودل علوووي مووودي قبوووول الطوووالب علوووي أعوووداد ال

اسووووتكمال دراسووووتهم العليووووا بالكليووووة ملووووا تتميووووز بووووه الكليووووة موووون وجووووود نخبووووة موووون أعضوووواء هيئووووة التوووودريس 

 (2)مرف   -:والكثير من ألامكانات املتاحه لهم وكانت النسب علي النحو التالي

مئوية للطالب الممنوحين الدرجات العلميدة مدن الهيئدة المعاونده والطدالب النسبة ال(:  25) جدول 

 .المسجلين من الخارج 

 العام األكاديمي
 الدكتوراة الماجستير

 من الخارج الهيئة المعاونة من الخارج الهيئة المعاونة

2995/2996  6.4%  03.5%  4.4%  05.5%  

2996/2997  21.4%  78.5%  2.2%  07.6%  

2997/2998  34.6%  65.3%  4.8%  05.1%  

2998/2990  14.2%  85.7%  4.3%  05.6%  

2990/2919  16.65 83.3%  6.4%  03.5%  

2919/2911  8.6%  01.3%  11.1%  88.8%  

2911/2912  33.3%  66.6%  39%  79%  

2912/2913  26.6%  73.3%  12.0%  78.1%  

 
 العملية التعليمية يف الدراسات العليا ٧/٢/ف ت 
 الدكتوراة/ املاجستري/ لدبلوم برامج ا ٧/٢/١/ف ت 

قامت برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بتبنى واحد من المعايير األكاديمية المرجعية 
 :اآلتية

املعايير القومية ألاكاديمية املرجعية القياسية التى أصدرتها الهيئة القومية لضمان الجودة لكل *

وتلك التى تمنح درجة الدكتوراه، وهى بصفة عامة، وهى  من البرامج التى تمنح درجة املاجستير 

 .بذلك يمكن اعتبارها أطر عامة للمهارات املختلفة املفروض أن يكتس ها طالب الدراسات العليا

لكل من البرامج التى  QAAاملعايير ألاكاديمية املرجعية التى أصدرتها هيئة ضمان الجودة ببريطانيا *

ك التى تمنح درجة الدكتوراه بصفة عامة، وهى بذلك تعتبر أطر عامة تمنح درجة املاجستير، وتل

للمهارات املفروض أن يحصل عليها طالب املاجستير وطالب الدكتوراه بعد حصوله على الدرجة، 

عند  QAAوبناء على ذلك قامت برامج الدراسات العليا بالكلية التى استخدمت معايير هيئة الو 
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ذا كانت املعايير التى استخدمتها هذه البرامج ووضحتها فى توصيف إجراء مقارنة بدراسة ما إ

 .البرنامج تقع داخل هذا إلاطار أم  

تبنت بعض برامج الدراسات العليا بالكلية املعايير ألاكاديمية املرجعية لبعض برامج الدراسات *

لهذه البرامج مع املعايير  العليا فى جامعات أجنبية مرموقة، وتم عقد مقارنة بين املعايير ألاكاديمية

ألاكاديمية املرجعية للبرامج املماثلة فى الجامعات ألاجنبية، ومرفق مع هذا التقرير صورة من 

 ( 0مرف  .) املعايير ألاكاديمية السابق إلاشارة إليها

تم توصيف مقررات برامج الدراسات العليا التى تمنح درجة املاجستير وإعتمادها من مجالس *

ومجلس الكلية، وقد روعى أن يكون تقيم برامج املاجستير واملقررات التى تدرس فيها  ألاقسام

متناسبة مع التطورات العلمية الحديثة ومتطلبات سوق العمل، كما تم إلاهتمام باملهارات املهنية 

 .التى يكتس ها طالب الدراسات العليا ببرامج املاجستير ويفيد ذلك فى صقل مهاراتهم الوظيفية

والبعض  QAAتبنت بعض برامج املاجستير املعايير ألاكاديمية لهيئة ضمان الجودة البريطانية و 

، وهى عبارة عن أطر عامة للنتائج NARSألاخر تبنى املعايير ألاكاديمية لهيئة ضمان الجودة القومية 

 التعليمية املستهدفة املفروض أن يكتس ها الطالب عند إكمال دراسته وحصوله على درجة

املاجستير فى جميع البرامج التى تمنح درجة املاجستير، وتبنى عدد محدود من برامج املاجستير 

 .معايير أكاديمية لبرامج مماثلة بجامعات أجنبية مرموقة

 وقوود قامووت بوورامج املاجسووتير بإختيووار مووراجعين خووارجين لهووا، إ  أنووه فووى معظووم البوورامج لووم يووتم تفعيوول

 .دور املراجع الخار ى

قام منسقى برامج املاجستير بعمل مصفوفة للتأكد من إستيفاء املقررات التى تدرس بكل وقد 

برنامج ماجستير للنتائج التعليمية املستهدفة لهذا البرنامج، كما قام منسقى البرامج بعمل 

التى  مصفوفة للمقارنة بين املعايير ألاكاديمية املستخدمة للبرنامج وبين املعايير ألاكاديمية املرجعية

 .تبناها هذا البرنامج لبيان مدى التوافق بينهم

وقد قام منسقى برامج املاجستير بعمل تقرير للبرنامج للتأكد من تحقق النتائج التعليمية 

املستهدفة للبرنامج، وقد أثبتت توصيفات وتقارير برامج املاجستير تطابق كبير بين املعايير ألاكاديمية 

واملعايير ألاكاديمية املرجعية املتبناه، كما أثبتت تقارير برامج املاجستير  التى تستخدمها هذه البرامج

 .تحقق النتائج التعليمية املستهدفة لهذه البرامج ومرفق صورة من توصيف وتقرير برامج املاجستير
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 :برامج الدكتوراه*
تووم غعتمادهووا موون تووم عموول توصوويف وتقريوور لبوورامج الدراسووات العليووا التووى تموونح درجووات الوودكتوراه، و 

 .مجالس ألاقسام املختلفة

وقد روعى فى تصوميم منوا   بورامج الودكتوراه التطوورات الحديثوة فوى العلووم الزراعيوة، وأن يكتسوب 

الطالوب الووذى ينهووى البرنوامج ويحصوول علووى درجوة الوودكتوراه مهووارات تتعلوق باملعرفووة والفهووم واملهووارات 

ارات العاموووووة والقابلوووووة للنقووووول، وقووووود قاموووووت وحووووودة ضووووومان الذهنيوووووة واملهوووووارات العمليوووووة واملهنيوووووة واملهووووو

ملرحلوووووة الدراسوووووات العليوووووا ومهمتهوووووا تطووووووير منوووووا   ( البووووورامج)الجوووووودة بتشوووووكيل لجنوووووة لتطووووووير املنوووووا   

الدراسوووووات العليوووووا عنووووودما تسوووووتجد مسوووووتجدات متعلقوووووة باإلكتشوووووافات العلميوووووة أو متطلبوووووات ( بووووورامج)

 .سوق العمل

بتبنى املعايير ألاكاديمية املرجعية لهيئوة ضومان الجوودة البريطانيوة وقد قامت بعض برامج الدكتوراه 

QAA  والوووبعض آلاخووور تبنوووى املعوووايير ألاكاديميوووة املرجعيوووة القوميوووةNARS  لبووورامج الووودكتوراه وهوووى أطووور

عامة للنتائج التعليمية املستهدفة بجميع برامج الدراسوات العليوا التوى تمونح درجوة الودكتوراه، وعودد 

 .مج الدكتوراه تبنى معايير أكاديمية مرجعية لبرامج مماثلة بجامعات أجنبية مرموقةقليل من برا

وقوووود قووووام منسووووقى بوووورامج الوووودكتوراه فووووى توصوووويف البوووورامج بعموووول مصووووفوفة للتأكوووود موووون موووودى تطووووابق 

املعوايير ألاكاديميووة املسووتخدمة فووى بورامج الوودكتوراه بالكليووة مووع املعوايير ألاكاديميووة املرجعيووة الخارجيووة 

 .ملتبناه بواسطة هذه البرامجا

كمووووا قووووام منسووووقى بوووورامج الوووودكتوراه فووووى تقووووارير البوووورامج بعموووول مصووووفوفة للتحقووووق موووون تحقووووق املعووووايير 

ألاكاديميووووووة للبوووووورامج، وقوووووود أثبتووووووت توصوووووويفات وتقووووووارير البوووووورامج تطووووووابق كبيوووووور بووووووين املعووووووايير ألاكاديميووووووة 

يوة املرجعيوة الخارجيوة املتبنواه بواسوطة هوذه املستخدمة فى برامج الدكتوراه بالكلية واملعايير ألاكاديم

. البورامج، كموا اثبتوت تقوارير البوورامج تحقوق املعوايير ألاكاديميوة املسووتخدمة فوى بورامج الودكتوراه بالكليووة

 (. 2مرف  )
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كموووا توووم مراجعوووة جميوووع بووورامج الكليوووة عووون طريوووق فريوووق املراجعوووة الداخليوووة بالكليوووة كموووا توووم أختيوووار *

هلين للمراجعووة الخارجيووة موون قبوول مجووالس ألاقسووام بالكليووة وقوود تووم تفعيوول فريووق موون ألاسوواتذة املووؤ 

 ( 2مرف  .) دورهم في مراجعة أغلب البرامج بالكلية
 :نظام التسجيل واإلشراف العلمى: ٧/٣

 :إجراءات التسجيل واإلشراف ٢/٢/ ٧ف ت 
 *،جميووووووع إجووووووراءات التسووووووجيل وإلاشووووووراف موضووووووحة بالتفصوووووويل فووووووى  ئحووووووة الدراسووووووات العليووووووا 

وتعطووى للطالووب حريوووة فووى اختيوووار املشوورف ألاكووواديمى الرئيسوو ى والووذى يقووووم بوودوره باختيوووار بوواقى لجنوووة 

 .( 0مرف  )إلاشراف 

 * ( 2مرف  ) وتتم أجراءات تسجيل الطالب يدويا. 

 * كمووا يوجوود باملؤسسووة قاعوودة بيانووات لطووالب الدراسووات العليووا واملسووجلين للوودرجات العلميووة

 .( 2مرف  ) باملؤسسة 

 * تراعوووووي املؤسسوووووة أن يكووووووون تخصووووو  املشوووووورف ألاكووووواديمى الرئيسووووو ى متناسووووووب موووووع موضوووووووع و

التسوووجيل، كموووا يراعوووى طبقوووا لتوجيهوووات لجنوووة الدراسوووات العليوووا والبحووووث أن يكوووون املوضووووع البحثوووى 

 (.4مرف  ) الذى يسجل عليه الطالب ضمن نطاق الخطة البحثية للكلية 

  (السمينارات) املتابعة الدورية وحلقات النقاش ويتم تقييم أداء الباحثين عن طريق تقارير 

  (  5مرف .) 
 املوارد البشرية واملادية املتاحة لربامج الدراسات العليا: ٧/٢/٣ف ت 
) يوجد باملؤسسة  تناسب بين أعداد أعضاء هيئة التودريس موع أعوداد طوالب الدراسوات العليوا *

 .(0مرف  

م2995/2996الدراسات العليا للعام الجامعي نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب ( 26)جدول   

 القسم م
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
 عدد الطالب

نسبة عدد أعضاء 

أعداد : هيئة التدريس 

 الطالب

1: 7 4 28 البساتين 1  

صفر:  23 - 23 المحاصيل 2  

1: 19 1 19 الهندسة الزراعية 3  

1: 1 13 14 االقتصاد الزراعي 4  

1: 3 7 29 وقاية النبات 5  

1: 3 7 22 علوم األغذية 6  

1: 7 1 7 الوراثة 7  

1: 5 4 25 أمراض النبات 8  

1: 1 8 12 األراضي 0  

1: 4 2 0 الكيمياء الحيوية 19  

1: 3 5 17 اإلنتاج الحيواني 11  
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2996/2997نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا للعام الجامعي ( 27)جدول   

 القسم م
اء هيئة عدد أعض

 التدريس
 عدد الطالب

نسبة عدد أعضاء 

: هيئة التدريس 

 أعداد الطالب

1: 3 8 28 البساتين 1  

1: 3 7 23 المحاصيل 2  

صفر:  19 - 19 الهندسة الزراعية 3  

1: 1 19 14 االقتصاد الزراعي 4  

1: 2 8 29 وقاية النبات 5  

1: 7 3 22 علوم األغذية 6  

1: 7 1 7 الوراثة 7  

راض النباتأم 8  25 3 8  :1  

1: 1 7 12 األراضي 0  

1: 2 4 0 الكيمياء الحيوية 19  

1: 3 5 17 اإلنتاج الحيواني 11  

 

م2997/2998نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا للعام الجامعي ( :28)جدول   

 القسم م
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
 عدد الطالب

نسبة عدد أعضاء 

: س هيئة التدري

 أعداد الطالب

1: 2 11 28 البساتين 1  

1: 2 19 23 المحاصيل 2  

1: 1 7 19 الهندسة الزراعية 3  

 1:1 21 14 االقتصاد الزراعي 4

1: 2 0 29 وقاية النبات 5  

1: 7 3 22 علوم األغذية 6  

1: 2 3 7 الوراثة 7  

1: 2 11 25 أمراض النبات 8  

1: 1 13 12 األراضي 0  

الحيوية الكيمياء 19  0 6 1 :1  

1: 1 0 17 اإلنتاج الحيواني 11  
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2998/2990نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا للعام الجامعي ( 20) جدول  

 القسم م
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
 عدد الطالب

نسبة عدد أعضاء 

: هيئة التدريس 

 أعداد الطالب

1: 3 19 28 البساتين 1  

1: 4 5 23 المحاصيل 2  

1: 19 1 19 الهندسة الزراعية 3  

1: 4 3 14 االقتصاد الزراعي 4  

1: 1 13 29 وقاية النبات 5  

1: 4 5 22 علوم األغذية 6  

1: 1 4 7 الوراثة 7  

1: 5 4 25 أمراض النبات 8  

 1:1 19 12 األراضي 0

1: 2 4 0 الكيمياء الحيوية 19  

1: 3 4 17 اإلنتاج الحيواني 11  

 

2990/2919نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا للعام الجامعي ( 39)دول ج  

 القسم م
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
 عدد الطالب

نسبة عدد أعضاء 

: هيئة التدريس 

 أعداد الطالب

1: 3 7 28 البساتين 1  

1: 3 4 23 المحاصيل 2  

1: 19 1 19 الهندسة الزراعية 3  

عياالقتصاد الزرا 4  14 0 1 :1  

1: 1 12 29 وقاية النبات 5  

1: 1 13 22 علوم األغذية 6  

صفر:  7 - 7 الوراثة 7  

1: 2 11 25 أمراض النبات 8  

1: 1 13 12 األراضي 0  

1: 1 19 0 الكيمياء الحيوية 19  

1: 2 7 17 اإلنتاج الحيواني 11  
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2919/2911ت العليا للعام الجامعي نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسا( 31) جدول  

 القسم م
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
 عدد الطالب

نسبة عدد أعضاء 

: هيئة التدريس 

 أعداد الطالب

1: 6 4 28 البساتين 1  

1: 4 5 23 المحاصيل 2  

1: 15 2 19 الهندسة الزراعية 3  

1: 4 3 14 االقتصاد الزراعي 4  

1: 1 13 29 وقاية النبات 5  

م األغذيةعلو 6  22 1 22 :1  

1: 7 1 7 الوراثة 7  

1: 25 1 25 أمراض النبات 8  

 1:4 3 12 األراضي 0

1: 2 4 0 الكيمياء الحيوية 19  

1: 4 4 17 اإلنتاج الحيواني 11  

 

 

2911/2912نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا للعام الجامعي ( 7)جدول   

 

 القسم م
عدد أعضاء هيئة 

لتدريسا  
 عدد الطالب

نسبة عدد أعضاء 

: هيئة التدريس 

 أعداد الطالب

1: 5 5 28 البساتين 1  

1: 5 4 23 المحاصيل 2  

1: 2 5 19 الهندسة الزراعية 3  

1: 12 3 14 االقتصاد الزراعي 4  

1: 1 12 29 وقاية النبات 5  

1: 7 3 22 علوم األغذية 6  

1:  3 2 7 الوراثة 7  

1: 2 11 25 أمراض النبات 8  

1: 4 3 12 األراضي 0  

1: 4 2 0 الكيمياء الحيوية 19  

1: 2 7 17 اإلنتاج الحيواني 11  

 

 



 

 

 
 2102-2102 الجامعى للعام الذاتية راسةالد -بنها  جامعة – الزراعة كلية – وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة

127 

 

 

وأيضوووووووووا تراعوووووووووي املؤسسوووووووووة أن يوووووووووتالئم تخصووووووووو  عضوووووووووو هيئوووووووووة التووووووووودريس موووووووووع املقوووووووووررات الدرسووووووووووية *

التووووووووووي يقوووووووووووم بتدريسووووووووووها ، ويووووووووووتم توووووووووودريس املقووووووووووررات بكفوووووووووواءة بواسووووووووووطة نخبووووووووووة موووووووووون أعضوووووووووواء هيئووووووووووة 

 ( 2مرف  ) . ليةالتدريس بالك

تبنووووووووت الكليووووووووة سياسووووووووة لتطوووووووووير منظومووووووووة البحووووووووث العلمووووووووى وتمووووووووت وضووووووووع آليووووووووات لتنفيذهاووووووووو وقووووووووود * 

وطبقوووووووووا لهوووووووووذه السياسوووووووووة تسووووووووو ى  27/2/2002تموووووووووت املوافقوووووووووة عليهوووووووووا مووووووووون مجلوووووووووس الكليوووووووووة بتووووووووواريخ 

الكليوووووووووة إلوووووووووى وصوووووووووول البحوووووووووث العلموووووووووى بالكليوووووووووة إلوووووووووى مرحلوووووووووة التمويووووووووول الوووووووووذاتى مووووووووون خوووووووووالل تيوووووووووجيع 

تووووووودريس للتقوووووووديم فوووووووى املشووووووواريع البحثيوووووووة املمولوووووووة واملشووووووواريع املشوووووووتركة موووووووع الجهوووووووات أعضووووووواء هيئوووووووة ال

البحثيوووووووووة املحليووووووووووة إلاقليميوووووووووة والعلميووووووووووة نظووووووووورا لضووووووووووعف ميزانيوووووووووة البحووووووووووث العلموووووووووى التووووووووووى توووووووووأتى موووووووووون 

الجامعووووووووة، ويوجووووووووود حاليووووووووا بالكليوووووووووة مشووووووووروع مشوووووووووترك بوووووووووين الكليووووووووة وجهوووووووووة أسووووووووبانية علميوووووووووة إلنتووووووووواج 

 .سال ت جيدة من ألارانب

هم بعووووووووووض املسووووووووووتثمرين فووووووووووى دعووووووووووم البحووووووووووث العلمووووووووووى بالكليووووووووووة عوووووووووون طريووووووووووق إعطوووووووووواء الفرصووووووووووة ويسووووووووووا

لووووووووووووبعض طووووووووووووالب الدرسووووووووووووات العليووووووووووووا إلجووووووووووووراء جووووووووووووزء موووووووووووون أبحوووووووووووواثهم بمووووووووووووزارعهم أو مصووووووووووووانعهم تحووووووووووووت 

إشووووووووووراف املشوووووووووورفين ألاكوووووووووواديميين للطووووووووووالب ويووووووووووتمكن الطووووووووووالب موووووووووون الحصووووووووووول علووووووووووى خوووووووووودمات مثوووووووووول 

ت فنيووووووووووووة غيوووووووووووور متوووووووووووووفرة بالكليووووووووووووة وهووووووووووووذا اسووووووووووووتخدام أجهووووووووووووزة معينووووووووووووة، أو سووووووووووووال ت معينووووووووووووة أو مسوووووووووووواعدا

فوووووووووى تنشووووووووويط البحوووووووووث العلموووووووووى وتخفيوووووووووف العبوووووووووأ علوووووووووى ميزانيوووووووووة البحوووووووووث العلموووووووووى املحووووووووودودة  يسووووووووواعد

 ( 2مرف  ).بالكلية

 طالب الدراسات العليا:  ٧/٣/ف ت 
 األلتحاق بربامج الدراسات العليا ٧/٣/١ف ت 

ا املسووووجلين حاليووووا بوووودرجتى أعووووداد طووووالب الدراسووووات العليوووو( 1)، شووووكل رقووووم (32) ويوضووووح جوووودول رقووووم

املاجسووتير والوودكتوراه باألقسووام العلميووة املختلفووة بالكليووة للعووام الجووام ى حتووى بدايووة العووام الجووام ى 

2002/2010. 
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بيان بأعداد طالب الدراسات العليا المسجلين حاليا بدرجتى الماجستير والدكتوراه : (32)جدول 

.2990/2919الجامعى حتى بداية العام الجامعى  باألقسام العلمية المختلفة بالكلية للعام  

 دكتوراه ماجستير القسم العلمى

 طالبة طالب طالبة طالب

 5 27 2 8 المحاصيل

 5 14 7 8 البساتين

 2 16 8 18 اإلنتاج الحيوانى

 1 6 2 2 وراثة

 3 11 5 12 الكيمياء الزراعية

 29 27 12 10 األراضى

 11 18 22 27 االقتصاد الزراعى

 8 13 0 19 النبات الزراعى

 15 22 29 11 وقاية النبات

 8 15 7 15 علوم األغذية

 1 12 2 6 الهندسة الزراعية

 70 181 06 136 اإلجمالى

 

ويتنوووووووح تزايووووووود أعوووووووداد الطووووووووالب املسوووووووجلين للووووووودرجات العلميوووووووة املختلفووووووووة، وهوووووووذا يووووووودل علوووووووى كفوووووووواءة 

ويحتوووووووووواج . اد الطووووووووووالب بووووووووووالبرامج املختلفووووووووووةبوووووووووورامج الدراسووووووووووات العليووووووووووا بالكليووووووووووة ويالحووووووووووظ تبوووووووووواين أعوووووووووود

التفوووووووووواوت فووووووووووى عوووووووووودد طووووووووووالب الدراسووووووووووات العليووووووووووا باألقسووووووووووام العلميووووووووووة املختلفووووووووووة إلووووووووووى دراسووووووووووة لزيووووووووووادة 

 .إلاقبال على برامج الدراسات العليا التابعة لبعض ألاقسام مثل البساتين والوراثة
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حاليددددا بدددددرجتى الماجسددددتير بيددددان بأعددددداد طدددالب الدراسددددات العليددددا المسدددجلين ( : 33)جددددول 

ى بدايددددة باألقسددددام العلميددددة المختلفددددة بالكليددددة للعددددام الجددددامعى حتددددوالدددددبلومات والدددددكتوراه 

 2919/2911العام الجامعى 

 دبلومة دكتوراة ماجستير األقسام العلمية

 - 22 0 المحاصيل

 - 24 18 البساتين

 - 29 26 اإلنتاج الحيوانى

 - 5 7 وراثة

يةالكيمياء الزراع  15 11 - 

 - 37 26 األراضى

 - 28 30 االقتصاد الزراعى

 8 29 14 النبات الزراعى

 - 37 28 وقاية النبات

 - 29 13 علوم األغذية

 - 19 0 الهندسة الزراعية

 8 234 294 اإلجمالى

 

 بيان بأعداد طالب الدراسات العليا المسجلين حاليا بددرجتى الماجسدتير والددكتوراه( : 34)جدول 

ى بدايدددة العدددام الجدددامعى باألقسدددام العلميدددة المختلفدددة بالكليدددة للعدددام الجدددامعى حتدددوالددددبلومات 

2911/2912 

 دبلومة دكتوراة ماجستير األقسام العلمية

 - 10 19 المحاصيل

 - 27 18 البساتين

 - 10 23 اإلنتاج الحيوانى

 - 4 8 وراثة

 - 11 21 الكيمياء الزراعية

 - 28 26 األراضى

قتصاد الزراعىاال  35 21 - 

 19 10 14 النبات الزراعى

 - 30 26 وقاية النبات

 6 10 17 علوم األغذية

 - 19 15 الهندسة الزراعية

 16 265 213 اإلجمالى
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تزايووود أعووداد الطوووالب املسوووجلين  2011/2012،  2010/2011مووون أعووداد السووونتين ألاخيوورتين ويتنووح 

ل علوووى كفووواءة بووورامج الدراسوووات العليوووا بالكليوووة ويالحوووظ تبووواين للووودرجات العلميوووة املختلفوووة، وهوووذا يووود

ويحتاج التفاوت فى عودد طوالب الدراسوات العليوا باألقسوام العلميوة . أعداد الطالب بالبرامج املختلفة

لعليوا التابعوة لوبعض ألاقسوام مثول الوراثوة املختلفة إلى دراسة لزيادة إلاقبوال علوى بورامج الدراسوات ا

 (. 0مرف  ) ملؤسسة بتفعيل دلومتين بأقسام النبات الزراعي وعلوم ألاغذية كما يالحظ قيام ا

 :تقويم طالب الدراسات العليا ٢/ ٧/٣ف ت 
يوووووووتم تقوووووووويم طوووووووالب الدراسوووووووات العليوووووووا بالنسوووووووبة لدراسوووووووتهم ملقوووووووررات الدراسوووووووات العليوووووووا وذلوووووووك عووووووون 

س ويقووووووووووووووووي%(. 60)وإمتحووووووووووووووووان نهووووووووووووووووا ى %( 10)وإمتحووووووووووووووووان شووووووووووووووووفوى %( 30)طريووووووووووووووووق إمتحووووووووووووووووان عملووووووووووووووووى 

الامتحووووووووووووووان العملووووووووووووووى املهووووووووووووووارات العمليووووووووووووووة واملهنيووووووووووووووة بينمووووووووووووووا يقوووووووووووووويس الامتحووووووووووووووان الشووووووووووووووفوى املهووووووووووووووارات 

وموووووووووووادة السووووووووووويمنار . املعرفيوووووووووووة والذهنيوووووووووووة ويقووووووووووويس الامتحوووووووووووان النهوووووووووووا ى املهوووووووووووارات املعرفيوووووووووووة والذهنيوووووووووووة

يقوووووووووم الطالووووووووب بدراسووووووووتها فووووووووى فصوووووووولين دراسوووووووويين ويووووووووتم إبووووووووال  تقووووووووديرها للطالووووووووب علووووووووى ( املناقشووووووووات)

املعرفيوووووووة والذهنيوووووووة واملهوووووووارات العاموووووووة والقابلوووووووة للنقووووووول التوووووووى يثبتهوووووووا الطالوووووووب أثنووووووواء حسوووووووب مهاراتوووووووه 

إعوووووووووداده وإلقووووووووواؤه للسووووووووويمنار وذلوووووووووك بنووووووووواء علوووووووووى اسوووووووووتبيان يقووووووووووم بكتابتوووووووووه أعضووووووووواء هيئوووووووووة التووووووووودريس 

الحاضووووووووووووورين للسووووووووووووويمنار أثنووووووووووووواء إلقووووووووووووواء الطالوووووووووووووب للسووووووووووووويمنار ويتضووووووووووووومن رأيهوووووووووووووم وتقوووووووووووووديرهم للنوووووووووووووواحى 

 .وأداء الطالب املختلفة املتعلقة بالسيمنار 

تقوووووووووووم الكليووووووووووة بتشووووووووووكيل لجووووووووووان ممتحنووووووووووين ولجووووووووووان تصووووووووووحيح للمقووووووووووررات املختلفووووووووووة التووووووووووى يدرسووووووووووها 

.) طوووووووووالب الدراسوووووووووات العليوووووووووا ويراعوووووووووى فيهوووووووووا توافوووووووووق تخصووووووووو  أعضووووووووواء هيئوووووووووة التووووووووودريس موووووووووع املقووووووووورر 

 (0مرف  

قبوووووووووووول مناقشووووووووووووة طالووووووووووووب الدراسووووووووووووات العليووووووووووووا لرسووووووووووووالته وبعوووووووووووود إنتهوووووووووووواء دراسووووووووووووة املقووووووووووووررات الخاصووووووووووووة 

يقووووووووووم املشووووووووورف ألاكووووووووواديمى الرئيسووووووووو ى بوووووووووإبال  إدارة الدراسوووووووووات العليوووووووووا والبحووووووووووث بتقووووووووودير ببرنامجوووووووووه، 

الطالووووووب فوووووووى مووووووادة البحوووووووث وذلوووووووك بنوووووواء علوووووووى تقيوووووويم املشووووووورف ألاكووووووواديمى الرئيسوووووو ى ألداء الطالوووووووب فوووووووى 

تنفيووووووووذ البرنووووووووامج العملووووووووى لرسووووووووالته وعلووووووووى موووووووودى كتابووووووووة املهووووووووارات العمليووووووووة واملهنيووووووووة الضوووووووورورية بنوووووووواء 

 .ملشرف ألاكاديمى الرئيس ىمتابعة وإشراف ا
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كموووووووووا تراعوووووووووي املؤسسوووووووووةأن تشوووووووووتمل ورقوووووووووة ألامتحوووووووووان علوووووووووي كووووووووول موووووووووا يحتويوووووووووة املقووووووووورر الدراسووووووووو ي مووووووووون *

موضوووووووووووووووعات دراسووووووووووووووية وأن تنوووووووووووووواق  جميووووووووووووووع املهوووووووووووووووارات التعليميووووووووووووووة ومطابقووووووووووووووة ملواصووووووووووووووفات ورقوووووووووووووووة 

 (. 2مرف  ) ألاسئلة والتي تحددها الجامعة 

يوووووووووويم الطووووووووووالب تووووووووووم تفعيلهووووووووووا فووووووووووي العووووووووووام كمووووووووووا قامووووووووووت املؤسسووووووووووة بأسووووووووووتحداث طريقووووووووووة جديوووووووووودة لتق* 

وهوووووووووووي ضووووووووووورورة نشووووووووووور ابحووووووووووواث علميوووووووووووة مووووووووووون رسوووووووووووائل الطوووووووووووالب املسوووووووووووجلين  2007/  2007ألاكووووووووووواديمي 

 ( 2مرف  ) لدرجة الدكتوراة علي أن يتم ذلك قبل مناقشة رسالة الطالب 

 :رضاء طالب الدراسات العليا  ٣/ ٣/  ٧ف ت 
 سووتبيانات  وموون اللقوواءات والنوودوات التووى يووتميووتم قيوواس رضوواء طووالب الدراسووت العليووا عوون طريووق الا 

عقوووودها لطووووالب الدرسوووووات العليووووا عووووالوة علوووووى تبنووووى الكليووووة لسياسوووووة البوووواب املفتوووووح فوووووى التعاموووول بوووووين 

  .( 0مرف  ) القيادات وأعضاء هيئة التدريس 

ويووووتم الاسووووتفادة موووون قيوووواس مسووووتوى رضوووواء الطووووالب عوووون طريووووق تحليوووول نتووووائج تقيوووويم رضووووا الطووووالب *

 .( 2مرف  )ة منها في تطوير برامج الدراسات العليا وألاستفاد

كموووووا يتوووووووفر باملؤسسووووووة طوووووورق وقواعوووووود معلنووووووة للتعامووووول مووووووع تظلمووووووات الطووووووالب متمثلووووووة فووووووي صووووووناديق *

الشووووكاوي والتووووي توجوووود فووووي أموووواكن متعووووددة بالكليووووة وتجمووووع تظلمووووات الطووووالب أن وجوووودت عوووون طريوووووق 

يترتوب عليوة حسون سوير العمليوة التعليميوة  اللجنة املتخصصة بتلقي شكاوي الطالب والبوت فيهوا مموا

 .( 2مرف  ) بالكلية 

 

 التقويم املستمر للفاعلية التعليمية: ٨

 استمرارية التقويم ومشولية  ٨/١
قامووت وحوودة ضوومان الجووودة موون خووالل لجانهووا املختلفووة بتطوووير منظومووة شوواملة ملتابعووة التقووويم 

 .ةاملستمر للفاعلية التعليمية وتشمل عدد من ألانظم

 :الخطة السنوية لعضو هيئة التدريس -أ
يلتووووووووووزم عضووووووووووو هيئووووووووووة التوووووووووودريس بإعووووووووووداد خطووووووووووة سوووووووووونوية لووووووووووه خووووووووووالل ألاسووووووووووبوع ألاول موووووووووون العووووووووووام 

الدراسوووووووووو ى ويعتموووووووووودها موووووووووون رئوووووووووويس مجلووووووووووس القسووووووووووم، وبعوووووووووود ذلووووووووووك يقوووووووووووم رئوووووووووويس مجلووووووووووس القسووووووووووم 

 برفقهوووووووا إلوووووووى عميووووووود الكليوووووووة لإلعتمووووووواد النهوووووووا ى، وتتضووووووومن الخطوووووووة السووووووونوية لعضوووووووو هيئوووووووة التووووووودريس
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بيووووووان بكووووووول ألانشوووووووطة التوووووووى سوووووويقوم عضوووووووو هيئوووووووة التووووووودريس بتنفيووووووذها خوووووووالل هوووووووذا العوووووووام الجوووووووام ى 

املقوووووووووررات التوووووووووى سووووووووويقوم بتطويرهوووووووووا  –املقوووووووووررات التوووووووووى سووووووووويقوم بتدريسوووووووووها )مووووووووون ناحيوووووووووة التووووووووودريس 

البحووووووووث التوووووووى توووووووم البووووووودأ فيهوووووووا أو الانتهووووووواء منهوووووووا أو )والبحوووووووث العلموووووووى ( وأوجوووووووه التطووووووووير فوووووووى كووووووول منهوووووووا

التمويووووووووول الوووووووووذى سووووووووويتم طلبوووووووووه أو توووووووووم  –تمرار العمووووووووول فيهوووووووووا خوووووووووالل العوووووووووام التوووووووووالى التوووووووووى يتوقوووووووووع اسووووووووو

أنشووووووووووووطة أكاديميووووووووووووة أو عضوووووووووووووية )وخدمووووووووووووة الجامعووووووووووووة ( الحصووووووووووووول عليووووووووووووه موووووووووووون مشووووووووووووروعات بحثيووووووووووووة

إستشوووووووووووارات أو نوووووووووووودوات وورش عموووووووووووول محليووووووووووووة أو أقليميووووووووووووة أو )وخدمووووووووووووة املجتمووووووووووووع ( لجوووووووووووان ومهامهووووووووووووا

وتنميووووووة ألاداء والقوووووودرات ( الل هووووووذا العووووووامعامليووووووة فووووووى مجووووووال خدمووووووة املجتمووووووع ينوووووووى القيووووووام بهووووووا خوووووو

 (.دورات تنمية ألاداء والقدرات التى ينوى حضورها فى العام الحالى)

وطبقووووووووا لهووووووووذا النظووووووووام فووووووووإن عضووووووووو هيئووووووووة التوووووووودريس هووووووووو املسووووووووئول عوووووووون تنفيووووووووذ خطتووووووووه وتقووووووووديم 

تقريوووووور خووووووالل ألاسووووووبوع ألاخيوووووور موووووون العووووووام الجووووووام ى متضوووووومنا تقيوووووويم مووووووا تووووووم تنفيووووووذه علووووووى أن يؤفووووووق 

لتقرير املسووووووووتندات الدالووووووووة علووووووووى تنفيووووووووذ الخطووووووووة مثوووووووول املقووووووووررات أو أجووووووووزاء املقووووووووررات التووووووووى قووووووووام بووووووووا

شووووووووووووووهادات حضووووووووووووووور ورش العموووووووووووووول أو دورات  –بيووووووووووووووان بالبحووووووووووووووث التووووووووووووووى تووووووووووووووم نشوووووووووووووورها  –بتطويرهووووووووووووووا 

 .الخ... تنمية القدرات وألاداء 

 :لجنة المراجعة الداخلية -ب

 22/2/2002كليوووووووووووة بتووووووووووواريخ  تووووووووووم تطووووووووووووير نظووووووووووام للمراجعوووووووووووة الداخليوووووووووووة معتموووووووووود مووووووووووون مجلووووووووووس ال

وفقووووووووووووا لهووووووووووووذا النظووووووووووووام يووووووووووووتم تشووووووووووووكيل لجنووووووووووووة للمراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة سوووووووووووونويا بعوووووووووووود نهايووووووووووووة الفصوووووووووووول 

الدراسوووووووووو ى الثووووووووووانى وبعوووووووووود الانتهوووووووووواء موووووووووون توصوووووووووويف وتقووووووووووارير البوووووووووورامج واملقووووووووووررات، والتقريوووووووووور السوووووووووونوى 

للكليووووووة وذلوووووووك بقوووووورار مووووووون عميوووووود الكليوووووووة بالتشوووووواور موووووووع موووووودير وحووووووودة ضوووووومان الجوووووووودة وتقوووووووم لجنوووووووة 

راجعووووووووووووووة الداخليووووووووووووووة بدراسووووووووووووووة موووووووووووووودى تحقووووووووووووووق جميووووووووووووووع معووووووووووووووايير القوووووووووووووودرة املؤسسووووووووووووووية والفاعليووووووووووووووة امل

 :و تضح ذل  من ملخص نظام املراجعة الداخلية بالكلية التالىالتعليمية 

 أسس نظـام المراجـعـة الـداخـليـة والئحة تعكيل وعمل لجنة المراجعة الداخلية فى الكلية(: 2)قسم 
ى للجووووووووووووودة هووووووووووووو عنصوووووووووووور هووووووووووووام لضوووووووووووومان جووووووووووووودة التعلوووووووووووويم املتوووووووووووواح نظووووووووووووام املراجعووووووووووووة الووووووووووووداخل : 1-1

للطووووووووالب ومطابقووووووووة بوووووووورامج وشووووووووهادات الكليووووووووة للوووووووووائح والوووووووونظم التووووووووى أقرتهووووووووا الهيئووووووووة القوميووووووووة 

 .لضمان الجودة وإلاعتماد فى جمهورية مصر العربية
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تأخوووووووذ الكليوووووووة علوووووووى عاتقهوووووووا ضووووووومان جوووووووودة التعلووووووويم بهوووووووا ومطابقتوووووووه للووووووونظم واللووووووووائح وعليوووووووه  : 1-2

 .على الكلية اتخاذ ما يلزم لتأسيس الثقة فى برامجها وشهاداتها  فإن

ويمكووووووون أن يوووووووتم هوووووووذا عووووووون طريوووووووق عمووووووول لجوووووووان دوريوووووووة للمراجعوووووووة الداخليوووووووة بالكليوووووووة ونشووووووور تقريووووووور 

 .املراجعين ومناقشته داخل الكلية لتوضيح مواطن الضعف والقوة

الحووووووووووا ت يجوووووووووووز يووووووووووتم عموووووووووول لجنووووووووووة املراجعووووووووووة الداخليووووووووووة للجووووووووووودة كوووووووووول عووووووووووام، وفووووووووووى بعووووووووووض  : 1-3

لعميوووووووووود الكليووووووووووة بعوووووووووود استشووووووووووارة رئوووووووووويس وحوووووووووودة ضوووووووووومان الجووووووووووودة بالكليووووووووووة أن يطلووووووووووب عموووووووووول 

 .هذه اللجنة فى أى وقت مع تحديد مهام عملها

أهميووووووووووووة نظووووووووووووام املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة املقتوووووووووووورح للجووووووووووووودة فووووووووووووى الكليووووووووووووة ترجووووووووووووع إلووووووووووووى شووووووووووووفافيته  : 1-4

لنظووووووووووراء يكونووووووووووون موووووووووون وإعتموووووووووواده علووووووووووى مراجعووووووووووة املووووووووووراجعين النظووووووووووراء، وهووووووووووؤ ء املووووووووووراجعين ا

 .داخل وخارج الكلية

 :يركز نظام املراجعة الداخلى للجودة على : 0-5

العمليوووووووووات التوووووووووى تقووووووووووم بهوووووووووا الكليوووووووووة للتحسوووووووووين والحفوووووووووا  علوووووووووى جوووووووووودة خدموووووووووة  ( أ)

 .التعليم املقدمة ومدى التقدم فى ذلك

وجووووووووووووود كفوووووووووووواءات جيوووووووووووودة لفحوووووووووووو  مخرجووووووووووووات ألانشووووووووووووطة املتعلقووووووووووووة بووووووووووووالتعليم  ( ب)

 . دمة املجتمع بالكليةوالتعلم والبحث العلمى وخ

اسووووووووووتيفاء الكليووووووووووة ملتطلبووووووووووات واحتياجووووووووووات الهيئووووووووووة القوميووووووووووة لضوووووووووومان الجووووووووووودة  ( ت)

 .والاعتماد

يحووووووووووق لعميوووووووووود الكليووووووووووة بعوووووووووود استشووووووووووارة رئوووووووووويس وحوووووووووودة ضوووووووووومان الجووووووووووودة بالكليووووووووووة أن  : 1-6

أعوووووووووووووداد  –يزيووووووووووووود مووووووووووووون أعضووووووووووووواء لجنوووووووووووووة املراجعوووووووووووووة الداخليوووووووووووووة مووووووووووووون داخووووووووووووول الكليوووووووووووووة 

 .فترة عمل اللجنة –عات أعداد الاجتما –املحكمين الخارجين 

لجنوووووووووة املراجعوووووووووة الداخليوووووووووة تحووووووووودد بواسوووووووووطة عميووووووووود الكليوووووووووة بعووووووووود استشوووووووووارة رئووووووووويس  : 1-7

 :وحدة ضمان الجودة بالكلية   وتتكون اللجنة من 

لووووووه خبوووووورة فووووووى مجووووووال التوووووودريس وإلادارة وأيضووووووا ( أسووووووتاذ)عضووووووو هيئووووووة توووووودريس بالكليووووووة : رئوووووويس اللجنووووووة

 .لديه خبرة فى نظم الجودة وإلاعتماد
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( موووووووودرس –اسووووووووتاذ مسوووووووواعد  –أسووووووووتاذ )يكونوووووووووا أعضوووووووواء هيئووووووووة توووووووودريس بالكليووووووووة : مووووووووراجعين داخليووووووووين

 .ولديهم خبرة فى التدريس ويفضل من له خبرة فى نظم الجودة والاعتماد

لديوووووووه خبووووووورة واسوووووووعة وعريضوووووووة فوووووووى ( أسوووووووتاذ)عضوووووووو هيئوووووووة تووووووودريس مووووووون خوووووووارج الكليوووووووة : محكوووووووم خوووووووار ى

خبووووووورة إداريووووووووة بووووووونظم الجوووووووودة والاعتموووووووواد مجوووووووال التووووووودريس فوووووووى كليووووووووة منووووووواظرة،  ولديوووووووه 

، وتعطوووووووووى أولويوووووووووة ملووووووووون شوووووووووارك أو يشوووووووووارك وقوووووووووت تشوووووووووكيل لجنوووووووووة املراجعوووووووووة الداخليوووووووووة 

 .فى نشاطات الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

 .عضو من أعضاء وحدة ضمان الجودة بالكلية: سكرتير اللجنة

 للمووراجعين، وتشووتمل ولةبسووه الوثووائق جميووع توووافر موون التأكوود يجووب علووى الكليووة : 1-8

 :يلي ما على الوثائق هذه

واملقوووررات  البووورامج وتقريووور توصووويف علوووى الكليوووة مجلوووس اعتمووواد مسووتندات -1

  .وأنظمة الجودة املطبقة بالكلية

  .البرامج دليل كتيبات -2

 .الطالب دليل كتيبات -3

 (.كافية ستكون  عينة)للمتعلم  املساندة املواد -4

 يعادلهووا مووا أو والطووالب التوودريس هيئووةب الخاصووة الرياديووة اللجووان سووجالت -5

 .املاضية للسنة

 لوضوووع واللووووائح إلارشوووادات إلوووى باإلضوووافة الطوووالب عمووول تقيووويم ضووووابط -6

 .يعادلها ما  أو الدرجات

 مووع واملقوورر  ألاكوواديمي البرنووامج وعينووة املقّيمووة الطووالب أعمووال موون عينووات -7

 املراحل جميع تمثل أن الاعتبار في  ألاخذ

 .ألاقل على سنوات ثالث ملدة تحنيناملم لجان محاضر -8

 (.ينطبق ألامر كان إذا) سنوات ثالث آلخر الخارجيين املقّيمين تقارير -2

 .الطالب من الراجعة الرأي تغذية ملخصات  -10

 .الطالب مع أخرى  ارتباطات وأية املسح وعمليات الاستبيانات نتائج  -11

 هيئوووة وأعضووواء للمووووظفين التعيوووين، شووواملة والترقوووي التوظيوووف بيانوووات  -12

 .التدريس
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 قوووائم متضوومنة املعاونووة والهيئووة التوودريس هيئووة ألعضوواء الذاتيووة السووير  -13

 .والنشرات املؤتمرات في املقدمة وألاوراق املنشورة لألبحاث مختصرة

 .العهد حديثة املجتمعية املشاركة أنشطة مخرجات من أمثلة  -14

 . املعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء تنمية وبرامج تقارير  -15

 ألاموور كووان إذا)التنظيمووي  بالجهوواز والخاصووة والتشووريعية املهنيووة التقووارير  -16

 (ينطبق

بعوووووووووود تسوووووووووولم لجنووووووووووة املراجعووووووووووة الداخليووووووووووة  لتقريرالكليووووووووووة السوووووووووونوى وتوصوووووووووويف وتقريوووووووووور  : 1-2

البووووووورامج واملقوووووووررات، يقووووووووم  سوووووووكرتير اللجنوووووووة بتوجيوووووووه دعووووووووة لتنعقووووووود لجنوووووووة املراجعوووووووة 

لكوووووووووى يوووووووووتم توزيوووووووووع املهوووووووووام علوووووووووى أعضووووووووواء ( بووووووووودون وجوووووووووود املحكوووووووووم الخوووووووووار ى)الداخليوووووووووة 

اللجنوووووووووووة ، كموووووووووووا يوووووووووووتم إلاتفووووووووووواق علوووووووووووى الخطووووووووووووط العاموووووووووووة لالستفسوووووووووووارات، وفوووووووووووى هوووووووووووذا 

الاجتمووووووواع أيضوووووووا يتفوووووووق أعضووووووواء اللجنوووووووة موووووووع بعضوووووووهم الوووووووبعض علوووووووى وسوووووووائل إلاتصوووووووال 

 .بينهم كإستخدام الرسائل إلكترونية أو الهاتف أو أى وسيلة أخرى لالتصال

عوووووووة الداخليوووووووة يقووووووووم أعضووووووواء لجنوووووووة املراجعوووووووة الداخليوووووووة بكتابوووووووة أيوووووووام املراج/قبووووووول يووووووووم: 1-10

املعووووووووووووايير : التقووووووووووووارير الفرديووووووووووووة والجماعيووووووووووووة والتووووووووووووى تغطووووووووووووى تقيوووووووووووويمهم للعناصوووووووووووور التاليووووووووووووة

ألاكاديميوووووووووووة، جووووووووووووودة فووووووووووورص الووووووووووووتعلم، فعاليوووووووووووة إدارة الجووووووووووووودة والتحسوووووووووووين، ألابحوووووووووووواث 

جنووووووووووة وألانشووووووووووطة العلميووووووووووة ألاخوووووووووورى، و املشوووووووووواركة املجتمعيووووووووووة، ويسووووووووووتخدم أعضوووووووووواء الل

نموووووووووووواذج موووووووووووون  –قبوووووووووووول املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة )نموووووووووووواذج التقووووووووووووارير الفرديووووووووووووة والجماعيووووووووووووة 

وحوووووووووووودة إدارة مشووووووووووووروعات تطوووووووووووووير العلوووووووووووويم  –إبووووووووووووراهيم سووووووووووووعيد شووووووووووووحاته / د.إعووووووووووووداد أ

املرفقوووووووووووة ( QAAPمشوووووووووووروع توكيوووووووووود الجووووووووووودة والاعتموووووووووواد  –املرحلووووووووووة الثانيووووووووووة  –العووووووووووالى 

أنظدددددددددددر )معوووووووووووة بنهوووووووووووا بكتيوووووووووووب نظوووووووووووام املراجعوووووووووووة الداخليوووووووووووة الخووووووووووواص بكليوووووووووووة الزراعوووووووووووة جا

 (.املالح  املرفقة

متضوووووووووووومنة )أيووووووووووووام املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة تقوووووووووووووم لجنووووووووووووة املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة /فووووووووووووى يوووووووووووووم: 1-11

بعمووووووول لقووووووواءات موووووووع ممثلوووووووين مووووووون أعضووووووواء هيئوووووووة التووووووودريس وطوووووووالب ( املراجوووووووع الخوووووووار ى

مرحلووووووووووووة البكووووووووووووالوريوس والدراسووووووووووووات العليووووووووووووا وإلاداريووووووووووووين واملسووووووووووووتفيدين موووووووووووون خدموووووووووووووة 

للحصوووووووووول علوووووووووى معلوموووووووووات وتقييمهوووووووووا، وتوووووووووتم هوووووووووذه إلاجتماعوووووووووات الكليوووووووووة، والخوووووووووريجين 

وفقوووووووووووا للبروتوكوووووووووووو ت املرفقوووووووووووة بكتيوووووووووووب نظوووووووووووام املراجعوووووووووووة الداخليوووووووووووة الخووووووووووواص بكليوووووووووووة 

 .(أنظر املالح  املرفقة)الزراعة جامعة بنها 
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أيوووووووام املراجعوووووووة الداخليوووووووة يقووووووووم أعضووووووواء لجنوووووووة املراجعوووووووة الداخليوووووووة بكتابوووووووة /بعووووووود يووووووووم: 1-12

أيووووووووووام املراجعوووووووووة الداخليووووووووووة ، /تموووووووووادا علووووووووووى مشووووووووواهداتهم فووووووووووى يوووووووووومالتقوووووووووارير الفرديووووووووووة إع

توصوووووووووووووووياتهم فوووووووووووووووى  –اسوووووووووووووووتنباطاتهم  –وتتضووووووووووووووومن هوووووووووووووووذه التقاريرالفرديوووووووووووووووة  تحلووووووووووووووويالتهم 

بوووووووووووووورامج دراسووووووووووووووية  –موووووووووووووووارد بشوووووووووووووورية  –إلادارة  –رسووووووووووووووالة الكليووووووووووووووة : النقوووووووووووووواط التاليووووووووووووووة

ألابحوووووووووواث وأنشووووووووووطة  –كفوووووووووواءة إلادارة  –كفوووووووووواءة فوووووووووورص التعلوووووووووويم  –معووووووووووايير أكاديميووووووووووة 

الخطووووووووووط التنفيذيووووووووووة، وبعوووووووووود ذلووووووووووك  –خوووووووووودمات املجتمووووووووووع والبيئووووووووووة  –لكليووووووووووة ألاخوووووووووورى ا

 .  يقوم أعضاء اللجنة بكتابة التقرير النها ى الجماعى فى وجود املراجع الخار ى

بعوووووووووووود )ويقووووووووووووم أعضووووووووووواء اللجنووووووووووووة بإسوووووووووووتخدام نموووووووووووواذج التقوووووووووووارير الفرديووووووووووووة والجماعيوووووووووووة 

وحووووووووووودة  –عيد شووووووووووحاته إبووووووووووراهيم سوووووووووو/ د.نموووووووووواذج موووووووووون إعوووووووووووداد أ -املراجعووووووووووة الداخليووووووووووة 

مشووووووووووووووروع توكيوووووووووووووود  –املرحلووووووووووووووة الثانيوووووووووووووة  –إدارة مشوووووووووووووروعات تطوووووووووووووووير العلووووووووووووويم العووووووووووووووالى 

املرفقووووووووووووة بكتيووووووووووووب نظووووووووووووام املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة الخوووووووووووواص ( QAAPالجووووووووووووودة والاعتموووووووووووواد 

 (.أنظر املالح  املرفقة)جامعة بنها  -بكلية الزراعة 

اللجنووووووووووة يقوووووووووووم بإرسووووووووووال  سووووووووووكرتير : أسووووووووووابيع موووووووووون إنتهوووووووووواء املراجعووووووووووة الداخليووووووووووة  4خووووووووووالل : 1-13

مسووووووووووووووودة التقريوووووووووووووور النهووووووووووووووا ى وامللخوووووووووووووو  إلووووووووووووووى عميوووووووووووووود الكليووووووووووووووة لتصووووووووووووووحيح أى خطووووووووووووووأ أو 

إسووووووووووووووتنتاج، وللكليووووووووووووووة فتوووووووووووووورة أسووووووووووووووبوعان إلفووووووووووووووادة اللجنووووووووووووووة بمووووووووووووووا تووووووووووووووراه موووووووووووووون وقووووووووووووووا ع أو 

 .استنتاجات خاطئة فى التقرير النها ى

هائيوووووووووة تقووووووووودم اللجنوووووووووة النسوووووووووخة الن: أسوووووووووابيع مووووووووون إنتهووووووووواء املراجعوووووووووة الداخليوووووووووة  8خوووووووووالل : 1-14

موووووووووون تقريوووووووووور اللجنووووووووووة النهووووووووووا ى وامللخوووووووووو  إلووووووووووى عميوووووووووود الكليووووووووووة ورئوووووووووويس وحوووووووووودة ضوووووووووومان 

 .الجودة بالكلية

أسووووووووووووابيع لعموووووووووووول خطووووووووووووة تنفيذيووووووووووووة اسووووووووووووتجابة للتقريوووووووووووور النهووووووووووووا ى لجنووووووووووووة  4للكليووووووووووووة فتوووووووووووورة : 1-15

املراجعوووووووة والتقيووووووويم الوووووووداخلى وتهووووووودف الخطوووووووة التنفيذيوووووووة إلوووووووى الحفوووووووا  علوووووووى موووووووواطن 

ذه الفتووووووورة تقووووووودم وحووووووودة ضووووووومان الجوووووووودة بالكليوووووووة القووووووووة وعوووووووالج الضوووووووعف، وبنهايوووووووة هووووووو

 .مقترح الخطة إلى مجلس الكلية  عتمادها

سوووووووووكرتير اللجنوووووووووة يقووووووووووم بفحووووووووو  مووووووووودى اكتموووووووووال الخطوووووووووة التنفيذيوووووووووة ويقووووووووووم برفوووووووووع أى : 1-16

أسووووووووووووئلة أو اسووووووووووووتفهامات موووووووووووون قبوووووووووووول لجنووووووووووووة املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة إلووووووووووووى عميوووووووووووود الكليووووووووووووة 

 .وإلادارة العليا للكلية
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لجووووووووووودة والاعتموووووووووواد بالكليووووووووووة يمكوووووووووون أن تقبوووووووووول تقريوووووووووور اللجنووووووووووة كليووووووووووا أو وحوووووووووودة ضوووووووووومان ا: 1-17

 .جزئيا ويمكن لها إن تطلب إجراء عملية مراجعة لهذا التقرير النها ى

يمكوووووووون أن يوووووووونق  أو يزيوووووووود علووووووووى )شووووووووهر موووووووون إقوووووووورار الخطووووووووة التنفيذيووووووووة  12بعوووووووود موووووووورور : 1-18

إلووووووووى يقوووووووووم رئوووووووويس وحوووووووودة ضوووووووومان الجووووووووودة بالكليووووووووة بتقووووووووديم تقريوووووووور ( حسووووووووب الظووووووووروف

عميووووووود الكليوووووووة لرفعوووووووه ملجلوووووووس الكليوووووووة يوضوووووووح لوووووووه مووووووودى التقووووووودم الحوووووووادث فوووووووى تطبيوووووووق 

 .الخطة التنفيذية

أعضووووووووووواء لجنوووووووووووة املراجعوووووووووووة الداخليوووووووووووة يقوموووووووووووون بتقيووووووووووويم : سووووووووووورية الوثوووووووووووائق واملحادثوووووووووووات: 1-12

جميوووووووع املسووووووووتندات املقدمووووووووة مووووووون الكليووووووووة، وجميووووووووع املناقشوووووووات واملالحظووووووووات التووووووووى تووووووووتم 

ة املراجعووووووووة الداخليووووووووة قبوووووووول تسووووووووليم التقريوووووووور النهووووووووا ى فووووووووى الاجتماعووووووووات الخاصووووووووة بلجنوووووووو

 .للكلية فى سرية تامة ويسرى هذا على اللجنة والكلية

تقريووووووور املحكوووووووم الخوووووووار ى يكوووووووون متووووووواح فقوووووووط للموووووووراجعين الوووووووداخليين وغيووووووور متووووووواح ألى           

فوووووووووورد آخوووووووووور ليطلووووووووووع عليووووووووووه باسووووووووووتثناء عميوووووووووود الكليووووووووووة ورئوووووووووويس وحوووووووووودة ضوووووووووومان الجووووووووووودة 

 . بالكلية

تشوووووووووووووووكيل لجنوووووووووووووووة املراجعوووووووووووووووة )أدوار ومسوووووووووووووووئوليات لجنوووووووووووووووة املراجعوووووووووووووووة الداخليوووووووووووووووة  (:2)قسوووووووووووووووم 

 (:الداخلية

لجنووووووووووووة املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة للكليووووووووووووة يووووووووووووتم تحديوووووووووووودها بواسووووووووووووطة عميوووووووووووود الكليووووووووووووة بعوووووووووووود : 2-1

 :استشارة رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية

 رئيس اللجنة: أو 

  خبوووووووووووورة   لديووووووووووووه( أسووووووووووووتاذ دكتووووووووووووور )عضووووووووووووو هيئووووووووووووة توووووووووووودريس بالكليووووووووووووة : شووووووووووووروط الاختيووووووووووووار

 .واسعة فى مجا ت التدريس  والادارة  و نظم الجودة و الاعتماد 

  با ضوووووووافة الوووووووى مشووووووواركته املحكموووووووين فوووووووى واجبووووووواتهم التوووووووى يقوموووووووون بهوووووووا، فوووووووإن : مهاموووووووه

 :له مهام إضافية يمكن تلخيصها فى آلاتى

قيوووووووووووووووادة عمووووووووووووووول لجنوووووووووووووووة املراجعوووووووووووووووة الداخليوووووووووووووووة  و توزيوووووووووووووووع مهوووووووووووووووام محوووووووووووووووددة علوووووووووووووووى  •

 . املراجعين الداخليين

 :املتعلقة باللقاءات مع* ترتيب إلاجراءت والبروتوكالت  •
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 طالب مرحلة البكالوريوس  -

 طالب الدراسات العليا -

 أعضاء هيئة التدريس                                    -

 املستفيدين -

 الجهاز إلادارى  -

 –بروتوكووووووووو ت تووووووووم وضووووووووعها عوووووووون طريووووووووق وحوووووووودة إدارة مشووووووووروعات تطوووووووووير التعلوووووووويم العووووووووالى *   

إبوووووووووووووراهيم / د.إعوووووووووووووداد أ – QAAPمشوووووووووووووروع توكيووووووووووووود الجوووووووووووووودة والاعتمووووووووووووواد  –حلوووووووووووووة الثانيوووووووووووووة املر 

 . سعيد شحاته

 املراجعين الداخليين: ثانيا

 املراجعين الداخليين   شروط اختيار: 

ممووووووون ( مووووووودرس -أسوووووووتاذ مسووووووواعد  -أسوووووووتاذ دكتوووووووور )أعضووووووواء هيئوووووووة تووووووودريس بالكليوووووووة  - 

 .      عتماد لديهم خبرة بالتدريس و خبرة فى نظم الجودة و الا 

 مهام املراجعين الداخليين:  

  Faculty Annual Self-Evaluation Report (FAR)دراسوووووة و تحليووووول الوووووو   •

 Templateيوجووووووووووود  )الوووووووووووذى تقدموووووووووووه الكليوووووووووووة عووووووووووون النقووووووووووواط املطلووووووووووووب مراجعتهوووووووووووا 

 (.وضعته هيئة ضمان الجودة

 :(FAR)دراسة مرفقات الو  •

 توصيف البرامج واملقررات - 

 مج واملقرراتتقرير البرا - 

                    (فردى وجماعى)كتابة تقارير ما قبل املراجعة الداخلية 

                    (فردى وجماعى)كتابة تقارير أثناء املراجعة الداخلية 

                    (فردى وجماعى)كتابة تقارير بعد املراجعة الداخلية 
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 سكرتير اللجنة: ثالثا

 عضو من أعضاء وحدة ضمان الجودة بالكلية: ارهشروط اختي 

  مهامه: 

الاتصووووووووووال والتنسوووووووووويق مووووووووووع رئوووووووووويس لجنووووووووووة ااملراجعووووووووووة الداخليووووووووووة و رئوووووووووويس وحوووووووووودة  •

ضوووووووووومان الجووووووووووودة بالكليووووووووووة و عميوووووووووود الكليووووووووووة خووووووووووالل عمليووووووووووة املراجعووووووووووة الداخليووووووووووة 

 لتسهيل و تيسير القيام بعملية املراجعة 

 :إلاعداد للقاءات  •

 طالب مرحلة البكالوريوس  -

 طالب الدراسات العليا -

 أعضاء هيئة التدريس                                       -

 املستفيدين -

 الجهاز إلادارى  -

وتوووووووووووتم هوووووووووووذه اللقووووووووووواءات وفقوووووووووووا لبروتوكوووووووووووو ت محوووووووووووددة توووووووووووم وضوووووووووووعها عووووووووووون طريوووووووووووق 

 –املرحلووووووووووووووووووة الثانيووووووووووووووووووة  –وحوووووووووووووووووودة إدارة مشووووووووووووووووووروعات تطوووووووووووووووووووير التعلوووووووووووووووووويم العووووووووووووووووووالى 

إبووووووووووووووراهيم سووووووووووووووعد / د.إعووووووووووووووداد أ – QAAPمشووووووووووووووروع توكيوووووووووووووود الجووووووووووووووودة وإلاعتموووووووووووووواد 

 .شحاتة

املوووووووووووووووزارع  -الكوووووووووووووووونترو ت  -قاعوووووووووووووووات التووووووووووووووودريس واملعامووووووووووووووول  :   إلاعوووووووووووووووداد لزيوووووووووووووووارات  •

قاعووووووووووات  -املكتبووووووووووة  -الوحوووووووووودات ذات الطووووووووووابع الخوووووووووواص  -التعليميووووووووووة وإلانتاجيووووووووووة 

 .إلخ...إلانترنت 

 املراجع الخارجى: رابعا

عتمووووووووواد علوووووووووى املسوووووووووتوى املراجووووووووع الخوووووووووار ى هوووووووووو ممووووووووارس فعوووووووووال لنظوووووووووام الجووووووووودة والا   -1

القوووووووومى ولديوووووووه خبووووووورة واسوووووووعة وعريضوووووووة بالتووووووودريس ويوووووووتم تعينوووووووه مووووووون قبووووووول عميووووووود 

 .الكلية بعد استشارة رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية
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موووووووووووراجعين خوووووووووووارجيين لعميووووووووووود  3رئووووووووووويس وحووووووووووودة ضووووووووووومان الجوووووووووووودة بالكليوووووووووووة يرشوووووووووووح   -2

ى الكليوووووووووة مووووووووون كليوووووووووات منووووووووواظرة للكليوووووووووة فوووووووووى جامعوووووووووات أخووووووووورى ولوووووووووديهم القووووووووودرة علوووووووووو

ويقوووووووووم عميووووووود الكليووووووووة . عمووووووول تقيووووووويم مسووووووووتقل للنقووووووواط الخاضووووووووعة لتقيووووووويم اللجنوووووووة

باختيوووووووووار واحووووووووود مووووووووونهم وفوووووووووى بعوووووووووض الحوووووووووا ت الاسوووووووووتثنائية يمكووووووووون الاسوووووووووتعانة بوووووووووأكثر 

 . من مراجع خار ى

 :شروط اختيار املراجع الخار ى  -3

  خبوووووورة واسوووووووعة وعريضوووووووة فووووووى مجوووووووال التووووووودريس فوووووووى جامعووووووة مووووووون جامعوووووووات مصووووووور

 (.أستاذ)

 ة تدريس فى كلية مناظرة للكليةعضو هيئ. 

  معرفوووووووووووة باملتطلبوووووووووووات القياسوووووووووووية املتوقوووووووووووع تحقيقهوووووووووووا مووووووووووون الطوووووووووووالب الدارسوووووووووووين

 .تحت البرامج التعليمية املختلفة بالكلية

 لديه خبرة إدارية بنظم الجودة وإلاعتماد. 

 و  يتم اختيار املراجع الخار ى الذى ينطبق عليه أحد هذه الحا ت: 

 .أعوام سابقة 10يس فى الكلية خالل الو إذا كان عضو هيئة تدر  -

 .لديه تعارض فى املصالح -

يوووووووتم دفوووووووع نفقوووووووات ومصوووووووروفات للمراجوووووووع الخوووووووار ى مقابووووووول اشوووووووتراكه وأنشوووووووطته فوووووووى   -4

 .لجنة املراجعة الداخلية 

املراجووووووووووع الخووووووووووار ى   يعاموووووووووول  كمراجووووووووووع داخلووووووووووى ولكنووووووووووه يسوووووووووواهم فووووووووووى الاجتماعووووووووووات   -5

أيوووووووووام املراجعوووووووووة الداخليوووووووووة /هايوووووووووة يوووووووووومواملناقشوووووووووات ويعطوووووووووى تقريووووووووور ملخووووووووو  عنووووووووود ن

و يمكووووووووووووون .  ملسووووووووووووواعدة اللجنوووووووووووووة فوووووووووووووى إعوووووووووووووداد تقريووووووووووووور ااملراجعوووووووووووووة الداخليوووووووووووووة النهوووووووووووووا ى

للمراجوووووووع الخوووووووار ى أن يطلوووووووب إرسوووووووال نسوووووووخة مووووووون تقريوووووووره إلوووووووى عميووووووود الكليوووووووة كموووووووا 

يحووووووووق للمراجوووووووووع الخوووووووووار ى أن يرفوووووووووع لعميووووووووود الكليوووووووووة أى مشوووووووووكلة جديوووووووووة توووووووووؤثر علوووووووووى 

 .ن الكليةاملعايير ألاكاديمية املقدمة م
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تحديوووووووووود أوجووووووووووه توووووووووودخل املراجووووووووووع الخووووووووووار ى فووووووووووى لجنووووووووووة املراجعووووووووووة  الداخليووووووووووة يكووووووووووون   -6

بنووووووواء علوووووووى  موووووووا يتفوووووووق عليوووووووه  بوووووووين رئووووووويس وحووووووودة ضووووووومان الجوووووووودة بالكليوووووووة، ورئووووووويس 

 .لجنة املراجعة  الداخلية، املراجع الخار ى

يقوووووووووووووم سووووووووووووكرتير اللجنووووووووووووة بإعطوووووووووووواء املراجووووووووووووع الخووووووووووووار ى املسووووووووووووتندات الالزمووووووووووووة قبوووووووووووول   -7

 .أيام املراجعة الداخلية بوقت كافى/يوم

 :أدوار ومسئوليات وحدة ضمان الجودة بالكلية وعميد الكلية(: 2)قسم 

 :وحدة ضمان الجودة بالكلية تقوم بالتالى: 2-0

  تحديوووووووووود القواعوووووووووود والبروتوكووووووووووو ت املختلفووووووووووة التووووووووووى تعموووووووووول وفقووووووووووا لهووووووووووا لجنووووووووووة

 .املراجعة الداخلية

 الداخلية تقوم بإستالم تقرير لجنة املراجعة. 

  تقتووووووورح الخطوووووووة التنفيذيوووووووة التوووووووى تلوووووووى عمليوووووووة اسوووووووتالم التقريووووووور النهوووووووا ى للجنوووووووة

 .املراجعة الداخلية

 تقدم مقترح الخطة التنفذية إلى مجلس الكلية. 

  تحديوووووووووووووووووود موووووووووووووووووودى السووووووووووووووووووماح بنشوووووووووووووووووور تقووووووووووووووووووارير لجنووووووووووووووووووة املراجعووووووووووووووووووة الداخليووووووووووووووووووة

 .وملخصاتها

 ق تقووووووووودم تقريووووووووور ملجلوووووووووس الكليوووووووووة يوضوووووووووح مووووووووودى التقووووووووودم الحوووووووووادث فوووووووووى تطبيووووووووو

 .شهر من اقرارها 12الخطة التنفيذية بعد حوالى 

 :عميد الكلية يقوم بالتالى: 2-2

  تحديوووووووووووود واختيووووووووووووار أعضوووووووووووواء لجنووووووووووووة املراجعووووووووووووة الداخليووووووووووووة متضوووووووووووومنة املراجووووووووووووع

 .الخار ى بعد إستشارة رئيس وحدة ضمان الجودة

  يقوووووووووووووم بإرفوووووووووووواق خطوووووووووووواب مووووووووووووع تقريوووووووووووور الكليووووووووووووة السوووووووووووونوى وتوصوووووووووووويف وتقريوووووووووووور

أيووووووووووووووام /جنووووووووووووووة املراجعووووووووووووووة الداخليووووووووووووووة قبوووووووووووووول يووووووووووووووومالبوووووووووووووورامج واملقووووووووووووووررات إلووووووووووووووى ل

 .املراجعة الداخلية
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  يسووووووووتلم نسووووووووخة موووووووون كوووووووول التقووووووووارير التووووووووى تقوووووووودمها لجنووووووووة املراجعووووووووة الداخليووووووووة

 .والتأكد من الحقائق الواردة بهذة التقارير

  يوافووووووووووووق علووووووووووووى الخطووووووووووووة التنفذيووووووووووووة املقترحووووووووووووة موووووووووووون وحوووووووووووودة ضوووووووووووومان الجووووووووووووودة

 .مجلس الكلية استجابة للجنة املراجعة الداخلية قبل عرضها على

 (:البرامج)لجنة تطو ر املناهج  -ج

ملرحلتوووووووووووووى ( البووووووووووووورامج)قاموووووووووووووت وحووووووووووووودة ضووووووووووووومان الجوووووووووووووودة بتكووووووووووووووين لجنتوووووووووووووان لتطووووووووووووووير املنوووووووووووووا   

البكوووووووالوريوس والدراسووووووووات العليووووووووا، وبنووووووواء علووووووووى الالئحووووووووة التنفيذيوووووووة لوحوووووووودة ضوووووووومان الجووووووووودة 

راسوووووووووات العليوووووووووا سوووووووووواء ملرحلوووووووووة البكوووووووووالوريوس أو مرحلوووووووووة الد( البووووووووورامج)تقووووووووووم لجنوووووووووة املنوووووووووا   

بمراجعوووووووووة دوريوووووووووة للمنوووووووووا   وتطويرهوووووووووا طبقوووووووووا للمسوووووووووتجدات سوووووووووواء موووووووووا يتعلوووووووووق بالكتشوووووووووافات 

 .العلمية الحديثة أو متطلبات سوق العمل

 أساليب و نتائج التقويم ٨/١/١
تووووووووتلخ  اهميووووووووة عواموووووووول نجوووووووواح عمليووووووووة التقووووووووويم ألاكوووووووواديمى فووووووووى تحقيووووووووق أعلووووووووى معووووووووايير الجووووووووودة فووووووووى 

 :التعليم العالى فيما يلى

راك أهميووووووووووووووة التقووووووووووووووويم و الالتووووووووووووووزام بهووووووووووووووا موووووووووووووون قبوووووووووووووول جميووووووووووووووع املسووووووووووووووئولين و املعنيووووووووووووووين فووووووووووووووى إد -1

 .املؤسسة التعليمية

 .تحديد رسالة و أهداف واضحة للمؤسسة التعليمية -2

 .تحديد مخرجات تعليمية للبرنامج و ربطها بأهدافه و رسالته -3

 ( 8فت / 1مرفق )و لتحقيق تلك ألاهداف تم تشكيل قسم التقويم و التحليل إلاحصا ى 

 ممارسات النظام الداخلى للجودة ٨/١/٢
يوجوووووووود بالكليووووووووة وحوووووووودة لضوووووووومان الجووووووووودة تشوووووووورف علووووووووى الجوانووووووووب املختلفووووووووة للنظووووووووام الووووووووداخلى 

للجوووووووووودة الوووووووووذى توووووووووم إنشووووووووواؤه بالكليوووووووووة، وتتأكوووووووووود وحووووووووودة ضووووووووومان الجوووووووووودة مووووووووون مووووووووودى اسووووووووووتيفاء 

قوووووووووووووودرة املعووووووووووووووايير التووووووووووووووى أقرتهووووووووووووووا الهيئووووووووووووووة القوميووووووووووووووة لضوووووووووووووومان الجووووووووووووووودة واملتعلقووووووووووووووة بكوووووووووووووول موووووووووووووون ال

املؤسسوووووووووية والفاعليوووووووووة التعليميوووووووووة ويوووووووووتم ذلوووووووووك مووووووووون خوووووووووالل اللجوووووووووان التوووووووووى توووووووووم إنشووووووووواؤها علوووووووووى 

 :النحو التالى
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 جلنة املتابعة والتسيري -١

 :دراسة وتحليل* 

 .تقارير جميع اللجان املشكلة لتنفيذ املشروع -

 تقارير املراجعين الداخليين والخارجيين -

 تقييم الطالب للمقررات -

 دريس ومعاونيهم وإلاداريين آراء أعضاء هيئة الت -

املشاركة فى إعداد وكتابة التقارير الربع سنوية والسنوية طبقا ملتطلبات الهيئة * 

 .القومية لضمان الجودة

  peer reviewersإلاعداد لزيارات املراجعين * 

وضع نتائج الدراسات والتحاليل فى صورة يستفاد بها فى وضع الخطط التنفيذية املستقبلية 

 .نوية لتطوير البرامج التعليمية املختلفة وتطوير الكلية بصفة عامةالس

 جلنة التخطيط األسرتاتيجى -٢

تحديد الاحتياجات التى يتطل ها تطوير التعليم والتعلم والبحث العلمى وخدمة  * 

 .املجتمع فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا

تراتيجية ووضع سياسة وآلية لضمان صياغة رؤية ورسالة الكلية وأهدافها الاس * 

 .التحديث املستمر لهذه العناصر وفقا ملا تتطلبه املتغيرات املحيطة

 .تحديد السياسات وآلاليات التى تؤدى إلى تحقيق ألاهداف الاستراتيجية للكلية * 

وضع خطة استراتيجية للكلية لتطوير جميع عناصر التعليم والتعلم والبحث العلمى  * 

ملجتمع فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ووضع السياسات وخدمة ا

 .وآلاليات التى تضمن استمرارية التطوير والتحسين 

 جلنة توصيف وتقرير الربامج ملرحلة البكالوريوس -٣

متابعة إعداد مواصفات وتقاريرالبرامج التعليمية املختلفة بالكلية طبقا ملتطلبات  * 

 .ن الجودةالهيئة القومية لضما
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البرامج التى  مواصفات وتقارير املختلفة على ألاقسام مجالس التأكد من موافقة * 

 .تدرس بها

 :القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض * 

التى  ألاكاديمية املعايير وتطبيق بتعريف التأكد من أن كل برنامج تعليمى يقوم -1

  .مع رسالة الكلية يتماش ى يتبعها بما

من عمل مقارنة دقيقة بين املعايير ألاكاديمية التى يتبعها البرنامج وبين التأكد  -2

أو  NARSاملعايير ألاكاديمية املرجعية التى أختارها كل برنامج سواء كانت قومية 

 (.برنامج مماثل فى جامعة عاملية)عاملية 

 

 جلنة توصيف وتقرير الربامج ملرحلة الدراسات العليا -٤

اصفات وتقارير برامج الدراسات العليا املختلفة بالكلية طبقا متابعة إعداد مو  * 

 .ملتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة

برامج الدراسات  مواصفات وتقارير املختلفة على ألاقسام مجالس التأكد من موافقة * 

 .العليا التى تدرس بها

 :القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض * 

التى  ألاكاديمية املعايير وتطبيق بتعريف مج تعليمى يقومالتأكد من أن كل برنا -1

  .مع رسالة الكلية يتماش ى يتبعها بما

التأكد من عمل مقارنة دقيقة بين املعايير ألاكاديمية التى يتبعها كل برنامج وبين  -2

معايير برنامج مماثل فى (املعايير ألاكاديمية املرجعية التى يختارها كل برنامج 

 (.ل أن تكون جامعة عامليةجامعة يفض

 جلنة توصيف وتقرير املقررات ملرحلة البكالوريوس -٥

 .متابعة إعداد مواصفات املقرر طبقا ملتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة * 

املقدددررات التدددى تددددرس بدددالبرامج  مواصدددفات علدددى ألاقسدددام مجدددالس التأكدددد مدددن موافقدددة * 

 .املختلفة
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 قررات ملرحلة الدراسات العلياجلنة توصيف وتقرير امل -٦

متابعوووووووووووووة إعوووووووووووووداد توصووووووووووووويف وتقريووووووووووووور املقوووووووووووووررات طبقوووووووووووووا ملتطلبوووووووووووووات الهيئوووووووووووووة القوميوووووووووووووة  * 

 .لضمان الجودة

 كوول منسووق/محاضوور يقوووم أن يجووب دراسوو ي ، كوول فصوول نهايووة التأكوود موون أنووه فووي * 

 .القسم رئيس إلى تقرير املقرر  بتقديم مقرر 

 :القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض * 

 ملووف" مقوورر  لكووول بملووف يحووتفظ( قسوووم علمووى)التأكوود موون أن كووول برنووامج تعليمووى  -1 

 على يحتوي  بحيث "املقرر 

 املقرر  مواصفات - 

 سابقة امتحانات أوراق من نماذج - 

 للمقرر  الطالبي التقويم نتائج - 

  فيه الناجحين والراسبين وكذلك املقرر  عن املنقطعين للطالب املئوية النسب - 

 صلة ذات أخرى  علوماتم أي - 

 الوووذي يقووووم للمحاضووور إحوووداهما املقووورر، ملوووف مووون نسوووختين التأكووود مووون وجوووود -2 

 فووي يسوواعد فهووذا البرنووامج، منسووق أو القسووم لوورئيس وألاخوورى  املقوورر  بتوودريس

 .متابعة ألاداء

 ملرحلة البكالوريوس( الربامج)جلنة تطوير املناهج  -٧

مها البوووووووورامج التعليميووووووووة املختلفووووووووة ملرحلووووووووة القيووووووووام بعموووووووول دراسووووووووة للمنووووووووا   التووووووووى تقوووووووود * 

 :البكالوريوس بالكلية كل على حدى لتحديد 

موووووووووودى مالئمووووووووووة نسووووووووووب املقووووووووووررات الخاصووووووووووة بالتخصوووووووووو  ، والعلوووووووووووم ألاساسووووووووووية،   - 

واللغووووووووووووووووووة، والحاسوووووووووووووووووووب آلالوووووووووووووووووووى، والتووووووووووووووووووودريب العملوووووووووووووووووووى ، والعلووووووووووووووووووووم ألاجتماعيوووووووووووووووووووة 

 .وألانسانية لتحقيق أهداف هذه البرامج

 .ررات ألالكترونيةعدد ونسبة املق  - 
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موووووووووووووودى مالئمووووووووووووووة املهووووووووووووووارات التووووووووووووووى يكتسوووووووووووووو ها الطالووووووووووووووب أثنوووووووووووووواء دراسووووووووووووووته بووووووووووووووالبرامج   - 

 .التعليمية املختلفة بالكلية ملا يتطلبه سوق العمل من مهارات

وضوووووووع تصوووووووور لتطووووووووير  ئحوووووووة الكليوووووووة لتطبيوووووووق نظوووووووام السووووووواعات املعتمووووووودة ولتيوووووووجيع  * 

فوووووووى البووووووورامج  e-learningى         والوووووووتعلم ألاكترونووووووو self learningالوووووووتعلم الوووووووذاتى 

التعليميووووووووووووة املختلفوووووووووووووة وإكسووووووووووووواب الطالووووووووووووب املهوووووووووووووارات التوووووووووووووى يتطل هووووووووووووا سووووووووووووووق العمووووووووووووول 

 .ومتغيرات العصر

 ملرحلة الدراسات العليا( الربامج)جلنة تطوير املناهج  -٨

القيووووووووام بعموووووووول دراسووووووووة للمنووووووووا   التووووووووى تقوووووووودمها البوووووووورامج التعليميووووووووة املختلفووووووووة ملرحلووووووووة  * 

بالكليوووووووووووووة كووووووووووووول علوووووووووووووى حووووووووووووودى ( دكتووووووووووووووراه –ماجسوووووووووووووتير  -دبلووووووووووووووم )يوووووووووووووا الدراسوووووووووووووات العل

 : لتحديد 

مووووووووووودى مالئموووووووووووة نسوووووووووووب املقوووووووووووررات الخاصوووووووووووة بالتخصووووووووووو  ، واللغوووووووووووة، والحاسوووووووووووب   - 

 .آلالى، والتدريب العملى لتحقيق أهداف هذه البرامج

 .عدد ونسبة املقررات ألالكترونية  - 

العليووووووووا أثنوووووووواء دراسووووووووته  موووووووودى مالئمووووووووة املهووووووووارات التووووووووى يكتسوووووووو ها طالووووووووب الدراسووووووووات  - 

 –ماجسووووووووتير  -دبلوووووووووم )بووووووووالبرامج التعليميووووووووة املختلفووووووووة ملرحلووووووووة الدراسووووووووات العليووووووووا 

 .بالكلية ملا تتطلبه وظائفهم املهنية بجهات عملهم من مهارات( دكتوراه

 جلنة متابعة أعمال األمتحانات -9

 :متابعة تطبيق معايير الجودة املعروفة بهذا الخصوص * 

 .كانمواصفات امل - 

 .نظام وضع ألاسئلة - 

 .نماذج ألاجابة - 

  .نظام التصحيح - 

 .نظام حفظ املستندات - 

 .مناسبة جداول ألامتحانات - 
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 .أعالن النتائج  - 

 .التعامل مع شكاوى الطالب الخاصه باإلمتحانات - 

 جلنة مصادر التعليم ودعم الطالب -١1

دد الكتووووووووووووووب واملراجووووووووووووووع عوووووووووووووو) عموووووووووووووول دراسووووووووووووووات علووووووووووووووى الوضووووووووووووووع الحووووووووووووووالى للمكتبووووووووووووووة  * 

مواعيووووووووووود  –أمكانيوووووووووووة البحوووووووووووث إلالكترونوووووووووووى عووووووووووون الكتوووووووووووب واملراجوووووووووووع  –الحديثوووووووووووة 

أمكانيوووووووة التصووووووووير  –تووووووووفر أخصوووووووائيين فوووووووى املكتبوووووووات  –نسوووووووبة التوووووووردد  –العمووووووول 

 .(وسائل ألامان –التهوية  –إلاضاءة  –الساحة  –

 توووووووووووووفر النمووووووووووووواذج) عموووووووووووول دراسووووووووووووات علوووووووووووووى الوضووووووووووووع الحووووووووووووالى للموووووووووووووزارع التعليميووووووووووووة  *  

 .(توفر الفنيين  –نسبة التردد  –توفر خرائط إرشادية  –التعليمية 

تووووووووفر وسوووووووائل تووووووودريس ) عمووووووول دراسوووووووات علوووووووى الوضوووووووع الحوووووووالى لقاعوووووووات التووووووودريس  *  

 .(ألاثاث  –التهوية  –املساحة  –إلاضاءة  –حديثة 

التهويوووووووة  –املسووووووواحة  –ألاضووووووواءة )عمووووووول دراسوووووووات علوووووووى الوضوووووووع الحوووووووالى للمعامووووووول  * 

تووووووووووووفر الفنيوووووووووووين  –تووووووووووووفر ألاجهوووووووووووزة الحديثوووووووووووة والكيماويوووووووووووات  –موووووووووووان وسوووووووووووائل ألا  –

إمكانيووووووووووووووة عموووووووووووووول  –وجووووووووووووووود إرشووووووووووووووادات معلنووووووووووووووة ملواجهووووووووووووووة الكوووووووووووووووارث  –املوووووووووووووودربين 

 .(ابحاث خاصة بالتعلم الذاتى

رفووووووووووووووووووع التقووووووووووووووووووارير الخاصووووووووووووووووووة بالدراسووووووووووووووووووات املختلفووووووووووووووووووة إلووووووووووووووووووى لجووووووووووووووووووان التخطوووووووووووووووووويط  *  

 .ألاستراتيجى واملتابعة الداخلية وتطوير املنا  

 

 :مل دراسات على الوضع الحالى بخصوص ع *  

تكوووووووووون  Internet سوووووووووتخدام شوووووووووبكة الوووووووووو ( أو عووووووووودة قاعوووووووووات)إنشووووووووواء قاعوووووووووة عاموووووووووة   -

 .متاحة للطلبة وألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

فوووووووووووووووى ألاقسووووووووووووووووام العلميوووووووووووووووة  Internetتووووووووووووووووفير إمكانيوووووووووووووووة الووووووووووووووودخول علوووووووووووووووى شوووووووووووووووبكة الوووووووووووووووو  -

 .املختلفة
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نوووووووووادى التكنولوجيوووووووووا بالكليوووووووووة للطلبوووووووووة  تفعيووووووووول الخووووووووودمات التوووووووووى يمكووووووووون أن يقووووووووودمها -

 .وألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأفراد املجتمع

تفعيووووووووول الاسوووووووووتفادة مووووووووون املشوووووووووروع القوووووووووومى الخووووووووواص بإعوووووووووداد املقوووووووووررات إلكترونيوووووووووا  -

 .حتى يتسنى تجهيز أكبر عدد ممكن من املقررات إلكترونيا

والووووووووووتعلم  Self Learningالتقيوووووووووويم املسووووووووووتمر لوضووووووووووع ومعوقووووووووووات الووووووووووتعلم الووووووووووذاتى  * 

 .فى البرامج التعليمية املختلفة e-learningألاكترونى 

 جلنة خدمة اجملتمع -١١

عمووووووول قاعووووووودة بيانوووووووات وافيوووووووة خاصوووووووة بكووووووول موووووووا يتعلوووووووق بالخووووووودمات التوووووووى تقوووووووودمها  * 

 .الكلية للمجتمع

وضوووووووع سياسوووووووة وآليوووووووة لتوسووووووويع نطووووووواق الخووووووودمات التوووووووى تقووووووودمها الكليوووووووة للمجتموووووووع  * 

 .فى هذا الخصوص ، ومتابعة التنفيذبما يحقق رسالة الكلية 

وضوووووووع آليوووووووة لقيووووووواس مووووووودى رضووووووواء أفوووووووراد املجتموووووووع عووووووون الخووووووودمات املقدموووووووة إلووووووويهم  * 

 .من قبل الكلية ، ومتابعة التنفيذ

 جلنة متابعة شئون اخلرجيني وأصحاب املصاحل -١٢

 .عمل قاعدة بيانات وافية لخريجى الكلية * 

ن وأخوووووووذ آرائهوووووووم فوووووووى ألاموووووووور املتعلقوووووووة تنشووووووويط ألاتصوووووووا ت بوووووووين الكليوووووووة والخوووووووريجي * 

 .بتطوير التعليم والتعلم بالكلية

) مسوووووووووواعدة الخووووووووووريجين فووووووووووى الحصووووووووووول علووووووووووى فوووووووووورص عموووووووووول بالوسووووووووووائل املختلفووووووووووة  * 

عمووووووووووووول معوووووووووووووارض يلتقووووووووووووووى فيهوووووووووووووا الخووووووووووووووريجين  –ألاتصوووووووووووووال بالجهوووووووووووووات التوظيفيووووووووووووووة 

تقوووووووووديم بووووووووورامج تدريبيوووووووووة لخريجوووووووووى الكليوووووووووة فوووووووووى  –بمسوووووووووئولى الجهوووووووووات التوظيفيوووووووووة 

 (إلخ ..حتاجها سوق العمل مجا ت ي

عموووووووول قاعوووووووودة بيانووووووووات وافيووووووووة ملسووووووووئولى الجهووووووووات التوظيفيووووووووة سووووووووواء كانووووووووت هووووووووذه  * 

 .الجهات حكومية أو قطاع خاص
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تنشوووووووويط ألاتصووووووووا ت بووووووووين الكليووووووووة ومسووووووووئولى الجهووووووووات التوظيفيووووووووة وأخووووووووذ آرائهووووووووم  * 

 .فى ألامور املتعلقة بتطوير التعليم والتعلم بالكلية

 

 :جلنة البحوث -١٣

عموووووووووول قاعوووووووووودة بيانووووووووووات وافيووووووووووة خاصووووووووووة بكوووووووووول مووووووووووا يتعلووووووووووق بالبحووووووووووث العلمووووووووووى بالكليووووووووووة  * 

 –الخطووووووووووط العلميووووووووووة  –املشووووووووووروعات البحثيووووووووووة  –الرسووووووووووائل  –ألابحوووووووووواث املنشووووووووووورة )

 (.إلخ.. -املؤتمرات العلمية 

دراسووووووووووووات علوووووووووووووى الوضوووووووووووووع الحوووووووووووووالى للبحووووووووووووث العلموووووووووووووى بوووووووووووووالبرامج التعليميوووووووووووووة املختلفوووووووووووووة  * 

 . اجاتبالكلية لتحديد املعوقات وألاحتي

القيووووووووووووووام بوووووووووووووودور أستشووووووووووووووارى لوضووووووووووووووع خطووووووووووووووط بحثيووووووووووووووة علميووووووووووووووة للبوووووووووووووورامج التعليميووووووووووووووة  * 

املختلفووووووووووة علووووووووووى املوووووووووودى القصووووووووووير والبعيوووووووووود وبحيووووووووووث تكووووووووووون مرتبطووووووووووة برسووووووووووالة الكليووووووووووة 

والجامعوووووووووووووووة وتسووووووووووووووواهم فوووووووووووووووى تحقيوووووووووووووووق ألاهوووووووووووووووداف ألاسوووووووووووووووتراتيجية للبووووووووووووووورامج التعليميوووووووووووووووة 

 .املختلفة

القصووووووير والبعيوووووود وبحيووووووث  صووووووياغة خطووووووة بحثيووووووة علميووووووة شوووووواملة للكليووووووة علووووووى املوووووودى * 

تكوووووووووووووووون مرتبطوووووووووووووووة برسوووووووووووووووالة الكليوووووووووووووووة والجامعوووووووووووووووة وتسووووووووووووووواهم فوووووووووووووووى تحقيوووووووووووووووق ألاهوووووووووووووووداف 

 .ألاستراتيجية للكلية

وضووووووع سياسووووووة وآليووووووة لتيووووووجيع التعوووووواون املشوووووووترك فووووووى البحووووووث العلمووووووى بووووووين ألاقسوووووووام  * 

العلميوووووووووة املختلفوووووووووة داخووووووووول الكليوووووووووة وكوووووووووذلك بوووووووووين بوووووووووين ألاقسوووووووووام العلميوووووووووة املختلفووووووووووة 

 .ت ألاخرى ومراكز ألابحاث املحلية وألاقليمية والعامليةبالكلية والجامعا

وضوووووووووووع سياسوووووووووووة وآليوووووووووووة للوصوووووووووووول بالبحوووووووووووث العلموووووووووووى إلوووووووووووى مرحلوووووووووووة التمويووووووووووول الوووووووووووذاتى  * 

تيووووووووجيع  –التسووووووووويق التجووووووووارى لنتووووووووائج ألابحوووووووواث  –التعوووووووواون مووووووووع القطوووووووواع الخوووووووواص )

 – ,STDF TEMPUS , FP 7كتابووووووة املشووووووروعات البحثيووووووة املمولووووووة مثوووووول الووووووو 

 (.إلخ.. -ألامثل ملوارد الكلية  ألاستغالل

 .تطوير املجلة العلمية بالكلية للوصول بها إلى مستوى عالمى * 
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 جلنة التدريب -١٤

وضوووووووووع آليوووووووووة لتحديووووووووود إلاحتياجوووووووووات التدريبيوووووووووة ألعضووووووووواء هيئوووووووووة التووووووووودريس ومعووووووووواونيهم  * 

 .FLDPوبحيث يكون ذلك متكامال مع ما يقدمه مشروع 

اء هيئووووووووووووة التووووووووووووودريس ومعوووووووووووواونيهم تخووووووووووووودم وضووووووووووووع سياسووووووووووووة للتووووووووووووودريب خاصووووووووووووة بأعضووووووووووووو * 

تحقيوووووووووووق رسوووووووووووالة الكليوووووووووووة مثووووووووووول تحسوووووووووووين مهوووووووووووارات اللغوووووووووووة والبحوووووووووووث العلموووووووووووى وكتابوووووووووووة 

 .املشروعات التنافسية املمولة

وضووووووووووووع سياسوووووووووووووة للتووووووووووووودريب خاصوووووووووووووة لقيووووووووووووادات ومووووووووووووووظفى الجهووووووووووووواز ألادارى والفنيوووووووووووووين  * 

بالكليووووووووووة تخووووووووووودم تحقيووووووووووق رسوووووووووووالة الكليوووووووووووة مثوووووووووول تحسوووووووووووين مهووووووووووارات الحاسوووووووووووب آلالوووووووووووى، 

اموووووووووووول ألامثوووووووووووول والفعووووووووووووال مووووووووووووع الطلبووووووووووووة وأعضوووووووووووواء هيئووووووووووووة التوووووووووووودريس ومعوووووووووووواونيهم، والتع

 . وأستخدام ألاجهزة العلمية الحديثة

عمووووووووووول دراسوووووووووووات علوووووووووووى الوضوووووووووووع الحوووووووووووالى للتووووووووووودريب الصووووووووووويفى للطوووووووووووالب مووووووووووون النوووووووووووواحى  * 

املختلفوووووووووووووة مثووووووووووووول وجوووووووووووووود برنوووووووووووووامج تووووووووووووودري ى مكتووووووووووووووب، ونوعيوووووووووووووة التووووووووووووودريب واملهوووووووووووووارات 

لهوووووووووا فوووووووووى سووووووووووق العمووووووووول، وطريقوووووووووة تقيووووووووويم املكتسوووووووووبة بعووووووووود التووووووووودريب ومووووووووودى الحاجوووووووووة 

 .إلخ...الطالب

عمووووووووووول دراسوووووووووووات علوووووووووووى الوضوووووووووووع الحوووووووووووالى للزيوووووووووووارات امليدانيوووووووووووة للطوووووووووووالب مووووووووووون النوووووووووووواحى  * 

املختلفووووووووة مثوووووووول عالقتهووووووووا بتوصوووووووويف املقووووووووررات، وتوصوووووووويف البوووووووورامج، وطريقووووووووة تقيوووووووويم 

 .إلخ...الطالب

راتيجى رفووووووووووع التقووووووووووارير الصووووووووووادرة موووووووووون لجنووووووووووة التوووووووووودريب إلووووووووووى لجووووووووووان التخطوووووووووويط ألاسووووووووووت * 

 .واملتابعة الداخلية والتيسير تطوير املنا  

وضوووووووووووع آليوووووووووووة لقيووووووووووواس أثووووووووووور البووووووووووورامج التدريبيوووووووووووة علوووووووووووى أداء أعضووووووووووواء هيئوووووووووووة التووووووووووودريس  * 

 .ومعاونيهم

ويقوووووووووووووم منسووووووووووووقى البوووووووووووورامج واملقووووووووووووررات بإعووووووووووووداد توصوووووووووووويف وتقووووووووووووارير البوووووووووووورامج واملقووووووووووووررات 

 .رراتسنويا وإعداد خطط العمل السنوية لتحسين وتطوير البرامج واملق
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وتوجوووووووود عالقووووووووة إيجابيووووووووة فعالووووووووة بووووووووين وحووووووووودة ضوووووووومان الجووووووووودة بالكليووووووووة ومركووووووووز الجامعوووووووووة 

لضوووووووومان الجوووووووووودة تهووووووووودف إلوووووووووى تبوووووووووادل املعلومووووووووات والتعووووووووواون لتطبيوووووووووق أفضووووووووول املمارسوووووووووات 

فوووووووووووى إدارة الجووووووووووووودة بالكليوووووووووووة لضوووووووووووومان الفاعليووووووووووووة التعليميوووووووووووة، وتووووووووووووم اختيوووووووووووار موووووووووووودير مركووووووووووووز 

 .لجودة ولجنة املتابعة والتسييرالجودة بالجامعة فى مجلس إدارة وحدة ضمان ا

وقووووووووووود قاموووووووووووت وحووووووووووودة ضووووووووووومان الجوووووووووووودة بعمووووووووووول إسوووووووووووتبيانات خاصوووووووووووة بالرضووووووووووواء الووووووووووووظيفى 

ألعضووووووووووواء هيئوووووووووووة التوووووووووووودريس، وتقووووووووووويم الطووووووووووووالب للمقووووووووووورر، والرضوووووووووووواء الووووووووووووظيفى لإلداريووووووووووووين، 

وأراء املسووووووووووووتفيدين فووووووووووووى مواصووووووووووووفات خريجووووووووووووى الكليووووووووووووة والخوووووووووووودمات التووووووووووووى تقوووووووووووودمها الكليووووووووووووة 

لخطووووووووووة السووووووووونوية لعضووووووووووو هيئوووووووووة التوووووووووودريس ويوووووووووتم تحليوووووووووول لخدموووووووووة املجتمووووووووووع، وإسوووووووووتمارة ا

البيانوووووووات التوووووووى يوووووووتم جمعهوووووووا عووووووون طريوووووووق هوووووووذه الاسوووووووتبيانات لإلسوووووووتفادة كمؤشووووووور لفاعليوووووووة 

 .وحدة الجودة ونظام الجودة الذى تم إنشاؤه بالكلية

 

 :املساءلة واحملاسبة: ٨/٢
ضع نظام وآليات تعتمد الكلية فى املساءلة واملحاسبة على قانون الجامعات، وجارى آلان و 

تنفيذ للمساءلة واملحاسبة خاصة فيما يتعلق بإلتزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 .والجهاز إلادارى بمتطلبات النظام الداخلى للجودة بالكلية
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 :اريةاستمر التحسني و جمال و اهداف.١
 .القدرة املؤسسية حتقيق: 

 .تفعيل دور وحدة الازمات و الكوارث بالكلية.1

 (.Norms)واملرافق واملوارد البشرية  استكمال معايير مالئمة مساحات وتجهيزات املباني.2

 .تعظيم دور الكلية فى التفاعل مع  املجتمع و البيئة املحيطة.3

 .الكلية  تأصيل مبادئ الادارة  الديمقراطية داخل.4

 .تأصيل مبادئ املصداقية و الاخالق داخل الكلية .5

 .استكمال تطوير الجهاز الادارى بالكلية.6

 . MISاستكمال تفعيل نظم املعلومات الادارية.7

 .تعظيم سمات و مميزات الكلية.8
 .تعليميةالقدرة ال حتقيق: 

 (.2010-حة جديدة ئ)تفعيل نظام الارشاد الاكاديمى للبرامج الدراسية الجديدة.1

 (.2010- ئحة جديدة)تفعيل التعليم الالكترونى للبرامج الدراسية الجديدة.2

 .تفعيل مكتب متابعة الخريجين.3

 .تحديث الخطة البحثية  للكلية و الربط مع خطة الجامعة.4
 خطة االستمرارية للمخرجات مشروع التطوير املستمر للتأهيل و االعتمادCIQAP ٢1١٣/٢1١٤ 

 :تطوير املعامل التعليمية الطالبية.أوال

 .الزراعيةالجزيإلية  لبيولوجياا مطور  معمل .1

 .هامليا و  النبات و للتربة مطور  طالبى تعليمى  معمل.2

 .ورشة تعليمية  مطورة للهندسة الزراعية .3

 .معمل تعليمى طالبى مطور لقياس جودة الحاصالت و املنتجات الزراعية.4

 .د الاغراضمعمل تعليمى متعد.5
 :تطوير قاعات التدريس بالكلية. ثانيا

 .عدد ثالثة عشر قاعات تدريسية متطورة
 :كفاءتها وزيادة الكلية مكتبة تطوير  .ثالثا

 .التدريس هيئة وأعضاء العليا والدراسات البكالوريوس مرحلة لطالب ومتطورة حديثة مكتبة
 :لمىتطوير منظومة الدراسات العليا  و البحث الع .رابعا

 .معمل بحثى مطور التقنية الحيوية
 :لتحاليل واالستشارات الزراعيةامركز دعم  .خامسا

 .بالكلية مطابق للمواصفات القياسية HPLCوحدة تحاليل 
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 :لخص االجراءات الىت اختذتها ادارة الكلية للضمان االستمراريةم.٢
 1-مرفق.2012/2017موافقة مجلس الكلية على تحديث الخطة الاستراتجية لكلية .1

 2-مرفق. 2012/2013موافقة مجلس الكلية على تحديث الدراسة الذاتية لكلية .2

 موافقووووووووة مجلووووووووس الكليووووووووة علووووووووى عموووووووول تقيوووووووويم موووووووودى اسووووووووتيفاء معووووووووايير مالئمووووووووة مسوووووووواحات وتجهيووووووووزات املبوووووووواني.3

 2-مرفق. 2012/2013(Norms)واملرافق واملوارد البشرية 

 4-مرفق. دارة وحدة ضمان الجودة بالكليةاعتماد مجلس الكلية تشكيل مجلس الا .4

اعتمووووووووواد مجلوووووووووس الكليوووووووووة تشوووووووووكيل اللجوووووووووان النوعيوووووووووة املنبثقوووووووووة عووووووووون وحووووووووودة ضووووووووومان الجوووووووووودة و منسوووووووووقي املعوووووووووايير .5

 4-مرفق. املختلفة

-رسووووووووووالة -رويوووووووووة )اعتمووووووووواد تشوووووووووكيل مجلوووووووووس الادارة و موووووووووودير التنفيوووووووووذى و الفريوووووووووق التنفيوووووووووذى و خطووووووووووة التشوووووووووغيل.6

 5-مرفق. CIQAPمشروع التطوير املستمر للتأهيل و الاعتماد للمخرجات(. خطة عمل-اهداف

 6-مرفق. اعتماد الالئحة الداخلية و التنفيذية و املالية الجديدة لوحدة ضمان الجودة.7

 7-مرفق. عمل خطة معتمدة للصيانة و تفعيلها.8

بيوووووووووة الجديووووووووودة خطوووووووواب التبووووووووورع للمشوووووووووروع العيووووووووادة الطال )التواصوووووووول موووووووووع اطووووووووراف متنوعوووووووووة مووووووووون املجتمووووووووع املووووووووودني.2

 8-مرفق(. صورة من التعاقد مع بنك مصر مشروع الارانب ميت كنانة)&(صورة الشيك –

اعتمووووووووووواد مجلوووووووووووس الكليوووووووووووة لجنوووووووووووة ادارة الازموووووووووووات و الكووووووووووووارث و املوافقوووووووووووة )تفعيووووووووووول اجوووووووووووراءت الامووووووووووون و السوووووووووووالمة .10

 2-مرفق.على الاضافة ال ى اللجان املنبثقة من مجلس الكلية

 MIS andقميوووووووووة و زيوووووووووادة خووووووووودمات الانترنوووووووووت فوووووووووى الكليوووووووووة مووووووووون خوووووووووالل مشوووووووووروعاسوووووووووتكمال البنيوووووووووة الر .11

TCIP.10مرفق 

 12مرفق.عمل ورش تدربيه لتنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس و القيادات و الاداريين. 12

 :٢1١٣/٢1١٤صادر التمويل خالل فرتة استمرارية املشروع م.٣
 .2013/2014و 2013/ 2012ميزانية الجامعة السنوية و الاستثمارية .1

 .الصناديق الخاصة بالجامعة.2

 .نسبة من ميزانية الوحدات ذات الطابع الخاص.3

 .بعض التبرعات و الهبات من افراد املجتمع املدنى.4
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 اهلدف املخرجات األنشطة

 بداية نهاية

مةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةر   %08معرفةةةةةةةةةةةة  
كليةةةةةةةةةةةة  و    ةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةة     ل

 . لسالم 

 كيةةةةةل  لكليةةةةة  ل  مةةةةة  .0 3/3802 4/3802 -
 لمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ميةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 . لبيئ 
مسةةةةةةةئ ا  رةةةةةةة         .3

  زمةةةةةةةكو    لكةةةةةةة       
 . لفريق  لمعك ن

توعيدددة أفدددراد الكليدددة بقواعدددد .1

اآلمدددددن و السدددددالمة مدددددن خدددددالل 

 .لقاءات مباشرة و ندوات

تفعيل دور وحدة االزمات .1

 تحقيق.1 .لكليةو الكوارث با

القدرة 

 المؤسسية

 جةةةة    لةةةة ليل فةةةة  كةةةةل   سةةةةك  
 لكليةةةةةةةةةةةةة     لةةةةةةةةةةةةة   لم  ةةةةةةةةةةةةة  

 .  لكتر ن 

3888 
 مطب  كو
  م يل  لكلي 

 كيةةةةةل  لكليةةةةة  ل  مةةةةة  .0 3/3802 4/3802
 لمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ميةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 . لبيئ 
مسةةةةةةةئ ا  رةةةةةةة         .3

  زمةةةةةةةكو    لكةةةةةةة       
 . لفريق  لمعك ن

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةئ ا  رةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   .2
 .مكو ك  ل جيك  لمعل  

توزيدددددددددع الددددددددددليل الخددددددددداص .2

بوحدددددددددددددددة ادارة االزمددددددددددددددات و 

الكدددوارث علدددى األقسدددام العلميدددة 

و االداريدددددددددة و النشدددددددددر علدددددددددى 

 .الموقع االلكترونى للكلية

مةةةةةةة     ةةةةةةةك  % 08 ةةةةةةة  ي  
 . لكلي 

2888 
   ش  مل
  م يل  لكلي 

 كيةةةةةل  لكليةةةةة  ل  مةةةةة  .0 3/3802 7/3802
 لمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ميةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 . لبيئ 
  مسةةةةةةةئ ا  رةةةةةةة        .3

  زمةةةةةةةكو    لكةةةةةةة       
 . لفريق  لمعك ن

م سةةةةةةةةةةةةةةق      ةةةةةةةةةةةةةةك  .2
 .لج    لت  ي  وكلكلي 

عمددددددل ورش عمددددددل لتدددددددريب .3

أفدددددراد  الكليدددددة علدددددى مواجهدددددة 

 .االزمات و الكوارث

معرفةةةة     ةةةةةك   لكليةةةةة      ةةةةة  
 . ث ك    خال 

 كيةةةةةل  لكليةةةةة  ل  مةةةةة  .0 0/3802 7/3802 -
 لمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ميةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 . لبيئ 
      مسةةةةةةةئ ا  رةةةةةةة   .3

  زمةةةةةةةكو    لكةةةةةةة       

عمددددل تدددددريب محاكدددداة لخطددددة .4

اخددددالء جزيئددددى و كلددددى للمبددددانى 

الكليددددددددة بالتعدددددددداون مددددددددع ادارة 

الدددددددفاع المدددددددنى فددددددى طددددددو  و 

 .مشتهر
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 . لفريق  لمعك ن
 

م  مبكن    %08 جهيز 
 .معكمل  لكلي 

48888 
خط   لصيكن   لمبكن  

 وكلجكمع  

 . مي   لكلي .0 7/3802 3/3804
 لكلي  ل  م    كيل.3

 . لمجتم      مي   لبيئ 
 .م ير  لكلي .2
مسئ ا  ر         .4

  زمكو    لك       
 . لفريق  لمعك ن

استكمال خطة تجهيز مجمع .5

الكنتروالت الجديد مبانى و 

معامل الكلية وتزويده بوسائل 

 .أمنية متطورة

  

م  مبكن    %08 جهيز 
 .معكمل  لكلي 

48888 
 لمبكن  خط   لصيكن  
 وكلجكمع 

 . مي   لكلي .0 7/3802 3/3804
 كيل  لكلي  ل  م  .3

 . لمجتم      مي   لبيئ 
 .م ير  لكلي .2
مسئ ا  ر         .4

  زمكو    لك       
 . لفريق  لمعك ن

استكمال تجهيز و تعديل .6

مخارج و مداخل الطوارئ فى 

جميع  مبانى الكلية القديمة 

 .متطورة وتزويده بوسائل أمنية

 تجهيز و صيانة استكمال

 و التدريس قاعات 59%

 مستوفى  المحاضرات

 .االعتماد شروط

599999 

 الصاان    أعماا  

 التجهنااااااااااااااا ا  و

 ب لج مع  س ون 
 ما ل  عا   خط 

3102/3102
. 

 . مي   لكلي .0 7/3802 3/3804
 . كال   لكلي .3
  ؤسك     سك   لعلمي .2
 .م ير  ك   لكلي .4
لت طيط مسئ ا  .0

 .  ستر  ج  وكلكلي 
م ير  لت فيذى  ط ير .6

 . ل ك كو  ل   سي 

 تجهيز و صيانة استكمال .1

 قاعات (29) من (19) عدد

 . المحاضرات و التدريس

استكمال معايير مالءمة .2

 مساحات وتجهيزات المباني
والمرافق والموارد البشرية 

(Norms). 

 

 تجهيز و صيانة استكمال

 و تدريسال قاعات 25%

 مستوفى  المحاضرات

599999 

 الصاان    أعماا  

 التجهنااااااااااااااا ا  و

 . مي   لكلي .0 7/3802 3/3804
 . كال   لكلي .3
  ؤسك     سك   لعلمي .2

  تجهيز و صيانة استكمال.2

 المعامل (31) من (8) عدد

 .الطالبية
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 ب لج مع  س ون  .االعتماد شروط
 م ل  ع   خط 

3102/3102
. 

 .م ير  ك   لكلي .4
مسئ ا  لت طيط .0

 .  ستر  ج  وكلكلي 
ير م ير  لت فيذى  ط  .6

 . ل ك كو  ل   سي 

 تجهيز و صيانة استكمال

 و التدريس قاعات 25%

 مستوفى  المحاضرات

 .االعتماد شروط

599999 

 الصاان    أعماا  

 التجهنااااااااااااااا ا  و

 ب لج مع  س ون 
 م ل  ع   خط 

3102/3102
. 

 .  مي   لكلي.0 7/3802 3/3804
 . كال   لكلي .3
  ؤسك     سك   لعلمي .2
 .م ير  ك   لكلي .4
مسئ ا  لت طيط .0

 .  ستر  ج  وكلكلي 
م ير  لت فيذى  ط ير .6

 . ل ك كو  ل   سي 

 تجهيز و صيانة استكمال.3

 المعامل (18) من (5) عدد

 .البحثية

 و صيانة %199 استكمال

 الطبية العيادات تجهيز

 .ةالجديد الطالبية

199999 

 للكلن  تبرع بواسط 

 رج   احد من
 المجتمع االعم  
 بت رنخ المد  
01/0/3102. 

 . مي   لكلي . 0/3802 7/3802
 . كال   لكلي .3
  ؤسك     سك   لعلمي .2
 .م ير  ك   لكلي .4
مسئ ا  لت طيط .0

 .  ستر  ج  وكلكلي 
م ير  لت فيذى  ط ير .6

 . ل ك كو  ل   سي 

 تجهيز و يانةص استكمال.4

 الطالبية الطبية العيادات

 .الجديدة

 ستكمكا صيكن     ح يث 
م      و  لميكه % 08

( 08)وكلكلي    ستح       
    و ميك  ر ا  لم  جكو   

399999 

 الصاان    أعماا  

 التجهنااااااااااااااا ا  و

 ب لج مع  س ون 

 . مي   لكلي .0 7/3802 08/3802
 . كال   لكلي .3
  ؤسك     سك   لعلمي .2
 .م ير  ك   لكلي .4
مسئ ا  لت طيط .0

 .  ستر  ج  وكلكلي 

 عدد زيادة استكمال.5

 (15) من (7) عدد وصيانة

 .المياة دورات
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 لمسطحكو  ل  ر   
لل  مكو  لطالوي     لعيك   

 . لطالوي 

  م ل ع   خط 
3102/3102
. 

م ير  لت فيذى  ط ير .6
 . ل ك كو  ل   سي 

مةةةةةةة   سةةةةةةةتكمكا  جهيةةةةةةةز و مج
 لمعكمةةةةةةةل ومب ةةةةةةة   لكيميةةةةةةةةك    

 .    ض   لج ي 

1799999 
 ميزانيةةةةةةةةةةةة  خطةةةةةةةةةةةة 

 االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  م   

 مةةة ل  عةةة   الج معةةة 

1021/1023. 
 الكليةةةة  مخصصةةةة   و 

 ميزانيةةةةةةة  خطةةةةةةة  فةةةةةةة 
 الج معةةةةة  االسةةةةة  م   
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
1023/1022. 

 مساااااااااااا  م  بخااااااااااا  

 فاااااااااااااااااااااا  الج معااااااااااااااااااااا 

 بمبلااااااااااااااا  المشاااااااااااااااروع

1399999 

6/3802 
 
 
 

6/3804 

3/3802 
 
 
 
00/3802 

 . مي   لكلي .0
 . كال   لكلي .3
  ؤسك     سك   لعلمي .2
 .م ير  ك   لكلي .4

 معدات و االالت شراء.6

 المعامل للتجهيزات معملية

 .البحثية و الطالبية

 

ط   حسي  خ م   لمجتم    خ
 .  مي   لبيئ 

 كيل  لكلي  خ م  .0 3/3802 مستمر --
 . لمجتم      مي   لبيئ 

    مي   ئيس لج .3
 . لم      لبشري 

م سق لج    لمشك ك  .2
 . لمجتمعي 

م سق لج    لت  ي  . 4
 .   لت  ي      رصك 

 فعيل   جر  و  لم ترر  .0
لل  مكو  لت     مهك كلي  
 لز     ومشتهر    ل   فل 
 لز   ي  و ك   ل   حليل 
 ستبيكنكو  يكس  ضك 

 . لمستفي ي 

 عظي       لكلي  ف  .2
ك ل م    لمجتم     لتف

 . لبيئ   لمحيط 

 

 كيل  لكلي  خ م  .0 2/3802 0/3802 3888  تمك   ل ط   لت فيذي   لس  ي  
 . لمجتم      مي   لبيئ 

 ح يث  ل ط   لس  ي  .3
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    النهك  ل   3802/3804
 . لم      لكتر ن  للكلي 

 ( ستبيكنكو)
  م يل  لكلي 

 ئيس لج     مي  .3
 . لم      لبشري 

 ك  م سق لج    لمشك.2
 . لمجتمعي 

م سق لج    لت  ي  . 4
 .   لت  ي      رصك 

 .ل  م   لمجتم      مي   لبيئ 

 ج    لكتيبكو    .0
 . لم ش   و    لملص كو 

 . ج    كئم  ر     ل    و.3
  يي        لطالب ف  .2

 لت  ي   لمي  ن     يكس أثر 
 . لمر   

 ك   يئ    يي  أ      .4
 لت  يس ف   لت  ي   لمي  ن   

 .   يكس أثر  لمر   

2888 
 (مطب  كو)

  م يل  لكلي 
3888 

 (ن   و)
  م يل  لكلي 

 كيل  لكلي  خ م  .0 7/3802 مستمر
 . لمجتم      مي   لبيئ 

 ئيس لج     مي  .3
 . لم      لبشري 

م سق لج    لمشك ك  .2
 . لمجتمعي 

م سق لج    لت  ي  . 4
 .   لت  ي      رصك 

م سق  ر    ك  ل جيك .0
 . لمعل مكو

 لت  ي  وأنشط  خ م  .2
 : لمجتم      مي   لبيئ 

o  مل كتيبكو   م ش   و   ملص كو 
 .  خل   خك ج  لكلي 

o   نشر  نشط  خ م   لمجتم      مي
 . لبيئ   ل   لم      لكتر ن  للكلي 

o    ن   و ن  ي  أل  ك   يئ   لت  يس
 .  يي     لطالب    
o   ج   ركفز مك ى    مع  ى للمشك ك 

 . لطالب ف    مي   لمجتم   لمحيط
o   ج   ركفز مك ى    مع  ى لأل  ك 

 يئ   لت  يس  ل   لمشك ك  ف  ور مج 
 .خ م   لمجتم 

 ج   أسمك    طر ف  لمشك ك  
ف  محكضر مجكلس  لكلي    

 . جتمك كو  للجكن  لم تلف 

 . مي   لكلي .0 7/3802 مستمر --
 . كال   لكلي .3
م ير  ر   ضمكن .2

 . لج   

زيك   مشك ك    طر ف .4
 لمجتمعي  ف   جتمك كو 
مجكلس   لجكن  لكلي    لجكن 

 . لج   

  

 ج    حليل  رصكئ  معتم  
  طر ف يبي  م      ضك 

 . لمجتمعي 

3888 
 ( ستبيكنكو)

  م يل  لكلي 

ي  خ م   كيل  لكل. 03/3802 0/3804
 . لمجتم      مي   لبيئ 

م سق لج    لت  ي  . 3
 .   لت  ي      رصك 

 مل  ستبيكنكو  يكس  ضك .0
  طر ف  لمجتمعي  س  ي     

 .      لكلي 
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محكضر مجكلس  لكلي    .0
مجكلس  ل   ي   لم بث     
مجكلس    سك    مثبت وهك 
مع  و  لتص يت  ل  

 . ل ر   و  
ص ك يق  لشكك ى مست   و .3

 .   ليكو  لحل ا  لم ترر  لهك

 . مي   لكلي .0 3/3802 3/3804 --
 . كال   لكلي .3
 . ؤسك     سك .2
 .م ير ك   لكلي .4

   س         م ترركو .0
 لعكملي  وكلكلي  ف   سكلي  
 ل يك    لمتبع    وحث 

 .شكك    

 أصيل مبك ئ         .4
 . ل يم ر طي    خل  لكلي  

 

 ج    حليل  رصكئ  .0
 .معتم 

 ج   خط   حسي    فيذي  .3
 .معتم   م  مجلس  لكلي 

نشر  ل   لم      لكتر ن  .2
 .للكلي 

 

0888 
  ستبيكنكو

م ير  ر   .0 6/3802 7/3802
 .ضمكن  لج   

م سق لج   .3
 لت  ي     لت  ي  

 .     رصك 

 ستطالع  أى نصف س  ى .3
   وي     ك   يئ   لت  يس

     يي     لطالب ف   نمكط 
 . ل يك     كك يمي  ف   لكلي 

0888 
  ستبيكنكو
  م يل  لكلي 

3/3804 0/3804 

 088      ج   شكك ى
 ن   و

  م يل  لكلي 

م ير  ر   .0 3/3802 مستمر
 .ضمكن  لج   

م سق لج   .3
 لمص   ي    

 .  خالق

متكوع  نشر     فيذ  لميثكق .0
 .     خل  لكلي   خال

 أصيل مبك ئ  لمص   ي  .0
 .    خالق   خل  لكلي  

 حليل  رصكئ  معتم  و  ج  .0
 ضك    ك   يئ   لت  يس   

 . معك نيه         يي  

0888 
 يكنكو ستب

  م يل  لكلي 

 . مي   لكلي .0 3/3802 مستمر
 . كال   لكلي .3
 . ؤسك     سك .2

متكوع    فيذ  جر   و  لع  ل  .3
      لتميز وي  فئكو  لكلي   

 . لم تلف 
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 جر   و ف  ي  م ث   ركا .3
 ج   ممك سكو خكطئ  يت  
  فيذ ك   نشر ك وحس  م  
   ك   يئ   لت  يس   

 .     يي 

م ير  ك  .4
 . لكلي 

م سق لج   .0
 لت  ي     لت  ي  

 .    رصك 
ر يث   لتر ي  م تك  ن  ف ك 

 . للمعكيير  لمعتم 
  مي   لكلي  3/3802 مستمر --

 م ير  ك   لكلي 
 طبيق معكيير  ختيك     ر ي  .0

 .     يي     ل يك  و      ي 
 ستكمكا  ط ير  لجهكز .6

 .     ى وكلكلي 
 

 لم ظفي   لمعي ي  ر يثك  ف ك 
 .للمعكيير  لمعتم  

  مي   لكلي  3/3802 مستمر --
 م ير  ك   لكلي 

ف  لؤظيف   طبيق  لت صي.3
 لج ي  للجهكز      ى 

 .وكلكلي 
خط     ويه س  ي  معتم     .0

معل   و ك   ل    رتيكجكو 
 . لت  يبي  

نسب   لمشك ك  ف   لبر مج .3
 لت  يبي   لتح يلي   ل   جمكل  

 .     لعكملي  
 . يكس  ثر  لمر     لت  يب .2
 حليل  رصكئ  معتم  نتكئج .4

 . يكس  ضك  ل ظيف 

088 
  ست صك 

  م يل  لكلي 
2888 
    ي 

  م يل  لكلي 
088 

  ستبيكنكو
  م يل  لكلي 

 . مي   لكلي .0 3/3802 مستمر
م ير  ك  .3

 . لكلي 
م سق لج   .2

 لت  ي     لت  ي  
 .    رصك 

  ك    يكل     سكي  .2
 : لجهكز      ى وكلكلي 

 .استقص ء احتن ج   تدربنه-
ج التدرنبن  طرح ح م  من البرام-

 .التحونلن 
طرح ح م  من الممن ا  الم دن  و -

المع ون  للمش ركنن من قدام  
 .الع ملنن

 .قن س الرض  الوظنف  للع ملنن-

 ك    ويكنكو    ك   لجهكز .0
 .     ى

 ك    ويكنكو    ك   يئ  .3

مشروع .1
MIS 

م ير  ر   .0 3/3802 مستمر
(IT)  وكلكلي. 

 :ري نظ         لم      لبش
 طبيق نظ  آلي  لمكي    أل مكا -

 . لت   ؤ ى ي  يكً   وطئ 

 ستكمكا  فعيل نظ  .7
 . MIS لمعل مكو      ي 
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 . لت  يس
 . ك    ويكنكو شئ ن  لطالب.2
 . ك    ويكنكو  ل   سكو  لعليك.4
وري    لكتر ن  خكص لأل  ك  .0

 . يئ   لت  يس    لطالب        يي 
 .ميك    ل ر    لحسكوي  وكلكلي .6
 فعيل نظك  ك تر ا   لكتر ن  .7

 .وكلكلي 
 . ج    ثكئق ميك     لكتر ني .0
 فعيل  لم       لكتر ني  لأل  ك  . 9

 . يئ   لت  يس
 . فعيل نظك        ضمكن  لج   .08
ن ةةةةةةةةةةةةةكط (020) ةةةةةةةةةةةةة  فر  ةةةةةةةةةةةةة   .00

 نترنيةةةةةت ج يةةةةةة   فةةةةةة   نحةةةةةةك   لكليةةةةةة  
ن ةةةةةةةةكط ( 030) ةةةةةةةة  +مررلةةةةةةةة    لةةةةةةةة 

 . نترنيت مررل  ثكني 

 باجلامعة
 
 
 
 

 مشروع .2
ICTP 

 باجلامعة 
 
 ز    .2

    صك و

 مةةة ير  رةةة   .3
MIS) )
 .وكلكلي 

 . سهيل أ     أل مكا  إل   ي -
 بسيط إجر   و  لعمل   ختصك  -

 . أل   ق  لمست  م 
 .إ      أل مكا    وع -
 .   كذ  ل ر   و وسر    كلي -
 بك ا  لمعل مكو   خل  لكلي  -

 .  لجكمع 
   بك ا  لمعل مكو وي   لكلي-

 . ل  مست ى  لجمه  ي    لجكمعكو
 حسي  خ مكو   نترنيت ف  -

 . لكلي 
 

 ثي    لسمكو  لت كفسي   ج   
 لمميز  لكلي   لز     جكمع  

 .06/0/3802وتك يخ  و هك
 

 . مي   لكلي .0 00/3803 0/3802 --
 . كال   لكلي .3
 .ك  ؤسك     س.2
م ير  ك  .4

 . لكلي 
 

 مل خط  لتح ي  سمكو   
مميز و  لكلي   ل  سب  

 :محك  
 .التاريخ والمكان.1

االمكانيدددددات الماديدددددة للتعلددددديم .2

 .والتعلم

اعضاء هيئة التدريس والهيئة .3

 . المعاونة

فددددددددددي مجددددددددددال المشدددددددددداركة .4

 .المجتمعية

فدددي مجدددال البدددرامج التعليميدددة .5

 .واألنشطة والخدمات الطالبية

 عظي  سمكو   مميز و .0
 . لكلي 
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مشددداريع التطدددوير والمشددداريع .6

 .البحثية

األنظمدددددددة االلكترونيدددددددة فدددددددي .7

 .االدارة
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 املخرجات األنشطة

 
 بداية نهاية

 ج    حليل  رصكئ  .
 .لالستبيكنكو  معتم 

سي    فيذي   ج   خط   ح.3
 .معتم   م  مجلس  لكلي 

نشر  ل   لم      لكتر ن  .2
 .للكلي 

 ليل للبر مج  ل   سي  مررل  .4
 (. ئح  ج ي  ) لبككل  ي س 

نشر  ل   لم    . 0
 .  لكتر ن 

  ش  مل للتعريف ( 0)    .6
و ظك   لسك كو  لمعتم      
 لبر مج  ل   سي  للطالب 
 لمست ى  لثكن  

3803/3802. 
 . ليل    شك    كك يم .7
 فعيل  لبري    لكتر ن  . 0

للطالب      ك   يئ  

0888 
 ( ستبيكنكو)

  م يل  لكلي 
 
 
 
 
 
 

2888 
 (مطب  كو)

  م يل  لكلي 

 كيل  لكلي  .0 08/3803 7/3802
 .شئ ن  لطالب

لج   م سق .3
 لمعكيير   كك يمي  
 .  لبر مج  لتعليمي 

م سق لج   .2
 لت  ي     لت  ي  

 .    رصك 
 ر      شك  .4

 .  كك يم  وكلكلي 

اجةةةةةة اي اسةةةةةة اي ن   عةةةةةة  اةةةةةة ام  .0
السةةة ع   المع مةةةلغ ا للرةةة  الع ايةةة  

م حلةةةةةةةة  (1020الئحةةةةةةةة  جليةةةةةةةةلغ )
 :الاك لو يوس

  قنااااااااااا س رضااااااااااا  الطااااااااااا   عااااااااااان
البااااااااارامج الدراسااااااااان  و المقاااااااااررا   

 (.3103/3102)الجدندة
   استقصاااااااااااااااااااااااا ء رأ  االطاااااااااااااااااااااااارا

عاااااااااااااااااان الباااااااااااااااااارامج  المجتمعناااااااااااااااااا 
الدراسااااااااااااااااااااااااااااااان  و المقاااااااااااااااااااااااااااااااررا   

 ( .3103/3102)الجدندة
   استقصاااااااااااااااااااااااا ء رأ  االطاااااااااااااااااااااااارا

المجتمعناااااااااااااااااا  عاااااااااااااااااان الباااااااااااااااااارامج 
الدراسااااااااااااااااااااااااااااااان  و المقاااااااااااااااااااااااااااااااررا  

 (.3103/3102)الجدندة
نشةةةةة  و لع يةةةةة  و اعةةةةة   عةةةةة  .1

 .الا ام  الل اسي  الئح  جليلغ

 فعيةةةةةةةةل نظةةةةةةةةك     شةةةةةةةةك  .0
  كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك يم  للبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مج 

 ئحةةةةة  ) ل   سةةةةةي   لج يةةةةة  
 (.3808- ج ي 

 تحقيق.2

القدرة 

 :تعليميةال
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 . لت  يس

 جةةةةةةةةةةةةة   معمةةةةةةةةةةةةةل  عليمةةةةةةةةةةةةة  .0
 -لغةةةةةةةةةةةكو)متعةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةر  

 (.  لكتر ن - فعل 
 جةةةةةةةةةةة    رةةةةةةةةةةةة    لتصةةةةةةةةةةةة ير .3

 . لعلم     لم نتكج
   فةةةةةةكق مةةةةةة  مركةةةةةةز  لتعلةةةةةةي  .2

  لكتر نةةةة  فةةةةة   لجكمعةةةة   لةةةةة  

2888 
  م يل  لكلي 

 كيل  لكلي  .0 0/3802 0/3804
 .شئ ن  لطالب

 ؤسك     سك  .3
 . لعلمي 

لج ةةةةةةةةةةة  م سةةةةةةةةةةةق .2
     لطالوةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةة

  طةةةةةةةةة ير أسةةةةةةةةةكلي  

اج م ع اعض ي هيئ  ال ل يس .0
مع منسيق   م كز ال علي  

 .االلك  ون  ا لج مع 
ل حويل المق  ا  عمل خط  ل.1

الل اسي  الئح  جليلغ ال  مق  ا  
 .االلك  وني 

االس ف لغ م  اعض المق  ا  .3
الل اسي  االلك  وني  النظي غ المن ج  
اواسط  الم كز القوم  لل علي  

 فعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لتعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  . 3
  لكتر نةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للبةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مج 

 ئحةةةةة  ) ل   سةةةةةي   لج يةةةةة  
 (. 3808-ج ي  
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 فعيةةةةةةةةةةةةةةل وعةةةةةةةةةةةةةة   لم ةةةةةةةةةةةةةةر  و 
 ل ظيةةةةةةةةةر  للمعمةةةةةةةةةل  لبي ل جيةةةةةةةةةك 

 . لز   ي 
م ةةةةةةر  ( 0) ةةةةةة   نتةةةةةةكج  ةةةةةة   .4

  لكتر نةةةةةةةة  أ مةةةةةةةةكن  لحيةةةةةةةة ى 
شةةةةةةةةةعب   – لمسةةةةةةةةةت ى  لثكلةةةةةةةةةث 

 لتك  ل جيةةةةةةةةةك  لحي يةةةةةةةةة   فعيةةةةةةةةةل 
ومشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ك   3802/3804

مةةةةة  مركةةةةةز  لتعلةةةةةي    لكتر نةةةةة  
 .وكلجكمع 

خطةةةةةةةةة  للتح يةةةةةةةةةل م ةةةةةةةةةةر  و .0
  لكتر نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكفي  

3802/3804. 
 يةةةةةةةةةةةةةةةكس أثةةةةةةةةةةةةةةةر  لمةةةةةةةةةةةةةةةر    .6

 .3802/3804 لت  يب 

 . لتعلي    لتعل 
م ير معمل . 4

 .متع      ر  
م ير معمل .0

 . لبي ل جيك  لز   ي 
 

 .االلك  ون 
لو ا   ل ايه عل  اس خلا  و .2

ان  ج المق  ا  االلك  وني  لألعض ي 
 . هيئ  ال ل يس

 ايه عل  اس خلا  لو ا   ل.5
 .المق  ا   االلك  وني  للط ب

 

 . ج    ليل  ل ريجي .0
كتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريجي  .3

 . لس  ى
 .      ويكنكو مح ث .2
 سةةةةةةط  ن  مصةةةةةة    لفعكليةةةةةةكو .4

رفةةةةةةةةةةةةةل  لت ةةةةةةةةةةةةةرج   ملت ةةةةةةةةةةةةة  
 .   لت ظيف  لس  ى 

8828 
  م يل  لكلي 

م سةةةةةةةق مكتةةةةةةة  .0 0/0/3802 مستمر
 .متكوع   ل ريجي 

مةةةةةةةةةةة ير  رةةةةةةةةةةة   .3
 ك  ل جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك 

 . لمعل مكو
مةةةةةةةةة ير  رةةةةةةةةة   . 2

MIS. 

اسااااااااتكم   الكااااااااوادر و التجهناااااااا ا  .0
 .الف ن  لمكت  مت بع  الخرنجنن

عماااااااااااا  ق عاااااااااااادة بن  اااااااااااا   قاااااااااااادم ء .3
 .الخرنجنن

الخااااارنجنن تحااااادند ق عااااادة بن  ااااا   .2
ساااا ون  ب لتعاااا ون مااااع شاااا ون الطاااا   

 .MISو 
عماااااااااا  ملتقاااااااااا  ت ظناااااااااا  ساااااااااا ون  .2

للخاااااااااااارنجنن و الطااااااااااااا   بحضاااااااااااااور 

 فعيةةةةةةةل مكتةةةةةةة  متكوعةةةةةةة  .2
 . ل ريجي 
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 ئةةةةةةةةةيس   حةةةةةةةةةةك  .4
 . لطالب وكلكلي 

اعضااااا ء ال ق بااااا  و اطااااارا  المجتماااااع 
المااااااد   ب لمح فظاااااا  و  ناااااار   علاااااا  

 .  مش الم تمر الس و  للكلن 
عمااااااااااااا  حفااااااااااااا   تخااااااااااااار  سااااااااااااا و  .5

للطااااااا   البكااااااا لورنوس و الدراسااااااا   
 .العلن 
للخاااااااارنجنن عماااااااا  كتناااااااا  ساااااااا و  .1

للطااااااا   البكااااااا لورنوس و الدراسااااااا   
 . العلن  

 

 جةةةةة   خطةةةةة  لمعمةةةةةل وحثةةةةة  .0
 .مط    لت  ي   لحي ي 

 جةةةةة   خطةةةةة  لمعمةةةةةل وحثةةةةة  .3
طالوةةةةةةةةةةةةة  مطةةةةةةةةةةةةة    لبي ل جيةةةةةةةةةةةةةك 

 . لز   ي 
 جةةةةة   خطةةةةة  لمعمةةةةةل وحثةةةةة  .2

طالوةةةةة  مطةةةةة    لتروةةةةة     لميةةةةةكه 
 .   ل بكو

مركةةةةزى  جةةةة   خطةةةة  لمعمةةةةل .4
 .مط  
خطةةةة  وحثيةةةة  وجميةةةة    سةةةةك  .0

 لكليةةةةةةة   ت كسةةةةةةة  مةةةةةةة   ل طةةةةةةة  
 . لبحثي  للكلي     لجكمع 

زيةةةةةةةةةةةةك   ميز نيةةةةةةةةةةةة   لبحةةةةةةةةةةةةث .6

 كيةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةة  .0 3803 3807 ---
للشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئ ن 
 ل   سةةةةةةةةكو  لعليةةةةةةةةك 

 .   لبح  
 ؤسةةةةك     سةةةةةك  .3

 . لعلمي 
لج ةةةةةةةةةة  م سةةةةةةةةةةق .2

 ل   سةةةةةةةةكو  لعليةةةةةةةةك 
 .  لبح  

 
 

تشكن  لج   للتحدند االتج      .0
المستقبلن  للبحد العلم  ب لكلن  مع 
الربط مع توجه   الج مع  و 

 .3013/3102دول ال
اجراء دراس  مق ر   مع الخط  .3

 .البحثن  الح لن  للكلن 
تك لن  االقس   العلمن  ب لكلن  .2

بتحدند الخطط البحثن  الخ ص  به  
بم  نت  س  مع  03103/3102

 .توجه   الكلن  و الج مع 
دراس  سب   ن دة موارد التمون  .2

الذات  و من ا ن  للبحد العلم  
 .ب لكلن 

تطبنق الن  اخ قن   البحد .5
 .العلم 

االستف دة من استكم   تطونر الب ن  
 .CIQAPالتحن  للكلن  بمشروع 

 حةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يث  ل طةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .4
 لبحثيةةةةةة   للكليةةةةةة     لةةةةةةروط 

 .م  خط   لجكمع 
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 . لعلم 
زيةةةةةةةةك    ةةةةةةةة    لمشةةةةةةةةر  كو .7

 . لبحثي   لمم ل  م   ل ك ج
زيةةةةةةةةك    ةةةةةةةة    لمشةةةةةةةةر  كو .0

 . لبحثي   لمم ل  م   لجكمع 
زيةةةةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةةةةة     وحةةةةةةةةةةةةةك  .9

 . لعلمي   ل  لي  
يةةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةة     وحةةةةةةةةةةك  ز .08

 . لعلمي   لتطبي ي 
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 اهلدف املخرجات األنشطة

 بداية نهاية

مةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةة   . 0
 .للمعمل

خطةةةةة  معتمةةةةة   مةةةةة  مجلةةةةةس .3
         معل ةةةةةةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

 . لمعمل

 كيةةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802 3/3802 --
 .للشئ ن  لطالب

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .3
 . لمعمل

 ؤسةةةةةةةةةةةك     سةةةةةةةةةةةك  .2
 . لعلمي   لمع ي 

عماااااااااااااااا  خطاااااااااااااااا  للتشاااااااااااااااا ن  .0
المعماااااا  فاااااا  الجااااااداو  الدراساااااان  
ب التفااااااا ق ماااااااع االقسااااااا   العلمنااااااا  

الوراثاااااااااا  و ال باااااااااا   و )  المع ناااااااااا
فصاااااااااااااااا  الدراساااااااااااااااا  ( الوق ناااااااااااااااا 
و الفصااااااااااااااااااااااا   3102الثااااااااااااااااااااااا   
 .3102الصنف 

 مطلللللور معملللللل .1
 .الزراعية لبيولوجيا

 طةةةةةةةة ير  لمعكمةةةةةةةةل .2
 : لتعليمي   لطالوي 

 حليةةةةةةةةل  رصةةةةةةةةكئ  معتمةةةةةةةةة  .0
 .نتكئج   ستبيكن

نشةةةةةةةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةةةةةةةة   لم  ةةةةةةةةةةةةةةة  .3
 .  لكتر ن  للمعمل

088 
  ستبيكنكو
  م يل  لكلي 

03/3802 
 

م سةةةةةةةةةةةةةةةةةق لج ةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802
 لتةةةةةة  ي     لت ةةةةةة ي    

 .  رصك 
مةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .3

 .للمعمل

عماااااااااااا  اساااااااااااااتبن     لقنااااااااااااا س .0
مااااااااااد  رضاااااااااا ء الطاااااااااا   عاااااااااان 

للمعمااااااااااا    الخااااااااااادم   التعلنمنااااااااااا
 3102فصاااااااا  الدراسااااااااا  الثااااااااا   

 .3102و الفص  الصنف 
نشةةةةةةةةةةةةر   ريةةةةةةةةةةةةر  لمر جعةةةةةةةةةةةة  .0

 ل ك جيةةةةةةةةةة   لمعتمةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةة  يك 
 لةةةةةةةةةةة   لم  ةةةةةةةةةةة    لكتر نةةةةةةةةةةة  

لتأ يةةةةةةةةل وعةةةةةةةة   ةةةةةةةةك  للمعمةةةةةةةةل  
 .  تمك   لمعمل

0088 
  م يل  لكلي 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 9/3802  9/3802
 . لمعمل

 
عقااااااااااااااااد اتفاااااااااااااااا ق   خضاااااااااااااااا ع .3

المعمااااااااااااااا  ل ظااااااااااااااا   المراجعاااااااااااااااا  
 .الخ رجن  الس و 

    و    ويةةةةةةةةةةه  ( 0)  ةةةةةةةةةة  .0
مت صصةةةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةةةةةةةكا 
 لبي ل جيةةةةةةك  لجزيئيةةةةةة  للتةةةةةة  ي  

طكلةةةةةةةةةةةةةة   وتكةةةةةةةةةةةةةةةكليف % 38

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 4/3802 03/3802 00888
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2

االعاااااا ن عاااااان دورا  تدربنااااااه .2
ط بنااااااااااا  متخصصااااااااااا  للت منااااااااااا  

لمعماااااا  بتعاااااا ون المااااااورد الذاتناااااا  ل
ماااااااااااااااااااع مركااااااااااااااااااا  التح لنااااااااااااااااااا  و 
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م ف ةةةةةةةةة     لحصةةةةةةةةة ا  لةةةةةةةةة  
 .معتم  شهك   

  ةةةةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةةةةكئج  حليةةةةةةةةةةةةةل .3
 .  ستبيكنكو

  ةةةةةةةالن نتةةةةةةةكئج  يةةةةةةةكس  ثةةةةةةةر .2
 . لمر     لت  يب 

      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و
 . لز   ي 

 

 .االستش را  ال راعن  ب لكلن 

 حليةةةةةل نتةةةةةكئج   سةةةةةتبيكنكو .0
 يةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةك  لطةةةةةةةةةالب مةةةةةةةةة  

 .خ مكو  لمعمل
 حليةةةةةل نتةةةةةكئج   سةةةةةتبيكنكو .3

 يةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةة  
 لتةةةةةةةةةةةةةة  يس مةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةة مكو 

 . لمعمل
 يةةةةكس  ثةةةةر مةةةةر     لتةةةة  يب  .2
. 
نتةةةةةكئج   ختبةةةةةك  و  لعمليةةةةةة  .4

 حةةةةةةةةةةةةت  شةةةةةةةةةةةةةر ف للطةةةةةةةةةةةةالب 
 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى لأل سةةةةةةةةةةك  

 . لعلمي 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 2/3802 مستمر --
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى .2
 .لأل سك   لعلمي 
 

معماااااااااااااا  بنولوجناااااااااااااا  ا شاااااااااااااا ء .2
 راعنااااااااااااااااا  مطاااااااااااااااااور ومجهااااااااااااااااا  
ب إلمك  نااااااا   المعملناااااااا  ال  ماااااااا  
لتاااااااااادرنس المقااااااااااررا  المرتبطاااااااااا  

لفااااااااااا  بااااااااااا لبرامج التعلنمنااااااااااا  المخت
 .وم ود بكوادر ف ن  مدربه

 حليةةةةةل نتةةةةةكئج   سةةةةةتبيكنكو .0
 يةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةك  لطةةةةةةةةةالب مةةةةةةةةة  

 .خ مكو  لمعمل

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 2/3802 مستمر --
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

اسااااااااااااااتخدا  معماااااااااااااا  متعاااااااااااااادد .5
اال ااااااااارا  للت فناااااااااذ المساااااااااتهد  
مااااان معمااااا  البنولوجنااااا  ال راعنااااا  
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 حليةةةةةل نتةةةةةكئج   سةةةةةتبيكنكو .3
 يةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةة  
 لتةةةةةةةةةةةةةة  يس مةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةة مكو 

 . لمعمل
 يةةةةكس  ثةةةةر مةةةةر     لتةةةة  يب  .2
. 
نتةةةةةكئج   ختبةةةةةك  و  لعمليةةةةةة  .4

للطةةةةةةةةةةةةالب  حةةةةةةةةةةةةت  شةةةةةةةةةةةةةر ف 
   لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى لأل سةةةةةةةةةةك

 . لعلمي 

 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى .2
 .لأل سك   لعلمي 

مااااااااااااان التعلاااااااااااااان  االلكترو اااااااااااااا  و 
التفااااااااااااا عل  و التعلااااااااااااان  الاااااااااااااذات  

 .للط   

ل ةةةةةةةةةة      جةةةةةةةةةة    ئحةةةةةةةةةة  مع.0
معتمةةةةةة    مةةةةةة  مجلةةةةةةس        
وكأل مةةةةةةةةةكا  لتةةةةةةةةة    فةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةة  

 . ل ر  
 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة   .3

  معتمةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةس 
       وكأل مةةةةةةةكا  لتةةةةةةة    فةةةةةةةذ 
فةةةةةةةة   ل رةةةةةةةة     ذلةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةك 
 ئحةةةةة  مكليةةةةة   لمعتمةةةةة   مركةةةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةةةك  و 

 . لز   ي  وكلكلي 

نر اساااااااااااتخدا  وحااااااااااادة التصاااااااااااو .1  3/3802 مستمر --
العلمااااااااااا  و المو تااااااااااا    للت فناااااااااااذ 
المسااااااااااااااااااتهد  ماااااااااااااااااان معماااااااااااااااااا  
البنولوجنااااا  ال راعنااااا  مااااان التعلااااان  
االلكترو ااااااااااااااااااا  و التفااااااااااااااااااا عل  و 

 .التعلن  الذات  للط   

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 0/3802 مستمر -- جةةةةةةةةةة    ئحةةةةةةةةةة  معل ةةةةةةةةةة     .0 اساااااااااتخدا  معمااااااااا  البنولوجنااااااااا  .2
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معتمةةةةةة    مةةةةةة  مجلةةةةةةس        
وكلتحكليةةةةةةةةةل  لتةةةةةةةةة    فةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةة  

 . لمعمل
 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة   .3

  معتمةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةس 
  وكلتحكليةةةةةةةل  لتةةةةةةة    فةةةةةةةذ       

فةةةةةةةة   لمعمةةةةةةةةل   ذلةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةك 
 ئحةةةةة  مكليةةةةة   لمعتمةةةةة   مركةةةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةةةك  و 

 . لز   ي  وكلكلي 

 . لمعمل
مةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3

 .للمعمل
مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2

      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و
 . لز   ي 

 

  طاااااااااااا بع الج  ناااااااااااا  كوحاااااااااااادة ذا
خااااااااااا ط نعمااااااااااا  بهااااااااااا  طااااااااااا   
تخصاااااااط التك ولوجنااااااا  الحنونااااااا  
مرحلاااااااااااا  البكاااااااااااا لورنوس للت فنااااااااااااذ 
بعاااااااااا  المهاااااااااا   مق باااااااااا  اجاااااااااار  
رمااااااااااا   بتعااااااااااا ون ماااااااااااع مركااااااااااا  
الدراسااااااااااااااااااااا   و االستشااااااااااااااااااااا را  

 .ال راعن  ب لكلن 

خطةةةةةةةةةة  معتمةةةةةةةةةة     معل ةةةةةةةةةة  .0
 .للتشغيل  لمعمل

48888 
م  مسك م  
 لجكمع  

3802/3804 
 

    مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس   .0 2/3802 0/3802
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 

اساااااااااتكم   تجهنااااااااا  و ت ثناااااااااد .9
معمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الفحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط 

 .المنكروسكوب 

صةةةةةةة     لتعك ةةةةةةة  وكلمشةةةةةةةك ك  .0
 .ف   لت فيذ

صةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةة   لمشةةةةةةةةةةةةةر ع .3
 . لم فذ ف   لمعمل

 صةةةةةة ا    كئمةةةةةة    وحةةةةةةك  .2
 . لمست رج  م   لمشر ع

مااااااااااااااااااااااااااااااان % 31
اجمااااااا ل  من ا نااااااا  

 .المشروع

      مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس .0 0/3802 مستمر
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

السااااااااااااام ح بت فناااااااااااااذ بعااااااااااااا  .01
المشاااااااااروع   البحثنااااااااا  الممولااااااااا  
ماااااان الخاااااا ر  بمشاااااا رك  الطاااااا   

مااااااااااااان اجمااااااااااااا ل  % 31مق بااااااااااااا  
 .من ا ن  المشروع
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 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة   .0
  معتمةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةس 

لتةةةةةةة    فةةةةةةةذ        وكأل مةةةةةةةكا  
فةةةةةةةة   ل رةةةةةةةة     ذلةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةك 
 ئحةةةةة  مكليةةةةة   لمعتمةةةةة   مركةةةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةةةك  و 

 . لز   ي  وكلكلي 
صةةةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةةةةةةر ع .3

 . لت رج
و سةةةةةةةةةتر و لعةةةةةةةةةر  نتةةةةةةةةةكئج .2

مشةةةةةةر  كو  لت ةةةةةةرج  لطالوةةةةةة  
. 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       . 08/3802 مستمر --
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى .2
 .ي لأل سك   لعلم

ت فناااااااااااااااذ مشاااااااااااااااروع   التخااااااااااااااار  
الخ صاااااااااااااااا  بطاااااااااااااااا   شااااااااااااااااعب  

 التك ولوجن  الحنون 
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 اهلدف املخرجات األنشطة

 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةة  . 0
 .للمعمل

خطةةةةة  معتمةةةةة   مةةةةة  مجلةةةةةس .3
         معل ةةةةةةةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

 . لمعمل

 كيةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802 3/3802 --
 .للشئ ن  لطالب

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .3
 . لمعمل

 ؤسةةةةةةةةةةةةك     سةةةةةةةةةةةةك  .2
 . لعلمي   لمع ي 

عمةةةل خطةةة  لل شةةةريل المعمةةةل .2
فةةةةةةةةةةةة  الجةةةةةةةةةةةةلاول الل اسةةةةةةةةةةةةةي  
ا ال فةةةة   مةةةةع االلسةةةة   العلميةةةة  

( اال اضةةةةةة  و الناةةةةةة  ) المعنيةةةةةة 
 1023فصةةةةةةل الل اسةةةةةة  ال ةةةةةة ن 

 .1023و الفصل الصيف 

 تعليملللللى  معملللللل.2
 للتربللللة طللللورم طالبللللى

 .هالميا و  النبات و

 ط ير  لمعكمل .2
 : لتعليمي  لطالوي 

 حليةةةةةةل نتةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو .0
 يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك  لطةةةةةةةةةةالب مةةةةةةةةةة  

 .خ مكو  لمعمل
 حليةةةةةةل نتةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو .3

 يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةةة  
 لتةةةةةةةةةةةةةةة  يس مةةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةة مكو 

 . لمعمل
 يةةةةةكس  ثةةةةةر مةةةةةر     لتةةةةة  يب  .2
. 
نتةةةةةةكئج   ختبةةةةةةك  و  لعمليةةةةةة  .4

ب  حةةةةةةةةةةةةةت  شةةةةةةةةةةةةةر ف للطةةةةةةةةةةةةةال
 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى لأل سةةةةةةةةةةةك  

 . لعلمي 

0888 
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتكمكا 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك م  
 لجكمعةةةةةة  فةةةةةة  

 . لمشر ع

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 2/3802 مستمر
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى .2
 .لأل سك   لعلمي 

 

  عليمةةةةة   معمةةةةةلانشةةةةة ي .1
  الناةةة   و لل  اةةة  مطةةةو  ط اةةة 

مطةةةةةةةةةةو  ومج ةةةةةةةةةةز  هالميةةةةةةةةةة  و
   المعمليةةةةة  ال زمةةةةة  ا إلمك نيةةةةة

ل ةةةةةةةل يس المقةةةةةةة  ا  الم  اطةةةةةةة  
اةةةةةة لا ام  ال عليميةةةةةةة  المخ لفةةةةةةة  

 .ومزول اكوال  فني  مل اه

م سةةةةةةةةةةةةةةةةةةق لج ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802 03/3802 088 حليةةةةةةةةةل  رصةةةةةةةةةكئ  معتمةةةةةةةةة  .0
 لتةةةةةةة  ي     لت ةةةةةةة ي    

اسةةةةةةةةة اي ن   جةةةةةةةةة    عمةةةةةةةةةل .3
لقيةةة س  ضةةة ي الطةةة ب و هيئةةة  
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 .نتكئج   ستبيكن
نشةةةةةةةةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةةةةةةةةة   لم  ةةةةةةةةةةةةةةةة  .3

 .  لكتر ن  للمعمل

  ستبيكنكو
  م يل  لكلي 

 .   رصك 
مةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .3

 .للمعمل

ال ةةةةةةل يس عةةةةةةة  المعمةةةةةةل اعةةةةةةةل 
 جليةةةةةةةةةةةةله فصةةةةةةةةةةةةل الل اسةةةةةةةةةةةة  

 .1023ال  ن 
    و    ويةةةةةةةةةةةةةةةه  ( 2)  ةةةةةةةةةةةةةةة  .0

مت صصةةةة  فةةةة  مجةةةةكا     ضةةةة    
طكلةةةةةةة   % 38 لميةةةةةةةكه للتةةةةةةة  ي  

وتكةةةةةةةةكليف م ف ةةةةةةةة     لحصةةةةةةةة ا 
 . ل  شهك   معتم  

ج  حليةةةةةةةةةةةةةةةةل   ةةةةةةةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةةةةةةةكئ.3
 .  ستبيكنكو

  ةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةكئج  يةةةةةةةةةةكس  ثةةةةةةةةةةر .2
 . لمر     لت  يب 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 4/3802 03/3802 2888
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

عقل لو ا   ل ايه ط اي  .2
م خصص  لل نمي  المو ل الذا ي  
للمعمل ا ع و  مع م كز 

  و االس ش  ا  الز اعي  الل اس 
 .ا لكلي 

 جةةةةةةةةةةةةة    ئحةةةةةةةةةةةةة  معل ةةةةةةةةةةةةة     .0
معتمةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةس        
وكلتحكليةةةةةةةةةةةل  لتةةةةةةةةةةة    فةةةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةةة  

 . لمعمل
 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة     .3

معتمةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةس        
وكلتحكليةةةل  لتةةة    فةةةذ فةةة   لمعمةةةل 
  ذلةةةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةةةك  ئحةةةةةةةةةة  مكليةةةةةةةةةة  
 لمعتمةةةةةةةةة   مركةةةةةةةةةز  ل   سةةةةةةةةةةكو   

 .ز   ي  وكلكلي   ستشك  و  ل

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 0/3802 مستمر --
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

اس خلا  معمل كوحلغ ذا  .5
ط اع خ ص يعمل ا   ط ب 
 خصص اال اض  و المي ه 
م حل  الاك لو يوس لل نفيذ 
اعض الم    مق ال اج   مز  

ز الل اس   و ا ع و  مع م ك
 .االس    ا  الز اعي  ا لكلي 
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 اهلدف املخرجات األنشطة

 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةةةةة  . 0
 .للمعمل

خطةةةةةةة  معتمةةةةةةة   مةةةةةةة  مجلةةةةةةةس .3
         معل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

 . لمعمل

 كيةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802 3/3802 --
 .ن  لطالبللشئ  

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .3
 . لمعمل

 ؤسةةةةةةةةةةةةك     سةةةةةةةةةةةةك  .2
 . لعلمي   لمع ي 

عماااا  خطاااا  للتشاااا ن  المعمااااا  .0
فااااا  الجااااااداو  الدراساااااان  ب التفاااااا ق 
) ماااااااع االقسااااااا   العلمنااااااا  المع نااااااا 

فصااااااااااااااا  ( اله دساااااااااااااا  ال راعناااااااااااااا 
و  3102الدراساااااااااااااااااااااا  الثاااااااااااااااااااااا   

 .3102الفص  الصنف 

ورشلللللللللة تعليميلللللللللة  .3
مطللللللللللورة للهندسللللللللللة 

 .الزراعية 
 لمعكمل  ط ير .2

 : لتعليمي   لطالوي 

 حليةةةةل  رصةةةةكئ  معتمةةةة  نتةةةةكئج .0
 .  ستبيكن

نشةةةةر  لةةةة   لم  ةةةة    لكتر نةةةة  .3
 .للمعمل

088 
  ستبيكنكو

03/3802 
 

م سةةةةةةةةةةةةةةةةةةق لج ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802
 لتةةةةةةة  ي     لت ةةةةةةة ي    

 .  رصك 
مةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .3

 .للمعمل

عقااااااااااااد دورا  تدرنبااااااااااااه علاااااااااااا  .3
كنفنااااااااااا  ادارة وتشااااااااااا ن  الااااااااااااورش 

دم   الف ناااااااااااااا  و وتقاااااااااااااادن  الخاااااااااااااا
التخصصااااااااااااااااااااان   للعااااااااااااااااااااا ملنن و 
المجتماااااااع ب لتعاااااااا ون ماااااااع مركاااااااا  
الدراساااااااااااااااااااااا   و االستشاااااااااااااااااااااا را   

 .ال راعن  ب لكلن 
    و    ويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ( 2)  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0

مت صصةةةةةةة  فةةةةةةة  مجةةةةةةةكا     ضةةةةةةة    
طكلةةةةةةةةةةةة   % 38 لميةةةةةةةةةةةةكه للتةةةةةةةةةةةة  ي  

وتكةةةةةكليف م ف ةةةةة     لحصةةةةة ا  لةةةةة  
 .شهك   معتم  

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكئج  حليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل .3
 .  ستبيكنكو

الن نتةةةةةكئج  يةةةةةكس  ثةةةةةر  لمةةةةةر      ةةةةة.2
 . لت  يب 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 4/3802 03/3802 0888
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

جاااااااااااااا ر  عماااااااااااااا  اسااااااااااااااتبن     .2
لقنااااا س رضااااا ء الطااااا   و  ن ااااا  
التاااااااااادرنس عاااااااااان المعماااااااااا  بعااااااااااد 
تجدنااااااااااااااااااد  فصاااااااااااااااااا  الدراساااااااااااااااااا  

و الفصاااااااااااااااااااااااااا  3102الثاااااااااااااااااااااااااا   
 .3102  الصنف
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 اهلدف املخرجات األنشطة

 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةةةة  .0
 .للمعمل

خطةةةةة  معتمةةةةة   مةةةةة  مجلةةةةةس .3
         معل ةةةةةةةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

 . لمعمل

 كيةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802 3/3802 --
 .للشئ ن  لطالب

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .3
 . لمعمل

سةةةةةةةةةةةةك     سةةةةةةةةةةةةك   ؤ .2
 . لعلمي   لمع ي 

عماااا  خطاااا  للتشاااا ن  المعمااااا  .0
فااااا  الجااااااداو  الدراساااااان  ب التفاااااا ق 
) ماااااااع االقسااااااا   العلمنااااااا  المع نااااااا 

( اله دساااااااا  ال راعناااااااا  -البساااااااا تنن
و  3102فصاااااا  الدراساااااا  الثاااااا   

 .3102الفص  الصنف 

معمللللللللللل تعليمللللللللللى .4
طالبلللى مطلللور لقيلللاس 
جللللللودة الحاصللللللالت و 

 .المنتجات الزراعية

 لمعكمل  ط ير .2
 : لتعليمي   لطالوي 

 حليةةةةةةةةةل  رصةةةةةةةةةكئ  معتمةةةةةةةةة  .0
 .نتكئج   ستبيكن

نشةةةةةةةةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةةةةةةةةة   لم  ةةةةةةةةةةةةةةةة  .3
 .  لكتر ن  للمعمل

088 
  ستبيكنكو

03/3802 
 

م سةةةةةةةةةةةةةةةةةةق لج ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3802
 لتةةةةةةة  ي     لت ةةةةةةة ي    

 .  رصك 
مةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .3

 .للمعمل

جاااااااااااااا ر  عماااااااااااااا  اسااااااااااااااتبن     .3
لقنااااا س رضااااا ء الطااااا   و  ن ااااا  

لمعماااااااااا  بعااااااااااد التاااااااااادرنس عاااااااااان ا
تجدنااااااد  فصاااااا  الدراساااااا  الثااااااا    

 .3102و الفص  الصنف 
    و    ويةةةةةةةةةةةه  ( 3)  ةةةةةةةةةةة  .0

% 38مت صصةةةةةةةةةة  للتةةةةةةةةةة  ي  
طكلةةةةةةة   وتكةةةةةةةكليف م ف ةةةةةةة    
 لحصةةةةةةةةةةةةةة ا  لةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةةهك   

 .معتم  
  ةةةةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةةةةكئج  حليةةةةةةةةةةةةةل .3

 .  ستبيكنكو
  ةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةكئج  يةةةةةةةةكس  ثةةةةةةةةر .2

 . لمر     لت  يب 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 4/3802 03/3802 0888
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

عقاااااااااااااااااااااااااااااد دورا  تدربناااااااااااااااااااااااااااااه .2
متخصصااااااااااااا  للت منااااااااااااا  الماااااااااااااورد 

 .الذاتن  للكلن 
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 اهلدف املخرجات األنشطة

 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةةةة  .0
 .للمعمل

خطةةةةة  معتمةةةةة   مةةةةة  مجلةةةةةس .3
         معل ةةةةةةةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

 . لمعمل
 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة   .2

  معتمةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةس 
       وكأل مةةةةةةةةكا  لتةةةةةةةة    فةةةةةةةةذ 
فةةةةةةةة   ل رةةةةةةةة     ذلةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةك 
 ئحةةةةةة  مكليةةةةةة   لمعتمةةةةةة   مركةةةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةةةةك  و 

 . لز   ي  وكلكلي 

 كيةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةة  .0 0/3802 3/3802 --
 .للشئ ن  لطالب

 كيةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةة  .3
 .   سكو  ليك

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةس       .2
 . لمعمل

 

عماااا  خطاااا  للتشاااا ن  المعمااااا  .0
فااااا  الجااااااداو  الدراساااااان  ب التفاااااا ق 
مااااع شاااا ون الطاااا   و الدراساااا   
العلناااااااااااااااااااا  فصاااااااااااااااااااا  الدراساااااااااااااااااااا  

و الفصاااااااااااااااااااااااا   3102الثاااااااااااااااااااااااا   
 .3102الصنف 

معمللللللللللل تعليمللللللللللى .5

 .متعدد االغراض
 ط ير  لمعكمل .2

 : لتعليمي   لطالوي 

تةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو  حليةةةةةةل ن.0
 يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك  لطةةةةةةةةةةالب مةةةةةةةةةة  

 .خ مكو  لمعمل
 حليةةةةةةل نتةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو .3

 يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةةة  
 لتةةةةةةةةةةةةةةة  يس مةةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةة مكو 

 . لمعمل
 يةةةةةكس  ثةةةةةر مةةةةةر     لتةةةةة  يب  .2

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 2/3802 مستمر 088
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى .2
 .لأل سك   لعلمي 

اسااااااااااااااتخدا  معماااااااااااااا  متعاااااااااااااادد .5
اال اااااااااارا  للت فنااااااااااذ المسااااااااااتهد  
ماااااان معماااااا  البنولوجناااااا  ال راعناااااا  
ماااااااااااااان التعلاااااااااااااان  االلكترو اااااااااااااا  و 
التفااااااااااااا عل  و التعلاااااااااااااان  الااااااااااااااذات  

 .للط   
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. 
نتةةةةةةكئج   ختبةةةةةةك  و  لعمليةةةةةة  .4

للطةةةةةةةةةةةةةالب  حةةةةةةةةةةةةةت  شةةةةةةةةةةةةةر ف 
 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى لأل سةةةةةةةةةةةك  

 . لعلمي 
 حليةةةةةةةةةل نتةةةةةةةةةكئج   سةةةةةةةةةتبيكنكو .0

 يةةةكس  ضةةةك  لطةةةالب مةةة  خةةة مكو 
 .مل لمع
 حليةةةةةةةةةل نتةةةةةةةةةكئج   سةةةةةةةةةتبيكنكو .3

 يةةةكس  ضةةةك    ةةةك   يئةةة   لتةةة  يس 
 .م  خ مكو  لمعمل

 . يكس  ثر مر     لت  يب  .2
نتةةةةةةةةةكئج   ختبةةةةةةةةةك  و  لعمليةةةةةةةةة  .4

للطةةةةةةالب  حةةةةةةت  شةةةةةةر ف  لفريةةةةةةق 
 . لت فيذى

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 2/3802 مستمر 088
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى .2
 . لأل سك   لعلمي

اسااااااااااااااتخدا  معماااااااااااااا  متعاااااااااااااادد .5
اال اااااااااارا  للت فنااااااااااذ المسااااااااااتهد  
مااااااااااان تااااااااااادرنس ة تعلااااااااااان  الل ااااااااااا  
اال جلن ناااااا   و عقااااااد االمتح  اااااا   
االلكترو نااااااااااا  للطااااااااااا   مرحلااااااااااا  
البكااااااااااااااااااااا لورنوس و الدراسااااااااااااااااااااا   

 .العلن 

    و    ويةةةةةةةةةةةةةةةةه  ( 2)  ةةةةةةةةةةةةةةة  .0
مت صصةةةةةةة   لتحليةةةةةةةل   رصةةةةةةةكئ   

طكلةةةةةةةةةة   % 38فةةةةةةةةةة  للتةةةةةةةةةة  ي  
وتكةةةةةةةةكليف م ف ةةةةةةةة     لحصةةةةةةةة ا 

 .شهك   معتم    ل 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةةةةةةةكئج  حليةةةةةةةةةةةةةةةةل .3

 .  ستبيكنكو
  ةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةكئج  يةةةةةةةةةةكس  ثةةةةةةةةةةر .2

 . لمر     لت  يب 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 4/3802 03/3802 0888
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

عقاااااااااااااااااااااااااااااد دورا  تدربناااااااااااااااااااااااااااااه .2
متخصصاااااا  التحلناااااا  االحصاااااا    

SPSS18.0 المااااااااااااورد للت مناااااااااااا  
 .الذاتن  للكلن 
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 املخرجات األنشطة

 اهلدف
 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةة  .0
 .لل ك كو

خطةةةةةةةةةةةةةة  معتمةةةةةةةةةةةةةة   مةةةةةةةةةةةةةة  .3
مجلةةةةةةةةةةةةةةةس          معل ةةةةةةةةةةةةةةة  

 .للتشغيل  ل ك كو
 جةةة    كئمةةة   سةةةعك  معل ةةة   .2

  معتمةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةس 
     وكأل مةةةةةكا  لتةةةةة    فةةةةةذ   

فةةةةة   ل ك ةةةةةكو   ذلةةةةة  طب ةةةةةك 
 ئحةةةة  مكليةةةة   لمعتمةةةة   مركةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةك  و 

 . لز   ي  وكلكلي 

 كيةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةة  .0 0/3/3802 0/2/3802 --
للشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئ ن 

 . لطالب
 كيةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةة  .3

 .   سكو  ليك
مةةةةةةةةةةةةة ير  ةةةةةةةةةةةةةك  .2

 . لكلي 

عمااااااا  خطااااااا  للتشااااااا ن  .0
المعمااااااااااا  فااااااااااا  الجاااااااااااداو  

التفاااااااااا ق مااااااااااع الدراساااااااااان  ب 
شاااااااااااااااااااااا ون الطاااااااااااااااااااااا   و 
الدراساااااااا   العلناااااااا  فصاااااااا  

و  3102الدراسااااااا  الثااااااا   
 .3102الفص  الصنف 

عدددددددددددد ثالثددددددددددة  .1

عشدددددددددددر قاعدددددددددددات 

 .تدريسية متطورة

تطدددددوير قاعدددددات . 2

 .التدريس بالكلية

 فتةةةةةر م كسةةةةةبكو للتشةةةةةغيل .0
 . ل ك ه

0888 
 ميز ني 

 صيكن  س  ي 
3802/3804 

 كيةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةة  .0 7/3/3802 مستمر
 للشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئ ن

 . لطالب
 كيةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةة  .3

 .   سكو  ليك
مةةةةةةةةةةةةة ير  ةةةةةةةةةةةةةك  .2

 . لكلي 

ق عااااا  ( 0)تشااااا ن  عااااادد.3
مقعاااااااااااد   381المااااااااااا تمرا 

ماااااا ود  ب حااااااداد الوساااااا    
السااااااامعن  و البصااااااارن    و 

 . التعلنمن
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 فتةةةةةر م كسةةةةةبكو للتشةةةةةغيل .0
 . ل ك ه

جةةةةةة   ا    سةةةةةةي  معتمةةةةةة   .3
 . للمررل   لبككل  ي س

جةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ا م ك شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكو .2
 سةةةةةةةةةكئل )ك  ل   سةةةةةةةةكو  لعليةةةةةةةةة

  (مكجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير- كتةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ه
 .سم ك  و  لعكم  وكلكلي 

0888 
 ميز ني 

 صيكن  س  ي 
3802/3804 

 كيةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةة  .0 7/3/3802 مستمر
 .للشئ ن  لطالب

 كيةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةة  .3
 .   سكو  ليك

 .م ير  ك   لكلي .2

ماااااااادرج   ( 5)تشااااااا ن  عااااااادد.2
ط بنااااااااااااااا  مااااااااااااااا ود  ب حاااااااااااااااداد 
الوسااااااا    السااااااامعن  و البصااااااارن   

 . و التعلنمن

 فتةةةةةر م كسةةةةةبكو للتشةةةةةغيل .0
 . ل ك ه

جةةةةةة   ا    سةةةةةةي  معتمةةةةةة   .3
للمررلةةةةةةةةةةةةةة   لبكةةةةةةةةةةةةةةكل  ي س   

 . ل   سكو  لعليك
جةةةةةةةةةةةةةةة   ا م ك شةةةةةةةةةةةةةةةكو   .2

سةةةةةةم ك  و    سةةةةةةك   لعلميةةةةةة  
. 

0888 
 ميز ني 

 صيكن  س  ي 
3802/3804 

 كيةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةة  .0 0/3/3802 مستمر
 .للشئ ن  لطالب

 كيةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةة  .3
 .   سكو  ليك

 .   لكلي م ير  ك.2

ق عاااااااااا   ( 2)تشاااااااااا ن  عاااااااااادد.2
تدرنسااااااااااااااان  ط بااااااااااااااا  مااااااااااااااا ود  
ب حاااااااداد الوسااااااا    الساااااااامعن  و 

 . البصرن    و التعلنمن

 حليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل نتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكئج .0
  سةةةةةةةةةةتبيكنكو  يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك 
   ةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةة   لتةةةةةةةةة  يس   
 لطةةةةةةةةةةالب    لز ئةةةةةةةةةةري   ةةةةةةةةةة  
خةةةةةةةةة مكو  لم  مةةةةةةةةة    خةةةةةةةةةل 

 . ل ك كو

0888 
  ستبيكنكو
  م يل  لكلي 

0/6/3802 
0/0/3804 

0/0/3802 
0/03/3802 

جاااااااااااااا ر  عماااااااااااااا  اسااااااااااااااتبن ن .5 
وتحلنااااا  لقنااااا س رضااااا  أعضااااا ء 

  عاااااان  ن اااااا  التاااااادرنس والطاااااا  
 .التدرنس  ق ع  
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 .خط   حسي  س  ي .3

نتةةةةةكئج  ختبةةةةةك  و مر جعةةةةة  لج ةةةةة  .0
  زمةةةةةةةكو    لكةةةةةةة         مةةةةةةة    
 لسةةةةةةةةةةةةةالم   لم نيةةةةةةةةةةةةة     جةةةةةةةةةةةةةك ب 

   خال   ل صف س  ي 
 .خط   حسي  س  ي .3

48888 0/4/3802 
0/00/3802 

0/4/3802 
0/00/3802 

م سةةةةةق لج ةةةةة        .0
  زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكو   

 . لك    
        مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    .3

 لسةةةةةةةةةةةةةالم   لم نيةةةةةةةةةةةةة  
 .وكلكلي  

 .م ير  ك   لكلي .2

جااااااااااا ر   اساااااااااااتكم   خطااااااااااا  .1
 ق عااااااااااااااا   التااااااااااااااادرنس  ونااااااااااااااادت

ماااااااان  متطااااااااورة أم ناااااااا  بوساااااااا   
تموناااااااااااااااااا  الج معاااااااااااااااااا   فاااااااااااااااااا  

 .المشروع
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 املخرجات األنشطة

 اهلدف
 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةةة  .0
 .للمكتب 

خطةةةة  معتمةةةة   مةةةة  مجلةةةةس .3
 لكليةةةةةةةةةة    معل ةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةغيل 
 ك ةةةةةةةةكو  لمكتبةةةةةةةةة    م   يةةةةةةةةة  

 . لعمل
 فعيةةةةةةةةةةةةةل  لعمةةةةةةةةةةةةةل ميثةةةةةةةةةةةةةكق .2

  خال ةةةةةة    ر ةةةةةة ق  لملكيةةةةةة  
 . لفكري    خل  لمكتب 

 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة   .2
معتمةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةس   

 لكليةةةةةة  وكأل مةةةةةةكا  لتةةةةةة    فةةةةةةذ 
فةةةةةةةةةةةةةةةة   ك ةةةةةةةةةةةةةةةةكو  لمكتبةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 لم تلفةةةةةةةةةةةة    ذلةةةةةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةةةةةك 
 ئحةةةةة  مكليةةةةة   لمعتمةةةةة   مركةةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةةةك  و 

 . لز   ي  وكلكلي 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس .0 0/3/3802 0/4/3802 --
 . لكلي 

 .لج    لمكتب .3
مةةةةةةةةةةةةةة ير  ةةةةةةةةةةةةةةك  .2

 . لكلي 
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير أ     .4

 . لمكتب 
 

 عماااااااا  خطاااااااا  للتشاااااااا ن .0
 .المكتب 

 

 حلي ةةةةةةةةةةةةة  مك اةةةةةةةةةةةةة  .2

 لطةةةةةةةةةةةةةة ب وم طةةةةةةةةةةةةةةو غ

 الاكةةةةةةةة لو يوس م حلةةةةةةةة 

 العليةةةةةةةةةةةةةة  والل اسةةةةةةةةةةةةةة  

 هيئةةةةةةةةةةةةةةةة  وأعضةةةةةةةةةةةةةةةة ي

 .ال ل يس

 مك اةةةةةةةةةةة   طةةةةةةةةةةةوي   .3

 وزيةةةةةةةةةةةةةةةةة لغ الكليةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .كف ي   

مةةةةةةةةةةةة   32 لبحةةةةةةةةةةةةث فةةةةةةةةةةةة  .0
     ةةةةةةةةةة    لبيكنةةةةةةةةةةكو  لعكلميةةةةةةةةةة 

 لمشةةةةةةةةةةةةةترك  وهةةةةةةةةةةةةةك  لجكمعةةةةةةةةةةةةة   

  م يل  لجكمع 
 شبك 

  لمعل مكو  لر مي  

 .لج    لمكتب .0 2/3802 6/3802
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير أ     .3

 . لمكتب 

ربط ق ع  المكتب  الرقمن  .3
متصل  ب لمجلس االعل  
 . للج مع   عن طرنق اال تر ن 
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م كوةةةةةةةل  جةةةةةةةر  مةةةةةةةزى   ذلةةةةةةة  
طب ةةةةةك  ئحةةةةة  مكليةةةةة   لمعتمةةةةة   

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكو   مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  ل   
  ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و  لز   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .وكلكلي 

م سةةةةةةةق     ةةةةةةة  .2
 لبيكنةةةةةةةكو  لر ميةةةةةةة  

 .وكلكلي  
 فريق.4

النتهععععععاء مععععععن إدخععععععال ا.1

مقتنيعععععات هعععععذه المكتبعععععات 

وتزويععععععععععععدها بععععععععععععأجهزة 

الحاسععععب اآللععععي وأجهععععزة 

البعععععععععار كعععععععععود ووضعععععععععع 

 .الملصقات علي الكتب
سعععتكمال بنعععاء الفهعععرس ا.2

الموحععععععد للمكتبععععععات إلععععععي 

جانعععععععب إععععععععداد سياسعععععععة 

 . موحده لالستعارة

  م يل  لجكمع 
مشر ع  لمكتب  

  لر مي 

 .لج    لمكتب .0 3/3802 مستمر
ر أ     مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي.3

 . لمكتب 
م سةةةةةةةق     ةةةةةةة  .2

 لبيكنةةةةةةكو  لعكلميةةةةةة  
 .وكلكلي  

االساااااااااااتمرار فااااااااااا  ادخااااااااااا   و .2
تكوناااااد جمناااااع الكتااااا  العلمنااااا  و 
المراجااااااااااع العربناااااااااا  و االج بناااااااااا  
علاااااا  مشااااااروع المكتباااااا  الرقمناااااا  

 .ب لمجلس االعل  للج مع  

مشععععععععععععروع اكتمععععععععععععال .1

المسععععععععععععتودع الرقمععععععععععععي 

  .والرسائل الجامعية

 

  م يل  لجكمع 
شر ع  لمكتب  م

  لر مي 

 .لج    لمكتب .0 3/3802 مستمر
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير أ     .3

 . لمكتب 
م سةةةةةةةق     ةةةةةةة  .2

 لبيكنةةةةةةكو  لعكلميةةةةةة  
 .وكلكلي  

االساااااااتمرار ادخااااااا   و تكوناااااااد .2
) جمناااااااااااااع الرساااااااااااااا    العلمناااااااااااااا  

علااااااا  ( الم جساااااااتنر و الااااااادكتورا 
مشاااااااااااااااروع المكتبااااااااااااااا  الرقمنااااااااااااااا  

 .ب لمجلس االعل  للج مع  

سةةةةةتبيكنكو  حليةةةةةل نتةةةةةكئج   .0
 يةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةة  
 لتةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يس    لطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب   

0888 
  ستبيكنكو

 .لج    لمكتب . 0/3802 6/3802
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير أ     .3

 . لمكتب 

ألخاااااااذ رأ  اساااااااتبن ن عمااااااا  . 5 
التااااااا   الخااااااادم  الطااااااا   فااااااا  
 .تقدمه  المكتب 
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 لز ئةةةةةةةةةةةةةةةري   ةةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةة مكو 
 . لم  م    خل  لمكتب 

 .خط   حسي  س  ي .3

م سةةةةةةةق     ةةةةةةة  .2
 لبيكنةةةةةةكو  لعكلميةةةةةة  

 .وكلكلي  
مجم  ةةةةةةةة  مةةةةةةةة   لكتةةةةةةةة    .0

 لمر جةةةةةةةةة   لعلميةةةةةةةةة   لح يثةةةةةةةةة  
 لم ةةةةةكف   لةةةةة   ك ةةةةة   ويكنةةةةةكو 

 . لمكتب 

08888 
ميز ني  معر  
  لكتكب  لس  ى

 .لج    لمكتب .0 3/3802 2/3802
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير أ     .3

 . لمكتب 
م سةةةةةةةق     ةةةةةةة  .2

 لبيكنةةةةةةكو  لعكلميةةةةةة  
 .وكلكلي  

ت ونااااااااااد المكتباااااااااا  ب لكتاااااااااا  و .1
 .مراجع الحدنث ال

 رةةةةةةةةةةةة    صةةةةةةةةةةةة ير ضةةةةةةةةةةةة ئ  .0
لم ت يةةةةةةةةةةةكو  لمكتبةةةةةةةةةةة    ن  ن 
ي لةةةةةةةةةةةةةل وح ةةةةةةةةةةةةة ق  لملكيةةةةةةةةةةةةة  
 لفكريةةةةة     لميثةةةةةكق   خال ةةةةة  
للكليةةةةةة  م كوةةةةةةل  جةةةةةةر  مةةةةةةزى   
ذلةةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةةك  ئحةةةةةةةةة  مكليةةةةةةةةة  
 لمعتمةةةةةة   مركةةةةةةز  ل   سةةةةةةكو   
  ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و  لز   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .وكلكلي 

3888 
  ق طبك     
 ربك   له 
 . ص يرض ئ 

 .لج    لمكتب .0 6/3802 مستمر
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير أ     .3

 . لمكتب 
فريةةةةةةةق   فيةةةةةةةذى .2

 .ت من  الموارد الذاتن  للمكتب .2 .للمكتب 
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 التكلفة مؤشرات النجاح
 املخرجات األنشطة مسئولية التنفيذ فرتة التنفيذ

 اهلدف
 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةة  . 0
 .للمعمل

خطةةةةة  معتمةةةةة   مةةةةة  مجلةةةةةس .3
 ةةةةةةةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل          معل

 . لمعمل

 كيةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لكليةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .0 3/3802 2/3802 --
للشةةةةةةةةةةةةئ ن  ل   سةةةةةةةةةةةةكو 

 . لعليك    لبح  
مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .3

 . لمعمل
 ؤسةةةةةةةةةةةةةك     سةةةةةةةةةةةةةك  .2

 . لعلمي   لمع ي 

عماااااااااااااااا  خطاااااااااااااااا  للتشاااااااااااااااا ن  .0
المعماااااا  ب التفااااااا ق مااااااع االقسااااااا   

 .العلمن  المع ن 

معمللل بحثللى التقنيلللة .1

 .الحيوية
 طةةةةةةوي  منظومةةةةةة   -2

ليةةةةةةةة   و الل اسةةةةةةةة   الع
 .الاحث العلم 

نشةةةةةةةةةةةةةر   ريةةةةةةةةةةةةةر  لمر جعةةةةةةةةةةةةة  .0
 ل ك جيةةةة   لمعتمةةةة  سةةةة  يك  لةةةة  
 لم  ةةةةةةةة    لكتر نةةةةةةةة  للمعمةةةةةةةةل 
 لتأ يةةةةةةةةةل وعةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةك    تمةةةةةةةةةك  

 . لمعمل

0088 
  م يل  لكلي 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 9/3802  9/3802
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 

عقااااااااااااااااد اتفاااااااااااااااا ق   خضاااااااااااااااا ع .3
المعمااااااااااااااا  ل ظااااااااااااااا   المراجعااااااااااااااا  

 .لس و الخ رجن  ا

    و    ويةةةةةةةةةةةه  ( 0)  ةةةةةةةةةةة  .0
مت صصةةةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةةةةةةةةكا 
 لتك  ل جيةةةةةك  لحي يةةةةة  للتةةةةة  ي  

مةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةةةة  % 28
 لتةةةةة  يس   طةةةةةالب  ل   سةةةةةكو 
 لعليةةةةةةةةك  وتكةةةةةةةةكليف م ف ةةةةةةةة    
 لحصةةةةةةةةةةةةةة ا  لةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةهك   

 .معتم  
  ةةةةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةةةةكئج  حليةةةةةةةةةةةةةل .3

0888 
  ستبيكنكو
  ئح  مكلي 

م سةةةةةةةةق  لتةةةةةةةةة  ي    .0 0/3802 03/3802
 . لت  ي      رصك 

مةةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

فريةةةةةةةةةةةةةةةةةق   فيةةةةةةةةةةةةةةةةةذى .2
 .للمعمل

االعاااااا ن عاااااان دورا  تدربنااااااه .2
متخصصااااااااااا  متقدمااااااااااا  طااااااااااا   
الدراسااااااااااا   العلنااااااااااا  و اعضااااااااااا ء 
 ن اااااا  التااااااادرنس للت مناااااا  الماااااااورد 
الذاتنااااااااا  للمعمااااااااا  بتعااااااااا ون ماااااااااع 
 مركاااااا  التح لناااااا  و االستشاااااا را 

 .ال راعن  ب لكلن 
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 .  ستبيكنكو
  ةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةكئج  يةةةةةةةةكس  ثةةةةةةةةر .2

 . لمر     لت  يب 
  ةةةةةةةةةةةةةة   لمعمةةةةةةةةةةةةةةل وعةةةةةةةةةةةةةة  .0

 .  جهز   لعلمي   لح يث 
 حليةةةةةةل نتةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو .3

 يةةةةكس  ضةةةةك طةةةةالب  ل   سةةةةكو 
 . لعليك م  خ مكو  لمعمل

 حليةةةةةةل نتةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو .2
 يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةةة  
 لتةةةةةةةةةةةةةةة  يس مةةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةة مكو 

 . لمعمل
 يةةةةةكس  ثةةةةةر مةةةةةر     لتةةةةة  يب  .4
. 

688888 
ع  ميز ني   لجكم
   ستثمك ى

3802/3804 
  اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتكم  

 الج معااااااا  مسااااااا  م 

 المشااااااااااااااااااروع فاااااااااااااااااا 

مليةةةةةةةةةةةةة ن  بمبلااااااااااااا 
 .ج ي 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 0/3802 0/3804
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .2
 .للمعمل

 

بحثااااااا  تق نااااااا  معمااااااا  ا شااااااا ء .2
مطااااااااااااااااااور ومجهاااااااااااااااااا   حنوناااااااااااااااااا 

ب إلمك  نااااااا   المعملنااااااا  ال  مااااااا  
ماااااااااااااان % 25لت فنااااااااااااااذ حااااااااااااااوال  

  د التق نااااااااااااااااا  الحنونااااااااااااااااا ابحااااااااااااااااا
المرتبطاااااااااا  باااااااااا لبرامج التعلنمناااااااااا  
المختلفااااااا  ومااااااا ود بكاااااااوادر ف نااااااا  

 .مدربه

 حليةةةةةةل نتةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو .0
 يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك  لطةةةةةةةةةةالب مةةةةةةةةةة  

 .خ مكو  لمعمل
 حليةةةةةةل نتةةةةةةكئج   سةةةةةةتبيكنكو .3

 يةةةةةةةةةةكس  ضةةةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةةك   يئةةةةةةةةةة  
 لتةةةةةةةةةةةةةةة  يس مةةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةة مكو 

 . لمعمل
 يةةةةةكس  ثةةةةةر مةةةةةر     لتةةةةة  يب  .2

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 2/3802 6/3802  ئح  مكلي 
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .2
 .للمعمل

 

اساااااااااااااتخدا  معمااااااااااااا  متعااااااااااااادد .5
اال ااااااااارا  للت فناااااااااذ المساااااااااتهد  
ماااان معماااا  التق ناااا  الحنوناااا  ماااان 

لتفاااااا عل  التعلاااااان  االلكترو اااااا  و ا
 .و التعلن  الذات  للط   
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. 
ك  و  لعمليةةةةةة  نتةةةةةةكئج   ختبةةةةةة.4

للطةةةةةةةةةةةةةالب  حةةةةةةةةةةةةةت  شةةةةةةةةةةةةةر ف 
 لفريةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةذى لأل سةةةةةةةةةةك  

 . لعلمي 
 جةةةةةةةةةة    ئحةةةةةةةةةةة  معل ةةةةةةةةةةة     .0

معتمةةةةةةة    مةةةةةةة  مجلةةةةةةةس        
وكأل مةةةةةةةةةكا  لتةةةةةةةةةة    فةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةة  

 . ل ر  
 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة   .3

  معتمةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةس 
       وكأل مةةةةةةةةكا  لتةةةةةةةة    فةةةةةةةةذ 
فةةةةةةةة   ل رةةةةةةةة     ذلةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةك 
 ئحةةةةةة  مكليةةةةةة   لمعتمةةةةةة   مركةةةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةةةةك  و 

 .   ي  وكلكلي  لز 

مةةةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةةةذى .0 2/3802 مستمر  ئح  مكلي 
 .لل ر  

 

اسااااااااااتخدا  وحاااااااااادة التصاااااااااااونر .1
العلمااااااااااا  و المو تااااااااااا    للت فناااااااااااذ 
المسااااااتهد  ماااااان معماااااا  التق ناااااا  
الحنونااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااان التعلااااااااااااااااااااان  
االلكترو ااااااااااااااااااا  و التفااااااااااااااااااا عل  و 

 .التعلن  الذات  للط   

صةةةةةةة     لتعك ةةةةةةة  وكلمشةةةةةةةةك ك  .0
 .ف   لت فيذ

 لمشةةةةةةةةةةةةةةر ع  صةةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةةة .3
 . لم فذ ف   لمعمل

 صةةةةةةة ا    كئمةةةةةةة    وحةةةةةةةك  .2
 . لمست رج  م   لمشر ع

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 0/3802 مستمر  ئح  مكلي 
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .2
 .للمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز .4

السااااااااااااااام ح بت فناااااااااااااااذ بعااااااااااااااا  .2
لااااااااا  المشاااااااااروع   البحثنااااااااا  الممو 

ماااااان الخاااااا ر  بمشاااااا رك  اعضاااااا ء 
 ن ااااااااااااااا  التااااااااااااااادرنس و طااااااااااااااا   
الدراسااااا   العلنااااا  طااااا   مق باااااا  

مااااااااااان اجمااااااااااا ل  من ا نااااااااااا  % 31
 .المشروع
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 لتحكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   
 .  ستشك  و  لز   ي 

 
 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة     .0

معتمةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةس        
وكأل مةةةةكا  لتةةةة    فةةةةذ فةةةة   ل رةةةة   
  ذلةةةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةةةك  ئحةةةةةةةةةة  مكليةةةةةةةةةة  
 لمعتمةةةةةةةةة   مركةةةةةةةةةز  ل   سةةةةةةةةةكو   

 .وكلكلي    ستشك  و  لز   ي 
 .ص    م  مشر ع  لت رج.3
و سةةةةةةةةةةةةةتر و لعةةةةةةةةةةةةةر  نتةةةةةةةةةةةةةكئج .2

 .مشر  كو  لت رج  لطالو  

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس       .0 0/3802 مستمر  ئح  مكلي 
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةة ير  لت فيةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

 لفريةةةةةةةةةةةق  لت فيةةةةةةةةةةةةذى .2
 .للمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ير مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز .4
 لتحكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   

 .  ستشك  و  لز   ي 
 

ت فناااااذ اجااااا اء مااااان مشاااااروع   .8
جساااااااتنر و الااااااادكتورا  رسااااااا    الم 

الخ صااااااااااا  بطااااااااااا   الدراسااااااااااا   
 .العلن 
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 التكلفة مؤشرات النجاح
مسئولية  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 املخرجات األنشطة

 اهلدف
 بداية نهاية

 مةةةةةةةةةةةةل  ئحةةةةةةةةةةةة    خليةةةةةةةةةةةة  . 0
 .للمعمل

خطةةةةة  معتمةةةةة   مةةةةة  مجلةةةةةس .3
         معل ةةةةةةةةةةةةةةةة  للتشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

 . لمعمل

     مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس  .0 0/3802 3/3802 --
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

عماااا  خطاااا  للتشاااا ن  المعمااااا  .0
ب التفااااااا ق مااااااااع االقساااااااا   العلمناااااااا  

 .المع ن 

 HPLCوحددددحا يح   دددد   -1 - أ

ب  كل ددم ابدد بم  لاوت دد    

 .ت ق  س م

 

 يح   دددددد  تاركدددددد  حعدددددد   -5

 .وتالسيش رت  ت  رتع م

  - ب

معل ةةةةةةةةةةة      جةةةةةةةةةةة    ئحةةةةةةةةةةة  .0
معتمةةةةةةة    مةةةةةةة  مجلةةةةةةةس        
وكلتحكليةةةةةةةةةل  لتةةةةةةةةة    فةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةة  

 . لمعمل
 جةةةةة    كئمةةةةة   سةةةةةعك  معل ةةةةة   .3

  معتمةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةس 
       وكلتحكليةةةةةةةةل  لتةةةةةةةة    فةةةةةةةةذ 
فةةةةةةةة   لمعمةةةةةةةةل   ذلةةةةةةةة  طب ةةةةةةةةك 
 ئحةةةةةة  مكليةةةةةة   لمعتمةةةةةة   مركةةةةةةز 
 ل   سةةةةةةةةةةةةةكو     ستشةةةةةةةةةةةةةك  و 

 . لز   ي  وكلكلي 

     مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس  .0 2/3802 مستمر  ئح  مكلي 
 . لمعمل

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3
 .للمعمل

مةةةةة ير مركةةةةةز  لتحكليةةةةةل .2
      ستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  و

 . لز   ي 
 

استخدا  المعم  كوحدة ذا  .3
ط بع خ ط للت فنذ بع  المه   
مق ب  اجر رم   بتع ون مع 
مرك  الدراس   و االستش را  

 .ال راعن  ب لكلن 

    و    ويةةةةةةةةةةةه  ( 3)  ةةةةةةةةةةة  .0
% 08مت صصةةةةةةةةةة  للتةةةةةةةةةة  ي  

م سةةةةةةةق  لتةةةةةةة  ي    .0 4/3802 0/3802  ئح  مكلي 
 . لت  ي      رصك 

مةةةةةةةةةةةةةةة ير   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .3

االعااااااا ن عااااااان دورا  تدربناااااااه .2
متخصصاااااااااااا  متقدماااااااااااا  طاااااااااااا   
الدراساااااااااااا   العلناااااااااااا  و اعضاااااااااااا ء 



 

 

 
 2102-2102 الجامعى للعام الذاتية راسةالد -بنها  جامعة – الزراعة كلية – وإلاعتماد الجودة ضمان وحدة

191 

 

  ةةةةةةك   يئةةةةة   لتةةةةةة  يس   مةةةةة   
طةةةةةةةةةةةةالب  ل   سةةةةةةةةةةةةكو  لعليةةةةةةةةةةةةك  
وتكةةةةكليف م ف ةةةة     لحصةةةة ا 

 . ل  شهك   معتم  
  ةةةةةةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةةةةةةكئج  حليةةةةةةةةةةةةةل .3

 .  ستبيكنكو
  ةةةةةةةةالن نتةةةةةةةةكئج  يةةةةةةةةكس  ثةةةةةةةةر .2

 . لمر     لت  يب 

 .للمعمل
فريةةةةةةةةةةةةةةةق   فيةةةةةةةةةةةةةةةذى .2
 .لمعملل

 ن ااااااا  التااااااادرنس للت منااااااا  الماااااااورد 
الذاتنااااااااا  للمعمااااااااا  بتعااااااااا ون ماااااااااع 
مركااااااا  التح لنااااااا  و االستشااااااا را  

 .ال راعن  ب لكلن 

 

 

 


