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 تمهيد
كلية الزراعة جامعة المنيا واحدة من أعرق كليات الزراعة فى مصر و الوطن العربى و أفريقيا، و  تعتبر

ثم تحول المعهد إلى كلية , حيث بدأت كمعهد عالي زراعي يتبع وزارة التعليم العالى 7291شأتها الى عام ترجع ن
 29تتبع جامعة أسيوط، حتى صدور القرار الجمهورى رقم ,  7011بالقرار الجمهورى رقم  7292زراعة عام 

عة والهندسة واآلداب والتربية ضمت خمس كليات بمدينة المنيا هى الزرا)بإنشاء جامعة المنيا  7219لسنة 
، تبلغ مساحة مبانيها (شمال غرب مدينة المنيا)وتقع مبانى كلية الزراعة حاليا داخل حرم الجامعة (. والعلوم

و يضم إدارة الكلية و ستة أقسام علمية و ( أ)، و هى موزعة على خمسة مبان رئيسية و هى مبنى 9م99000
بقية أقسام الكلية ( ب)، بينما يضم مبنى (9)وحدة الخدمات اإلليكترونية المكتبة، و معمل الحاسب اآللي و  

مدرجات الكلية الستة، فى حين ( ج)بينما يضم مبنى . العلمية الستة األخرى باإلضافة إلى إدارة شئون الطالب
ليل يقع به معمل تح( هـ)على مكاتب رعاية الطالب و صالة األنشطة الطالبية، و مبنى ( د)يشمل مبنى 

بينما ملحق مباني مزرعة اإلنتاج الحيواني و الداجنى تقع خارج حرم الجامعة . األراضي و المياه و المواد النباتية
 (.حيث المبنى القديم للكلية خلف كلية طب اإلسنان)

م 9009فمنــا العــام ( شــعبة اإلنتــاج الزراعــى)و بعــد أن تلــت الكليــة ردحــا مــن الــزمن شــعبة تعليميــة واحــدة 
فـي ثمانيـة ( بعـد أربـع سـنوات دراسـية)الكلية نتام الساعات المعتمدة فى الدراسة، و تمنح درجـة البكـالوريوس  تتبع

تخصصات علمية حديثة، كما تمنح درجة دبلوم الدراسات العليا في ثمانية و عشرون تخصصـا علميـا، و درجتـي 
لغــة الدراســة لطــالب مرحلــة البكــالوريوس، اللغــة العربيــة هــي و . تخصصــا علميــا 91الماجســتير و الــدكتوراه  فــي 

 .  بينما اللغة العربية و االنجليزية هي لغة الدراسة لطالب الدراسات العليا
 92و عــدد ( أســتااا 799بيــنهم )عضــو هيئــة تــدريس  719و يوجــد بالكليــة اثنــا عشــر قســما علميــا تضــم 

 199( م9079/9079)لعــام الجـــامعى  معيــدا و مدرســا مســـاعدا، و بلــغ عـــدد طــالب مرحلـــة البكــالوريوس هـــاا ا
،  و تهتم الكلية بتطبيق إسـتراتيجية تعلـيم و تعلـم ناجحـة يـتم تحـديثها أوال (اكور 999إناث  و  902منهم )طالبا 

بأول، مع أساليب حديثة و ناجعة لتقويم الطالب و تهـتم بقيـاس رضـاهم،  و تـدعم كافـة طالبهـا و تهـتم بـاألخ  
و فــى مجــال الدراســات العليــا، تــاكر قواعــد البيانــات لهــاا العــام أن عــدد . ل المتعثــرين بــالمميزين مــنهم و ال تهمــ

طالبـا مسـجال لدرجـة ( 123)طالبـا مسـجال لدرجـة الماجسـتير، و ( 161)طالبا مسـجال لدرجـة الـدبلوم، و  ( 18)
 12اجســتير و درجــة م 719 و درجــة دبلــوم 799 و قــد منحــت الكليــة خــالل الســنوات الخمــس الماضــية. الــدكتورة

و للكليــة خطــة بحثيــة خمســية مبنيــة علــى حــل المشــاكل و االحتياجــات اللعليــة للمجتمــع المحلــى . درجــة دكتــوراه
بمحافتــة المنيــا و تطلعــات المنتجــين و الجديــد فــى معــارف البــاحثين و أعضــاء هيئــة تــدريس الكليــة، و الــ  مــن 

متعــددة لمراكـــز و قـــرى المحافتـــة و بمشـــاركة  خــالل رصـــد كافـــة تلـــ  المشـــاكل علــى الطبيعـــة مـــن خـــالل زيـــارات
كمـا تحـر  الكليـة إلـى . التنليايين فى اإلدارات الزراعيـة بمراكـز المحافتـة التسـعة، و أحـدث المسـتجدات العلميـة

إدخــال الجديــد و المبتكــر و المليــد فــى عــالم الزراعــة و كــاا تطبيــق سياســة التنميــة المســتدامة للحلــات علــى صــحة 
كمــا تحــر  الكليــة علــى عقــد المــيتمرات الدوليــة و القوميــة و . يــة ليجيــال الحاليــة و أجيــال الغــداإلنســان و البيئ

اإلقليمية و بصلة سنوية و للموضوعات التى تهم الوطن و قضاياه، مثل ميتمر المنيا الدولى للزراعة و الرى فى 
ات لنشـر األبحـاث فـى مجـال ، و للكليـة دوريـة علميـة محكمـة تصـدر منـا سـنو (م9077مـارس )دول حوض النيل 

كمــا تعقــد العديــد مــن النــدوات و ورا العمــل و البرنــامت الثقــافى الممتــد لســنوات، و . االبحــوث الزراعيــة و التنميــة
يشار  أبناء الكلية فى كافة الميتمرات العلمية سواء التى تعقد داخل أرض الـوطن أو فـى الخـارج بـدعم كامـل مـن 
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ليـات المماثلـة فـى مصـر و العـالم العربـى مـن خـالل النـدب أو اإلعـارة  أو المهمـات الجامعة، كما تـدعم الكليـة الك
العلمية الخاصة أو الحكومية، و أبنـاء الكليـة تلقـوا العلـم مـن أسـاتاتهم بـالوطن كمـا أن العديـد مـنهم ينتمـوا لمـدراس 

ى أبنــاء الكليــة التــى علميــة و مشــارب مختللــة مــن أقصــى الشــرق ألقصــى الغــرب ممــا يثــرى التجربــة و الخبــرة لــد
 .   ينقلونها لطالبهم و من ثم كخبرات للمجتمع

و للكليـــة خطـــة إســـتراتيجية و تنليايـــة معتمـــدة وضـــعت بعـــد مناقشـــات مستليضـــة ألســـرة الكليـــة و ليطـــراف 
المجتمعية اات الصلة، تتماشى مع خطة الجامعة و ما تصبو الدولـة لتحقيقـه فـى مجـال التعلـيم و البحـث العلمـى 

و تتبــع الكليـة المعــايير األكاديميـة القوميــة المرجعيـة و تعمــل علـى تحقيقهــا مـن خــالل برامجهـا التعليميــة . اعـىالزر 
و لــدى الكليــة جهــاز  إدارو قــوى و . المختللــة و مقرراتهــا الدراســية المتنوعــة و كافــة أنشــطتها التعليميــة و البحثيــة

الكليـــة تـــدير ثمانيـــة مراكـــز و وحـــدات اات طـــابع و . عـــامال 27موتلـــا و  979مـــنتم و او خبـــرة مميـــزة، يضـــم 
شــعبة مختللــة، تقــوم بــدورها  79خــا  أكبرهــا مركــز الخدمــة العامــة لدنتــاج و الدراســات الزراعيــة و الــاى يشــمل 

الهــام فــى خدمــة مجتمــع الكليــة و الجامعــة و تنميــة مواردهــا الااتيــة و كــاا فــى خدمــة المجتمــع المحلــى لمحافتــة 
ـــ. صــعيد مصــرالمنيــا و جيرانهــا ب فــدانا تجــاور مبــانى  99و  للكليــة مزرعــة بحثيــة و تعليميــة تجــاوز  مســاحتها ال

كـاا يقـوم . الكلية، بينما تدير  الكلية مزرعة إنتاجية بحثية تجاوز مساحتها األلـف فـدان بمنطقـة شوشـة الصـحراوية
تعليميـة و مجتمـع محافتـة  بدور همزة الوصـل بـين الكليـة كمركـز علمـي و منـارة( CSO)مكتب خدمة المواطنين 

و تحر  الكلية على مشـاركة األطـراف المجتمعيـة . المنيا و جيرانها لتقديم كافة الخدمات و االستشارات الزراعية
فــى كافــة أنشــطتها، كمــا تقــوم بالعديــد مــن الحمــالت اإلرشــادية و تشــار  فــى الحمــالت القوميــة و تعقــد العديــد مــن 

ورا العمــل و ال تبخــل مطلقــا بالكتيبــات و النشــرات اإلرشــادية المطبوعــة منهــا و الــدورات التدريبيــة و النــدوات و 
اإلليكترونيــة التــى تــزين بهــا موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت، و الــاى ييمــه اآلالف مــن الــزوار شــهريا، كمــا تســتقبل 

 .بمبانيها العديد من العاملين فى المجال الزراعى و اإلنتاج الحيوانى و التصنيع الزراعى
آالف الخريجين من أبناء ( الاى يتجاوز نصف قرن من الزمان)و قد قدمت الكلية عبر تاريخها الطويل 

مصر و شقيقاتها العربيات الاى انتشروا فى كافة ربوع الجمهورية و الدول العربية األخرى بل و دول العالم 
ز العديد منهم على جوائز دولية و الخارجى و تبويوا مناصب رفيعة سواء على المستوى القومى أو الدولى، حا

قومية و محلية، و منهم من شغل منصب رئاسة الجامعة أو نواب رئيس الجامعة أو عمداء لكليات أخرى أو 
كاا قد . وكالء لوزارات أو أعضاء مجالس برلمانية و نقابات و محافتون و عديد من المناصب القيادية األخرى

كوادر من أبناء الدول العربية الشقيقة كللسطين و السودان و ليبيا و  ساهمت الكلية عبر تاريخا فى تخريت
و مع بزوغ ثورة .  غيرها، ساهموا فى نهضة أوطانهم و صاروا حلقة وصل بين الكلية و الدول العربية الشقيقة

صداقية و م، اصبح اختيار القيادات الجامعية و اإلدارية يتم بأسلوب ديمقراطي و يسوده الم9077يناير  99الـ
كما تحر  الكلية على االلتزام بالقيم و األخالق . الشلافية و المتابعة و مشار  الجميع فى اتخاا القرارات

الجامعية و المهنية و المحافتة على حماية حقوق الملكية اللكرية و النشر كلما أمكن ال ، مع نقل تل  القيم 
 . السامية لطالبها جميعا

الولوج لتكنولوجيا الحاسبات اآللية و اإلنترنت، و التى بدأ استخدامها بالكلية منا  و كانت الكلية سباقة فى
ية موقع متميز على شبكة اإلنترنت يحوى كافة لمنتصف الثمانينات بالقرن العشرين، و تزداد يوما بعد يوم و للك

جتمع المحلى بل و العالم المعلومات عنها و األخبار و هو وسيلة تواصل جيدة بين أبنائها و خريجيها و الم
أجمع، و تزين مكتبتها خدمات المكتبة الرقمية التى تقدم عالما رحبا من قواعد البيانات العالمية تسهل الولت إليها 
للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و الطالب و العاملين و حتى من منازلهم عبر شبكة اإلنترنت الدولية، 
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و الكلية تتبع نتام إدارة قواعد . أللى و قاعات لدنترنت متاحة مجانية للجميع بالكليةكاا يتوفر معمل للحاسب ا
فى شئون الطالب و الدراسات العليا و العاملين و أعضاء هيئة التدريس، و تتحول و بقوة ( MIS)البيانات 

 . قية العتيقةللتعامل اإلليكترونى فى كافة تعامالتها و قواعد بياناتها بديال عن المعامالت الور 
و بالكلية عديد من اإلدارت المختللة التى تساعدها فى القيام بوتائلها المتنوعة مع وجود تناغم تام للهيكل 
التنتيمى بالكلية، و تسود الشلافية و الديمقراطية فى كافة قراراتها التى تتخاها مجالسها المتنوعة، فوحدة متابعة 

فى متابعة تأهيل و توتيف الخريجين و عقد دورات تدريبية لرفع كلاءتهم و  الخريجين مثال، تقوم بدورها الرائد
 . تأهيلهم لسوق العمل و مساعدتهم فى ال 

و تحر  الكلية دوما على التقويم المستمر للعملية التعليمية و ديمومة عملية المساءلة و المحاسبة، و  
للكلية بين يديكم كخطوة للتقييم و التقويم ( م9079عام لل)من هاا المنطلق يسرنا أن نقدم تل  الدراسة الااتية 

 المستمر للكلية فى مجال تحقيق كافة أهدافها و تحقيق رسالتها،،
 و اهلل ولى التوفيق
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 سنوات 9: مدة الدراسة

  اللغة العربية:  لغة الدراسة 
 :المعهد/ القيادة األكاديمية للكلية 

 

 ةالدرجة العلمي االسم القيادة
 استاذ السيد عبده السيد أحمد. د.أ الكلية عمـيــد

 استاذ سيد حسن حسين حموده. د.أ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 استاذ السيد عبده السيد أحمد. د.أ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 استاذ لغنيعادل عبد اهلل عبد ا. د.أ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

  الدرجات العلمية التى تمنحها المؤسسة: 
      بكالوريوس

      
  دبلوم  ماجستير  دكتوراه
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 أعداد الطالب وتوزيعهم: 
 المرحلة الجامعية األولى -1

 1035: 2015/2016العدد اإلجمالى للطالب المقيدين وتوزيعهم على الفرق المختلفة عام 
 :توزيع الطالب
 اإلجمالى عدد طالب البكالوريوس مستوىال

 إناث ذكور 
 412 235 177 المستوى األول

 219 126 93 المستوى الثانى 
 173 92 81 المستوى الثالث

 231 152 79 المستوى الرابع 
 1035 605 430 إجمالى عدد الطالب

 النسبة المئوية
 41.55% 58.45% 100% 

عدد الطالب  إجمالى  605: إناث 430 :ذكور 
1035 

 

 
 2016 – 2015أعداد طالب المستويات االربعة بكلية الزراعة جامعة المنيا للعام الجامعي (: 1)شكل 
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 – 2015اجمالي أعداد طالب المستويات االربعة بكلية زراعة المنيا للعام الجامعي (: 2)شكل 

2016 
 تطور تعداد طالب مرحلة البكالوريوس الملتحقين بالكلية 

 نسب  تطور أعداد طالب مرحلة البكالوريوس الملتحقين بالكلية

 اجمالى أعداد الطالب العام الدراسي
2010/2011 608 
2011/2012 753 
2012/2013 674 
2013/2014 708 
2014/2015 871 
2015/2016 1035 
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 2016حتى  2010ن تطور أعداد طالب مرحلة البكالوريوس الملتحقين بالكلية م( :  3)شكل
 

 مرحلة الدراسات العليا  -2
 :2015/2016العدد اإلجمالى للطالب وتوزيعهم على الدرجات المختلفة عام 

  التخصصات الفرعية لكل درجة الدرجة العلمية
 أعداد الطالب اسم الدرجة اإلجمالى

دكتوراه فى مختلف تخصصات األقسام  الدكتوراه
 18 18 العلمية

 الماجستير
ستير فى مختلف تخصصات األقسام ماج

 45 العلمية 
 

45 
 

 الدبلومات
 6دبلوم وتخصصاتها موضحة بصفحة 

64 64 

 127 اإلجمالى
 

 .....325:......ذكور ...81: ......إناث 127........إجمالى عدد الطالب
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 :األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس
 

 إسم القسم العلمى

 ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعداد أعضا

 إجمالى
 هيئة معاونة مدرس أستاذ مساعد أستاذ

مدرس  عامل متفرغ عامل متفرغ عامل متفرغ
 معيد مساعد

 21 9 9 7 7 9 -- 7 2 األراضيقسم 
 23 9 9 9 -- -- 9 9 1 أمراض النباتقسم 
 33 9 9 9 -- 9 -- 9 79 البساتينقسم 
 14 9 9 7 -- -- -- 9 9 المحاصيلقسم 
 14 7 9 9 -- -- -- 9 1 الميكروبيولوجيا الزراعيةقسم
 25 7 9 9 -- 7 7 9 2 اإلنتاج الحيوانيقسم 
 23 7 9 9 -- 7 -- 9 2 الكيمياء الزراعيةقسم 
 29 9 9 9 -- -- -- 9 79 وقاية النباتقسم 
 14--  9 9 -- 7 -- 9 9 علوم األغذيةقسم 
 9 7 9 -- -- -- 7 9 9 األلبانقسم  

 22 9 9 9 7 7 7 9 1 قسم االقتصاد الزراعي
 15 9 9 9 -- -- -- 9 9 قسم الوراثة

إجمالى عدد أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 

 بالمؤسسة
98 44 5 10 2 24 43 18 244 

 
 

 :لتوزيع اإلجمالى للسادة أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسةا

 الدرجة
 اإلناث الذكور

 العدد إجمالى
 %  العدد %  العدد

 142 2.9 79 20.1 792 (جميع اللئات)أستاا 
 15 9.1 7 29.9 79 أستاا مساعد

 26 99.9 2 99.9 71 مدرس
 43 91.9 99 97.1 71 مدرس مساعد

 18 91.1 1 97.9 77 معيد
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 ذكور إناث اإلجمالى 
 4 1 5 األجازات الخاصة/إجمالى عدد المعارين

 29 32 61 أعضاء الهيئة المعاونــة إجمالى
 5 2 7 إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج

 

  5.7:  1 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب
 17:  1 نسبة أعضاء الهيئة المعاونــة للطالب

 61:  1 نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس
 91.5:  1 نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس

 

 

 العدد عدد العاملين بالجهاز اإلداري
 327 اإلجمالى

 112 إناث
 215 اكور
 57 متعاقد

 270 دائم  
 

 :البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة
 :المرحلة الجامعية األولى : أواًل 

 :أسماء البرامج التعليمية التى تقدمها المؤسسة
 اإلنتاج الحيواني والداجنى  -1
 تين البسا -2
 المحاصيل  -3
 التكنولوجيا الحيوية  -4

 إدارة األعمال الزراعية  -5
 األراضي والمياه  -6
 الصناعات الغذائية واأللبان  -7
 مكافحة اآلفات وأمراض النبات -8

 برامج(  8:) …العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 
 … برامج(  8) …:  عدد البرامج المطبقة بالفعل 
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 :مرحلة الدراسات العليا : ًا ثاني
 :  أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة
تمنح الكليةدرجتي الماجستير والدكتوراه فى أحد التخصصات : أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 :اآلتية 

 برامج الدكتوراه برامج الماجستير القسم م
 راضىعلوم اال  علوم االراضى االراضى 1
2 

 االقتصاد
 اقتصاد زراعى  اقتصاد زراعى 
 اجتماع ريفى اجتماع ريفى
 ارشاد زراعى ارشاد زراعى

 االنتاج الحيوانى االنتاج الحيوانى االنتاج الحيوانى 3
 الدواجن الدواجن

4 
 البساتين

 الفاكهة الفاكهة
 الخضر الخضر

 نباتات الزينة نباتات الزينة
 الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية ألغذيةعلوم ا 5
 الميكروبيولوجيا الزراعية الميكروبيولوجيا الزراعية الميكروبيولوجيا 6
7 

 الوراثة

 الوراثة السيتولوجية الوراثة السيتولوجية
 وراثة الكائنات الدقيقة وراثة الكائنات الدقيقة
 الوراثة البيومترية الوراثة البيومترية

الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا 
 الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية الحيوية

8 
 أمراض النبات

 أمراض النبات الفطرية أمراض النبات الفطرية
 أمراض النبات البكتيرية أمراض النبات البكتيرية
 امراض النبات الفيروسية امراض النبات الفيروسية
 فسيولوجيا أمراض النبات تفسيولوجيا أمراض النبا

 انتاج المحاصيل انتاج المحاصيل المحاصيل  9
 تربية المحاصيل تربية المحاصيل

10 
 وقاية النبات

 الحشرات االقتصادية الحشرات االقتصادية
 تربية النحل وديدان الحرير تربية النحل وديدان الحرير

 مبيدات اآلفات مبيدات اآلفات
 الحيوان الزراعى راعىالحيوان الز 

 كيمياء حيوية زراعية كيمياء حيوية زراعية الكيمياء الزراعية 11
 االلبان االلبان األلبان 12

 27 27 المجموع
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 درجة الدبلوم
 اسم البرنامج التعليمي م اسم البرنامج التعليمي م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 استصالح وتنمية األراضي 
 ولوجيا التسميد وتغذية النباتتكن

 اقتصاديات األراضى والمياه
 مشروعات التنمية الريفية واالرشاد الزراعى

 االنتاج الحيوانى
 الدواجن

 إنتاج خضر الزراعات المحمية
 انتاج الخضر فى االراضى المستصلحة

 انتاج كروم العنب
 انتاج الموالح

 النباتات الطبية والعطرية
 ئةالتشجير وحماية البي

 مراقبة الجودة فى الصناعات الغذائية
 التصنيع الغذائى

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

 التسميد الحيوي
 التكنولوجيا الحيوية

 الوراثة وزراعة األنسجة
 الوراثة والهندسة الوراثية

 مكافحة أمراض محاصيل التصدير
 صحة النبات

 إنتاج محاصيل الحبوب
 المحاصيل السكرية

 إكثار تقاوى المحاصيل
 مكافحة اآلفات

 نحل العسل
 التحاليل الكيميائية الزراعية

 تكنولوجيا الجبن وااللبان المتخمرة
 المثلجات اللبنية

 ( 90: ) العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 
 (  72: ) عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 2014/2015لعام الجامعى نسبة المسجلين للدراسات العليا ل 
 20.44: نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا% 
 15.33: نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا % 
  64.23:عدد المسجلين للدبلوم مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا % 
  2015/2016نسبة المسجلين للدراسات العليا العام الجامعى 
 35.43: نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا% 
 14.17: نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا % 
 50.40:لعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا عدد المسجلين للدبلوم مقارنة با % 

 :عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة 
 179: دبلوم   138:  ماجستير  130: دكتوراه 

 :خمس سنوات األخيرةلعدد الدرجات التى تم منحها خالل ا
 العدد الدرجة

 179 دبلوم
 138 ماجستير
 130 دكتوراه
 447 إجمالى
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 :أعداد الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة
 أعداد الطالب العام

 020 (2104/2105)ياكر آخر عام دراسى تم تخريت دفعة من خالله 
 22 (2104-2103)العام السابق له مباشرة

 (2100 /2102) 071 
(2101-2100) 011 

 11 (2101-2119)حتى العام الخامس 
 260 إجمالى الخريجون
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 : دد الوحدات ذات الطابع الخاصع
 :  أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدمها المؤسسة

- :ويضم ( م 7229أسس عام )مركز الخدمة العامة لدنتاج والدراسات الزراعية  .7
 .شعبة اإلنتاج الحيواني و الداجني.7-7
 .شعبة إنتاج و خدمات الحاصالت الحقلية.9 -7
 .نتاج و خدمات محاصيل الخضرشعبة إ.9 -7
 .شعبة إنتاج و خدمات أشجار اللاكهة.9 -7
 .شعبة إنتاج و خدمات نباتات الزينة و النباتات الطبية و العطرية و األشجار الخشبية.9 -7
 .شعبة تكنولوجيا المنتجات اللبنية.9 -7
 .شعبة تكنولوجيا المنتجات الغاائية.1 -7
 شعبة المخبوزات.1 -7
 .شعبة الدراسات البيئية التطبيقية واالستشارات الزراعية.2 -7
 .شعبة مكافحة اآلفات الطبية و البيطرية المنزلية.70 -7
 .شعبة إنتاج عسل النحل و ملكات عسل النحل.77 -7
 .شعبة الوسائل التعليمية.79 -7
 .التسميد الحيوو و التحليالت الميكروبيولوجية شعبة.79 -7
 الدراسات االقتصادية و اإلرشادية الزراعية شعبة.79 -7
 مركز خدمة المواطنين .79 -7

 (م 7217أسس عام )معمل تحليل األراضي والمياه والمواد النباتية  .9
 (.م7229أسس عام )مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة  .9
 (م7221أسس عام )مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  .9
 (م9009أسس عام )ت الحيوية مركز المخصبا .9
 ( 9079أسس عام ) المعمل المركزى .9

الترتيــب الزمنــي لبنــاء و تأســيس المراكــز ذات الطــابع الخــاص و النــي يشــاري اســاتذة المؤسســة فــي مجــالس 
 إدارتها  

سنوات الخبرة  سنة التأسيس المركز
2012  

 31 م 1981 معمل تحليل األراضي والمياه والمواد النباتية 
 20 م1992 ز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة مرك

 17 م 1995 (شعبة 79)مركز الخدمة العامة لدنتاج والدراسات الزراعية 
 14 1998 مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

 8 م 2004 مركز المخصبات الحيوية 
-  م 2015 المعمل المركزى
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 وسائل االتصال بوحدة ضمان الجودة
 

  جامعة المنيا  –كلية الزراعة : لعنوان البريدي ا
 www.minia.edu.eg :الموقع االلكتروني 
  E-mail  : mnkenawi@yahoo.comالعنوان االلكتروني 

 2360942-086-02+ :تليفون 
 2360942-086-02+ فاكس

 
 
 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 2015الي  1969رحلة كفاح من  –مباني كلية الزراعة داخل حرم جامعة المنيا 
 الموقع اإللكتروني

 ، الموقع اإللكتروني لكلية الزراعة هو 9070/9077بعد تنشيط البوابة اإللكترونية لجامعة المنيا 
 وسائل االتصال بالمؤسسة

 المنيا –جامعة المنيا  –ة الزراعة العنوان البريدي  كلي
  portal.minia.edu.eg/agricultureالموقع اإللكتروني 
 mail -E      dvdcom.agr@muedu.egالعنوان اإللكتروني 

.edu.egcso@mu 
   

   
   

 صورة لمعمل تحليل األراضي والمياه والمواد النباتية في موقعه الجديد داخل الحرم الجامعي 
 

 

http://www.minia.edu.eg/
mailto:mnkenawi@yahoo.com
http://www.minia.edu.eg/
mailto:dvdcom.agr@muedu.eg
mailto:cso@mu.edu.eg
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 القدرة المؤسسية: المحور األول

 

 المحور األول

القدرة 
 المؤسسية

(1)  

 الخطة 

  اإلستراتيجية

(2)  

 الهيكل التنظيمي

(3)  

 القيادة والحوكمة

(4)  

 المصداقية

 واألخالقيات 

(5)  

 الجهاز 

  اإلداري

(6)  

 الموارد المالية

 والمادية

(7)  

 المشاركة

 المجتمعية 

 وتنمية البيئة
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 معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص التقويم الذاتى 

 
 التخطيط االستراتيجي  -1
 والسياسات واألنشطة الداعمة لخطة اإلستراتيجية للكليةا 0/0
 التحليل البيئي 1/1/1

يوجد بالكلية استراتيجية تشتمل على جميع العناصر االساسية والمتمثلة فى ريية الكلية ورسالتها  
 . واالهداف االستراتيجية والتحليل البيئى والخطة التنلياية

 : اعتماد إستراتيجية المؤسسة
تعديل  تمو م 79/1/9079بتاريخ   1تم اعتماد إستراتيجية الكلية من خالل مجلس الكلية بجلسته رقم  

ووضع ضوابط لها بشكل موضوعي بعد مناقشات مطولة وتحديث البيانات الخطة االستراتيجية 
 م79/79/9079بتاريخ  من مجلس الكلية واعتمادها

 : داخل وخارج الميسسة  األطرافمستوى المشاركة في التحليل البيئي من جانب مختلف  
 :وخارج الميسسة  على النحو التالييجية من قبل أطراف عديدة داخل تمت مناقشة الخطة اإلسترات 

 :داخل المؤسسة 
لمناقشتها وعلي السادة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين ا عشر ض الخطة على مجالس األقسام االثنتم عر 

خطة دون تحلت األقسام المختللة سواء منه ما وافق على ال ابشكل مستليض وتم إرسال اآلراء التي خلصت إليه
أو حاف بعض البنود بها حسب المحاضر المرسلة من قبل األقسام  ةومنها ما ابدو رييته بخصو  اضاف

 .(مرفق)المختللة 
 : خارج المؤسسة 

 .جتمعية خارجيةحلقات نقاا مع أطراف م تم تنتيم
 : في  األطرافتمثلت هاه  حيث ج الكليةداخل وخار عنية الم األطرافعرض ومناقشة نتائت التحليل البيئي مع   -
 نقابة الزراعيين -أ
 .مديرية الزراعة -ب
 مصر الوسطى مطاحنشركة  -ج
 والمستثمرين  المزارعينبعض كبار  -د
ستراتيجية الكلية من حيث الهدف فى المنافسة المحلية واإلقليمية يوجد  - ارتباط وثيق بين إستراتيجية الجامعة وا 

 لمهارات العمليةوتخريت خريت مسلح بالمعارف وا
ة الداخلية والخارجية للكلية لتحديد نقاط القوة والضعف واللر  والتهديدات، وتم إجراء التحليل تم تحليل البيئ -

وتوجد بالخطة االستراتيجية الكمى والكيلى فى إجراء التحليل البيئى والاى تم فى ضوئه تصميم االستراتيجية 
لضعف الناتجة من تحليل البيئة الداخلية، واللر  والتهديدات الناتجة من مصلوفة واضحة ومحددة لنقاط القوة وا

  .المختللة بالكلية وخارج الكلية األطرافتحليل البيئة الخارجية وتم عرض ومناقشة نتائت التحليل البيئى من 
 الرؤية والرسالة 1/1/2
 (7/7مرفق .) 9079/9072الخطة اإلستراتيجية ى كما هو ماكور ف للكليةتوجد ريية ورسالة  

  القدرة المؤسسيةالقدرة المؤسسية: : المحور األولالمحور األول
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 Faculty visionؤية  الكلية  ر 
تسعى الكلية نحو تخريت كوادر متميزة وبحث علمي متطور في شتى مجاالت العلوم الزراعية وتقديم خدمات مجتمعية عالية 

 .الجودة لتنمية البيئة ومواكبة التقدم العلمي  
 mission    Facultyرسالة  الكلية

متخصصة في شتى مجاالت العلوم الزراعية وتزويدهم  بالمعارف والمهارات الميهلة  للمنافسة في إعداد الكوادر البشرية ال
 .سوق العمل واالرتقاء بمستوى البحث العلمي  لتلبية احتياجات  المجتمع والمساهمة في تنمية  البيئة

 ( 9مرفق رقم )لية ورسالة الك شار  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز االدارى فى صياغة ريية-
تم مناقشة الريية والرسالة فى ورا عمل تم تنتيمها مع نقابة المهن الزراعية ومديرية الزراعة بالمنيا وعددًا من -

مطويات  –ملصقات متعددة )فى صورة كان مستوى المشاركة فى صياغة الريية والرسالة حيث  كبار المزارعين
 .79/2/9079م اعتماد ريية ورسالة الكلية فى مجلس الكلية بتاريخ وت (إعالنات ورقية – بانر –بوسترات  –
الكلية ومن داخل  والطالب والعاملين واإلداريين أعضاء هيئة التدريس  الريية والرسالة مع تم عرض ومناقشة-

 :التالية األطراف خارج الكلية
 .المهن الزراعيةنقابة  -أ
 .مديرية الزراعة -ب
 .طىشركة مطاحن مصر الوس -ج
 كبار المزارعين والمستثمرين  عددا من -د
ستراتيجية الجامعة الرتباط بين إستراتيجية الكليةا  :وا 
ستراتيجية الكلية من حيث الهدف و يوجد ارتباط واتساق وثيق بين ريية ورسالة الكلية والجامعة ،  ستراتيجية الجامعة وا  ا 

، وتم اإلسترشاد بالخطة معارف والمهارات العملية فى المنافسة المحلية واإلقليمية وتخريت خريت مسلح بال
الريية والرسالة للكلية ،وتم مراجعة الخطة بمركز التخطيط االستراتيجى  اإلستراتيجية للجامعة عند صياغة 

،وتم ارسال خطاب من مركز ضمان الجودة بالجامعة يثبت (الاى يضم ثالثة أعضاء من الكلية )بالجامعة 
 (  7/مرفق  .)اتيجية الكلية مع استراتيجية الجامعة ارتباط وتوافق استر 

  University visionرؤية الجامعة 
تسعى جامعة المنيا  أن تكون لها مكانتها العلمية  المتميزة محليا ودوليا ، حيث  تقدم تعليمًا عالي الجودة ، ولباحثيها  أفضل  

سعى لتنمية الريف المصرى ، والمناطق العشوائية ، والتهير ،كما ت دولًيااللر  إلنتاج بحث علمي ُيمّكن من التنافس 
 . من تحقيق المنافسة محليًا وعربًيا ودولًيا الصحراوى ، وجاب رجال  األعما ل والصناعة ليتخاوا من الجامعة شريًكا يمكنهم

  University missionرسالة الجامعة 
تعليم فعال يواكب متطلبات العصر ، وال  إلعداد  أجيال متميزة   تلتزم  جامعة المنيا بتحقيق رييتها  ، من خالل  تقديم

قادرة على  المنافسة  قي أسواق العمل محليًا وعربيًا وعالميا  في مجاالت  محددة ، كما تلتزم بالتلوق  في البحث العلمي 
 افتة المنيا وصعيد مصر والتكنولوجيا وتنليا المشاريع البحثية التي تساهم  في مواجهة التحديات التي تواجه مح

 :ر الريية والرسالة من خالل الوسائل التاليةتم نش  - 
  .فى مداخل مبانى الكلية ومبنى المدرجاتمثبتة إرشادية لوحات  -أ
  مطويات -ب
 شبكة اإلنترنت موقع الكلية على  -ج
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 .ورا عمل -د
 األهداف اإلستراتيجية 1/1/3

التي  لتحقيق رييتها ورسالتها االهداف االستراتيجيةالغايات و  د منتضع كلية الزراعة جامعة المنيا العدي 
- :تتمثل في
زيادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير المستمر بما يتماشى  -:الغاية األولى 

 . مع معايير االعتماد
- :األهداف اإلستراتيجية

 .تراتيجيةوضع السياسات واألنشطة الداعمة للخطة اإلس -0
تحديث الهيكل التنتيمي للكلية بصلة دورية بما يتناسب مع أهداف واحتياجات واختصاصات  الكلية مع  -2

 .ضمان تلعيل الشلافية 
 .زيادة فاعلية تحقيق العدالة وااللتزام بأخالقيات المهنة بصورة متميزة  -3
 .لزيادة دعم النتام الداخلي لضمان الجودة ووضع السياسات المنتمة للعم -4
 .  زيادة فاعلية مواجهة األزمات والمخاطر والكوارث بأسلوب علمي  -5

سوق العمل  التطوير المستمر للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع احتياجات  -:الغاية الثانية
 .واحتياجات المجتمع طبقًا للمعايير الحاكمة

- :األهداف اإلستراتيجية
 .  ابة للطالب او ارتباط وثيق باحتياجات سوق العمل والمجتمع الخارجيتوفير خدمات تعليمية جا -7
 .العمل على استحداث برامت جديدة اى ارتباط باحتياجات سوق   -9

 تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم والوسائل الداعمة لهما  -:الغاية الثالثة
- :األهداف اإلستراتيجية

وكوادر بشرية متميزة لديها القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية  زيادة فاعلية توفير بيئة تعليمية جاابة -7
 .الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم

 .تعتيم دور التعلم الااتي وزيادة استخدام المراجع في التدريس -9
 .زيادة فاعلية سياسة التطوير المستمر في طرق التدريس -9
 . ة التعليمية والتدريب وضع استخدام أساليب التعليم التعاوني فى العملي -9
 .تعديل أنتمة تقويم الطالب  -9
 .زيادة تعزيز وتطوير الدعم والخدمات المقدمة للطالب  -9

اإلسهام العلمي والفكري في حل قضايا المجتمع عن طريق بحث علمي تطبيقي مبنى على -:الغاية الرابعة 
 . أولويات احتياجات فعلية وواقعية للمجتمع

- :األهداف اإلستراتيجية
 .وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الااتي للبحث العلمي وضمان التوزيع العادل لها   -7
 .وضع آلية لقياس كلاءة العملية البحثية ومدى ارتباطها بحل قضايا ومشكالت المجتمع اللعلية -9

 –قطاع خاص )لية الشراكة الفعالة مع اإلطراف المعنية والمستفيدة من برامج ووحدات الك -:الغاية الخامسة 
 ( .طالب  –مستثمرين 
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- :األهداف اإلستراتيجية
 . تعزيز دور الوحدات اات الطابع الخا  بالكلية لزيادة المساهمة في خدمة المجتمع الخارجي   -7
 .زيادة فاعلية دور الكلية في تطوير اإلنتاج وحل مشاكل وقضايا المجتمع المحيط  -9
 .مشاركة المجتمعية في محو األمبة الزراعية وتبني المشروعات الصغيرة زيادة تعزيز القدرة على ال --9

تحقيق التمييز على مستوى كليات الزراعة بصعيد مصر متمثلة في اعتماد بعض البرامج -:الغاية السادسة 
 ( .برامج باللغة االنجليزية ) الخاصة 

 ف اإلستراتيجية  للكليةغة األهدافي صيا الكليةالمختللة داخل وخارج  األطرافمشاركة  -
اعضاء هيئة التدريس المختللة داخل وخارج الكلية وهم  األطرافعرض ومناقشة األهداف اإلستراتيجية مع تم  -

ومعاونيهم واالداريين والطالب كما تم مناقشة االهداف االستراتيجية مع المجتمع المحلى المستليد من خريجي 
  -:الكلية وخدماتها وهم

 مهن الزراعيةالنقابة  -أ
 .مديرية الزراعة -ب
 شركة مطاحن مصر الوسطى -ج
 عددا من كبار المزارعين والمستثمرين  -د
  االستراتيجية للكلية الغايات واالهدافنشر:- 

 :على النحو التالىمن خالل الوسائل المختللة داخل وخارج الكلية تم نشر االهداف االستراتيجية والغايات 
 . بتة فى مداخل مبانى الكلية ومبنى المدرجاتمثإرشادية لوحات  -أ
 مطويات -ب
 موقع الكلية على شبكة اإلنترنت  -ج
 .فى نقابة المهن الزراعية ومديرية الزراعة بالمنياورا عمل تم تنتيم  -د

كان مستوى المشاركة مقبوال فى صياغة االهداف االستراتيجية للكلية من مختلف األطراف داخل وخارج الكلية ، 
حيث تم تشكيل أعضاء من مجالس االقسام واللجان المنبثقة مثل الطالب والدراسات العليا والمستليدين من 
المجتمع المحلى مثل نقابة المهن الزراعية ، مديرية الزراعة ، شركة مطاحن مصر الوسطى ، كبار المزارعين 

 (مرفق)    79/2/9079الكلية بتاريخ والمستثمرين الزراعيين ، وتم اعتماد االهداف االستراتيجية بمجلس 
يوجد بالخطة تحديد لينشطة والمهام المطلوب تنلياها ، وتحديد دقيق لمستويات تنليا األنشطة والمهام التى * 

 .تتضمن الخطة
 :لتطبيق استراتيجية الكلية الخطة التنفيذية 1/1/4

 ةاإلستراتيجي يب الخطة فى كتتوجد خطة تنلياية لتطبيق استراتيجية الكلية كما هو واضح  
 .79/79/9079بتاريخ   وتعديلها بعد مراجعتها تم اعتمادها بمجلس الكلية

 . 9072الى  9079اللترة من فى ف اإلستراتيجية للكلية األهدا هاه الخطةتغطى و 
  األنشطةآليات تنفيذ: 
، وتتضمن الخطة لعمل بروح اللريقيتم تنليا األنشطة بشكل منتتم حيث يشار  الجميع لتنليا الخطة التنلياية وا 

الخطة الى موازنة مالية تقديرية محددة المعالم وتحدد جدوال زمنيا محددا أو مالئما لمراحل التنليا وقد تم ترجمة 
 .تكللة إجراء كل نشاط من االنشطة المحددة بالكلية 
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 :للكلية بالخطة التنفيذيةالممارسات المتعلقة 
  مراجعين من الكلية ، 9،  و من عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية 1وقد شار  فى اعداد الخطة

 ( .7/مرفق   ) باإلضافة إلى مراجعتها بمركز التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة 
  ومرفق كشف بأسماء الاين حضروا ورا ( 7/ مرفق)عددًا من أعضاء هيئة التدريس لوضع الخطة التنلياية

  .العمل
  قسام لمناقشة الخطة على مستوى مجالس االقسام وامداد وحدة ضمان الجودة بما اسلر مخاطبة ريساء االتم

 .عنه االجتماع
 الوضع التنافسي للمؤسسة 1/2
 السمات التنافسية للمؤسسة ودورها في المجتمع 1/2/1

كما هو سمات تميز  70حيث يوجد حوالى اإلستراتيجية بوضوح دور الميسسة المتميز في المجتمع المحيط تبرز 
 (.مرفق  )من الخطة اإلستراتيجية  90موضح بصلحة 

 م7292واعتمدت ككلية عام  7291من أعرق كليات الزراعة في مصر حيث أنشأت كمعهد عام  -7
 9.2:  7ارتلاع نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب فهى  -9
 . اعتماد مجلس الكلية لبعض البرامت باللغة االنجليزية  -9
 .مل مركزو مجهز لخدمة  البحوث والمجتمع الخارجي توافر  مع  -9
 .حصول بعض أعضاء هيئة التدريس على جوائز وبراءات اختراع   -9
 .توافر كوادر متميزة  -9
 .وجود شراكة مجتمعية  متميزة  -1
 .ترشيح الكلية لتنليا مشروعات متميزة تخدم الطالب والمجتمع الخارجي  -1
بها مزرعة غنية بنباتات الزينة وتزود محافته المنيا باحتياجاتها من نباتات المزرعة التعليمية بالحرم الجامعي و  -2

 .الزينة واألشجار الخشبية 
رو , تنقيط ، را)فدان بغرب سما لوط  وبها جميع أنتمة الرو المتطور  219مزرعة الجامعة على مساحه  -70

 .الزراعية كما يوجد بها مزرعة إنتاج  حيواني  وعدد من الصوب ( مدفعي, محورو
- :ملحوظة 

تم مراجعة تنليا الخطة االتنلياية و الوقوف  و 9002/9079قامت الكلية  بعمل خطة استراتيجية للعام الجامعى 
-9علي البنود التي لم يتم تنلياها و تاليل عقبات التنليا و استيلاء مالحتات زيارة الهيئة بتاريخ 

 (.مرفق  ) 9072-9079جية الجديدة بواسطة فريق إعداد الخطة االستراتي1/9/9079
- :نقاط القوة 

 .توافر تقارير تليد توافق استراتبجة الكلية مع استراتيجية  الجامعة  .7
يوجد بالكلية فريق عمل للتخطيط اإلستراتيجي وآليات لعملية التخطيط تتمثل في االجتماع الدورو إلدارة الكلية  .9

 .مع ريساء األقسام العلمية واإلدارية 
ية ريية ورسالة واضحة معتمدة ومعلنة تعكس شخصيتها ودورها التعليمي ومسئوليتها االجتماعية بما يتلق للكل .9

 .مع احتياجات المجتمع والتنمية 
لوحات   -نشرات  –مطويات  -موقع الكلبة ) تقوم الكلية بنشر الريية والرسالة من خالل وسائل متعددة  .9

 (إعالنية
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الوعي بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين واألطراف تحر  الكلية على تنمية ونشر  .9
 .المجتمعية برييتها  ورسالتها 

 .توجد بالكلية خطة تنلياية  معتمدة .9
 للكلية أهداف إستراتيجية وقبم معتمدة ومعلنة من خالل الوسائل المختللة .1
 .للمتغيرات المحلية واإلقليمية  والدوليةتحر  الكلية على مراجعة رييتها ورسالتها المستقبلية تبعا  -1

- :نقاط الضعف 
 .ضعف بعض  االمكانبات  الالزمة لتنليا بعض األنشطة الواردة بالخطة االستراتبجبة  -7
 ضعف مستوى المشاركة في صياغة الريية والرسالة من جانب مختلف األطراف خارج الكلية -9
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 الهيكل التنظيمي  -2 
 الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة -2/1 
 :الهيكل التنظيمي -2
 : نظيمي واإلدارات الداعمةالهيكل الت 2/1
  :هيكل التنظيمى مالئم ومعتمد 2/1/1

دارو فعال يمثل الوعاء الاو تمارس من خالله الكلية أنشطتها لت حقيق تتمتع كلية الزراعة بوجود هيكل تنتيمي وا 
وتتمثل هاه األنشطة في إدارات وأقسام ووحدات لها مسيوليات إدارية تتحدد فيها عالقات السلطة على .  أهدافها

 المستوى الرأسي في الهرم التنتيمي 

 :ويتكون الهيكل التنتيمي للكلية من 
 : ويضم للكلية األكاديمي الهيكل : أوال
 :ادارة الكلية: أوال

 كليةاألستاا الدكتور عميد ال 
 األستاا الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 األستاا الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 
 األستاا الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 (قسم 79)السادة ريساء األقسام العلمية  
 .األستاا الدكتور مدير وحدة ضمان الجودة  
 الكلية أمين 

 :األقسام العلمية الحالية: ثانيا
 قسم االراضي و المياه .7
 االقتصاد الزراعي قسم  .9
 قسم االلبان .9
 قسم االنتاج الحيواني .9
 قسم البساتين  .9
 قسم الكيمياء الزراعية .9
 قسم المحاصيل  .1
 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية .1
 قسم الوراثة  .2

 قسم امراض النبات .70
 قسم علوم االغاية .77
 اتقسم وقاية النب .79
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 جامعة المنيا
 كلية الزراعة

 المجلة العلمية

اتالمشتريقسم 
 

وحدة التصوير
 

 وحدة التدريب إدارة المزرعة التعليمية والبحثية

 وكيل الكلية لشئون  أمين الكلية

 التعليم والطالب  

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث 

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة  

 البالتعليم والط شئون إدارة

 مجلس الكلية

  الجودة وحدة ضمان عميد الكلية

 الخريجين  وحدة

 الطالبرعاية 
 

  مركز الحاسب اآللي

 

 إدارة الدراسات العليا 

 إدارة البحوث 

 إدارة العالقات الثقافية 

إدارة خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 
لمراكز والوحدات ذات الطابع ا

 الخاص

 

إدارة قواعد البيانات واإلنترنت 
 (وحدة الخدمات اإلليكترونية)

مكتب خدمة المواطنين
 

 األزمات والكوارث وحدة مواجهة

 إدارة العالقات العامة 

 إدارة الحسابات 

 قسم مراجعة باب أول

 قسم مراجعة باب ثانى

 قسم الصرف 

 قسم التسويات  

قسم الشطب 
 والمخازن 

 الميزانية  قسم 

 قسم الخزينة 

 إدارة الشئون اإلدارية   

 الشئون العامة  

 شئون هيئة  التدريس

 شئون العاملين

 قسم األجازات 

 قسم القيد والحفظ

 قسم الملفات 

 أمانة مجلس الكلية 

 رؤساء مجلس األقسام 

 األراضي

  أمراض النبات

  البساتين

 علوم األلبان

 المحاصيل

 الوراثة

علوم االقتصاد 
 عيالزرا

 اإلنتاج الحيواني

 علوم األغذية

  الكيمياء الزراعية

  الميكروبيولوجيا

 وقاية النبات

 الورش

 المكتبة 

 وحدة متابعة الخريجين

 عميد الكلية
 السيد عبده السيد احمد. د.أ



 : ويضم اإلداري الهيكل : ثانًيا
 الكلية أمين 
 إثنان وعشرون وحدة إدارية  وتشمل اإلدارية األقسام 
 إدارة شئون التعليم والطالب 
 إدارة الدراسات العليا  
 إدارة العالقات الثقافية 
 إدارة خدمة البيئة وتنمية المجتمع 
 قواعد البيانات إدارة  
دارة العالقات العامة    وا 
 إدارة الحسابات  
 إدارة شئون العاملين  
 إدارة شئون هيئة التدريس  
 إدارة المكتبة  
 إدارة المزرعة  
 وحدة ضمان الجودة 
 وحدة الخريجين  
 وحدة رعاية الطالب  
 وحدة الحاسب اآللي 
 وحدة المجلة العلمية  
 المراكز والوحدات اات الطابع الخا   
 وحدة مواجهة األزمات والكوارث  
 وحدة التدريب  
 .أمانة مجلس الكلية 
 .  وحدة الورا 
 .وحدة متابعة الخريجين 

- :اعتماد الهيكل التنظيمي  4/1/2
 (7/ 9مرفـق (م1/77/9070بتـاريخ ( 77 ) رقـم الكليـة بمجلـس للكليـة التنتيمـي الهيكـل اعتمـاد مت 

، وحـدة متابعـة الخـريجين وهى التنتيمي الهيكل فى جديدة وحدة استحداث تم،   )للكلية المعتمد التنتيمي الهيكل)
علـى الالئحـة الداخليـة للوحـدة وتشـكيل  م77/9/9079بتـاريخ ( 9) بجلسـته رقـم  الكليـة تمـت موافقـة مجلـس و 

عتمـــاد الهيكـــل التنتيمـــى بتـــاريخ ( 9/9مرفـــق )مجلـــس إدارتهـــا  ،وبعـــد (9/9مرفـــق ) 77/9/9079وتـــم تحـــديث وا 
إلـــى عناصـــر الهيكـــل التنتيمـــى تـــم اعتمـــاده   وحـــدة متابعـــة الخـــريجين ووحـــدة التـــدريب والمعمـــل المركـــزى  إضـــافة

نلس الوسائل الـى اتبعـت فـى  خالل من التنتيمي الهيكل إعالن و نشر تم ، 79/9/9079بمجلس الكلية بتاريخ 
 . لكترونى للكلية االهداف االستراتيجية للكلية، ورفعه على الموقع االالريية والرسالة و نشر 
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 :عالقات السلطة2/2/1
السلطة الرئاسية وتدرجها حيث يترأس فى  خطوط بوضوح للميسسة الحالي التنتيمي الهيكل يتصف

األقسام اإلدارية كل قسم إدارو رئيس أعلى يتبعه مجموعة من المريوسين ويرأسهم أمين الكلية، ويوجد فى 
جد اإلدارة العليا ممثلة فى عميد الكلية والوكالء باإلضافة لمجلس الكلية األقسام العلمية رئيس مجلس القسم ،وتو 

مستوياته  بين الرأسي و األفقي المتبادل بالتعاون الهيكل ويسمح اإلستراتيجية وغايتها وأهدافها رسالته لتحقيق
وال  من خالل  ووحداته،ويقوم الهيكل التنتيمي  للكلية على عدم التركيز اإلدارو كإحدى صور الالمركزية

توزيع االختصاصات على المريوسين مع الرجوع إلى الرئيس اإلدارو األعلى ، كما يتم استخدام مبدأ التلويض 
عميد الكلية بعض /د.فى السلطة اإلدارية فى حاالت محددة وفقا للقانون ومنها تلويض مجلس الكلية السيد أ

 .االختصاصات العاجلة نيابة عن المجلس 
 :ئوليات واالختصاصات المس 2/2/2

ويوجـد تعـاون بـين  التنلياية أو للقيادات األكاديمية سواء للمسئوليات واالختصاصات  قيق د تحديد يوجد
اإلدارات المختللة وال يوجد أى تداخل في المسئوليات واالختصاصات حيث أن مسئوليات واختصاصات كـل إدارة 

 .تمةتم تحديدها بوضوح وفقا للوائح والقوانين المن
- :اإلدرارات المتخصصة لخدمات ودعم العملية التعليمية 2/3

 التعليميـة للعمليـة الـدعم خـدمات لتقـديم الوحـدات الالزمـة و اإلدارات التنتيمـى كافـة الهيكـل يتضـمن
- :المجتمع وتنمية البيئةوهى خدمة و العلمي البحث و العليا والدراسات

 الوحدات اات الطابع الخا   - أ
 والبحوث الزراعية بشوشةمركز التجارب  - ب
 المكتبة -ج
 معمل تحليل األراضى والمياه والنبات -د
 إدارة شئون الطالب -هـ
 إدارة الدراسات العليا  -و
 ادارة العالقات الثقافية -ز
 ادارة رعاية الطالب -ح

- :إدارة األزمات والكوارث 2/4
 مجلس معتمدة من والئحة داخلية موثق تنتيمي هيكل لها و الكوارث و األزمات مع للتعامل وحدة بالكلية يوجد
إدارتها والئحتها  تشكيل مجلس اعتماد تم قد و البيئة تنمية و المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل وتتبع الكلية

إدارة األزمات والكوارث  خطة وضع ، وتم(9/9مرفق ) 1/9077/ 79بتاريخ  )1)الداخلية من مجلس الكلية رقم 
 (9/9مرفق ) العقبات إزالة ومحاولة األزمات مواجهة لكيلية وسيناريوهات ع آلياتلوض وخطة للتدريب

 :مثل األنشطة من العديد فى الوحدة دور تفعيل وتم 
تدريب الجهاز االدارى ومعـاونى هيئـة التـدريس علـى االسـعافات االوليـة بكليـة التمـريض وعلـى مكافحـة الحريـق * 

 .الجديدة بادارة الدفاع المدنى بمدينة المنيا
جـراء المبـاني وسـالمة ن ليمـا إجـراءات وضـع تـم*   أعضـاء هيئـة بمشـاركة)المبنـى  إلخـالء الدوريـة التجـارب وا 

 ) الطالب و العاملين و التدريس
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جهـاز إنـاار ضـد الحرائـق بجميـع مبـاني   فيوجـد والكـوارث، األزمـات مـع للتعامـل بعـض الوسـائل تتـوافر كمـا
بكـل دور مـن  طـوار  الكليـة وفـى المعمـل ، وبـاب ممـرات فـي حريـق يـاتومـدرجات الكليـة ، وتوجـد طلا

 والكـوارث األزمات كيلية مواجهة توضح معلنة ملصقات أيضا الكارثة،ويوجد وقت للخروج مبانى الكلية
 .وأماكن ساللم الطوار  بالميسسة

- : 2015وحدة ادارة األزمات والكوارث خالل العام 
 مجلس اإلدارة 

هيثم / برئاسة السيد الدكتور 90/9/9079ادارة للوحدة وتم اعتماده بمجلس الكلية بجلسته بتاريخ تم تشكيل مجلس 
 ( 9/9مرفق. )عضو 79الهام محمد وعدد 

 رؤية الوحدة 
جراءات إدارة األزمات والكوارث لمجتمع الكلية"  وتم إعتماده " . تكوين نتام داخلي فعال لتخطيط وتنليا معايير وا 

 ( 1/9مرفق) .79/2/9079ريخ بمجلس كلية بتا
 رسالة الوحدة 

إعداد نتام فعال لتنليا خطط وبرامت التأمين لبيئة العمل والمنع أو الحد من األخطار واآلثار السلبية الناتجة "  
. 79/2/9079وتم إعتماده بمجلس كلية بتاريخ " عن األزمات والكوارث سعيا إلى إستقرار مجتمع الكلية

 ( 1/9مرفق)
 وحدةشعار ال 

. 70/1/9079قامت الوحدة بإعداد شعار يمثل وحدة إدارة األزمات والكوارث وتم إعتماده بمجلس كلية بتاريخ 
 ( 2/9مرفق)

 دليل الوحدة 
الاو يتضمن أهداف الوحدة  وخطة االخالء باإلضافة الي إعداد خريطة للكلية لتحديد اماكن التجمع ونشرها  

  .79/2/9079االخالء، وتم اعتماد الخريطة بمجلس الكلية بتاريخ لمجتمع الكلية تمهيدا لعمل بروفة 
 ( 70/9مرفق)اللجان المنبثقة عن الوحدة 

جمال .د/مروة صالح حسين.د/محمود عبد العزيز.د/سمير أحمد سيد.د) لجنة السالمة وتأمين بيئة العمل-
 (حيينشأت ي.السيد أمين الكلية يمثله أ/ صالح محمد حافت. د/ناصر عبد الهادو

أحمد محمد عبد . د/ رغدة سيد مختار.د/ اسامه اسماعيل أحمد.د) لجنة الصحة المهنية واالسعافات االولية-
 (جيهان رفعت عبد السالم. أ/ أحمد علي حسن. د/ العزيز

محمد .أ/ هناء محمد حسن.د/ ابوالقاسم أبوبكر. د/علي مصطلي علي .د) لجنة التطوير والتوعية واالعالم-
 (رجب محمد

المواجهة واالستجابة /قبل االزمة)للوحدة القيام بمهامها وتم تحديد مهام وواجبات كل لجنة حتي يتثني 
تكليف السادة اعضاء الوحدة بتحضير مجموعة من  كما تم  .كما هو موضح بالدليل( التوازن/واالحتواء

 لطبعها وهي كالتالي" االرشادات العامة لمناقشتها تمهيدا
 (هيثم الهام محمد زكي مدير الوحدة.د)امة للسالمة في المعامل االرشادات الع-
 (رغدة مختار. د)االرشادات العامة للسالمة في معامل التغاية  -
 (هناء محمد حسن.د)االرشادات العامة للسالمة داخل قاعات الدرس  -
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 (جمال ناصر عبد الهادو.د)االرشادات العامة للسالمة داخل قاعات الكنترول  -
 (سمير حداد. د)الرشادات العامة في حاله وجود حريق ا -
 (محمد رجب محمد.أ)االرشادات العامة للسالمة في حالة وجود عطل بالمصعد  -

قامت الوحدة بمخاطبة السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة ريساء األقسام وأمين 
بموعد مسبق محدد تمهيدا لتنليا بروفة اإلخالء كما قامت الوحدة الكلية وال  لتجربة جرس اإلناار المبكر 

كما قامت . بمتابعة تعليق طلايات الحريق في االماكن المخصصة لها والكشف على محابس وخراطيم المياة
للتعريف بوريية ورسالة واهداف الوحدة  79/2/9079الوحدة بعمل ندوات تثقيلية بموافقة مجلس الكلية بتاريخ

 ( 77/9مرفق) .ثقافة كيلية ادارة األزمةلنشر 
 :الوظيفي التوصيف 2/2 
 :التوصيف واستخدام شمولية 2/2/3

 للمسـئوليات يوجـد تحديـد و اإلدارية و األكاديمية الكلية وتائف لجميع شامل وتيلي توصيف وضع تم
 واألكاديميـة القياديـة ليـةالوتي للمهـام تحديـدا يتضـمن الكلية  وتائف لجميع الوتيلي للتوصيف كتيب إصدار وتم

 لـوائح مـن مشـتق التوصـيف وهـاا الميسسـة داخـل المختللـة بالوتـائف للعمـل األسـاس تمثـل التـى واإلدارية واللنية
وبطاقــات وصــف  7211لسـنة 91م وقــانون العـاملين بالدولــة رقــم 7219لسـنة 92الجامعــات الكليـة وقــانون تنتـيم

 مـن المناسـب المكـان فـي المناسـب اللرد وضع يضمن م ،بما9009 وتائف الجامعة المعتمدة الصادرة فى يناير
رقـم  الكليـة مجلـس اعتمـاده مـن وتـم أخرى جهة من والقوانين واللوائح العمل بين سياسات التوافق يحقق وبما جهة،

 للوتائف الندب و النقل و التعيين فى الوتيلي التوصيف استخدام يتم( 79/9مرفق )م 9/9077/ 9بتاريخ  )9)
بالكليـــة وفقـــا لبطاقـــات التوصـــيف الـــوتيلي مـــن التنتـــيم واإلدارة والمعتمـــدة مـــن الجامعـــة وتـــم تحـــديث  لمختللـــةا

التوصيف الوتيلى يشـمل الوتـائف االكاديميـة واإلداريـة والوحـدات المسـتحدثة وتـم إعتمـاده مـن مجلـس الكليـة رقـم 
عتمــــاده مــــن مجلــــس الكليــــة بتــــاريخ ، وتــــم تحديثــــه مــــرة أخــــرو وا(79/9مرفــــق رقــــم ) 79/77/9079بتــــاريخ  77
، وسوف  يتم تحديث التوصيف الوتيلى  طبقا لقانون الخدمة المدنية والئحته التنلياية خـالل العـام 79/7/9079

 .القادم 
 :التنظيمي الهيكل نقاط القوة في

س من مجل ه، وتم تحديث اعتماد 77/9/9079يوجد هيكل تنتيمي موثق ومعتمد من مجلس الكلية بتاريخ  -7
 . وأهدافها اإلستراتيجية ة الكليةرسالالهيكل التنتيمى حقق وي 79/9/9079الكلية بتاريخ 

يتضمن الهيكل التنتيمي اإلدارات األساسية الالزمة لتقديم الدعم للعملية التعليمية والدراسات العليا والبحث  -9
لتطوير مثل وحدة ضمان العلمي ووحدات مستحدثة وال  لتلبية احتياجات محددة ناتجة عن التغيير وا

 .الجودة 
توجد وحدة ضمان الجودة فى الهيكل التنتيمي للكلية تتولي مهام التقويم الااتي المستمر ، كما تلعب دورًا  -9

مهما في نشر ثقافة الجودة بين أفراد الكلية وفى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارو فيما 
 .يتعلق بنتم إدارة الجودة

 د وحدة ليزمات والكوارث في الهيكل التنتيميتوج -9
 .يوجد توصيف وتيلى موثق لجميع وتائف الكلية وتحديد دقيق للمسئوليات  -9
 نشر التوصيف الوتيلى ليكاديمين و االداريين على موقع الكلية -9



 4102/4102الزراعة  كلية–الدراسة الذاتية
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 (.والعديد من فئات المجتمع -أعضاء هيئة التدريس -الموتلين –الطالب )وجود وحدة لتدريب  -1
  :التنظيمي الهيكل في اط الضعف نق
 .ضعف نتام التقييم المستمر والمنتتم للجهاز اإلدارو بالكلية-0
 يشغلها التى الوتيلة متطلبات مع العاملين بعض تخص  مالئمة عدم-9
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 القيادة والحوكمة -3
 اختيار القيادات  األكاديمية 3/1
 القيادات األكاديمية المعايير المتعلقة باختيار 3-1-1
 غيير نتام اختيـار القيـادات األكاديميـة مـن نتـام االنتخـاب الحـر المباشـر الـى نتـام التعيـين  بعـد اسـتيلاء االسـتمارة تم ت

مـن قـانون تنتـيم الجامعـات رقـم  99االسترشادية والمصاغة من قبل المجلس األعلى للجامعات ، تـم تعـديل المـادة رقـم 
رئيس الجمهورية لمدة ثالث سنوات ،بناء على عرض وزير التعليم بحيث ُيعين عميد الكلية بقرار من  7219لسنة  92

العالي وال  من بين ثالثة أسـاتاة ترشـحهم لجنـة متخصصـة فـى ضـوء مشـروع تطـوير الكليـة فـى المجـاالت التـي يتقـدم 
جــراءات وشـروط الترشــيح ومعــا يير بهـا طالــب الترشــيح ويصـدر بتشــكيل اللجنــة المشـار اليهــا وتنتــيم عملهـا  وضــوابط وا 

 9719الملاضلة بقرار مـن وزيـر التعلـيم بهـاا الشـأن بعـد موافقـة المجلـس األعلـى للجامعـات وصـدر القـرار الـوزارو رقـم 
 .بشان تشكيل اللجنة المتخصصة 9/1/9079بتاريخ 

 رات تتبنى قيادات الكلية فكـر التطـوير والسـعى الـى التميـز وهـى قـادرة علـى وضـع السياسـات الالزمـة لـال ، واتخـاا القـرا
 . فى اطار زمنى مالئم يضمن كلاءة اداء الكلية

الكليــــة بنــــاء علــــى معــــايير  باختيــــار القيــــادات االكاديميــــة ، التــــى تقــــع فــــى نطــــاق الســــلطة التقديريــــة لعميــــدوتقــــوم الميسســــة 
- :موثقة ومعلنة تحقق تكافي اللر  وتتمثل المعايير المستخدمة فى اختيار القيادات االكاديمية فىموضوعية

 شاط العلمى الن 
 القدرات االدارية والقيادية 
 المشاركة فى االنشطة والخدمات  
 (المستوى القومى/ الجامعة/ سواء على مستوى الكلية)المساهمة فى مجاالت الجودة والتطوير  
 .المشاركة فى االنشطة القومية 
 .السجل الوتيلى الاى يشهد بااللتزام والنزاهة 
 .والمريوسينلريساء التعاون والعالقة مع الزمالء وا 

ختيـار  القيـادات األكاديميـة التـى  تقـع فـى نطـاق السـلطة التقديريـة للعميـد ، ومناقشـتها واعتمادهــا إمعـايير  وتـم تحـديث وثيقـة
 ( 7/9مرفق .)  77/7/9079بجلسة مجلس الكلية بتاريخ 

  :نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية 3/2 
 :اسلوب القيادة 3/2/1

بــداء الــرأى وحريــة النقــد واالبتكــار  كليــةالتتبنــى  ويســتخدم أســلوب الحــوار فــى نمــط قيــادة ديمــوقراطى يشــجع علــى المشــاركة وا 
ومعـاونيهم والعـاملين بالكليـة والطـالب الوصول القرارات وقد تم عمل مجموعة من االستبيانات للسادة أعضـاء هيئـة التـدريس 

، هاا وقد تم عمل ندوة عن األنماط القيادية (9/9مرفق)القيادة الديموقراطى وقد أوضحت نتائت االستبيانات تأييد وجود نمط 
( ديكتــاتورى –فوضــوى  –ديمــوقراطى )مــن العــاملين بالكليــة لتوضــيح ملهــوم الــنمط القيــادى ســواء  799وحضــرها أكثــر مــن 

 (.9/9 مرفق)
  .نمط القيادة بالكلية والطالب عن أعضاء هيئة التدريس والعاملينكل من  آراء االستبيان إلستقصاء حديثوجارى ت

تــم بمــا يحقــق أعلــى مســتوى أداء حيــث  تمــارس مجــالس الكليــة الرســمية مســئولياتها فــى مناقشــة جميــع قضــايا التعلــيم والــتعلم
 –المجــالس المنبثقــة  –مجلــس الكليــة )عــدة قــرارات تتعلــق بقضــايا التعلــيم والــتعلم مــن خــالل المجــالس الرســمية بالكليــة إتخــاا 
 :فى اللترة الماضية ومن هاه القرارات على سبيل المثال ال الحصر( لس األقساممجا
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تــم وضــع اســتراتيجية توضــح سياســات التعلــيم والــتعلم بحيــث تتوافــق مــع رســالة وأهــداف الكليــة وتــم اعتمادهــا مــن مجلــس  .7
ـــة بجلســـته  جلـــس الكليـــة بتـــاريخ ، وتـــم تحـــديث اإلســـتراتيجية واعتمادهـــا  مـــن م(9/9مرفـــق ) 79/9/9070بتـــاريخ الكلي

 ( . 9/ 9مرفق  ) 79/7/9079
ـــدة فـــى تـــم اعتمـــاد  .9 ـــة بمجلـــس الكليـــة بجلســـته المنعق ـــة وغيـــر التقليدي ـــتعلم التقليدي ـــيم وال قائمـــة إعتمـــاد قائمـــة أســـاليب التعل

 ( . 9/9مرفق  ) 79/7/9079وتم تحديث القائمة واعتمادها  من مجلس الكلية بتاريخ  ،( 9/9مرفق ) 2/1/9079
 :نمية المهارات اإلدارية ت 3/3
 :خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية 3/3/1

وفر بالكلية خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية بالتعاون مـع وحـدة ضـمان الجـودة ومركـز تت
ات ، وتم تحديد اإلحتياجات التدريبيـة للقيـادات ومعرفـة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومشروع تطوير تكنولوجيا المعلوم

وتــم  ن علــى العمليــة التدريبيــةفــى حضــورها القيــادات األكاديميــة مــع تحديــد المــدربين المعتمــدين القــائميالــدورات التــى يرغــب 
عمـل العديـد وتقـوم حاليـا ب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة  /د.استحداث وحدة التدريب بالكلية تابعة للسيد أ

 (.1/9 مرفق)دورة تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية )من الدورات التدريبية 
مـن خـالل مشـروع التطـوير المسـتمر والتأهيـل وقد قامت الكلية بتـوفير التمويـل المـالى للـدورات التـى اقيمـت بالكليـة 

   (.1/9 مرفق)لدعتماد 
 :وثيقنظم المعلومات والت 3/4
 :قواعد البيانات  3/4/1
 :تتوفر لدى الكلية عدة انواع من قواعد البيانات وهى على النحو التالى  -
 (.2/9 مرفق) ب للطالقاعدة بيانات  -7
 (.9/ 70مرفق) دراسات العليا قاعدة بيانات لطالب ال -9
 (.77/9 مرفق) لهيكل االدارى قاعدة بيانات ل -9
 (.79/9 مرفق) هيئة التدريس  قاعدة بيانات بأعضاء -9
 (.7/9 9 مرفق) يزات والمعدات قاعدة بيانات بالتجه -9
 (.9/  79 مرفق) ( تدريب ميدانى)ريب الطالب المجتمعية المشاركة فى تد األطرافقاعدة بيانات ب -9

 :يتوفر لدى الكلية نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق
ام لحلــت قواعــد البيانــات اليكترونيــا أو عــن طريــق النســخ الورقيــة بالنســبة لنتــام حلــت قواعــد البيانــات فإنــه يوجــد بالكليــة نتــ 

 (.بوحدة ضمان الجودة)المطبوعة 
ايصـاالت موجـودة بالنسبة لنتام تداول قواعد البيانات فإنه يوجد بالكلية نتام لتداول قواعد البيانات بالكلية وال  من خالل 

 .الكليةرتها داخل بوحدة ضمان الجودة تمكن من الحصول على المللات واستعا
المللــات بالنســبة لنتــام اســتدعاء قواعــد البيانــات فإنــه يوجــد بالكليــة نتــام الســتدعاء قواعــد البيانــات بالكليــة والــ  مــن خــالل 

 .الموجودة اليكترونيا أو الموجودة فى الدواليب الخاصة بوحدة ضمان الجودة أو االقسام العلمية
وحدة )االليكترونية بالكلية  مات االليكترونية بالجامعة وتم استحداث وحدة الخدماتوقامت الكلية باالشترا  فى مشروع الخد

  (.79/9 مرفق) (تحت التأسيس
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 : دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي  3/5
 :تنمية الموارد الذاتية لخطة  3/5/1

 حيـث يوجـد كتيـب للوحـدات اات  طـوير كلـاءة أداء الوحـدات اات الطـابع الخـا  بالكليـةخطـة ت تتوفر لـدى الكليـة
 .(79/9مرفق ) وصف وخطة تطوير أداء الوحدات اات الطابع الخا  بالكليةالطابع الخا  يتضمن 

  من خالل ما يلى (71/9مرفق ) العملية التعليمية والبحثية بالكليةتقوم الوحدات اات الطابع الخا  بدعم:- 
الوحــدات موضــح بهــا كيليــة دعــم العمليــة التعليميــة  مــديرو تلــ تقــارير مقدمــة مــن الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس  -7

 .(71/9 مرفق) والبحثية كل فيما يخصه
ـــدولى اتمـــيتمر الالمســـاهمة فـــى  -9 ،  9079مـــارس  )والـــرى فـــى دول حـــوض النيـــل  للزراعـــة األول والثـــانى المنيـــا ال

 .( 9079مارس
 ( 72،90/9مرفق ) دعم وحدة الجودة  ماليا   -9
 (.97/9 مرفق)مستخرج من رسالة علمية بحث تطبيقى  رصد جائزة ألفضل -9

 :العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع 3/5/2
مديريـة )توفر الكلية العديد من الخدمات المقدمة من قطاعات االنتاجية والخدمية فى مجال الزراعة على المستوى الحكومى 

مـدارس  –مديريـة الصـحة  –مثل محطة بحوث ملوى ومحطة بحوث سدس ببنـى سـويف  مراكز البحوث الزراعية –الزراعة 
كبـــار )وعلـــى مســـتوى القطـــاع الخـــا  ( المطـــاحن -مجلـــس المدينــة  –المحافتـــة  –المجـــالس المحليـــة  –الثانويــة الزراعيـــة 

شـــركات  –راعيـــة رجـــال االعمـــال الز  –محـــالت المبيـــدات  –أصـــحاب المصـــانع والشـــركات الزراعيـــة  –وصـــغار المـــزارعين 
 (.99/9مرفق ( )التسويق الزراعى

 : من أهم الشواهد على ال 
 ارشادية فى جميع مراكز محافتة المنيا بغرض االرشاد الزراعـى  ميدانية تدريبية وزيارات تقوم الكلية بتنتيم دورات

الزيــارات التــى نتمتهــا وحــل المشــاكل الزراعيــة التــى تواجــه المــزارعين والشــاهد علــى الــ  يتــوفر لــدى الكليــة بيــان ب
 .الكلية وايضا ما تم انجاوزه من دورات

  واهـم شـاهد تم استحداث مكتب خدمة المواطنين بالكلية والـ  بغـرض االرشـاد الزراعـى فـى كـل تخصصـات الكليـة
 .على ال  وجود ملصق دعاية موضح به مكان واهداف وانواع الخدمات التى يقدمها المكتب

 نقاط القوة
اختيار القيادات األكاديمية بناء على معايير موضوعية معلنة تحقق  تكافي اللر  أعضاء هيئة تقوم الكلية ب .7

 .التدريس 
بداء الراى وحرية النقد واالبتكار ويستخدم أسلوب الحوار فى  .9 تتبنى الكلية نمط قيادو ديمقراطي يشجع على المشاركة وا 

 الوصول للقرارات
 مهارات اإلدارية للقيادات االكادبمبة  تتوافر بالكلية خطة لتدريب وتنمية ال .9
 .مساهمة مجالس األقسام ومجلس الكلية فى مناقشة واتخاا القرارات المختللة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي .9
 دعم قيادات الكلية لوحدة ضمان الجودة  .9
 .مشاركة ممثلين عن المستليدين من المجتمع المحلي فى مجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة  .9
 .توجد بروتوكوالت ملعلة بين الكلية والميسسات اإلنتاجية والمجتمعية فى المجتمع المحيط بالكلية .1
تاحة تداول الوثائق .1  .توفر نتام فعال لحلت واستدعاء وا 
 .توفر الكلية العديد من الخدمات للقطاعات  اإلنتاجية والخدمية على المستوى الحكومي والخا   .2
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 نقاط الضعف
 -.ءات تصحيحية لتصحيح نتائت االستبانات الخاصة بنمط القيادة ضعف اتخاا إجرا .7
 .ضعف تقييم االكلية  للتدريبات بعد انتهاء الدورات  .9
 ( .االثر الاى احدثة التدريب ) ضعف قياس مردود التدريب من قبل الكلية  .9
 .بالكلية الااتية المالية الموارد وتنمية توفير خطط تنليا ضعف .9
 التدريب لتنليا الالزمة لماليةا المخصصات ضعف.   9
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 المصداقية واألخالقيات-4
جراءات اع يـي جمـفر فــوايا يتـــئيسمباد  المصداقية واألخالقيات مستهدفًا ربـد االلتزام يع ل ـخدال ــلعمعناصر وا 

ويلتزم , بقاتهطع ـلمجتمع بجميافي رًا إيجابيًا أثيـتت األخرى مما يعكس ساسيلمــراد واألفن اا مـهربغيعالقاتها ي ـفالكلية و
بتطبيق تل  المباد  ( جهاز إدارو -طالب -هيئة معاونة -أعضاء هيئة التدريس)جميع أعضاء منتومة العمل بالكلية 

وبال  تعمل الكلية علي . والعمل علي ترسيخها في عملهم اليومي باعتبارها ثوابت مطلوب العمل بها والمحافتة عليها
 .أو إفراط تلريط دون واجباته أداء يدر  حقوقه ويمارس مستنير جامعي عام رأو تعبئة

  -:وتشمل منظومة المصداقية واألخالقيات المؤشرات والعناصر التالية
 حقوق الملكية الفكرية: 4-1
 االلتزام بحقوق الملكية الفكرية: 4-1-1

تزام بأكبر قدر ممكن من المصداقية والنزاهة واألخالقيات المهنية فيما تتخاه من تسعي الكلية جاهدة إلي االل
سياسات وقرارات وما تنتهجه من تعامالت داخلية وخارجية لحماية حقوق الملكية اللكرية والحر  الدائم علي تطبيق 

  -:العدالة وعدم التمييز في الممارسات المختللة وال  من خالل بعض اإلجراءات 
 .نشر ثقافة الملكية اللكرية: الً أو 

  المتضمن (  7/9مرفق )من ٌكتيب ثقافة حقوق الملكية اللكرية ( نسخة 999)إعداد وطبع وتوزيع عدد كبير
التعريف بحقوق الملكية اللكرية وأهميتها ومجاالتها والقوانين المنتمة لها في جمهورية مصر العربية إلي جانب 

 .وال  لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم, صلةبعض الموضوعات األخرى اات ال
  في ( قانون حماية حقوق الملكية اللكرية) 9009لسنة  19من قانون رقم ( 9/9مرفق )طبع وتوزيع نسخة

مع التوصية بضرورة إعالم الجميع , وال  علي األقسام العلمية والوحدات اإلدارية بالكلية, جمهورية مصر العربية
 .م بما جاء بمواد هاا القانونوااللتزا

  للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية للتعريف بحقوق الملكية ( 9/9مرفق )ورا  9عقد ورا عمل
 .اللكرية وأهميتها وأقسامها والقوانين المنتمة لها وكال  األجهزة المنوط بها حماية هاه الحقوق

 .حافتة علي حقوق التأليف والنشراإلجراءات التي تتبعها الميسسة للم: ثانياً 
  تتخا الميسسة بعض اإلجراءات والقواعد المحددة التي تتعلق بالمحافتة علي حقوق الملكية اللكرية وخاصة

التوجيه , القواعد الخاصة باستخدام المراجع ومحددات تصوير أو أجزاء منها: مثل)حقوق التأليف والنشر 
االستخدام القانوني , أجهزة الحاسوب وحتر استخدام الغير مرخ  منهاباستخدام البرامت المعتمدة الخاصة ب

وبصلة خاصة ( 9/9مرفق )واإلعالن عن هاه الضوابط بالكلية ( لماكينات التصوير وأجهزة الماسح الضوئي
 . للسادة العاملين بالمكتبة وقاعات شبكة المعلومات والتنبيه بضرورة االلتزام بهاه اإلجراءات

الع رأو أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في فاعلية اإلجراءات الخاصة بحماية الملكية اللكرية داخل استط: ثالثا
 .الكلية
  وبتحليل النتائت . وال  لمختلف األقسام العلمية بالكلية( 9/9مرفق )تضمن هاا االستطالع ثالثة عشر بندا

رتلاع نسبة عدم الرضا عن بعض اإلجراءات وعدم الواردة باالستطالع تبين وجود تلاوت بين األقسام المختللة وا
الوعي يبعضها وورود بعض االقتراحات البناءة في هاا الشأن بما يستوجب علي الكلية من ضرورة زيادة اإلعالم 

 . عن هاه اإلجراءات وتلعيلها
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 .الممارسات العادلة وعدم التمييز -4-2
 .ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب-4-2-1
- :بق الكلية قواعد العدالة وعدم التمييز بين الطالب وذلي من خاللتط
  ًالسياسات المتبعة لقبول وتحويل الطالب: أوال. 
o  يخضع نتام القبول بالكلية للنتام العام الاو تتبعه الدولة من خالل مكتب التنسيق والاو يتم اإلعالن عنه من خالل

وتقوم الجامعة بتوضيح شروط االلتحاق وكال  اإلرشادات . البوسائل اإلعالم المختللة والمتاحة لجميع الط
 .والمالحتات الواجب مراعاتها عند التسجيل بكلياتها المختللة علي موقعها اإللكتروني

o وتتيح الكلية , يتم تحويل الطالب المستجدين من خالل القواعد العامة التي تتبعها الوزارة من خالل مكتب التنسيق
يتمكنوا من التحويل خالل اللترة المقررة التقدم بالتماس للكلية للنتر والموافقة في حدود النسب  للطالب الاين لم

 . المسموح بها
o  ألو من الطالب القدامى الحق في الحصول علي بيان حاله لتقديمه للكلية المناترة التي يرغب في التحويل إليها وتقوم

وفي حالة الرغبة في التحويل لكلية غير مناترة يتم إتباع . لكلية المناترةالكلية بإنهاء إجراءات التحويل فور موافقة ا
القواعد المعلن عنها من ِقبل الكلية والجامعة والتي يمكن االطالع عليها بسهولة من خالل موقع الجامعة والكلية علي 

 .شبكة المعلومات الدولية
o تتبع الكلية سياسات واضحة ومحددة حسبما هو مبين , فيما يخ  توزيع الطالب علي البرامت الدراسية المختللة

والمتاحة لجميع الطالب في الصورة المطبوعة وااللكترونية من خالل موقع الكلية ( 9/9مرفق )بالالئحة الداخلية للكلية 
 .ويتم االستعانة بالسادة المرشدين األكاديميين لتوضيحها ومعاونة الطالب علي فهمها

o تمارة استبيان لقياس رضا الطالب عن سياسات القبول والتحويل ويتم إحصاء اآلراء المختللة تقوم الكلية بإعداد اس
 . للطالب و مناقشتهم فيها

  ًالسياسات المتبعة لإلعالن والتعريف بالكلية: ثانيا. 
o ات تتبع الكلية وسائل إعالن واضحة ومحددة عن سياساتها التي تخ  الطالب مثل وضع إعالنات مطبوعة اات مقاس

. وكال  من خالل موقعها االلكتروني( 1/9مرفق )مناسبة داخل الكلية في األماكن التي يرتدها الطالب بصورة مستمرة 
كما تقوم الكلية أيضًا بإعداد مطبوعات مبسطة للترحيب بالطالب الجدد في بداية العام الدراسي وتعريلهم بمقومات 

 (. 9/ 1مرفق )استلساراتهم المختللة  الكلية و كيلية التواصل مع إدارتها للرد علي
o  تقوم الكلية مع بداية كل عام دراسي بوضع برنامت تنتيمي للطالب الجدد يهدف لتعريلهم بالكلية ودمجهم في مجتمعها

 (.2/9مرفق )علي أسس سليمة وبناءة وال  من خالل تشكيل لجنة تضم العديد من المعنيين من الكلية بصورة مباشرة 
o بتوزيع عدد كبير من دليل الطالب المعد من خالل برنامت التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد والاو يحتوو  تقوم الكلية

 .من خالل إدارة شئون الطالب( 70/9مرفق )علي العديد من خدمات دعم الطالب واإلرشاد األكاديمي 
o  المعد من خالل برنامت " رعاية الطالباألنشطة الطالبية وخدمات "تقوم الكلية بإعداد وتوزيع عدد كبير من دليل

التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد والاو يوضح األهداف التي تتحقق للطالب من خالل رعاية الطالب ومجاالت 
مرفق )الرعاية والخدمات الطالبية المختللة وكيلية الحصول عليها وبيان باألنشطة الطالبية وكيلية االشترا  بها 

77/9.) 
  ًجنب التعارض في المصالحت: ثالثا. 

o  تحر  الكلية علي تطبيق بعض القواعد التي تحقق عدم تعارض المصالح ليطراف المختللة مثل اإلجراءات المتبعة
عند تشكيل لجان الممتحنين لالمتحانات الشلوية والعملية ولجان النتام والمراقبة والكنترول وكال  لجان األشراف علي 
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التأهيلى والحكم علي الرسائل بحيث ال توجد أو قرابة حتى الدرجة الرابعة لتجنب تعارض  الرسائل ولجان االمتحان
 (.79/9مرفق )المصالح وال  لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

  ًتشكيل لجنة لتلقي وفحص المقترحات والشكاوي: رابعا. 
o  د من الطالب أوائل السنوات الدراسية بالشعب من بعض السادة أعضاء هيئة التدريس وعد)قامت الكلية بتشكيل لجنة

و التي (. 79/9مرفق )لتلقي وفح  الشكاوو من الطالب وتوضيح الضوابط المختللة الخاصة بال  ( المختللة
قامت بعقد العديد من االجتماعات لمناقشة أهمية هاا األمر ولتوعية الطالب بجدواه وتشجيعهم علي ممارسة هاا 

 .قهمالحق األصيل من حقو 
o  تم وضع العديد من الصناديق الخاصة بتلقي الشكاوى والمقترحات من الطالب والعاملين بالكية 
  ًأتباع سياسات محددة في إعداد الجداول الدراسية و إعالن النتائج والتغذية الرجعية والنظر في التظلمات : خامسا

 .وكذلي توزيع المذكرات والكتب الجامعية
o ة في وضع جداول االمتحانات حيث يتم إشرا  ممثلين عن الطالب ويتم وضع مقترح أولي تتبع الكلية سياسة واضح

يتم عرضه علي الطالب والسماح لهم بإبداء الرأو والمالحتات والتي يتم األخا بها قدر اإلمكان قبل وضع الصورة 
 .النهائية للجدول والتي تحقق أقصي قدر ممكن من المصلحة لجموع الطالب

o ويتم النتر في , (جنيهات للمادة 70)ة فرصة لجميع الطالب بعد إعالن النتائت للتتلم مقابل مبلغ زهيد تعطي الكلي
 . التتلمات وتصحيح أو أخطاء أن وجدت ويعلم الطالب بنتيجة هاا التتلم

o  م في المقرر تنتهت الكلية سياسة واضحة في توزيع الماكرات والكتب الجامعية ترتكز علي تحديد العدد المناسب للمالز
الواحد وكاا السعر المناسب للملزمة الواحدة و كما يمكن توزيع هاه الماكرات والكتب من خالل لجنة محددة يتم 

 .تشكيلها بمعرفة إدارة الكلية
  ًإعداد وثيقة الكتشاف الطالب المتفوقين والمتعثرين: سادسا. 
o تتضمن هاه الوثيقة: 
 (.79/9مرفق " )عثرين دراسيابرنامت الكتشاف الطالب المتلوقين والمت -
 (. 79/9مرفق " )رعاية الطالب المتلوقين والمتعثرين دراسيا"برنامت  -

 .مع وضع جدول زمني موزع علي اللصل الدراسي لبعض األنشطة المقترح إجراءها من خالل هاه البرامت
 .ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس-4-2-2
 ومخاطبة (. 79/9مرفق )باء اإلشراف الخاصة بجميع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية تقوم الكلية بحصر أع

األقسام المختللة بضرورة مراعاة العدالة وعدم التمييز قدر اإلمكان في توزيع اإلشراف الخا  بطالب الدراسات العليا 
ر علي أن يتم إرفاق هاه المبررات مع وضرورة إبداء المبررات الخاصة المقنعة عند التجاوز النسبي في هاا األم

 .استمارات التسجيل للمناقشة من ِقبل لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية إلقرارها من عدمه
  تقوم الكلية بعمل حصر ليحمال التدريسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومخاطبة األقسام

التمييز قدر اإلمكان في توزيع األحمال التدريسية علي السادة أعضاء هيئة المختللة بضرورة مراعاة العدالة وعدم 
 (.71/9مرفق )التدريس بالقسم وضرورة إبداء المبررات الخاصة المقنعة عند التجاوز النسبي في هاا األمر 

  (71/9رفق م)قامت الكلية بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والمقترحات من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
  تتعاون أدارة الكلية مع األقسام العلمية في تحقيق العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت والبعثات وحضور الميتمرات

والدورات التدريبية و اللجان المنبثقة  مع عدم التمييز تحت أو مسمي علي أن يتم ال  علي مستوو القسم وينشر 
 .بوسائل النشر المتاحة
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 د واألسس الالزمة للحصول علي كافة االمتيازات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من منح يتم نشر القواع
وبعثات وحضور الميتمرات والدورات التدريبية واالشترا  في المشروعات مع الهيئات المحلية والعالمية وكاا 

من المجالس المختصة مع إعالن أسماء  االنتدابات واالستشارات والترشح للجوائز المحلية والعالمية بعد اعتمادها
 .الحاصلين علي تل  االمتيازات مع االحتلات بحق التتلم ومعرفة نتيجة التتلم للمتقدم

  لسنة 92في أطار الخطة الخماسية للكلية والتزامًا بالقواعد والقوانين المعمول بها في قانون تنتيم الجامعات رقم
ياسة الجامعة يتم ترشيح المطلوب تعيينهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو نقلهم من والئحته التنلياية واتساقا مع س 7219

 .أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم علي مستوو القسم تأسيسًا علي القواعد المعمول بها سللًا والتي سنتها الكلية
 .ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين-4-2-3
 لتطبيق القواعد العادلة علي اإلداريين والعاملين في توزيع أعباء العمل  تتبع الكلية سياسات معلنة وواضحة

الموقع  -لوحة اإلعالنات -النشرات)والنوباتجيات كاًل حسب تخصصه و يتم نشر ال  بوسائل النشر المتاحة 
ت بحق التتلم و تحقيق العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت مع إعالن ال  للجميع و االحتلا( االلكتروني للكلية

جراءات التصحيح   .( 72/9مرفق )ومعرفة النتيجة وا 
 :األخالقيات المهنية: 4-3
 :ممارسة أخالقيات المهنة: 4-3-1

تعمل القيادات األكاديمية بالكلية علي ترسيخ ملاهيم االلتزام بالخلق العام وأخالقيات المهنية وال  لتحقيق األهداف التي 
نتائت علمية وأبحاث ومنتجات زراعية وحيوانية )ع سواء في الخدمات المقدمة أو السلع المنتجة تتطلع إليها الكلية والمجتم

أو المنتت الحقيقي وهو خريجي الكلية من المهندسين الزراعيين أو الباحثين وغيرهم ( باإلضافة للخدمات البيئية والمجتمعية
 :ويتمثل ال  في البنود التالية .من االستشاريين والخبراء في المجاالت الزراعية المختللة 

يوضح العديد من المباد  األخالقية (. 90/9مرفق )إعداد دليل ليخالقيات المهنية والممارسات األخالقية بالكلية  -7
 –نشر مناخ الثقة داخل الكلية  –تدعيم العمل الجماعي وروح اللريق  –األداء المهني المتميز  –الشلافية والمحاسبة )

بناء  –الجدارة واالستحقاق وتمكين الشباب  –العدالة والتوازن  –ليمة للخالفات والصراعات خالل األزمات اإلدارة الس
والمباد  الخاصة بالبحث العلمي وكال  الميشرات الدالة التي يمكن من خاللها قياس مدو ( القدرات الميسسية 

ألساسية لتحقيق األخالقيات المهنية والممارسات االلتزام باألخالقيات المهنية وأيضا بندا خاصًا بالمتطلبات ا
 . األخالقية

مع  ( 97/9مرفق )  9079/  79/9بجلسته توزيع هاا الدليل علي األقسام العلمية بعد اعتماده من قبل مجلس الكلية 
للكلية ليكون نشره علي الموقع االلكتروني  تمالتوصية بضرورة العرض علي السادة أعضاء هيئة التدريس للعمل بموجبه و 

 .متاحًا لجميع األطراف الداخلية والخارجية
جراءات رسمية موثقة ومعلنة لجميع األطراف في حال حدوث أو ممارسات ال تتلق مع أخالقيات  -9 إتباع سياسات وا 

 حالة تل  المخاللات بواسطة القيادات األكاديمية واإلدارية إلي الجهات المختصة التخاا الالزم وفقاً إالمهنة مع 
 (.النشرات والتعليمات الخاصة بال  وتوثيقها)لدجراءات الموثقة واللوائح والقوانين المعمول بها في هاا الشأن 

إتاحة  (القرار الخا  بلريق عمل الموقع والمشرفين عليه وتاريخ توثيقه)دارة الموقع االلكتروني الخا  بالكلية إتتولي  -9
ة وتكون مسئولة أمام جهات اإلدارة عن تحديث تل  البيانات وصحتها طبقا جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالكلي
 . للقواعد التي تحددها اإلدارة بهاا الشأن

تتولي القيادة األكاديمية والجهات المعاونة تحرو المصداقية في كل ما يصدر من الكلية  أو عنها ومتابعة المخاللين  -9
 (.توثيق واعتماد السياسات المتبعة لال ) .واتخاا اإلجراءات الرادعة لعدم تكرار ال 
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- :نقاط القوة 
 .توجد بالكلية سياسات وقررات تنتهجها فى تعامالتها الداخلية والخارجية لحماية حقوق الملكية اللكرية  .7
 .نشر قانون حماية الملكية اللكرية على الموقع االلكتروني للكلية  .9
 79/9/9079تماده من مجلس  الكلية بتاريخ ، تم تحديثه واع.يوجد دليل ألخالقيات المهنة .9

 مصداقية المعلومات المنشورة عن الكلية  .9

يتسم توزيع أعباء إشراف أعضاء هيئة التدريس علي الرسائل العلمية، وتخصي  البعثات بالعدالة وعدم التحيز،  .9
 .وتعديالته 7219لسنة  92ينتمها قانون تنتيم الجامعات رقم 

 .لشكاوو والمقترحات من الطالبيوجد نتام وآلية لتلقي ا .9

 .ضمان العدالة وعدم التحيز بين الطالب وال  في إطار اللوائح التي تستوجب تجنب التعارض في المصالح -1
 -:نقاط الضعف 

 .عدم وجود آلية لمتابعة شكاوى ومقترحات الطالب-7
  .بالنسبه لبعض أعضاء هيئة التدريس  المهنة بأخالقيات الوعي غياب  -9
 تلعيل قوانين الملكية اللكرية عدم -9

 نقاط 
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 الجهاز اإلداري -5
 تنمية القيادات وتقييم األداء 5/1
 تنمية القيادات اإلدارية والعاملين 5/1/1

الداء وضــمان تحــر  الكليــة علــى تنميــة المهــارات القياديــة واالداريــة للعــاملين بهــا حيــث قامــت لجنــة التــدريب بوحــدة تقــويم ا
 .الجودة بتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لجميع فئات الكلية ومن بينها الوتائف االدارية 

 :التنمية المستمرة للقيادات االدارية والعاملين
 :خطةالتدريب 5/1/1

خطة و الكلية في و نلات الكلية معتم أهداف و بنود ال 9079حتي  9002توجد خطة معتمدة للتدريب بالكلية لللترة من 
الستكمال تدريب وتنمية مهارات القيادات اإلدارية  9072الي  9079طريقها إلعداد خطة تدريبية جديدة لللترة من 

وقد حددت هاه الخطة اإلحتياجات  والعاملين و العمال بعد تطبيق استبيان لدحتياجات التدريبية تم توزيعه على الموتلين
 . ا مهارات إدارية مطلوبة لنسبة منه و مهارات سلوكية و مهارات فنية متخصصةالتدريبية اللعلية لهم، منه

 :كما تم عقد دورات فنية تخصصية لإلداريين مثال ذلي
 .  دورة تنمية مهارات مديرى اإلدارات  •
 يرينتنمية الجوانب القانونية للمد •
 دورة حماية المدنية و إدارة األزمات و الكوارث  •
 بالدور الثالث( 9)عبد التواب المهندس و مدرج الطالب . الحية لمدرج د تنتيم تجربة اإلخالء •
 التدريب علي التخل  من النلايات الخطرة الناتجة من كافة معامل الكلية •
 برنامت تدريبى في مجال إدارة الوثائق والمحلوتات واألرشيف  •
 ورشة عمل للسادة مسئولى المشتريات بكليات ومعاهد الجامعة  •
 ريبى في مجاالت المشتريات والمخازن والمبيعات برنامت تد •
 وال  بالتعاون مع إدارة التدريب التابعة لددارة العامة للتنتيم واإلدارة بالجامعة  •

ومرفق جدول يوضح الخطة العامة للدورات والورا والندوات المقترحة، وعدد ونوع تم تنفيذ غالبية الخطة التدريبية 
 (.5/  1مرفق).حتى اآلن -9002عاملون فى السنوات الدورات التى حصل عليها ال

 :تقييم مردود التدريب و فاعليته
تم تقييم فعالية التدريب باالستبيانات التي تم توزيعها علي المتدربين بعد انتهاء الدورات التدريبية وتحليلها وتدل نتيجة 

تدريب على االستبيانات التى تقيس األثر الاى أحدثه كما اعتمد تقييم مردود ال. التحليل على رضا المستليدين من التدريب
بداء الرأى فى مدى  التدريب في أداء المتدربين التى تم توزيعها على المتدربين لقياس مدى االستلادة من هاه الدورات وا 

الدورات لبعض  9072الي  9079وبناءا عليه فقد تم عمل خطة تدريبية مستقبلية . احتياجهم لنوعية أخرى من الدورات
جارى توزيع نلس االستبيان على  (.   9/9مرفق . )المقترحة بناء على رغبة السادة المتدربين من إدارات الكلية المختللة

الريساء المباشرين للمتدربين لقياس مدى فاعلية واستمرارية واستلادة المتدربين من التدريب وقياس تأثيره على كلاءة وسير 
 .مختللةالعمل بإدارات الكلية ال

 :ادخال اجراءات نظم الجودة •
قرارها كنتام للمعلومات االدارية والاى سوف يتبع في السنوات ( االيزو)تقوم الكلية حالًيا بتطبيق إجراءات نتم الجودة  وا 

 ( 3/5مرفق) .الكلية على المراجعة والتحديث المستمر لجميع البيانات بالكلية القادمة، وتحر  إدارة
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:(management information system MIS) • ادخال نظام ادارة المعلومات 
 .تقوم الكلية حالًيا بتحويل قواعد البيانات الحالية الى قواعد بيانات الكترونية فضال علي قواعد البيانات الورقية المحدثة

 :كفاءة االدارة فى االستفادة من الموارد البشرية المتاحة
 :سن استغاللهامالئمة توزيع الموارد البشرية وح

من العمال المتعاقدين  وقد طرأ بعض  91من الموتلين كال  عدد  910الكلية لديها جهاز إدارو قوو ومتنوع يتكون من 
تغيير أمين الكلية وسبب هاا التغير نقل األمين السابق للعمل بجامعة أسوان ( 7: )التغيرات فى العناصر اإلدارية مثل 

تعيين مسجل الكلية ( 9)مسجل الدراسات العليا وال  إلحالة المسجل السابق لسن المعاا تغيير ( 9)للعلوم الزراعية 
نقل مهندس أبحاث من المكتبة الى قسم الكيمياء ( 9)لشئون التعليم والطالب بسبب حصوله على ميهل أعلى أثناء الخدمة 

رة في زيادة معدالت مالئمة االعمال و الكلية مستم. 9079-9079حيث أن توصيله الوتيلي مهندس أبحاث فى اللترة 
للموتلين و توزيع الموارد البشرية المتاحة علي االحتياجات المتخصصة فى االدارات واألقسام المختللة بالكلية، كما تقوم 

 .الكلية بتحديث ما تستخدمه لتعتيم االستلادة من الموارد البشرية المتاحة
 :ظروف العمل وفًقا لمتطلبات الوظيفة

ألماكن المتاحة اات مناخ صحى، وقد تمت تجهيزها بأجهزة الحاسب األلى، وبها شبكة تليلونات داخلية، وخط تليلون أن ا
خارجى وفاكس وماكينة تصوير مستندات فى االدارة التى يتطلب عملها ال  مثل ادارة المشتريات وادارة شئون الطالب 

 .والدراسات العليا
 :ت األداءلمكافأت بمستوياز واربط الحواف

يتم ربط صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالكلية بمستويات األداء، حيث أن قانون العمل يمنع صرف الحوافز الشهرية 
واألجور االضافية الممنوحة ألى فئة ما لم يحضر الموتف عشرين يوما شهريا على األقل، كما تأخا إدارة الكلية في 

 .معايير الجودة عند صرف الحوافزللعاملين اإلعتبار اآلداء الجيد والمبنى على
 :والعاملين القيادات اإلدارية نظم تقييم آداء 5/1/2

مادة  7211لسنة  91تعتمد الكلية فى تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين على معايير موثقة ومعلنة بناء على قانون 
تقارير فى نهاية كل عام ويحق للموتف التتلم من نتيجة هاه هاا وتتاح اللرصة إلطالع األفراد على نتائت هاه ال(. 91)

والئحته التنلياية الصادرة  بقرار رئيس  9079لسنة  71، وبعد الغاء القانون  وصدور قانون الخدمة المدنية رقم .التقارير
ول من مايو ونوفمبر، النصف األ) اصبح يتم تقييم  العاملين مرتين خالل العام  1/77/9079بتاريخ  9279الوزراء  رقم 

مادة ) ويصدر التقرير السنوى خالل شهر يونيه من كل عامويحسبوفقا لمجموع درجات الموتف فى تقريرى تقويم األداء 
كال  يعتمد التقييم على مدى التقدم فى األداء من خالل  استخدام نتام (  من الالئحة التنلياية لقانون  الخدمة المدنية  19

 .والتى تم قياسها ( التقييم الااتى  ، الرئيس ، الزمالء ، األطراف المتعاملة مع الموتف ) يم األداء  درجة فى تقو  990
 :كما قامت الكلية بوضع آليات لتحديد الموارد البشرية المتاحة وتعتيم االستلادة منها وهى

 .مختللةعمل قاعدة بيانات الكترونية بأعداد وميهالت جميع العاملين بإدارات الكلية ال -7
تسعى الكلية لتوفير اإلمكانيات والتسهيالت المادية والتكنولوجية الالزمة لزيادة تدفق األداء مع المحافتة على رضا  -9

العاملين وال  من خالل توفير التجهيزات واألدوات واألثاث وجميع الوسائل التى تيدى إلى توفير تروف عمل مالئمة 
 . ومحلزة لرفع كلاءة األداء

لزيادة سرعة ومرونة وكلاءة العمل بمختلف  (MIS) ى الكلية جاهدة لتطبيق نتام إدارة المعلومات كما تسع •
إدارات الكلية وربطها ببعض، وال  بعد مشاركة العاملين فى اإلدارات المختللة فى دورات تدريبية من قبل 

 . الجامعة
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ئون التعليم والطالب بعدد ؟؟؟ أجهزة كمبيوتر وقد تم تزويد بعض اإلدارات بأجهزة الكمبيوتر مثل تزويد إدارة ش •
حديثة و متصلة باالنترنت وكال  تم تزويد إدارة الدراسات العليا و باقى اإلدارات بمتطلباتها من أجهزة الكمبيوتر 

وقد تم البدء فى تغيير شبكة اإلتصاالت الداخلية . كما تم تزويد األقسام العلمية بماكينات التصوير. والطباعات
لكلية لعمل سنترال ديجيتال يربط بكلاءة عالية بين أجزاء الكلية المختللة كال  تتوافر خدمة اإلنترنت الالسلكية با

 .في اإلدارات واألقسام المختللة بالكلية
تحر  الكلية على ربط الحوافز والمكافآت للعاملين بمستويات األداء والتى يتم قياسها دوريًا كما يتم تلعيل  •

وال  بربط العالوة التشجيعية للموتف بنتيجة تقرير الكلاية الخا  به، بدال من من .  واب والعقابسياسات الث
 .منحها بصورة دورية على العاملين

 :الممارسات العادلة وعدم التمييز
 47 رقممساواة كل العاملين من حيث الحقوق والواجبات وال  من خالل تطبيق معايير قانون العاملين المدنيين بالدولة 

 .، واألخا بمباد  تكافي اللر  بين العاملين دون أى أعتبارات أخرى 1978 لسنة
تمت الموافقة على مقترح مقدم إلضافة معايير أخرى فى تقييم األداء للعاملين بالكلية يكلل مستوى اعلى للرضاء الوتيلى 

 .ينعكس على جودة العمل بالكلية
 :ة واستجابة للشكاوى والمقترحاتواستجابة المصداقية في الوعود المقدم
 .بعد فترة من توقيع الجزاء مالم يستمر سبب توقيع الجزاءيتم رفع بعض الجزاءات عن العاملين 

لجنة تلقى الشكاوى والتتلمات مكونة من أعضاء )تم تشكيل لجنة لتلقى الشكاوى والتتلمات ووضع آليات خاصة لعملها 
من  7من الهيئة المعاونة و 7أعضاء هيئة التدريس و 9وهى مشكلة من عدد (. داريينهيئة التدريس والهيئة المعاونة واإل

 (9/9موثقة ومرفق .   )إدارى الكلية
والموتيلين ( عمال)قامت الكلية بتصميم نمواج لتقييم أداء العاملين وتم تقييم عدد من العاملين  :نظم ووسائل التقييم

من العاملين راضين  % 75أتهراالستبيان أن( .ماجستير –دكتوراه )ات عالية العاديين والموتلين الحاصلين على شهاد
تستخدم الكلية وسائل . واختيار وتعيين وترقية اإلداريين  عن مصداقية النتم الحالية المستخدمة فى تقييم أداء العاملين

 (.5/5موثقة ومرفق )للعاملين  استمارات واستبيانات و تقارير كلاية األداء  :اخرى لتقييم أداء العاملين ،منها
 الرضاء الوظيفى 5/2
 :وسائل قياس الرضاءالوظيفي للقيادات االدارية والعاملين 5/2/1
تحر  الكلية على قياس مستوى الرضا الوتيلى للقيادات اإلدارية والعاملين ومن أجل قياس هاا المستوى على ٌأسس  •

يلى لدداريين بالكلية عن طريق مخاطبة اإلدارات المختللة سليمة فقد تمت مراجعة وتحديث كتيب التوصيف الوت
ضافة ما استجد من مهام وتمت طباعة كتيب توصيف الوتائف . بالكلية لمراجعة المهام الوتيلية للعاملين بكل إدارة وا 

ية حتى يتسنى ، وتوزيعه على مختلف األقسام واإلدارات بالكلية  ورفعه على موقع الكل9079األكاديمية واإلدارية عام 
كما قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بإعداد كتيب إرشادات قانونية وتم توزيعه . للموتف معرفة مهامه الوتيلية بدقة

 .على جميع العاملين ليصبحوا على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم القانونية
من فئات عمرية مختللة بالكلية وكانت موتف  90لدى العاملين على  الوتيليأجرت الكلية استبيان لقياس الرضا  •

من العينة أقرت بان العمل الموكل % 20من العينية ترى أن الكلية تشجع الكلاءات و% 10: نتائت االستبيان كالتالي 
 .اليها مناسب

 .( 6/5موثق، مرفق)وقد تم تقديم مقترحات لتحسين مستوى الرضاء الوتيلى لتطبيقه  •
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لعليا إلى إقتراحات القيادات اإلدارية والعاملين حيث تعمل على حل مشكالتهم من خالل من جهة أخرى تستمع اإلدارة ا •
اتخاا القرارات المالئمة، على سبيل المثال تزويد اإلدارات بعدد من أجهزة الكمبيوتر تكلى ألداء عملها على أكمل وجه 

البرامت بمركز الكمبيوتر بالكلية كما تم  وتدريب العاملين بتل  اإلدارات على البرامت الخاصة بهم عن طريق مخططى
 .إنشاء دورات مياه جديدة لبعض اإلدارات

من أهم عوامل الرضا الوتيلى لدى العاملين هى اآلليات التى سبق اكرها من تلقى الشكاوى وفحصها والرد عليها،   •
دارة شئون التعليم والطالب أما بالنسبة ألسباب عدم الرضا فهى منحصرة فى تكدس العمل فى بعض اإلدارات مثل إ

 . فى فترات معينة والدراسات العليا والمشتريات وكال  األقسام العلمية نترًا إلمتداد العمل للترات طويلة
أيضًا من عوامل عدم الرضا عدم تثبيت العمالة الميقتة، وان كانت الجامعة قد قامت بتثبيت عدد من العمالة الميقتة  •

 .من الراتب األساسى% 700ث سنوات أو أكثر، ومنحهم حافز كادر عام التى مر على تعاقدها ثال
 .الدخل المادى المتحقق من عملهم وآليات تطبيق نتام الترقيات بالكلية •
 دور المؤسسة فى تحسين الرضا الوظيفى 5/2/2

 الميسسة على اتخاا اإلجراءات المالئمة لتحسين مستوى الرضا الوتيلى تحر 
 :ت لتحسين مستوى الرضاء الوظيفي للعاملينوقد تم اتخاذ قرارا

تطبيق سياسة محددة ومعايير موضوعية تحقق تكافي اللر  إلختيار القيادات اإلدارية، معتمدة من مجلس الكلية  (7
 (1/9موثقة ) .ومعلنة بين العاملين

ره فى القيام بواجباته مكافأت تشجيعية استثنائية، توقبع جزاءات لم يثبت تقصي)تطبيق نتام ربط الحوافز باإلداء  (9
 .كما هو مقدم فى المقترح السابق اكره( الوتيلية، رفع الجزاءات ااا ثبت صحة تتلم الشاكى

 ( .أجهزة كمبيوتر، طابعات، ماكينة تصوير)تزويد اإلدارات واألقسام باألجهزة الالزمة إلتمام العمل على أكمل وجهه  (9
 .اء ميكنة بعض اإلدارات الداعمة لرفع كلاءة األد (9
االستلادة من الخبرات اإلدارية في مجال التخص  حيث تم تعيين عدد من أوائل الخريجين من تخصصات الكلية  (9

عادة توزيع لبعض الموتلين حسب خبرته (  8/5مرفق)المختللة كل فى مجال تخصصه فى اإلدارات المختللة  وا 
 . (9/5مرفق )وتخصصه 

لين والعمال للوقوف على مستوى رضاهم الوتيلى وأخا مقترحاتهم إجتماعات دورية مع اإلدارة العليا والموت (9
عميد الكلية مع أإلداريين والسكرتاية والعمال بالكلية ./ د.مرفق بالملف ثالث محاضر الجتماعات السيد أ.)لتحسينه 

يجاد حلول سريعة لها  لمناقشة المشكالت التى تواجههم وا 
 ُسبل رفع مستويات الرضا الوظيفي

  الهدف منها تكريم  9079-9079  ُسبل رفع مستويات الرضا الوتيلي فتم وضع خطة خالل األعوام أما بخصو
السادة العاملين بالكلية والمحالين لسن التقاعد والعاملين المثاليين وال  بهدف تحسين األداء الوتيلي للعاملين بالكلية 

دارات الكلية والعمل بروح اللريق لتكوين منتومة إدارية فعالة ولتحقيق رضا  .العاملين والمتعاملين مع أقسام وا 
  تقوم الكلية بتهنئة واستقبال المعينين الجدد وتكريم العاملين بالبوابة اإللكترونية الاين حصلوا على المركز األول على

 .مستوى الجمهورية فى خالل احتلالية حضرها عميد الكلية والقيادات بالكلية
ـــوم  9+ مثـــاليين  9+ مـــن العـــاملين الجـــدد  71+ محـــالين لســـن المعـــاا م ال 70قامـــت الكليـــة بتكـــريم  متميـــزين والـــ  ي

بغرض زيادة الرضا الوتيلي ورفع الروح المعنوية لدى العاملين ومن الجـدير بالـاكر بـأن هـاه االحتلاليـات  99/9/9079
 بالتنسيق مع إدارة الكلية والجهود الااتية
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 الموارد المالية والمادية-6
 كفاية الموارد المالية والمادية 6/1
 كفاية الموارد المالية السنوية 6/1/1

رفع كلاءة  –تطوير القيادات اإلدارية )واضحة األهداف ( 7/9مرفق رقم )فى الوقت الحالى تتوفر لدى الكلية خطة تنلياية 
تبنى المعايير القياسية  –البرامت الدراسية إعاد هيكلة  -تطوير المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة –الجهاز اإلدارى بالكلية 

دارة الجودة  -القومية تطوير إستراتيجية للتعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم لمرحلتى  –وضع أسس للتقويم الميسسى وا 
لمهنة وتطوير ووضع خطة لكلاءة أعضاء هيئة التدريس واإللتزام بالمصداقية وأخالقيات ا –البكالوريوس والدراسات العليا 

 وهاه الخطة تم تنليا جزء كبير منها ويتم التحديث السنوى لها ( البحث العلمى واألنشطة العلمية 
 . ويلزم لتنليا هاه الخطة سياسات مالية واضحة ومصادر إنلاق اات إطار زمنى

هداف اإلستراتيجية للكلية فالموارد ويمكن إعتبار الموارد المتاحة للكلية سنويا كافية إلى حد ما وال  لتحقيق الرسالة واأل
 :المالية للكلية يمكن حصرها فى قسمين أساسيين

ويحدد بها اإلعتمادات المقررة من جهة اإلدارة العامة للموازنة بالجامعة وبتمويل من وزارة  الموازنة العامة للدولة: أولهما
المصروفات الجارية ) باب ثان  -9( بات وحوافز وخالفهاجور ومرت)باب أول  -7المالية وتشمل أبواب الميزانية المعروفة 

خا  بإعادة تخصي  الموارد التى تنلق فى )باب رابع  -9(       من مشتريات وخامات وأدوات ومستلزمات وغيرها
نشاءات وأثاث وغيرها)باب خامس  -9( العام السابق من ( 9/9)ويتم الصرف فيها طبقا للمرفق ( شراء أجهزة ومعدات وا 

 . لموارد المالية للدولة ا
وهم إحدى )والحسابات الخاصة والصناديق الخاصة الموارد الذاتية من فائض الوحدات ذات الطابع الخاص : ثانيهما

شعبة  -9شعبة إنتاج وخدمات الحاصالت الحقلية  -9شعبة اإلنتاج الحيوانى والداجنى  -7عشرة وحدة ومركز كالتالى  
شعبة  -9شعبة إنتاج وخدمات نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والخشبية  -9ر إنتاج وخدمات محاصيل الخض

شعبة الدراسات البيئية واإلستشارات  -1شعبة تكنولوجيا المنتجات الغاائية  -1شعبة المخبوزات  -9المنتجات اللبنية 
مركز بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا  -77معمل تحليل األراضى والمياة  -70شعبة الوسائل التعليمية   -2الزراعية 
 .للباب الثانى% 19للباب األول و% 99ويضاف منها ( الحيوية

وتتزايد الموارد المتاحة من الموازنة العامة للدولة خالل السنوات الخمس األخيرة غير أن معتم هاه الزيادات يندرج تحت 
 .باب أول أجور ومكافأت

لوحدات اات الطابع الخا  تطور ونمو هاه الوحدات ومساهمتها فى الموارد المالية وهى ويبين الكتيب المرفق عن ا
ألن معتم أرباحها تدخل ( 9/9مرفق )ليسف قليلة وتساهم الصناديق الخاصة بنسبة ضئيلة فى الموارد المالية المتاحة 
حدات فى النشاط العلمى والبحثى فمعتم باب أول وباب ثان ولكن يمكن القول بأن هنا  مساهمة غير مباشرة من هاه الو 

يقومون بتنليا ( الماجستير والدكتوراه)األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الدراسات العليا 
من والحقيقة يصعب تقدير القيمة المالية لهاه البحوث لكى تعتبر قيمة مضافة . أبحاثهم فى هاه المراكز والشعب والوحدات

 .   هاه الوحدات اات الطابع الخا  
وهو عبارة عن مقترح خطة لتنمية هاه الموارد الااتية فيشير إلى إتلاق مع األمم المتحدة للتنمية ( 9/9)ويبين المرفق 

على عقد الدورات التدريبية الخاصة برفع كلاءة خريجى كليات الزراعة وتساهم كل دورة من هاه  UNIDOالصناعية 
 . من كل دورة تدخل باب أول وباب ثان( تسعون ألف جنيه) 20000بدخل حوالى  الدورات 
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وهنا  مشاريع المشاركة الطالبية التى تم اللوز بها فى السنة األخيرة  مثل  مشروع إنتاج المشروم ومشروع عن نشر زراعة 
فتتاح مكتب خدمة . بة ربع مليون جنيهكما فازت الكلية بمشروع إنشاء وحدة الخدمات اإللكترونية بقرا( نبات اإلستيليا وا 

 .المواطنين 
فى السنوات األخيرة قل مساهمة المشاريع البحثية والتوجد تبرعات تستخدم كمصدر من مصادر التمويل للكلية إال 

قد ساهم بمبلغ يقترب من الست ماليين فى خالل عامين من  CIQAPأن مشروع التأهيل لدعتماد والتطوير المستمر 
 (.9/9مرفق ) 9079إلى مارس   9070  مارس

  -:وسائل لزيادة الموارد الذاتية للكلية
 التوسع في برامح التعليم المفتوح التعليم المفتوح -1

جامعة عين شمس و يستخدم  –ينلا حاليا برنامت تكنولوجيا ادارة المشروعات الزراعية بالتعاون مع كلية الزراعة 
( لجنة القطاع)تقدمت الكلية الي المجلس االعلي للجامعات . في تطوير العملية التعليمية جزء كبير من دخل هاا البرنامت 

 بعدة برامت للتوسع في  التعليم الملتوح و زيادة الموارد الااتية للكلية 
 :المشاريع البحثية الممولة من هيئات دولية او محلية -2
 .الكليةيصرف جزء كبير من ميزانية هاه المشاريع علي تطوير   
 مشاريع المشاركة الطالبية  -3

مليون جنيه لمشروع ممول من الهيئة القومية لضمان الجودة النشاء وحدة عيادة امراض  9تم الموافقة علي اعتماد مبلغ 
 وسوف ييدو زيادة الموادر المادية و التجهيزات و الكيماويات  9079و تمت الموافقة في مارس   Plant clinicالنبات 

  UNIDOرامج التدريب مع منظمة الـب -4
هاه هي اهم وسائل زيادة الموارد الااتية و التي تهدف الي استمرارية جودة التعليم وضمانه هاا باالضافة الي استثمار 

قراريط و سهم و لقد قامت الكلية بشراء هاه المزرعة من هيئة االوقاف  9فدان و  79المزرعة البحثية التي يبلغ مساحتها 
استلمت الكلية العقد النهائي المسجل  9079مليون جنية  وفي اول عام  77صرية و سداد كامل الثمن الاو يقترب من الم

 . لهاه المزرعة  وجارو وضع خطة الستثمار هاه المزرعة بشكل امثل
دة أحمال على الموارد وترتلع تكللة الطالب الجامعى سنويا باإلضافة إلى إرتلاع معدالت التضخم السنوى مما ييدى إلى زيا

 .  القليلة المتاحة
موارد الكلية الحكومية للتعليم والبحث العلمي قليلة ومعتم الميزانية المعتمدة للكلية تقع تحت بند أجور ومكافآت لال  تم 

- :العمل على زيادة الموارد الااتية للكلية من خالل االتى
 -:ي الموارد المالية عن طريقالوحدات اات الطابع الخا  يمكن زيادة مساهمتها ف - أ
تطوير مزارع اإلنتاج النباتي والحيواني من حيث نتم الزراعة واإلنتاج والتعاون مع الشركات الزراعية للتعاقد على  .7

 إنتاج األصناف عالية اإلنتاج من المحاصيل الحقلية والبستانية لزيادة دخل هاه المزارع
واأللبان ووحدة المخصبات الحيوية والمنحل ومشتل الزينة ومعمل  تطوير الوحدات المنتجة للصناعات الغاائية .9

 الهندسة الوراثية والمعمل المركزى
 ضم مخبز الجامعة كوحدة اات طابع خا  الى إدارة كلية الزراعة .9
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إعادة النتر فى الئحة الوحدات اات الطابع الخا  حيث ان هاة الوحدات تستغل األجهزة المملوكة للكلية وكال   .9
رباء والمياة والبنية التحتية وال تقدم للكلية اى مساهمات فى العملية التعليمية والبحثية بحيث يتم تخصي  الكه

 نسبة كبيرة من إيراد هاة الوحدات لزيادة الموارد الااتية للكلية
رف يجب عمل مجلس إدارة واحد لجميع الوحدات اات الطابع الخا  بالكلية حتى يمكن تقليل النلقات التى تص .9

للعاملين ومجلس اإلدارة من هاة الوحدات وبالتالي زيادة موارد هاة الوحدات مما ينعكس على زيادة الموارد الااتية 
 لهاة الوحدات

تخصي  نسبة من إيراد معمل تحليل االراضى والمياه للكلية حيث يحتوى هاا المعمل على مبانى وأجهزة تقدر  .9
 عشرة أالف جنيها اليصل للكلية من اى شىء 70000وو قيمتها بالماليين ويتجاوز ايراده السن

عالن وتسويق للتحليالت التى يجريها معمل االراضى والمياه وال  للمزارعين والشركات  .1 يجب عمل دعاية وا 
والهيئات والميسسات والجمعيات العاملة فى المجال الزراعى واستصالح االراضى بداخل محافتة المنيا وخارجها 

 المعمل وتستليد الكلية من هاه الزيادة ايضاً حتى يزيد دخل 
 :مالئمة المباني 2/ 1/ 6
نصيب  9م 9199.9( أدوار  9) مساحه المبانى منها  9م 92.9نصيب الطالب منها  9م 99000تبلغ مساحه الكليـه  

،  9م 99.91ا نصيب الطالب منه 9م 99992وتبلغ المساحة بين المبانى والمساحات الخضراء  9م 92.07الطالب منها 
لكل دور من االدوار ( أ ، ب 9ق رقم فمر ) كما يوجد بالمرفقات الرسم الهندسى . كما هو مبين فى معيار التعليم والتعلم

الخمس فى كال المبنيين موضح عليه األماكن الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعامل وقاعات الدرس ودورات المياه 
الرسم الهندسى فى كل دور من االدوار وتوجد عالمات ارشادية فى الممرات بكل دور من  وادارات الكلية وتم تثبيت بطقات

 .مبانى الكلية توضح موضع الخروج فى حالة الطوار  كما يحدد موضعا خارج المبانى للتجمع فى حالة الكوارث
امل األلبان وكال  سيضم وحدات للتصنيع الغاائي ومع 9م9000يتم حاليًا إنشاء مبنى ضخم على مساحة حوالي  -

 .معامل قسم الصناعات واأللبان إلى جانب قاعات للتدريس ومعامل للبحث العلمي ومعامل للطالب
 .تم تركيب مواتير كهرباء لرفع المياه ليدوار العليا بالكلية -
 تم تحديث طلايات الحريق -
 .تم التعاقد مع إحدى الشركات لصيانة المصاعد بمباني الكلية -

 ات قاعات المحاضر 
طالب  990وهى مخصصة العدد  9م 990وتبلغ مساحة قاعة الدرس الواحد ( مبنى ج) يوجد مبنى خا  بقاعات الدرس 

ويحتوى هاا المبنى على خمس قاعات تتسع لضعف عدد الطالب الموجودة حاليا باالضافة الى قاعه سادسة خصصت 
 Data Show  ،Projectors  ،Lapقاعات المحاضرات للميتمرات والندوات مكيلة الهواء كما يتوفر فى كل قاعة من 

Top  ،Computer  باالضافة الـى السبورة العاديــةWhite board  التى يستخدم فيها Coloured  Markers  وجميعهـا
 .مزودة بمراوح وستائر وجيدة التهويــة وتوجد لجنة للصيانة الدورية

ت وعمل شاسيهات حديد لهاه البنشات وتغطيتها بالرخام المقاوم ليحماض وتوصى اللجنة فى تقرير هام بعمل نجارة للبنشا
وصيانة الصرف الصحى بالمعامل وتركيب دا بالمعامل وتركيب غرفة غاز بكال معمل وصيانة الكهرباء وشلاطات 

ت المياة فيوصى المعامل ودهان المعامل وتركيب سل  بشبابي  المعامل وتغيير سبورات معامل الطلبة اما بالنسبة لدورا
التقرير بصيانة كاملة لدورات المياة وتغيير مواتير رفع المياه ليدوار العليا وتغيير المواسير الرئيسية وكال  مواسير 

 .الحريق
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ولقد تم الصرف على هاه البنود من مشروع التطوير المستمر  والتأهيل لدعتماد وتم إنجاز جزء كبير من هاه الصيانة 
 . لباقى من خطة الصيانةوجارى تنليا ا

 المعامل
حيث تبلغ مساحه المعمل الواحد  9م 9099معمل ليبحاث تبلغ مساحتها الكلية  97معمل للطالب ،  99تمتل  الكلية 

وهى ( طالب /  9م 9.99)طالب  99ويتوفر لكل قسم علمى منها أربعه معامل يخص  كل معمل العدد  9م 19.99
بنشات جيدة مغطاه بالرخام ومزودة باضاءه كهربائية جيدة ويتوفر فى المعامل كافة االجهزة جيدة االضاءه والتهوية وبها 

، وقد أجريت عليها عمليات التأمين والسالمة ضد الحرائق والمخاطر من حيث تجهيز ( 9/9مرفق )الالزمة للدراسة 
والخ بجانب وجود أدوات االسعافات األولية . ..وطلايات الحريق وجهاز االناار ضد الحريق ( مأمنة وتلتح للخارج)األبواب 

 .طالب ويوجد بالحجرات أمناء وفنيو المعامل 91.9/ 7حجرة بمعدل  92وملحق بالمعامل حجرات التحضير وعددها 
 المكتبة

 9م 0.99مكتبة عربية واخرى انجليزية ، يخص  للطالب الواحد  9تشمل عدد  9م 917.9تبلغ المساحة الكلية للمكتبة 
فااا فرض أن ( طالب 199  9079/9079عددهم فى عام )وغالبا اليتواجد جميع الطالب فى وقت واحد ( 1/9فق مر )

كراسى ) والمكتبه جيده التأثيث  9م7ر91منهم يتواجد سويا فى المكتبة فتكون المساحه المخصصة للطالب %  99
ــواء وتعمل المكتبة يوميا ماعدا يومى الجمعه والسبت من والتهوية واالضاءه بل أن قاعه الدراسات العليا مكيلة اله( ومناضد

 .الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الخامسة بعد التهر
كتابا باللغه االنجليزيـة لمرحلة  919طالب ،/ كتاب 9,1 كتابا باللغه العربية بمعدل 9199وتحتوى المكتبة على 

 (.1/9مرفق ) TCTPالبكالوريوس ويتيح مشروع 
التى تشار  فيها الجامعــات والميسسات البحثية تسير سبل الوصول الى  الرقمية بالمجلس االعلى للجامعات المكتبه

الكتب  –مصادر المعلومات االلكترونية التى تتضمن النصو  الكاملة للدوريات العلمية ومستخلصات االبحاث 
ـع أبوابها االلكترونـيه للجامعات المصرية من خالل االلكترونية باالضافة الى الرسائل العلمية ويمكن الوصول الى موق

 :العنوان
 deul. edu . eg .//www 0.https 

قاعده بيانات تتضمن النصو  الكاملة  77مصدر الكترونى من خالل  99000ويشار  المشروع حاليا فى اكثر من 
 1791كتابا باللغه االنجليزيــة ،  9119دوريه عالمية ،  99وتشمل المكتبة على . دورية علميه محكمة  1000لحوالى 

 .(9/ 2مرفق)كتاباباللغه العربية لمرحله الدراسات العليا 
 -:قاعات الحاسب اآللى واالنترنت واجهزة الكمبيوتر

دارتها المختللة  و عدد اجمالى من أجهزة الحاسبات المحمولة  999اجمالي عدد اجهزة الحاسب بكلية الزراعة باقسامها وا 
 .طابعة 799از كما تمتل  الكلية جه 1بلغ 

 عداد اجهزه الحواسب بالكلية لعددا
 اجمالى عدد اجهزه الحاسب بالكلية 999
 اجمالى عدد الحاسبات المحموله بالكلية 1

 اجمالى عدد الطابعات بالكلية 799
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- :القاعة الحاسب اآللى األولى
جهاز حاسب آلى وثالث طابعه ليزر  99ــب وتحتوى على طالـ/  9م 9.1طالب بمعدل  99مخصصة لـ  9م 29مساحتها 

طالب وجارى تاويدها بعدد من  979وهـى مخصصه لطلبة المستوى األول الدارسين لمقرر الحاسب األلى وعددهم 
أثناء .طالب لاا يتوفر لكل طالــب حاسب آلى  99دارة الجامعة وحيث أن عدد الطالب فى اللصل الدراسى إالحاسبات من 

 . ية التدريسعمل
- :القاعة الحاسب اآللى الثانية
 9م 10في الدور االول العلوو من الناحية الشرقية بجوار قسم االقتصاد و مساحة القاعة ( ب)توجد هاه القاعة في المبني 

طابعه ليزر وهى مضاءة و مكيلة و مريحة ويقوم  9جهاز حديث و القاعة متصلة باالنترنت  ومزودة  بعدد  90وبها 
 .عليها مهندس  وعامل و القاعة متاحة فترتين

- :القاعة الحاسب اآللى الثالثة
وبها  9م 90الدور االول العلوو من الناحية الشرقية بجوار قسم المحاصيل و مساحة القاعة ( أ)توجد هاه القاعة في المبني 

اءة و مكيلة و مريحة ويقوم عليها طابعه ليزر وهى مض 9جهاز حديث و القاعة متصلة باالنترنت  ومزودة  بعدد  71
 .مهندس وعامل و القاعة تسقبل روادها حتي الساعة الخامسة

أما بالنسبة للهئية المعاونه وأعضاء هيئة التدريس فيوجد فى كل حجرة مخصصة لهم على االقل حاسب آلى متصل 
 .باالنترنت

طلبة األنشطه المختللة وهى على المستوى الدولى يمارس فيها ال 9م 291توجد صاله لالنشطه مساحتها : صاله االنشطه
 (70/9مرفق ) (9م900)

 حصر شامل و حديث الجهزة الحواسب األلية
 12/2015/ 15من واقع بدفتر المخزن و الموجودة بالكلية حتي 

 المكان العدد المكان العدد

 عميد الكلية 3 الهندسة الوراثية 0

 ليم والطالبوكيل الكلية لشئون التع 2 األقتصاد 09

 وكيل الكلية للدراسات العليا 2 وقاية النبات 07

 سكرتاريه وكيل الكليه لخدمه المجتمع 0 امراض النبات 02

 امين الكليه 0 األنتاج الحيوانى 01

 المشتريات 0 الميكروبيولوجيا 8

 مجلس الكلية 0 األلبان 5

 الدراسات العليا 3 علوم األغذية 01

 القات الثقافيهالع 0 األراضى 02

 مبنى المدرجات 4 المحاصيل 01

 وحدة الخدمات األلكترونية 5 الوراثة 8

 الحسابات 0 الكيمياء 02

 المجله العلمية 0 البساتين 02

 معمل الحاسب اآللى 23 األجمالى 036

 قاعة األنترنت المبنى أ 07 معمل تحليل األراضى 7

 مبنى بقاعة األنترنت ال 21 المعمل المركزى 0

 شئون الطالب 4 المخصبات الحيوية 0

 شئون العاملين 4 الجوده 3

 العالقات العامة 0 رعاية الطالب 0

 المخازن 0 المكتبة 5

 األجمالى 96 قطاع البيئة 6

 األجمالى 24
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 :عدد الطابعات بالكلية
 عدد الحاسبات المحمولة بالكلية العدد المكان 

 2 36 ادارات الكلية

 3 95 (  قسم وقاية النبات)سام الكلية اق

 2 9 معمل و قسم تحليل األراضى 

-  0 المعمل المركزى

-  0 مركز المخصبات الحيوية

 0 3 الجودة

-  0 رعاية الطالب

-  2 المكتبة

-  4 قطاع البيئة

 1 024 األجمالى

 موقف السيارات 
 .رة لكل عشر طالبمواقف للسيارات تسع ألربعون سيارة بمعدل سيا 9يوجد 
 دورات المياه 
طالــب وهــاه النســبة أعلــى مــن  99.9للوحــدة الواحــدة وتســتوعب كــل وحــدة  9م 99.9دورة ميــاه بمســاحة  90يوجــد بالكليــة 

المعــدالت العالميــة وهــاه الوحــدات موزعــة علــى المبنيــين بواقــع أربعــة دورات لكــل دور مــن األدوار الخمــس ومخصــ  لكــل 
دورات  1حمــام باإلضــافة إلــى  9وحــدة للطالبــات بكــل وحــدة  9دة بــأربع مبــاول واثنــين حمــام وعـدد وحـدة للطــالب مــزو  9دور

وتحتــوى كــل دورة علــى دا مخصــ  لوضــع الطــالب تحتــه ( المــدرجات)ميــاه فــى المبنــى المخصــ  لقاعــات المحاضــرات 
 (.ب9 أ، 9مرفق )عند حدوث اإلغماءات الناجمة عن االختناق أثناء حدوث الحوادث بالمعامل 

 التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة
كما تم تزويـدها بطلايـات حريـق وبطانيـات حريـق كمـا ( 77/9مرفق )تم تزويد المعامل والمدرجات بشبكة أناار ضد الحريق 

طـالب للخطـر كمـا نتارة وقاية للعين لتوزيعها على الطالب فى الدروس العملية المعرض فيهـا ال 90تم تسليم كل قسم عدد 
وتــم شــراء أجهــزة االنــاار واإلســعافات . تـم تثبيــت لوحــات إرشــادية بكــل أدوار المبنيـين تحــدد إتجــاه الهــروب فــي حالــة الطـوار 

األوليـة وأجهــزة إطلـاء الحريــق ونتـارات وقايــة العـين وكــال  بطــاطين الحريـق مــن ميزانيـة مشــروع التطـوير المســتمر والتأهيــل 
 :لدعتماد كما يلي

 :جهاز أنذار من الحريق مكون من : ال أو 
 لوحة أناار  9عدد  .7
 حساس دخان ضوئي 799عدد  .9
 زر أناار حريق يدوى 90عدد  .9
 جرس أناار عام 90عدد  .9
 سارينة إناار حريق 9عدد  .9
 لمبة بيان 99عدد  .9
 شبكة الكابالت والمواسير .1

 أجهزة األمن والسالمة بالمعامل: ثانيا
 710× سـم  710بطانيـة حريـق  99نتـارة وقايـة للعـين ،  990حقيبة اسعاف أولية،  99طلاية حريق ،  99تم شراء عدد 

ووزعــت هــاه األجهــزة علــى االقســام المختللــة كــي يســتخدمها . ســم مــن ميزانيــة مشــروع التطــوير المســتمر والتأهيــل لالعتمــاد
 .الطالب أثناء الدروس العملية
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 تجهيزات ذوى االحتياجات الخاصة: رابعا
اللم التــى تــيدى الــى المبــانى والمــدرجات بمشــايات لــاوى االحتياجــات الخاصــة والــاين ال يمكــنهم الصــعود علــى تــم تزويــد الســ
 ،شراء كرسى متحر  للمعاقين الساللم العادية

 معدات النظافة: خامسا
رض لرااا زجاجة غسيل للعين النقاا من يتع 790جردل صاج لملئها بالرمال لتطلئة الحريق وكال  عدد  99تم شراء عدد 
 .من الكيماويات

 :تدريس مقرر األمن والسالمة: سادسا 
السيد عبده السيد رئـيس . د.تم الموافقة من قبل مجلس الكلية على تدريس مقرر األمن والسالمة بالمعامل والاى تم اقتراحه أ
. الكلية بتحقيق األمن والسالمةمجلس قسم أمراض النبات والاى يساهم مساهمة فعالة فى ارشاد الطالب واللنيين والعاملين ب

ســاعة  9ســاعة عمليــة بمعــدل  9+ ســاعات نتريــة  9ســاعات بواقــع  9ويتضــمن االقتــراح مــدة تــدريس المقــرر والتــى تبلــغ 
اسابيع فى أول ايام الدراسة باللرقة االولى وأول قيد طالب الدراسات العليـا وينتهـى بتقيـيم الدارسـين وقـد تـم  9اسبوعيا ولمدة 

 السيد عبده السيد . د.تويات المقرر كما هو مرفق فى اقتراح أتحديد مح
 :مزارع االنتاج النباتى

 :تحتوى الكلية على عدة مزارع لالنتاج النباتى تخدم كل برامت الكلية المختللة من حيث التعليم واجراء االبحاث وتشمل
والخضر واللاكهة وكال  تستخدم فـى صيل الحقل فدان وتحتوى على نمااج تعليمية من محا 99المزرعة التعليمية مساحتها  .7

 االنتاج وتستخدم فى عمل األبحاث المختللة لجميع البرامت بالكلية 
فـدان بالكليـة القديمـة بجـوار كليـة طـب االسـنان وتحتـوى علـى العديـد  9فـدان بجـوار الكليـة وحـوالى  9مسـاحته : مشتل الزينة .9

 .دم فى تعليم الطالب وعمل االبحاثمن االشجار والشجيرات ونباتات الزينة وتستخ
فـدان تسـتخدم فـى االنتـاج النبـاتى مـن محاصـيل الحقـل والخضـر وبهـا  99مسـاحتها : المزرعة المخصصـة لمنشـآت الجامعـة .9

وكيــل . د.مبنــى إدارى يضــم مكاتــب إداريــة ومخــزن وقاعــة للــدروس العمليــة ألقســام االنتــاج النبــاتى ويــرأس مجلــس ادارتهــا أ
كمـا تحتـوى هـاه المزرعـة علـى الكثيـر . لبيئة وخدمة المجتمع ويستعان بهـاه المزرعـة التعليميـة والبحثيـة أحيانـاالكلية لشئون ا

 .من المعدات واالالت الزراعية
فـدان وبـه العديـد مـن االالت  7000تبلغ المزرعة المخصصة لهاا المركز حوالى : مركز البحوث والتجارب الزراعية بشوشة .9

اعة والرى الحديثة وكال  مزرعة كبيرة باالنتاج الحيوانى وتستغل مـزارع هـاا المركـز فـى التعلـيم لطـالب والمعدات وآالت الزر 
 .مرحلة البكالوريوس وكال  عمل االبحاث للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

لمسـتوى فـى مجـال الحيوانـات وتحتـوى المزرعـة علـى العديـد مـن التجهيـزات العاليـة ا: مزرعة االنتاج الحيوانى بالكليـة القديمـة .9
 . الكبيرة والدواجن وتستخدم فى العملية التعليمة وكال  فى اجراء البحوث ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا

 صيانة المبانى
 ( 79/9مرفق رقم )تم تشكيل لجنة لصيانة المبانى والمعامل ودورات المياة وقد قامت اللجنة بوضع تقرير 

 :ية التحتيةالبن 6/1/3
  يوجد بالكلية شبكة مياه وكهرباء وصرف صحي جيدة التأثيث وحديثة كما تم تركيب مواتير لرفع المياه إلى

 .األدوار العليا ويتم صيانتها دوريا كما يوجد خزانات للمياه فوق أسطح المباني لضخ المياه عند إنقطاعها
  أفراد وتعمل بحالة جيدة ويتم الصيانة الدورية  1 – 9أسانسير اثنين في كل مبنى سعة الواحدة  9يوجد عدد

مداخل بها ساللم لكل مبنى يستخدم  9كما يوجد بكل مبنى . عليها من خالل التعاقد مع شركة أسيوط للمصاعد
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األوسط في الصعود والهبوط للعاملين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتستخدم المداخل على الجانبين للمبنى في 
 . ار حالة الطو 

  يوجد مداخل لاوى االحتياجات الخاصة وتوجد شبكة جديدة لالنترنت حيث يوجد وحدتين لالنترنت وحدة بكل
مبنى وتوجد نقط لالنترنت في كل مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعانيهم ومكاتب اإلدارات المختللة وكال  في 

 . الكنتروالت
 ل بين المكاتب وبعضها داخل الكلية وخارج الكلية وداخل توجد شبكة اتصاالت داخلية جيدة حيث يمكن االتصا

والخارج، كما يوجد أكثر من فاكس بالكلية ( العميد والوكالء)توجد اتصاالت مباشرة بين مكاتب اإلدارة . الجامعة
 (.79/9خريطة اليكترونية مرفق )لالتصال الخارجي في مصر وخارجها 

 يوجد العديد منها حول )لبات مكونة من مقاعد على هيئة كنبة يوجد في حرم الكلية استراحة للطالب والطا
وعليها متالت تحمى من حرارة الجو واإلمطار كما يوجد حول الكلية العديد من األشجار والشجيرات ( المباني

الزينة وكال  نباتات الزينة والمسطحات الخضراء مما يعطى الطالب اإلحساس بالراحة ويوجد شبكة رو 
 .في رو هاه النباتات كما يوجد بين المبنيين نافورة تندفع منها المياه لتعطى منترا جمالياالستخدامها 

 التسهيالت الماديه 6/2
 :تسهيالت ممارسة األنشطة الرياضية 6/2/1

المختللة متمثلة فــى مركزا ( 79/9مرفق )تمتل  الكلية العديد من االمكانات المتاحة لممارسة األنشطه الطالبية 
يا يشمل مالعب كره القدم والطائرة والسله وصاله دوليه لممارسة االنشطـــه الرياضية وألعاب القوى وحمام للسباحه رياض

وهاه المنشأت موجودة داخل الحرم الجامعى التى تقع فيه كلية الزراعة ومتاح لممارســة االنشطه الطالبية بكلية 
نون واالداب متاحا لالنشطه اللنية والثقافية كما يتوفر وسائل االنتقال الزراعة كما يوجد داخل الحرم الجامعى مركزا للل

الطالب للقيام بالرحالت العلمية والترفيهية ، كما يوجد العديد من االســر الطالبية التى تقوم باالنشطه الرياضية 
مشاركة فى األنشطه حيث وصل عدد والرحالت والجواله والثقافية واللنيه واالجتماعيـــة مما أتاح المجال للطالب فـى ال

الطالب المشاركين فى اللجنه الرياضية واللجنه اللنية واللجنه الثقافيه ولجنه االسر واللجنـه العلميه ولجنه الجوالة 
بينما وصل عدد أعضـاء هيئة ( 9/  79مرفق )واللجنه االجتماعية  كما هو مبين فى معيار الطالب والخريجين 

 .عضو هيئة تدريس-لمعاونة المشاركين فى تنليا االنشطه التدريس والهيئة ا
 :األجهزة والمعامل والمعدات 6/2/2
 (6/ 17-16مرفق )االجهزه والمعدات :  6/2/3

من ناحيه تناسب أعداد الحاسبات اآللية مع أعداد الطالب تم حصر عدد الحاسبات اآلليه المتاحة للطالب باقسام 
 :الب توب تقسم الى 1جهاز وعدد 999بلغ عدد اجمالى أجهزة الحاسب  الكلية وادارتها المختللة حيث

  الب توب( 9)وعدد (  جهاز 99)االجهزه الموجودة بادارات الكلية 
  الب توب( 9)وعدد ( جهاز 791)االجهزه الموجودة باالقسام 
  (جهاز 90( )ب)االجهزه الموجودة بقاعات االنترنت مبنى 
 (جهاز 71( )أ)ترنت مبنى االجهزه الموجودة بقاعات االن 
  (جهاز 99)االجهزة الموجودة بقاعة الحاسب اآللى 
  طالب كما في الجدول التالي 7099هو  9079/ 9079عدد طالب الكلية:- 
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 5102-5102إحصائية باعداد طالب مرحلة البكالوريوس للعام الجامعى 
 األجمالى ذكور اناث اسم البرنامج 

 402 077 235 المستوى األول 0

 209 93 026 المستوى الثانى 2

 073 80 92 المستوى الثالث 3

 230 79 052 المستوى الرابع 4

 0135 431 615 األجمالى 

  40.55 58.45 النسبة 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
  :بالكلية اثنا عشر قسما علميا تضم

  (أستاذا 042بينهم )عضو هيئة تدريس 083

 مدرسا مساعدا معيدا و 60

 (0: 517=) (083:  0135)  =وبحساب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب

 (0: 07 ((  60 :0135)نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب

 .هيئة معاونة 60عضو هيئة تدريس ،  083منهم  244: عدد أعضاء هيئة التدريس وهيئة المعاونة 

 طالب  02واحد لكل  جهاز= طالب  / عدد الحاسبات 

 جهاز لكل عضو تقريبا = عضو هيئة تدريس  / عدد الحاسبات 

- :بعد حصر االجهزة العلمية فى جميع االقسام العلمية من خالل المرفقات وجد أن
 من االجهزة تعمل وبحاله جيدة % 71

 تحتاج الى اصالح % 08

 الجدوى منهــا % 02

تضح من قوائم األجهزة فى المعامل المختللة فى األقسام العلميه أن االجهزة والمعدات من حيث كلاية األجهزة والمعدات ي
منها %  71منها ، % 10الموجودة فعال قبل تنليا مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد تعمل بحاله جيدة الكثر من

 (.71/9مرفق)منها الجدوى منها %  79تحتاج الى اصالح وأقل من 
  (19/6مرفق )زة العلميه التى تم شرائها عن طريق مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد أما األجه

حديثــه وتشمل هاه األجهزة الوسـائل التعليمية والحاسبات وهاه األجهزة حديثة ومازالت فى فترة الضمان ولها عقود صيانه 
يانه واالصالح لكافة األجهزة والمعدات بصلة دورية ومستمره جامعـه المنيا بالص –كما تقوم وحده الصيانة بكلية الهندسة 

كما تقـوم الكليــة بعقد دورات تدريبية العداد كوادر فنيه متخصصه تتواجد بصلة دائمة فى المعامل وبشكل عام فان عمليات 
 .بالمعاملالصيانة لكثير مـن األجهزة جيدة اال أنه يجب زيادة االهتمام بصيانه جميع األجهزة والمعدات 

ومن الجدير بالاكر أنه سيتم تخصي  مجموعة كبيره من االجهزة التى تم شرائها من مشروع التطوير المستمر  -
والتأهيل لالعتماد لعمل معمل مركزى بالكلية تخدم معتم التخصصات العلمية وقد تم تشكيل مجلس ادارة لهاا 

بنى بالمعمل وجارى استكمال المعمل لوضع األجهزة المعمل من التخصصات المعينة كما تم تخصي  المكان والم
الحديثة فيه وبالطبع له الئحه خاصة به كوحدة اات طابع خا  تخدم البيئة وأبحاث الكلية لطالب الدراسات العليا 

 .وأعضاء هيئة التدريس
 تكنولوجيا المعلومات:  6/2/3
يحتوى على كافة األخبار  (Internet)شبكة المعلومات الدولية  يوجد موقع الكترونى باللغه العربية واالنجليزية للكلية على 

واألنشطة المختللة التى تجرى بالكلية وكال  بعض المقاالت وملخصات االبحاث والسيرالااتية العضاء هيئة التدريس 
لخريطة االلكترونية والهيئة المعاونة ، وقد تم تحديث موقع الكلية من خالل لجنه من أعضاء هيئة التدريس ، كما تم عمل ا

الهيئة المعاونة والعاملين  –أعضاء هيئة التدريس  –والتى تتضمن كافة المعلومات عن ادارة الكلية ( 90/9مرفق )للكلية 
بالكلية وتشمل المعلومات العنوانين ، أرقام الهواتف األرضية والمحمولة والبريد االلكترونى الخا  والحكومى المخص  
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تم طبع الخريطة االلكترونية فى كتيب ومتاح لكل فرد فى الكلية وكال  فى مكاتباالدرات وشئون عن طريق الجامعه و 
 (.مرفق)الخ .......الطلبة والدراسات العليا والكنتروالت

وتعتبر خدمة االنترنت من أهم وسائل االتصال والبحث للحصول على المعلومات الحديثة والتواصل ومتابعه 
مستوى العالمى وهاه الخدمه متاحه بالكلية من خالل قاعات األنترنت لطالب مرحله البكالوريوس التقدم العلمى على ال

والدراسات العليا أما بالنسبة العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يوجد بكل مكتب علــى األقل جهاز للحاسب اآللى متصل 
 .  بشبكة األنترنت

حيث تشمل شبكه التليلونات واللاكس والبريد االلكترونى وأيضا شبكة كما تتنوع وسائل االتصاالت الحديثة بالكلية  
 .لالتصاالت الداخليه بين أقسام وادارات الكلية والوحدات المختللة وكال  االتصال بادارة الجامعه
 .مما سبق يتضح أن وسائل االتصال الحديثة المتوفرة بالكلية تتالئم الى حد كبير مع حجم الكلية

- :نقاط القوة
 .توافر شيكه داخلية لربط االتصال بين إدارات الكلية  -0
 .منر مربع وهى نسبة مرتلعة جدا  92.9ارتلاع نسبة نصيب الطالب بالنسبة لمساحة الكلية حيث تبلغ  -2
 توافر المناخ الصحي بجميع المباني والمنشآت بالكلية من حيث التهوية واإلضاءة وتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة -3
 .قاعات ومعامل تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات للتدريب والتعليم توجد -4
 .توجد قاعدة بيانات متكاملة ونتم معلومات جغرافية لجميع مباني الكلية  -5
 .لممارسة األنشطة التعليمية توافر العديد من المرافق األساسية -6
 .توافر خطة  للتعامل مع األزمات  -7
 عامل مع األزماتجهاز اإلناار  وطلايات الحريق للت -1

- :ضعفنقاط ال
 . ضعف خطة لتنمية الموارد الااتية  .7
 .ضعف فعالية اإلشراف على المعامل من قبل أعضاء هيئة التدريس .9
 .ضعف فعالية الصيانة بالكلية وانخلاض مستوى خدمات الصيانة ليجهزة .9
 .قيق رسالتها لتح( الموازنة العامة والموارد الااتية) عدم كلاية  مصادر تمويل الكلية -9
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة-7
 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1
 :التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1/1

تحر  إدارة الكلية على تحليز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلبة على المشاركة المجتمعية بصورة فعالة 
المجتمعية وتنمية البيئة مع توعية المستليدين من الخدمة بما تقدمه الكلية من خدمات و التوعية بخدمة  في الخدمات

 :المجتمع وتنمية البيئة بصلة مستمرة من خالل
 الممارسات المطبقة  بخطط التوعية واالعالن  ببرامج  خدمـة المجتمـع وتنمية البيئة

 (األطراف المجتمعية/ العاملين / البالط/ هيئة التدريس ومعاونيهم )لكل من  
 

 (7/1مرفق )  متعدد الوسائل  تصميم برنامج  التوعية - -(أ)
 لمقابلة الشخصيةا 
  الزيارات الميدانية 

 اللقاء المباشر المسبق والمعلن عنه باإلشارات التليلونية 
  و القماا والـ  واللوح الورقيةالملصقاتPVC 

 المطويات 
 اإلااعة المحلية 
 ع اإللكترونيالموق 
 قناة الصعيد التللزيونية 
  (إشراقة)المجلة الزراعية 

  (ارضي أو محمول)االتصال التليلوني 
 العرض واإلحاطة في مجالس األقسام 

  رفع توصيات لمجالس األقسام لمجلس الكلية 
 صياغة توصيات مجلس الكلية ورفعها لمجلس الجامعة 

  عمل مكثلة للعاملينورا  –ندوات -القوافل   -الحمالت االرشادية 
  فعاليات البرنامت الثقافي للكلية 
  وتقارير األنشطة المختللة –الكتيبات 
  البريد اإللكتروني ليساتاة و المعاونين 

 توزيع خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي األقسام 
  نسخة من منشور ملون بخدمات الكلية   9000طباعة 
  مكتب خدمة المواطنينCustomer Service Office  

 

تم باللعل وضع و صياغة برنامت لتوعية كل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين و األطراف المجتمعية  
 :اات الصلة و فيما يلي اللئات المستهدفة 
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 المستثمرين وكبار رجال األعمال (1
 مهندسي اإلرشاد الزراعي في مراكز المنيا التسعة  (2
 يايين والقيادات الزراعية بالمديرية وكيل وزارة الزراعة و التنل (3
 مدير عام اإلرشاد الزراعي بالمنيا وريساء أقسام اإلرشاد في جميع األقسام اإلدارية  (4
 المسئولين عن البرامت الزراعية والمجلة الزراعية في قناة الصعيد اللضائية  (5
 (بدر الدين فهمي. أ -مهندس عصام فتحي) المسئولين عن إااعة شمال الصعيد  (6
 ( عمرو محمد نور/ إدارة المتابعة بشركة مطاحن مصر الوسطي مهندس  (7
 مديرو المدارس الثانوية بالمنيا و ملوو و سمالوط  (8
 (جمعية مربي النحل بالمنيا)و رابطة نحالين المنيا  النحالين (9

 صغار وكبار المزارعين وأصحاب أكشا  الزهور و معامل الزبادو و الجبن والمربات  (10
 بمديرية الزراعة بالمنياية وقسم تنمية المرأة الريلية المرأة الريل (11
 (عصارات العسل األسود بدير مواس و ملوو)أصحاب العصارات  (12
 نقابة الزراعيين بالمنيا  (13
 (الخبراء الزراعيين)مصلحة الخبراء  (14
 (ملتشي التموين) –وزارة التموين  (15
 يالجمعيات األهلية والهيئات القبطية العاملة في المجال الزراع (16
 وزارة الرو واألشغال المائية  (17
 اإلدارة المركزية لدرشاد الزراعي (18
 ( بني سويف)مركز البحوث الزراعية بملوو وسدس  (19
 . اإلدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافتة (20

  تم عقد ندوة مع أصحاب األعمال العامة والخاصة بميسسات المجتمع المدني للوقوف على احتياجات المجتمع
 (مرفق)خريجي الكلية وال  بحضور بعض الطالب حيث تم عقد الندوة من 

 تم وضع خطة تنلياية خاصة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة مع تشكيل بعض اللجان الخاصة بتنليا هاه الخطة 
 .(9/1مرفق)

 نقاط القوة و مؤشرات نجاح خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1/2
  استقرار سعر العسل بعد عقد عدة ندوات عن مشاكل النحلزيادة خبرة نحالين المنيا و 
  زيادة الطلب علي اقتناء االسطوانة المدمجة عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
  زيادة بناء الصوب والمشاتل الصغيرة لتوفير شتالت الخضار واللاكهة 
 اقتناع المجتمع المحلي بقبول استهال  الـGMPs  علي شتالت الموز المنتت من مركز الهندسة و زيادة الطلب

 (وحدة اات الطابع خا )الوراثية 
  الطلبات المقدمة من الطالب والمعيدين بإعادة بعض المحاضرات و التي عرضت ضمن  فعاليات البرنامت زيادة

 .الثقافي للكلية
 تنشر فعاليات بعض الندوات باألهرام وتكرار طلب محافت اإلقليم تقرير عن الندوا 
 كثرة الطلبات من المستليدين إلعادة المحاضرات البرنامت الثقافي وطباعتها 
 - بعض عرض نمااج المشروعات الصغيرة ( خلية 900)بداية إنشاء ثالثة مناحل صغيرة 
 - ( بعدد قليل من الريوس)إنشاء مزرعة إنتاج حيواني للتسمين لطلبة برنامت اإلنتاج الحيواني 
  في مجال مكافحة اآلفات و أمراض النبات بعد الحمالت اإلرشادية طلب الدعم اللني وخاصة 
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 إنشاء رابطة المرأة الريلية والتي ساهمت الكلية في دعمها 
 انخلاض سعر كيلو السكر في المنيا والمحافتات المجاورة بعد ندوة محاصيل السكر وبدائله 
  أجر من طالب البكالوريوس في المزارع الخاصة بأجر وبدون  900تدريب 
  تهايب وتقليم أشجار كورنيا النيل ووقف مابحة األشجار 
  تصنيع مجلف شمسي بالكلية بالتعاون بين كلية الزراعة وكلية الهندسة 
  قبول توريد مادةEM   لمصنع السكر بأبو قرقا  من وحدة المخصبات بالجامعة 
  (729-719ين عدد الطالب يتراوح ب)كتابة عقود عمل ميقتة للطالب بالمزارع الخاصة 
   (   9/1مرفق رقم )أساتاة  9إشراف كلية الزراعة لتخليف التلوث من مصرف المحيط بلريق علمي يتكون من 
  رسالها لددارة العامة المركزية لدرشاد  نجاح خطة خدمة المجتمع وا 
  نجاح الكلية في احتواء الطالب عقب ثورة يناير المجيدة 
   من جميع التنليايين وترحيب القيادات الزراعية بالخطة واألمر بالبدء في تنليا تم قبول خطة الحمالت اإلرشادية

 الخطة فرحة المزارعتين علي تنليا الحمالت
 االتلاق علي توريد أسمدة حيوية  للمزارع 
 تم إنشاء منلا لبيع المخلالت و المربات والعصائر 
 التي تمت في مركز سمالوط زيادة غلة اللدان من القمح هاا العام بعد الحملة اإلرشادية 
 توريد البير  لبعض المصالح الحكومية من وحدة المخبوزات 
 وكيل وزارة الزراعة علي األنشطة المختللة . د.شكر وثناء من أ 
  الوصول إلى انتخاب القيادات الجامعية علي أسس ديمقراطية  وبحرية مسئولة و تسليم الكلية إلى اإلدارة الجديدة

 بهدوء   
 إنتاجية الثوم و الخيار واستقرار سعرهما بعد الحملتين المنعقدتين في مغاغة ومطاو  وزيادة 
 زيادة المحصول وكميات العنب المصدرة بمواصلات عالية بعد انعقاد الحملة االرشادية في سمالوط 
  والتخزين في نجاح برنامت المكافحة المتكاملة باستخدام مضادات األكسدة للبطاطس و تقليل اللاقد عند القلع

 الثالجة 
  حصول المتدربين علي فر  عمل بالمحافتة 
  إااعة بعض الحمالت بإااعة شمال الصعيد 
  زيادة محصول البردقوا بعد الرا باالترينال و رفع سعر الطن بعد تطبيق برنامت السماد المقترح من الكلية بعد

 الحملة اإلرشادية في قرية ابو عزيز في مركز بني مزار 
 اإلقبال علي دراسة اللغة اإلنجليزية بعد الدورة التدريبية التي تمت بالكلية زيادة 
  (كتيب)إصدار كتاب الملاهيم السياسية وشرح ملهوم الدولة المدنية 
  زيادة المعروض من الطماطم والزيتون بعد القيام بالحمالت اإلرشادية 
  ( 9/1مرفق )نجاح حملة التبرع بالدم وتكرار عملها 
 لطلب علي ملخ  المحاضرات وتكرار الحمالت اإلرشادية زيادة ا 
  كتابة عقود توتيف للخريجين 
  انتشار األفران المتنقلة وخبيز اللطير المشلتت -فتح أكشا  لبيع المربات والشربات 
  ااعة الندوة علي القناة   1تجاوب الطالب وا 
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 زيادة أعداد الصوب صغيرة الحجم و مشاتل الخضر 
  (مرفق اسطوانات مدمجة)وجود شريط فيديو )الندوات علي موقع الجامعة نشر تلاصيل بعض 
 زيادة وعي طالب المستوو الثالث بالمكافحة المتكاملة 
 اإلقبال علي أجهزة الحاسب اآللي في قاعات اإلنترنت بالكلية 
  الدورات و حصول زيادة اإلقبال لدراسة الدورات المتخصصة وزيارة فر  العمل أمام الطالب الاين اجتازوا هاه

حر   -الطالب علي شهادات إتمام هاه الدورات زيادة أعداد الطالب الراغبين لمثل هاه الدورات المتخصصة 
 الطالب الشديد للحصول علي شهادات إتمام الدورات

  شكر وثناء من قيادات الكلية علي كافة األنشطة ومنلايها 
 العلمي للكلية  استخال  توصيات هامة لتطوير الكلية بعد الميتمر 
 استجابة األقسام العلمية للتعديالت المطلوبة في المقررات والبرامت 
  وجود ميشرات إيجابية لقبول الطالب لبرامت الكلية 
 عمل بعض الخريجين في فنادق المنيا و توفير خريت مدرب 
  الشركات والخريجين إبرام عقود شخصية بين الخريجين وأصحاب األعمال و كتابة تعاقدات ميقتة بين أصحاب 
  موافقة جميع األقسام باإلجماع علي استمرار البرنامت الثقافي 
  التسابق الشديد بين المدرسين الجدد لالشترا  في فعاليات هاا البرنامت 
  توفر العروض و فر  العمل للخريجين 
  تعديل هياكل ومجالس إدارات بعض الوحدات اات الطابع الخا 
 نقلها تليلزيون القناة السابعة  –ية حضور القيادات التنليا 
  إبرام تعاقدات بين الكلية والمزارعين 

 :تفاعل المؤسسة مع المجتمع 7/2
 :مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس الكلية 7/2/1

لتطبيقية مؤسسة مختلفة موضح بالشكل التالي حيث يتم تبادل الخبرات ا 15تتفاعل كلية الزراعة بشكل عملي فعال و تطبيقي مع 
ويتم دعوة قيادات هذه المؤسسات إلي حضور مجالس . ونتائج األبحاث  بين المؤسسات المدرجة والكلية بشكل منهجي و مستمر

األقسام ومجلس الكلية و يوم الخريجين و في الندوات والمؤتمرات وورش العمل ومن الناحية االخري فان الكلية اقتحمت عقر دارهم 
زيارة ميدانية  7ورشة عمل و  5حملة إرشادية في مراكز المنيا التسعة و   16دم خدماتها المتمثلة في و دخلت مؤسساتهم لتق

من  1200ونتيجة هذا التفاعل المتبادل تم تقوية أواصر التعاون البناء المستمر الذي استفاد منه أكثر من . دورت تدريبية 14
 .أفراد الفئات المستهدفة

 
 

جامعة المنيا  –الشكل يوضح مثال لتفاعل كلية الزراعة  المستهدفة للتفاعل معها وتبدل الخدماتالشكل يوضح الفئات 

 مع مؤسسات المجتمع

المستفيدين و قيادات المجتمع الزراعي المحلي

ديوان عام المحافظة 8.

وزارة الري واألشغال المائية 9.

اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي10.

مركز البحوث الزراعية بملوي11.

أصحاب عصارات قصب السكر12.

أصحاب المزارع الكبيرة و كبار المستثمرين13.

المرأة الريفية14.

النحالين وجمعية النحل ومنتجاته بالمنيا15.

مديرية الزراعة وإداراتها في 1.
المراكز اإلدارية التسعة

نقابة الزراعيين بالمنيا 2.

شركات مطاحن مصر الوسطي 3.
بالمنيا 

( الزراعيينالخبراء)مصلحة الخبراء 4.

 –وزارة التموين )وزارة التكافل 5.
(مفتشي التموين

الجمعيات األهلية والهيئات القبطية 6.
العاملة في المجال الزراعي

المدارس الثانوية الزراعية بالمنيا7.

كلية الزراعة 

جامعة المنيا

مديرية الزراعة 

بالمنيا

اإلدارة المركزية

 لإلرشاد الزراعي 
نقابة المهن 

الزراعية بالمنيا

و كافة المستفيدين  

الفئات المستهدفة 

 الخمسة عشر
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أشكال التلاعل السنوو المستمر بين كلية الزراعة و ميسسات المجتمع المدني هو اللقـاء السـنوو بـين هيئـة مكتـب  من
حيــث يــتم التعريــف ( قبــل التخـرج بأســبوع) نة النهائيــة بكليــة الزراعــة وطــالب السـ( 1-9مرفــق )المنيـا لنقابــة الــزراعيين 

ويتـوج اللقـاء بمـنح العضـوية ( أ-1-9دليـل نقابـة المهـن الزراعيـةمرفق  )بالواجبات والحقوق النقابية للمهندس الزراعي 
ات لنقابـة الـزراعيين و لقـد قـدمت الكليـة خـدم(. ب-1-9تحقيـق فريـق التنليـا  مرفـق )لبعض المتلـوقين مجانـا بالنقابـة 

-9ج و مرفـق -1-9مرفـق )بتوفير الخريجين الجدد الحاصـلين علـي تقـدير جيـد جـدا وجيـد و بعـد توجيـه الـدعوة لهـم 
ووتم دعوة طـالب البكـالوريوس ( هـ-1-1مرفق ) و تم توجيه الدعوة لنقيب الزراعسسن وأعضاء مكتبه  بالمنيا ( د-1
بة العضوية المجانية للمتلـوقين وسـمحت لهـم بالتقـدم النتخابـات النقابـة األخيـرة وتم اللقاء و قدمت النقا( -1-1مرفق )

وحضـر لقـاء النقابـة عـدد كبيـر مـن طـالب البكـالوريوس . وساهمت في توفير فر  عمل بالشـركات ولـدو المسـتثمرين
 (.الكشوف مرفقة)لالستلادة من خدمات النقابة 

 
 (7-7مرفق )ية الزراعة و نقابة الزراعيين بالمنيا الشكل يوضح التفاعل السنوي المستمر بين كل

تعتبر مديرية الزراعة بالمنيا مـن أهـم الميسسـات الحكوميـة العاملـة فـي المجـال الزراعـي ولـاا قامـت الكليـة بترسـيخ 
 . و أقسام المديرية العشرة 79قواعد التعاون بين أقسامها الـ 

( 7)و وحتمي ومستمر وأصـبح التعـاون بينهمـا مبنـي علـي أسـس منهـا والخالصة أن التعاون بين الكلية والمديرية ضرور 
التقيـيم الزمنــي األسـبوعي والشــهرو ( 9)تبـادل التــدريب ونتـائت األبحــاث ( 9)الشــمولية ( 9)التطبيــق العملـي ( 9)االسـتمرارية 

 . والسنوو
 :رضا األطراف المجتمعية عن أداء الكلية  7/2/2
  سوق العمل على مستوى خريت الكلية عن طريق إعداد استمارة استبيان تم قياس وتقييم مدى رضا منتمات

 (.1/1مرفق)لقياس رضا هاه المنتمات والميسسات عن خريجي الكلية 
 تم تحليل نتائت االستبيان واالستلادة منها وتبين من هاه النتائت ما يلي: 
د في العينات التي تم استطالع رأيها كما ارتلاع نسبة العاملين من خريجي الكلية في الهيئات الممثل عنها أفرا .7

عنها في الميسسات الخدمية حيث وصلت % 19تبين أيضا زيادة هاه النسبة في الميسسات اإلنتاجية حيث وصلت إلى 
 .فقط % 99النسبة إلى 

 . تبين من االستبيان كال  تأكيد الجهات التي تم سيالها على كلاءة خريجي الكلية فى األعمال المنوطة لهم .9
 .من العينة عن مناسبة البرامت التعليمية المطروحة مع طبيعة العمل في هاه الميسسات % 90تبين رضاء  .9

نقابة المهن الزراعية 

 لخريجي كلية الزراعةوآفاق المستقبل

لقاء سنوي لخريجي كلية الزراعة

مع القيادات النقابية

الحقوق والواجبات 

النقابية  للخريجين

العضوية المجانية 

لمدة عام للمتفوقين
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من المستهدفين بالعينة رغبتهم في مشاركة الكلية عند إعداد البرامت التعليمية، كما أشار األغلبية إلى % 29أبدى  .9
 .أهمية وجود بعض المقررات التخصصية في مجال البيئة 

 .ة المستليدين في زيادة معدل اتلاقيات التعاون بين ميسساتهم والكليةرغب .9
من المستليدين استعدادهم لحضور دورات تدريبية وورا عمل لرفع مستوى التعرف بالمشكالت % 10اتهر  .9

يجاد حلول لها   .البيئية وا 
 اإلجراءات التصحيحية التي اتخذت من قبل الكلية بناءا على نتائج التقييم: 
للرقى بمستوى التعرف على المشكالت ( 7/10)ودورات تدريبية ( 7/9 ) م محاضرات وندوات وورا عملتنتي .7

يجاد حلول لها  .البيئية والمجتمعية وا 
 (7/11)تشكيل لجان للح  االستشارات العلمية والرد عليها  .9
 (7/12)ألعمال تلعيل دور مكتب التأهيل الوتيلي للكلية في زيادة التواصل بين طالب الكلية ورجال ا .9
على مشاركة المجتمع المدني في عضوية مجلس الكلية مرفق رقم  71/70/9077وافق مجلس الكلية بتاريخ  .9

(79/1. ) 
تنتيم خطة متكاملة لتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطالب وقيادات هيئات وميسسات المجتمع  .9

 :لمناقشة (  97/77/9077موافقة مجلس الكلية بتاريخ )المدني 
 (79/1)عمل دليل أو كتيب يوضح اإلمكانات المعملية والبحثية بالكلية                  -

 (79/1)إمداد الهيئات الخارجية بقاعدة بيانات لخريجي الكلية                    - 
 (79/1) تم عمل قوافل لزيارة األماكن المختللة حول مدينة المنيا                   -   

 2014حتي سبتمبر  2013للفترة من أكتوبر  البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة -7
 :2014-2013للعام  تلبية لالحتياجات الحقيقية للمجتمع المدني أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة

 ( 17/7مرفق ) 2013-انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة أكتوبر
ية و ميسسات المجتمع المدني من اجتماع لجنة خدمة المجتمع و تنمية إعداد وصياغة بروتوكوالت بين الكل (7
 (9079)تقييم نشاط اللجنة خالل العام السابق  –( منبثقة عن مجلس الكلية)البيئة 
إدارة شئون  –ديوان عام المحافتة  -إعداد ماكرات التلاهم بين الكلية و ميسسات المجتمع المدني مديرية الزراعة (9

 كلية العلوم و التكتولوجي –شركة االمل  –كلية الزراعة باسوان  -مديرية التموين  –فتة البيئة بالمحا
 (71/1مرفق )2013انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة نوفمبر 

التغليم  –المكتبة الرقمية )معرفة الجديد في تكنولوجيا المعلومات ندوة ثقافية ضمن فعاليات البرنامت الثقافي ل (9
عالء الدين عبد الصبور في ./ محمد حسن مدير المكتبة الرقمية بالجامعة د./ د.أ -التجارة االلكترونية –االلكتروني 
 99/77/9079الثالثاء  

 (71/1مرفق )2013انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ديسمبر 
القوة و الضعف و  و رصد نقاط 9079متابعة و تقييم أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة للعام للشهر السابق  (9

 الوصول لتوصيات تعرض على مجلس الكلية
مما ادو  99/79/9079حملة توعية و نتافة و صيانة لحل مشكلة عدم انتتام المياه فى األدوار العليا بالكلية  (9

 الي انتتام المياه
 9079ديسمبر  –تنشيط موقع الكلية على اإلنترنت و مخاطبة ريساء األقسام و اإلدارات نوفمبر  (9

 (72/1مرفق )2014انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر يناير 
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لجنة استماع لمركز الخدمة العامة لدنتاج و الدراسات الزراعية ضمن جلسة لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة  (1
اات الطابع  التعرف على أنشطة الوحدات)لمتابعة أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة ( المنبثقة عن مجلس الكلية)

 79/7/9079رصد نقاط القوة و الضعف و ابتكار الحلول موعد عقد اللجنة الثالثاء( الخا  و معوقاتها
اجتماع موسع إلنهاء االجراءات للتحضير لتوقيع بروتوكول تعاون مع ميسسة مصر الخير لتدريب طالب  (1

 99/7/9079االربعاء المستويات النهائية 
جنوب الجامعة على ( فدان 79)لتصوير مزرعة االنتاج النباتي البحثية التعليمية  زيارة ميدانية لعمل مقايسة (2

 99/7/9079الطبيعة  الخميس 
و حث القائمين عليها لمتابعة النشاط و تسهيل عملهم تنشيط  –توفير مكتب و تأثيثه بالمقاعد بمبنى المدرجات  (70

 9079ناير الجمعية التعاونية االستهالكية للعاملين بكلية الزراعة ي
 (90/1مرفق )2014خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر فبراير 

و  71/9/9079ندوة إللقاء الضوء عن أهمية تصنيع السماد العضوى الكمبوست و الزراعات العضوية الثالثاء  (77
 طالب برنامت األراضي و المهتمين من أعضاء هيئة التدريس و الطالب –تستهدف المرشدين الزراعيين 

الصناعات الغاائية  ( 7: )تطوير قدرات هيئة تدريس المدارس الثانوية في  قد ثالثة دورات تدريبيةع (79
السادة الموجهين و معلمي التربية الزراعية وال  بمدرسة المنيا إمراض النبات و تستهدف ( 9)الصناعات اللبنية (9)

 9079فبراير  9موعد عقد اللجنة األثنين الثانوية الزراعية في 
 (97/1مرفق )2014خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  لشهر مارس 

كمال عمران  مدير الشركة / \ -ندوة علمية ثقافية التعريف بتكنولوجيا الزراعة بدون تربة الزراعة المائية  (79
 99/9/9079المصرية للزراعات التكنولوجية الحديثة 

المنيا و صعيد مصر  ايجاد فر  عمل للخريجين  دورة تدريبية موسعة لنشر زراعة نبات الجوجوبا بمحافتة (79
 9/9/9079 -9/9079/نبيل الموجي / ممثلون عن كلية الزراعة مدير وحدة التدريب بالكلية ميسسة مصر الخير م

من الطالب والخريجون  بعض فئات المجتمع  99 -بغرض خريجون ميهلون ملمون بنات الجوجوبا فر  عمل للمتدربين
 في مجال البيئة  و الصرف الصحيالمدني العاملين 

./ د.حملة الكشف المبكر عن فيروس سي تحليل طبي مجاني لتقليل االصابة بمرض االلتهاب الكبدو الوبائي  أ (79
 طلب تكرار الحملة –طالب بالمجان  190الكشف علي  - 9079مارس  -ريمون فرج NDSابرهيم مطاوع ممثل شركة 

 2014خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أبريل 
آلية المحافتة )فعاليات البرنامت الثقافي التوعية بأهمية المحافتة على رقعة األراضي الزراعية ندوة عامة  ضمن  (71

على رقعة األرض من الزحف العمرانى والسكاني بغرض التوعية بخطورة فقد األراضي الزراعية الحصول علي آلية كيلية 
 79/9/9079الثالثاء  -مكافحة التصحر مع رصد المخاطر و الحلول 

 2014ة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر مايو خط
مناقشة الئحة مركز  الهندسة ( أنشطة الوحدات اات الطابع الخا )متابعة أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة  (72

المنبثقة عن )الوراثية و الئحة معمل تحليل األراضي و المياه ضمن جلسة لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة 

 -كيلية انشاء مزرعة  –جوبا المنتجة لمعرفة أمراض و حشرات الجوجوبا زيارة حقلية الحد حقول شجيرات الجو  (79
ممثلون عن كلية الزراعة  -بغرض طالب ميهلون ملمون بنات الجوجوبا فر  عمل للمتدربين  9/9079-79/9/9079/

 نبيل الموجي/ ميسسة مصر الخير م
لية الحصول علي القروض و تمويل ندوة التعريف بدور دور بن  التنمية واالئتمان الزراعي و معرفة كي (71

رئيس مجلس إدارة فرع  -مصطلى / م -فئات ملمون بآلية تمويل المشاريع الزراعية  -المشروعات الصغيرة و المتوسطة 
 .البن  بالمنيا المهندس المسئول عن شواني عرب المنيا للتخزين
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ندوة ضمن برنامت 9/9/9079لتعضيد نقاط القوة و تالفى نقاط الضعف موعد عقد اللجنة الثالثاء ( مجلس الكلية
 92/9/9079الثقافي االمن المائي المصرو في تل المتغيرات االقليمية و الدولية و التحاير من اللقر المائي 

 9079فى رى الزراعات مايو ندوة ضمن فعاليات البرنامت الثقافي التوعية بمخاطر استخدام مياة الصرف  (90
ضمن فعاليات البرنامت الثقافي توثيق الصلة ( دور كلية الزراعة و اإلعالم البيئى فى خدمة المجتمع )ندوة عامة  (97

 –وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة  - 9079بين الكلية و اإلعالم و المجتمع المدنى  مايو 
نخبة من رجال اإلعالم بالمنيا و شمال  –مدير محطة إااعة شمال الصعيد  –ة مدير قناة الصعيد التليلزيوني

 الصعيد
 2014خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر يونيو 

/ 79/9الهجن و المعامالت الزراعية و مقاومة األمراض )حملة إرشادية الدمام الكامل بزراعة الارة الشامية  (99
9079 

ضمن  فعاليات البرنامت الثقافي  و توزيع ( ي خدمة  أعضاءها و الزراعة المصريةدور نقابة الزراعيين ف)ندوة  (99
استمارات االلتحاق و تكريم الطالب األوائل إطالع طالب المستوى  الرابع على خدمات نقابة الزراعيين و حثهم 

 9079ني أخر يوم في امتحانات اللصل الدراسي الثا -معرفة دور نقابة الزراعيين  -على المشاركة 
 2014خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر يوليو 

وكيل )إدارة الكلية  -أهمية التبرع بالدم  -حملة إرشادية و تبرع تعميق ملهوم التبرع بالدم من حملة التبرع بالدم  (99
يوليو  -ا أطباء و ممرضي مركز بن  الدم بالمني –و اتحاد الطالب ( الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

9079 
 2014خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة أغسطس 

و  رصد ( أدوية –مبيدات  –أسمدة  –تقاوى )وسائل كشف الغا التجارو لمستلزمات اإلنتاج الزراعى )ندوة  (99
تلهم سبل الغا و -اآلثار السلبية على قطاع الزراعة التوعية بمشاكل الغا التجارو لمستلزمات اإلنتاج الزراعي

 زكريا محمد سليم. د.يسرى تمام عبد المجيد أ. د.جمال مصطلى الضوى أ. د.أ -نبه تج
حملة إرشادية و ندوة لتقييم و تحسين علميات متابعة تدريب الطالب خارج الكلية تقييم برنامت التدريب الصيف  (99

لزمات تجار المست –مندوبى المبيعات  –أصحاب الشركات  - 9079أغسطس  -لطالب للمستوى الرابع 
 الطالب –رجال اإلعالم  –المرشدين الزراعيين  –المزارعين  -الزراعية

 2014خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبتمبرو اكتوبر 
األسابيع الثالثة األولى  9079/9079حملة نتافة و صيانة على مستوى الكلية االستعداد للعام الجامعي الجديد  (91

 9079من سبتمبر 
 99 -لثقافي دور التعليم العالى الزراعي و البحث العلمى فى النهضة الزراعية  بمصر فعاليات البرنامت ا (91

 ( 72/1مرفق )التوعية بأهمية التعليم العالى و البحث العلمى  - 9079سبتمبر 
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 ( 20/7مرفق ) 2015نشاط قطاع شئون البيئة و خدمة المجتمع بالكلية خالل 
 النــــشاط الشهر
 م  72/9/9079الى  79/9في اللترة من "األسبوع الطالبي للنشاط البيئي " -7 فبراير

م قام بها قسم العالج باألشعة  99/9/9079يوم االثنين " االكتشاف المبكر ألورام الثدو"ندوة عن  -9
 .و الطـب النووو التابع بكلية طب المنيا و ال  باالشترا  مع كلية الـزراعة بالمنيا 

 99/9/9079إلى  99/9للزراعة و الرو لدول حوض النيل في اللترة من "الدولي الثاني  الميتمر"  -7 مارس
 .م 

المشاركين في ميتمر المنيا الدولي الثاني للزراعة والرو في " حلل تكريم اللجنة المنتمة والطالب" -9
 99/9/9079إلى  99/9دول حوض النيل الاو تم خالل اللترة من 

م  1/9/9079يوم الثالثاء  "اءات السالمة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل إجر " ندوة عن  -7 ابريل
ماجدة صالح موجهه بادراه السالمة و الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة و ألهجره / ألقتها د
 .بالمنيا 

في  و كـلية الزراعة بين شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنيا"بروتوكول تعاون "صياغة  -9
 مجال أعادة استخدام مياه الصرف الصحي و زراعة الغابات الشجرية

جمال الدين أبو المجد القائم بعمل رئيس الجامعة / د.بالكلية بحضور أ" افتتاح المعمل المركزو" -9
 .م  72/9/9079يوم 

ـوم األربعاء بمركز سمالوط يـــ( السوبى  -العور) بقرية " القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية"-9
 .م  99/9/9079

 وأعضاء هيئة التدريس بالكلية فى ندوة عن  "مطرانية األقباط الكاثولي "لقاء قادة -9
 .م99/9/9079يوم الخميس الموافق (محصول الارة الشامية ) 
 .م  91/9/9079االثنين " يوم الوفاء وتكريم اليتيم"-9
/ ألقتها أ  م  91/9/9079لطاقة يوم الثالثاء الموافق وسيله فعالة لترشيد ا "لمبات الليد"ندوه عن -1

 .هبة صالح مديرة أداره ترشيد الطاقة في شركة كهرباء مصر الوسطى 
الثالثاء  بكلية الزراعة بجامعة المنيا يوم"HPLCأجهزه من الـ  9للتدريب على "الندوة العلمية  -1

 .م 91/9/9079الموافق 

 9/9/9079يوم الثالثاء الموافق " الوراثة فى حياتنا" :ندوة ثقافية بعنوان -7 مايو

 9/9/9079بمركز بنى مزار يوم األربعاء ( حماضة ) بقرية " القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية"-9
 .م 
شادى شاهين  / القاها الدكتور 79/9/9079يوم الثالثاء الموافق " أبدأ منين" ندوة ثقافية بعنوان -9

 .تنمية اإلداريةخبير الموارد وال
و التي تمت باالشترا  مع " عمل الكمبوست"ندوة عن مخللات األشجار وكيلية االستلادة منها فى -9
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 النــــشاط الشهر
 م  79/9/9079جهاز المنيا الجديدة و ال  يوم األربعاء 

باالشترا  مع جمعية الخشابة للتنمية و سوف تقوم " الطاقة المتجددة وآفاق المستقبل"ندوة عن  -9
 72/9/9079الصرف على الندوة من تأجير للقاعة و عمل بري  للحضور و ال  بتاريخ الجمعية ب

 .م 
 .م 90/9/9079بمركز المنيا يوم األربعاء ( العوام)بقرية  "القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية"-9
وزاره البيئة الزراعة و  ضمن بروتوكول التعاون بين كلية(" البيوجاز)مشروع الطاقة الحيوية "افتتاح -1

 .91/9/9079يوم الخميس الموافق 
حيث يكرم فيها أعضاء هيئة التدريس و الموتلين و العمال ال  فى يوم  "حلله للمعاشات" -1

 .م  91/9/9079
 .م  9/9/9079بمركز مطاى يـوم األربعاء ( أبوان)بقرية  "القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية" -7 يونيه

بقرية زهره مركز المنيا يوم  أهمية المخصبات الحيوية و التخلص من األسمدةندوة عن  -7 أغسطس
 م  99/1/9079األربعاء 

بقرية صلط اللبن  (االسمده زراعة البطاطس و أهمية المخصبات الحيوية و التخل  من)ندوة عن  -7 سبتمبر
 م 79/2/9079مركز المنيا يوم الثالثاء 

 م  79/2/9079ين بلغوا سن التقاعد يوم األربعاء الا حلل تكريم السادة العاملين-9
 م  9/77/9079يوم الثالثاء  (أداره األزمات في المعامل)ندوة عن  -7 نوفمبر

 م  70/77/9079يوم الثالثاء  (اللئران طبائعها و طرق السيطرة عليها)ندوة عن  -9
 م  99/77/9079يوم الثالثاء  (مستقبل زراعة الصحراء في مصر)ندوة عن  -9

  م 7/77/9079يوم الثالثاء  )Right!!!! -----How to write ) ندوة عن  -7 ديسمبر
 9/79/9079الى قرية دلجا مركز ديرمواس يوم االربعاء  القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية -2
 م  1/79/9079يوم الثالثاء  الميتمر العلمى للكلية -3
م و الاو تنتمه وحدة متابعة  9079/ 9079دفعة  راعة بالمنيااللقاء السنوو لخريجي كلية الز  -4

 .م  79/79/9079الخريجين يوم الثالثاء 
- :أهم البروتوكوالت التي تمت بين الكلية و ميسسات المجتمع المدني من جهة اخرو

 (97/1مرفق ) االتلاقيات التي تنتهت باللعل و تم التوقيع يها من الجانبين : أوالً 
 (.تم التوقيع عليها من كال الطرفين)ول تعاون بين الكلية و مديرية الزراعة محافتة المنيا بروتوك -7
تـم )بروتوكول تعاون بين الكلية  و كليـة الزراعـة و المـوارد الطبيعيـة جامعـة اسـوان فـي المجـاالت العلميـة و االكاديميـة و الثقافيـة  -9

 (.المراجعة و التوقيع عليها من كال الطرفين
كلية الزراعة لتقديم تدريبات فنية متخصصة في زراعة  –روتوكول تعاون مشتر  بين ميسسة مصر الخير و جامعة المنيا ب -9

 (.تم المراجعة و التوقيع عليها من كال الطرفين) 79/9/9079في صعيد مصر ( الجوجوبا)نبات الهوهوباء 
- :االتلاقيات التي لم تنتهي و في طريقها للتوقيع : ثانياً 
 (جارو المراجعة من قبل مديرية التموين)بروتوكول تعاون بين الكلية ومديرية التموين   -9
 (العميد و سكرتير عام المحافتة)بروتوكول تعاون بين الكلية وديوان عام المحافتة  -9
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 بروتوكول تعاون بين الكلية إدارة شئون البيئة التابعة لديوان عام المحافتة  -9
 ون بين الكلية و الشركة المصرية للزراعات التكنولوجية الحديثةبروتوكول تعا  -1
 بروتوكول تعاون بين الكلية و ميسسة شورو للتنمية -1
 ( الطاقة الحيوية)بروتوكول تعاون بين الكلية جهاز شئون البيئة  -2

اللطريـات كمضـادات لـالورم جامعـة اتلاقية تعاون علمـي مشـتر  حـول دراسـة و تقيـيم بعـض المـواد المستخلصـة مـن النباتـات و  -70
معهـــد بيولوجيـــا االوعيـــة الدمويـــة و  –جامعـــة فيينـــا الطبيـــو  –روســـيا االتحاديـــة  –قســـم الكيميـــاء الحيويـــة  –كـــازان الليدراليـــة 

 مصر  –قسم الكيمياء الزراعية  –كلية الزراعة  –النمسا مع جامعة المنيا  –التخثر 
 لصناعي للتكنولوجيا و االبتكار التابع لوزارة الصناعة و التجارة الخارجية بروتو كول بين الكلية و المجلس ا -77
 (.مختار التواهرو)جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا  –بروتوكول تعاون بين الكلية و كلية التكنولوجيا الحيوية -79
زراعــة فــي مجــال أعــادة اســتخدام ميــاه و كليــة ال بــين شــركة ميــاه الشــرب و الصــرف الصــحي بالمنيــا"بروتوكــول تعــاون "صــياغة -79

 .9079الصرف الصحي و زراعة الغابات الشجرية مايو 
 -:القوافل 

 .اشتركت الكلية في العديد من القوافل منها قافلة تنموية واخريات زراعية و بيطرية
 المشاركة اللعالة لطالب كلية الزراعة في منتومة القوافل الطالبية للجامعة ملخ 

 األغراض التنفيذ لقافلةا التاريخ م
 االثنين - 0

24/5/2100 
قافلة لزيارة جمعية الرعاية -0

المتكاملة للخدمات االجتماعية بالمنيا 
 (األحداث)

كلية الزراعة بمشاركة مستشار 
 لجنة األسر بالكلية

مشاركة 
 مجتمعية 

2 -30/3/2102 -  
4/4/2102 

المشاركة في مشروع القوافل -2
 ة الثالثالطالبية المتكامل

جامعة + جامعة مصرية  06
 المنيا

 كلية الزراعة+ 

 تدريبية
 تنموية
 خدمية

ابريل  21السبت - 3
2103  

 -قافلة لقرية بني محمد سلطان -3
 محافظة المنيا –مركز المنيا 

قافلة جامعة المنيا بمشاركة  كلية 
 الزراعة

 خدمية
 تنموية

السبت - 4
03/4/2103 

لطالب كلية قافلة طالبية تدريبية -4
 الزراعة جامعة المنيا 

كلية التكنولوجيا الحيوية، جامعه مصر 
 للعلوم و التكنولوجيا

 تدريبية 
 طالبية

 
 (   44/7مرفق ) 4102القوافل التنموية التي نفذت  في عام   ملخص

 القافلة الشهر

كز سمالوط يــــوم األربعاء بمر( السوبى -العور)بقرية " القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية"-5 ابريل

 .م 22/4/2105

 6/5/2105بمركز بنى مزار يوم األربعاء ( حماضة)بقرية "القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية "-6 مايو

 .م 

 .م21/5/2105بمركز المنيا يوم األربعاء ( العوام)بقرية " القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية"-7

 .م 3/6/2105بمركز مطاى يـوم األربعاء ( أبوان)بقرية " لزراعية و الطبية و البيطريةالقافلة ا" -8 يونيه

 .2/02/2105القافلة الزراعية و الطبية و البيطرية الى قرية دلجا مركز ديرمواس يوم االربعاء  -9 ديسمبر

 نقاط القوة

 . توجد بالكلية خطة متكاملة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  -7

لية العديد من الممارسات  الجيدة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية وحماية البيئة على المستويين اللردو تمارس الك -9
 .والميسسي

 .مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي فى مجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة  -9
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 .يوجد العديد من الوحدات اات الطابع الخا  التي تقوم بتقديم الخدمات للمجتمع المحلي -9

هم الكلية من خالل القوافل الزراعية  والندوات والمحاضرات وورا العمل في معالجة المشكالت التي تواجه تسا -9
 .المجتمع الزراعي المحلي

 .المشاركة في الحمالت القومية للنهوض بإنتاجية بعض المحاصيل الزراعية -9

 .راعية بمحافتة المنياتشار  الكلية بحمالت ارشادية بالتعاون مع مديرية الزراعة واإلدارات الز  -1

 .االتصال العمل ومهارات سوق بمهارات الطالب الوتيلى لتزويد للتأهيل مركز وجود -1

تمتل  الكلية مزرعة واسعة المساحة بقرية شوشة التابعة لمركز سمالوط والتي تقدم من خاللها خدمات تتعلق  -2
 .باإلرشاد الزراعي، وتزويد المجتمع بمنتجاتها المتميزة

  عفالضنقاط 

 .ضعف وجود استبيانات لقياس كلاءة وسائل التوعية المستخدمة  -7

 قلة الموارد المالية لدعم الخدمات المجتمعية  -9

 .غياب مشاركة األطراف المجتمعية في إعداد البرامت التعليمية -9

 ..ضعف وسائل اإلعالن عن الخدمات التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع -9
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 الفاعلية التعليمية: المحور الثاني

(7) 
نظام ادارة 
الجودة 

 روالتطويرالمستم

(2 ) 
الدراسات 

 العليا 
 

البحث ( 2) 
  العلمي

واألنشطة 
 األخرى العلمية

 

(4 ) 
 أعضاء

 هيئة التدريس 

  
التعليم (3)

 والتعلم 
 
 

 البرامج (5)
 التعليمية 
 المعايير و

 األكاديمية 

 (0 ) 
 الطالب 

 نوالخريجو

 ثانيالمحورال

الفاعلية 

 التعليمية 
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 الطالب والخريجون -1
 واإلرشاد، الدعم وتقديم المتكافئة، التعلم توفير فر  على الكلية تحر  ثم ومن التعليمية العملية محور هو الطالب يعتبر

 الممارسات تمثلوت .تخرجهم بعد حتى تنقطع عالقتها بالطالب ال تحر  الكلية على أن كما .الطالبية األنشطة وتشجيع
 :في اآلتي والخريجين الطالب مجال في للكلية التطبيقية

 :سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب 1/1
 بالنسبة وكال  الطالب، وتوزيع وتحويل لقبول واضحة سياسات يوجد بكلية الزراعة باعتبارها ميسسة تعليمية 

حويل الطالب علي الموقع الرسمي للكلية كما تم تم نشر سياسات قبول وت .الوافدين في حالة وجودهم للطالب
 .عمل ملصقات توضيحية لهاه السياسات بإدارة شئون الطالب

  يتم وضع سياسة قبول وتحويل وتوزيع الطالب بناءًا علي االحتياجات اللعلية للبرامت والقدرة الميسسية لالقسام
 . والتوجهات العامة من قبل وزارة التعليم العالى العلمية بالكلية بما يتوافق مع طبيعة ورسالة وأهداف الكلية

  وسياسات القبول بالكلية تحر  على التوازن بين العرض والطلب من الخريت طبقا الحتياجات السوق ومواصلات
الخريت حيث يتم تحديد االعداد المقترحة من كل عام بعد موافقة مجلس الكلية عليها وعلى ما أوصت به لجنة 

 (.  7/1مرفق)والطالب بالكلية شئون التعليم 
   اال أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العالية ويتم ترشيح الطالب على الكلية طبقًا لمجموع الدرجات

 . والتوزيع الجغرافي
  طالب من الحاصلين على الثانوية العامة شعبة  900ويتم مراجعة سياسات القبول بشكل دورى، حيث تم تحديد

وال  بما يتناسب مع أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية واالمكانيات  9079/9079لعام الجامعى العلوم ل
 . المادية بالكلية

  وتحر  الكلية على نشر شروط االلتحاق بالكلية وال  قبل بداية العام الدراسي فى عدة وسائل إعالمية بوقت
  www.minia.edu.eg.agricultureكاف مثل موقع الكلية على شبكة اإلنترنت 

  (. 9/1)وجود ملصقات بادارة شئون الطالب 
 :استقبال الكلية للطلبة الجدد

تضع الكلية برنامت تنتيمى للطالب الجدد يهدف الى تعريف الطالب الجدد نتام الدراسة واالمكانات المتاحة والتيسير 
  -:وال  من خالل( 9/1مرفق)ب الجدد لكى يندمجوا فى مجتمع الكلية على الطال

عقد ندوات للطالب المقبولين الجدد مع بداية كل عام دراسى للتعريف بنتام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي -(أ)
 . ودور المرشد االكاديمى

 .عريف الطالب بالجودة وأهميتهاتخصي  جزء من المحاضرة األولى للمقررات في كل فصل دراسي لت -(ب)
 توزيع دليل اإلرشاد األكاديمى على الطالب الجدد نتير مبلغ زهيد -(ت)
واجراءات القبول وتوزيع . يضع مجلس الكلية القواعد المنتمة للقبول في أو التحويل من برامت الكلية التعليمية -(ث)

الشلافية الكاملة، حيث يتم قبول الطالب وتوزيعهم على البرامت الطالب على البرامت التعليمية المختللة بالكلية تتسم ب
 . المختللة طبقا لرغباتهم وتبعا للشروط المعلنة فى دليل الطالب

تضع الكلية آلية معتمدة الرشاد وتوجيه الطالب أكاديميا حيث يتم توزيع الطالب المقيدين بالكلية علي اعضاء هيئة  -(ج)
اد األكاديمي ويتم مناقشة الطالب في ميوله الدراسية حيث يقوم المرشد األكاديمي بمساعدة التدريس طبقًا لنتام اإلرش

رشاده نحو البرامت والتخصصات والتوجهات التي تتلق وميوله، ويعتبر رأو  الطالب في وضع خطته الدراسيه وا 

http://www.minia.edu.eg.agriculture/
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ويبدأ . الب فى تل فتح جميع البرامتمجلس الكلية على تلبية الرغبة األولى للط المرشد األكاديمي استشاريًا وقد وافق
 التخص  فى البرامت التعليمية بدًأ من المستوى الثالث 

 :عدد الطالب المحولين من و الي الكلية وأسباب ذلي
تشير البيانات الموجودة الطالب بالكلية الي زيادة أعداد الطالب المحولين الي الكلية من كليات اخرو بنلس 

و ال  بسبب ازالة المعوقات التي تعوق الطالب من التحويل الي الكلية و تسهيل االجراءات  الجامعة او جامعات اخرو
الالزمة للتحويل و ال  بعد عمل استبيان للطالب المحولين الي الكلية و معرفة المعوقات و المشاكل التي و اجهتهم اثناء 

 .ات التحويلعملية التحويل الي الكلية و تلاديها بعمل بعض التعديالت في ساس
قواعد التحويل من و إلى الكليات المناترة معلنة ومدرجة بدليل الطالب وتتسم بالشلافية الكاملة حيث يتم توزيع 
الطالب المحولين على المستويات الدراسية طبقًا للالئحة الداخلية للكلية كما يوجد ملصقات تعلن قواعد التحويل بجوار إدارة 

جراءات التحويل يقوم مجلس الكلية باالعالن عنها في كل عام دراسى بما يتناسب مع امكانات وبالنسبة ال. شئون الطالب
 (. 9/1مرفق )الكلية 

و ( 9/1مرفـق)و يقو م مجلس الكلية بالموافقة علـي تحويـل او قبـول طـالب مـن و الـي الكليـات المنـاترة المختللـة 
 9077/9079حتي  9009/9009من العام الجامعي  الاو يوضح أعداد ونسبة الطالب المحولين الي ومن الكلية

يتوفر لدى الكلية عدد كاف من قاعات التدريس والمعامل وقاعات المحاضرات، كما يوجد فى كل قسم علمى 
ويوجد بيان بحصر االمكانات المادية المتاحة بكل قسم علمى عالوة على . قاعة أو قاعتين للتدريس وعدد من المعامل

طالب باالضافة إلى مدرج  700مدرجات للطالب سعة المدرج  9ويوجد بالكلية مبنى للمدرجات يضم . احتياجات االقسام
 .مكيف ألعضاء هيئة التدريس ولقاءات الطالب

وقد . توفر مركز للحاسب اآللي الاو يقوم بالصيانة الدورية لجميع اجهزة الحاسب واجهزة العرض المستخدمةكما ي
تم امداد االقسام العلمية ببعض االجهزة العلمية والكيماويات من خالل موازنة الجامعة عالوة على الدعم الممول من ادارة 

وتسعى الكلية دائمًا على تحقيق التوازن المستمر بين اعداد الطالب . برنامت مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
 . المقبولين واالمكانات المادية والموارد المتاحة بالكلية وال  تحقيقا للمعايير األكاديمية التي تتبناها الكلية

طالب بنسب و لقد قامت الميسسة بقياس رضا الطالب عن سياسات القبول والتحويل ونتائجها و قد وافق ال
علي معتم شروط التحويل اما عن نقل القيد بين الكليات النترية والعملية % 29.1الي % 17.2متلاوتة ترواحت من 

بالبنسبة للقبول فقد %  90.2والني تشترط دراسة الطالب لمقررات الكيمياء و الليزياء و االحياء فقد كانت نسبة الموافقة 
اما بقبول الطالب بالكلية العملية . م عن طريق مكتب التنسيق العام بالقاهرةمن الطالب علي قبوله% 91.1اعترض 

 %.29.1بشرط دراسة المواد الميهلة فقد وافق عليه 
 الطالب الوافدون 2/ 1/ 1

ولكن تمشيا مع سياسة الكلية فى تحقيق رييتها ورسالتها وأهدافها ( 9/1مرفق )اليوجد بالكلية طالب وافدون 
لى المستوى القومى واالقليمى، وزيادة مواردها الااتية فإنه جارى وضع آليات فعالة لجاب الطالب الوافدين االستراتيجية ع

من جميع الدول العربية واالفريقية تحقيقا لهاا الغرض لاا فقد اهتمت الكلية بوسائل النشر اللعالة لجاب الطالب الوافدين 
 مية الحديثة على الموقع االلكترونى للكلية من خالل وسائل مختللة مثل نشر البرامت التعلي

 الدعم الطالبى 1/2
 : نظام دعم الطالب 1/ 1/2

يوجد مراكز استقبال الطالب الجدد من اتحاد الطالب وأخصائى رعاية الطالب وتوزيع مطويات لتعريف الطالب 
 (.مطوية للتعريف الطالب الجدد)الجدد بالكلية واألنشطة وتوزيع الجداول الدراسية 
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من خالل اجتماعات (  1/1مرفق )وتقوم ادارة رعاية الشباب بوضع خطة سنوية لخدمات الدعم الطالبى 
. مستشارى وطالب االتحاد واالخصائيين ويتم عرضها على وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ثم مجلس الكلية العتمادها

 . م طبقا للميزانية التى تخصصها ادارة الجامعة والكلية وتتضمن الخطة خدمات ووسائل الدعم والمستليدين منها كل عا
يتم ( 1/1مرفق )وفي اطار خطة الدعم الطالبي غير األكاديمي، أنشأت الكلية صندوق للتكافل االجتماعي  

روفات دعمه سنويا من موازنة الجامعة والاو تتم من خالله تقديم الخدمات المادية والعينية للطالب والمتمثلة في دفع المص
وتوفير الكتب والماكرات الدراسية للطالب وغيرها كما أن بادارة رعاية الطالب اخصائيين ( بشكل كلى او جزئى)الدراسية 

ونترا المتداد الدراسة بالكلية للسادسة مساءا يتم توفير الوجبات . أكلاء يقومون ببحث مشاكل الطالب النلسية واالجتماعية
 . كما يتوفر بالكلية صاالت لمزاولة االنشطة ومكتبة للطالب. ميزانية الجامعة الغاائية للطالب المدعمة من

وبالكلية سياسة واضحة ومعلنة لتقديم الدعم المالي بكل صوره للطالب سواء للطالب المتلوقين او الطالب 
ثانوية العامة بمجموع حيث يتم  تقديم مكافأت للطالب المتلوقين سواء الحاصلين علي ال( 2/1مرفق )المتعثرين ماديا 

ويتم تحديد الدعم المالى طبقا لقواعد الصرف . فأكثر او الحاصلين علي امتياز او جيد جدًا خالل سنوات الدراسة% 10
كال  يتم تحديد الدعم الطالبى للحاالت االجتماعية من قبل ادرة رعاية . المعتمدة بالالئحة التنلياية لقانون تنتيم الجامعات

ريق االخصائيين االجتماعيين ومستشار اللجنة االجتماعية كما ان قواعد الصرف من صندوق التكافل الطالب عن ط
كما يتم تقديم . االجتماعى يتم االعالن عنها فى دليل الطالب الاو يضم أيضًا األعالن عن الجوائز المالية والمنح الدراسية

لمالبس والنتارات الطبية واعانة الوفاة في حالة وفاة أحد الوالدين دعم عيني للطالب يتمثل فى الكتب والماكرات الدراسية وا
 كما تقوم الكلية بمساعدة الطالب المحتاجين اوو التروف االجتماعية الصعبة . من خالل اللجنة االجتماعية

 برامج الدعم االجتماعي والرعاية الصحية  2/ 1/2
ت المقدمة للطالب كما توجد لوحات تعريلية خاصة بال  يشمل دليل الطالب نتام الرعاية االجتماعية والخدما

(. 70/1مرفق )ونترا لطبيعة الدراسة العملية بالكلية فانه اليوجد طالب او االحتياجات الخاصة . بادارة رعاية الطالب
 .وجارى اعداد دراسة لتجهيزات لمساعدة اوو االحتياجات الخاصة من العاملين بالكلية

الكلية ولكن جارى نقل الوحدة الطبية الى الكلية ، حيث يزور الطالب حاليًا عيادات طبية التوجد عيادة طبية ب
كما يتم تقديم التسهيالت للطالب للتقدم . متر عن الكلية 900وصرف أدوية من خالل اإلدارة الطبية بالجامعة وهى تبعد 

ج المجانى او الجراء العمليات الجراحية خارج الى مستشلى الطلبة الستخراج البطاقة الصحية للكشف والحصول على العال
 .الكلية

 برامج دعم وتحفيز الطالب المتفوقين والمتعثرين 3/ 2/ 1
تتوافر لدى الكلية اجراءات محددة ومعلنة للتعرف على الطالب المتلوقين والمتعثرين ويتم تحديد هيالء الطالب 

مرشد األكاديمى وانشطة الطالب وطبقًا للقواعد المنتمة لال  من خالل نتائت امتحانات اللصول الدراسية ومتابعة ال
وقد . ويتم تحليز الطالب على التلوق بالمكافآت المادية والمعنوية كما هو ماكور بدليل الطالب. والمعلنة بدليل الطالب

ل مكتب تبادل من خال 9077/9079قامت الكلية بإيلاد الطالب المتلوقين إلى الجامعات السورية واليمنية فى صيف 
 . ومن جهة اخرو ترعي الكلية الطالب المتميزين رياضيا وثقافيا وفنيا(. 77/1مرفق )الطالب العرب 

جمال ابو المكارم رزق . / د.كما توفر الكلية جوائز مالية بأسماء أعضاء هيئة تدريس ألوائل مثل جائزة الدكتور أ
 (.79/1)عبد التواب المهندس . / د.و جائزة أ
من خالل نتائت ( 79/1مرفق )و المتعثرين دراسيًا ( 79/1مرفق )لكلية قواعد لتحديد الطالب المتلوقين وبا 
وتتوفر جميع البيانات الخاصة بهيالء الطالب او المعرضين لللصل او الحاالت الحرجة لدى ادارة شئون . الطالب
 . الطالب
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متعثرين دراسيًا والطالب المعرضين لللصل فقد استعانت ومن االجراءات اللاعلة التي تم اتخااها تجاه الطالب ال
الكلية بأعضاء هيئة التدريس لعقد محاضرات عديدة إضافية للمراجعة المجانية مع الطالب في المقررات التي تنخلض بها 

ي والرياضة نسبة النجاح أو تعدد رسوب الطالب فيها مثل مقررات الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية والنبات الزراع
 . واالحصاء والمشكلة السكانية والوراثة والميكروبيولوجيا الزراعية

 : التوعية واالرشاد األكاديمي 4/  2/  1
تقوم الكلية سنويا باصدار دليل الطالب محدث ويحصل الطالب على الدليل من ادارة شئون الطالب خاصة 

جيل والقبول والدراسة بالكلية لكل فصل دراسي كما يتضمن نتام ويتضمن دليل الطالب نتام التس. لطالب المستوى األول 
جراءات الحصول على الدعم الطالبى والمنح الدراسية والخدمات العامة واألنشطة الطالبية واللوائح  الساعات المعتمدة وا 

دارة شئون الطالب بالتعاون والتعليمات الخاصة بسير الدراسة واالمتحانات بالكلية ويتم مراجعته وتحديثه سنويًا من خالل ا
 .مع ادارة رعاية الطالب تحت اشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وطبقا لنتام الساعات المعتمدة بالكلية يتوافر نتام لالرشاد االكاديمى، حيث يتيح نتام اإلرشاد األكاديمي 
بون في دراستها في كل فصل دراسي، بما ال يتعدى للطالب في مختلف البرامت الدراسية اللرصة الختيار المواد التي يرغ

وحرصا من ادارة الكلية على نجاح النتام . الحد األقصى للساعات المعتمدة وال يقل عن الحد االدني طبقًا للوائح الداخلية
اديمى ممثل فيها وزيادة تلعيلة فقد تم انشاء نتام لالرشاد االكاديمى على مستوى االقسام حيث تم تشكيل لجنة لالرشاد االك

كما تعقد الكلية ندوة عامة في . كل االقسام العلمية لوضع سياسة االرشاد االكاديمى وتقييم ومتابعة االداء لعملية االرشاد
لتعريف الطالب بنتام االرشاد االكاديمى وأخرى ألعضاء هيئة التدريس للتوعية ( 79/1مرفق )بداية كل فصل دراسى 
كال  تم . كما يوجد لجنة لحل مشاكل الطالب أثناء مرحلة التسجيل بإدارة شئون الطالب. لببأهمية دور المرشد للطا

مرفق )ويتم اختيار وتوزيع المرشدين االكادميين على الطالب بناء على معايير محددة . اصدار دليل االرشاد االكاديمى
موقع الكلية على ان يقوم الطالب بالتواصل  وتعلن اسماء المرشدين فى جداول بإدارة شئون الطالب وكال  على(. 79/1

ويحصل المرشد االكاديمى على بيان بنتائت الطالب فى مقررات اللصل . مع المرشد من خالل استمارة متابعة حتى تخرجه
الدراسى بحيث يحتوى ملف المرشد على حالة الطالب الدراسية وما هى المقررات التى يتعثر بها وهاا يتيح نوع من 

. ل بين عضو هيئة التدريس والطالب كما يتم توزيع بطاقة متابعة المرشد االكاديمى للطالب اثناء المستويات الدراسيةالتواص
 .ويتضمن دليل الطالب معلومات تلصيلية عن أسلوب األرشاد األكاديمى

ضح من نتائت وقد تم قياس رضا الطالب عن خدمات الدعم و فاعلية األرشاد األكاديمى للمرشد االكاديمى وات
االستبيان أنه يجب علي المرشد االكاديمي االجتماع بالطالب في بداية اللصل الدراسي لشرح الخطة الدراسية و توجية 

 .الطالب ومتابعتخم في تقدمهم الدراسي وتوجية النصح واالرشاد
 األنشطة الطالبية 3/ 1
 : المشاركة في األنشطة الطالبية 1/  3/ 1

يد من االنشطة الطالبية تتمثل في األنشطة الرياضية واللنية والثقافية والعلمية والخدمة العامة تمارس الكلية العد
والدارة رعاية . يوضح أعداد الطالب المشاركون باألنشطة المختللة( 71/1مرفق)واالجتماعية وتقرير االنشطة الطالبية 

 :تتمثل فيالطالب سياسة معلنة لتشجيع الطالب على المشاركة فى االنشطة 
 (.71/1مرفق )تشكيل لجان لينشطة الطالبية  .7
 (.موجود بالمعيار)إصدار دليل لينشطة الطالبية  .9
 .كما يوجد في الموقع إلكترونى للكلية مجلدات لينشطة الطالبية .9
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من كل أسبوع لممارسة النشاط ( تهراً  9-79)وقد أشتمل جدول الدراسة بالكلية على ساعتين يوم الثالثاء 
فى أوقات مابين المحاضرات ويوم السبت بي فى صالة مخصصة لينشطة الطالبية حيث يمارس الطلبة أنشطتهم الطال

 . وهو أجازة أسبوعية يمارس فيها النشاط وتقوم فيها الرحالت
 : تميزالمؤسسه في األنشطة الطالبية 2/ 3/ 1

يوجد ادارة لرعاية الطالب بها االخصائيين يتيح نتام الكلية اللر  لمزاولة االنشطة الطالبية المتميزة حيث 
وتنلا ادارة رعاية الشباب . واالداريين واللنيين والعاملين باالضافة الى مستشارى االنشطة الطالبية من اعضاء هيئة التدريس

الكلية  وقد شاركت. في اطار خطة سنوية معتمدة( رياضة، فنية، ثقافية، أسر علمية، وجوالة ورحالت)االنشطة المختللة 
فى مسابقات متنوعة حصلت من خاللها على مجموعة من المراكز المتقدمة في األنشطة الرياضية، اللنية، االجتماعية، 

وعلى سبيل المثال حصول الكلية علي المركز الخامس في اجمالي المسابقات من بين . الثقافية، الجوالة، العلمية واالسر
 (.72/1مرفق )كلية  71
 الخريجون  1/4
 : خدمات الخريجين 1/4/1

 77/9/9079بتاريخ ( 9)انشأت الكلية وحدة متابعة الخريجين وتم الموافقة علي انشهائها بقرار مجلي الكلية رقم 
تليلونيًا ـ اليكترونيًا ـ )لتحقيق التواصل معهم (   97/1مرفق ) 79/1/9079و اعتمد التشكيل بتاريخ ( 90/1مرفق )

ريب لهم وكال  تقديم المساعدة فى الحصول على فر  العمل بالتنسيق مع رجال األعمال لتوفير فر  التد( شخصياً 
 .وتقديم اإلرشادات للخريجين إلتباع الطرق المثلى لتنمية قدراتهم وكيلية الولوج اليسير ألسواق العمل

خريجين عند استالم تكتب بياناتها بمعرفة الخريت بإدارة ال( 99/1مرفق )وقد تم تصميم استمارة بيانات خريت 
 .شهادة التخرج، وتسجل هاه البيانات فى قاعدة بيانات للخريجين مما يساعد على التواصل المستمر معهم

توجد قاعدة بيانات خاصة بالخريجين و قياس التوجه الوتيلي لدو الخريجين حيث تسجل بها كافة بيانات 
كما يوجد تقارير بمساهمة االقسام . ب الطالب وتوتيف الخريجينالخريجين والشركات والمصانع والمزارع التى تقوم بتدري

 (يوجد بالمعيار)العلمية المختللة بالكلية في تدريب الخرييجبن لرفع كلائتهم المهنية 
 .ويتم إصدار دليل للخريجين سنويًا يحتوى على بياناتهم ويتم توزيعه على الخريجين فى عيد الخريجين السنوى

لتدريب ( 99/1مرفق )لسوق العمل فقد أنشات الكلية مركزًا لتدريب الخريجين بقرار مجلس الكلية بتاريخ وإلعداد الخريجين 
كما ساهمت الكلية بتوفير فر  عمل حقيقية للخريجيين (. تدريب تخصصى)الخريجين فى المجاالت الزراعية المختللة 
 (. 99/1مرفق )هيالء الخرجيين بع التعيين و تم متابعة ( خريت 79)بالتعاون مع ميسسة مصر الخير بالمنيا 

 
 :  نقاط القوة 

  لى الكليات المناترة ، يحتوى الموقع اإللكترونى للكلية توافر قواعد معتمدة ومعلنة لتحويل ونقل الطالب من وا 
 علي كافة المعلومات الخاصة بالقبول والتحويالت للطالب

 يتم تنتيم برامت تعريلية للطالب الجدد. 
 كلية دليل الطالب بصلة دورية متاح لجميع الطالبتصدر ال. 
 اللر  وتكافي بالشلافية التعليمية بالبرامت القبول إجراءات تتسم 
  يوجد نتام لدرشاد األكاديمي خا  بنتام الساعات المعتمدة ،تصدر الكلية دليل لدرشاد األكاديمى يسلم

 .للطالب فى بداية الدراسة 
  بدور اتحاد الطالب والعمل على تلعيل مساهمته في مجال األنشطة الطالبيةتحر  الكلية على االهتمام. 
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 تدعم الكلية األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية واالجتماعية. 
  توجد بالكلية وحدة لمتابعة الخريجين 
 توفر الكلية برامت متنوعة إلعداد الخريجين لسوق العمل. 
 ه باستمرار يوجد دليل للخريجين يتم تحديث. 
 تحلز الكلية الطالب الموهوبين والمتلوقين . 

 :  نقاط الضعف
  ضعف آلية جاب الطالب الوافدين 
  ضعف سياسة تشجيع الطالب على ممارسة  األنشطة 
 ضعف برامت التدريب الميداني للطالب. 
  ضعف التسويق واإلعالن عن البرامت الدراسية لجاب الطالب الوافدين من دول عربية. 
 عف فاعلية الريادة العلمية ض. 
 عدم وجود قاعدة بيانات لطالب األنشطة والمتميزين. 
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 المعاييراألكاديميةو  البرامج التعليمية-2
 :أو معايير اخرى معتمدة من الهيئةمعايير االكاديمية القومية المرجعية ال 2/1
 :تبنى المعايير األكاديمية 1/1/ 2

ينــاير  -اإلصـدار األول-قطــاع العلـوم الزراعيــة) "NARS”المرجعيـة  األكاديميـة معـايير القوميــةال الكليــة تتبنـى .7
 -وكال  المعايير القوميـة األكاديميـة لبـرامت الدراسـات العليـا  بالكلية ، البكالوريوس مرحلة لطالب برامت(  9002

 (7/2مرفق (.)9002مارس  -اإلصدار األول
مجلس الكلية  على بعرضها األكاديمية هاه المعايير وتطبيق لتبنى الالزمة يةالرسم اإلجراءات الكلية تاتخا .9

 (.9/2مرفق)2/1/9070واعتمادها بتاريخ 
 األكاديمية على التأكيد على تبنى المعايير القومية 2/9/9079وافق مجلس الكلية بجلسته بتاريخ  .9

 .لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا "NARS”المرجعية 
 اإلستراتيجية وأهدافها رسالتها مع الميسسة تبنتها التي األكاديمية المعايير تتوافق .9

 :الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية 2/1/2
 : خالل من المتبناة األكاديمية بالمعايير ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء توعية علىالزراعة  كلية تعمل
 .للكليةتم وضع المعايير على الموقع االلكتروني  .7
 .تم ارسال المعايير الي جميع السادة أعضاء هيئه التدريس بالكلية عن طريق البريد االلكتروني  .9
 عمل للتوعية ورا تنتيم .9
 األكاديمية المعايير على تشتمل اسطوانات توزيع .9
 التدريس ومعاونيهم  هيئة أعضاء جميع على ووزعت عمل كتيبات .9
 الدراسية رامت والمقرراتتوصيف الب كيلية عن عمل ورشة تم تنتيم .9
قام السيد األستاا الدكتور مدير وحده الجـودة بعمـل عـده لقـاءات وحلقـات نقـاا مختللـة مـع ممثلـي األقسـام العلميـة  .1

 .المختللة بالكلية
م بـربط مكافئـات االمتحانـات الشـلوية والتحريريـة 9079أصدر مجلس الكلية قررا بجلسـته المنعقـدة فـي شـهر ابريـل  .1

م بانتهــاء توصــيف جميــع المقــررات الدراســية لمرحلتــي 9079/  9079دراســي الثــاني للعــام الجــامعي فــي اللصــل ال
 (9/2مرفق .)البكالوريوس والدراسات العليا

 .تمت الموافقة علي اعتماد معايير اختيار المراجعين الخارجين بأحد جلسات مجلس الكلية  .2
ة لمرحلتــي البكــالوريوس والدراســات العليــا وتمــت مراجعتهــا قامــت األقســام العلميــة بتوصــيف جميــع المقــررات الدراســي .70

 .جميعا بوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .تم ارسال توصيف المقررات الدراسية الي السادة المراجعين الخارجين لتقييمها وابداء الراو فيها .77
 محققـة تكـون بحيـث يـةبالكل البكـالوريوس مرحلـة الدراسـية لطـالب بـرامت البـرامت والمقـررات مراجعـة  توصـيف تـم .79

 المطلوبة األكاديمية المعايير لجميع
اعتمــدت األقســام العلميــة المختللــة بالكليــة مــا جــاء فــي تقــارير الســاده المــراجعين الخــارجين وتــم ارســالها الــي وحــده  .79

 .ضمان الجودة بالكلية
 والخارجية  الداخلية والمراجعة سةالدرا خالل من األكاديمية المعايير مع التعليمية برامجها توافق من الميسسة تتأكد .79
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تسهم البرامت الدراسية داخل الكلية فى تنمية المهارات الاهنية والعامة حيث تم تحديد مجموعة من األهداف  .79
 .الاهنية والعقلية والعملية لكل برنامت 

 : توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية 2/1/3
 المقررات وطرق وتعديل الالزمة التعلم مصادر توفير)المتبناة  المعايير بمتطلبات للوفاء الالزمة اإلجراءات الكلية تتخا .7

دخال التقييم  (.للتعلم حديثة طرق وا 
المقـررات  توصـيف مراجعـة خـالل مـن األكاديميـة المعـايير توافـق مـدى ومتابعـة لقيـاس محـددة آليـات الكليـة تسـتخدم .9

 .والدراسات العليا البكالوريوس مرحلتى مقارنة برامت لدراسية عندالتعليمية والمقررات ا والبرامت الدراسية
 مـن داخلـي عمـل فريـق تـم تشـكيل حيـث المتبنـاة األكاديميـة المعـايير مـع البـرامت توافـق مـن للتأكد إجراءات الكلية تتخا .9

 القومية القياسية كاديميةالمعايير األ بين التوافق لدراسة مدى بالكلية البرامت جميع من ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء
 .وتوثيقها المقارنة هاه من االنتهاء تم قد و الكلية داخل الدراسي البرنامت ومعايير العلوم الزراعية قطاع عن الصادرة

 المعـايير مـع بالكليـة البرنـامت التعليمـي توافـق من للتأكد الكلية مجلس من بقرار الدراسية للبرامت خارجي مقيم تعيين تم .9
وتم التقييم الخـارجي فـى العديـد مـن البـرامت الدراسـية فـى الكليـة ، ولـم يـتم التقيـيم الـداخلي والخـارجي  القياسية يميةاألكاد

 فى برامت الدراسات العليا
 رسالة الكلية و المتبناة األكاديمية المعايير بين توافق يوجد .9
 المقررات الدراسية/ البرامج التعليمية  2/2
 :والتنمية المجتمع واحتياجات يةالبرامج التعليم 2/2/1
 :العمل سوق الحتياجات التعليمية البرامج مالئمة2/2/1/1

 احتياجات يواكب بما الكلية لدو الزراعية العلوم في البكالوريوس درجة علي للحصول أكاديمية يوجد ثمانية برامت 
توافقها مع احتياجات سوق العمـل  ورشة عمل لمناقشة البرامت التعليمية ومدى 79العمل وتم عمل أكثر من  سوق

  والخطة القومية
 إحصـائيات وتبـين مـن  عمـل تـم و الكليـة خريجـي مواصـلات فـي المسـتليدين رأو اسـتطالع اسـتمارات عمـل وقـد تـم

وبنــاءا عليــه تــم التوصــية لــدى مجــالس االقســام  االســتبيان الحاجــة الــى التركيــز علــى الجانــب العملــى للخــريجين
 ليواكـب الدراسـي للبرنـامت المسـتهدفة التعليميـة بعـض األهـداف إضـافة الجانـب العملـى وتـم بضـرورة التركيـز علـى

 .العمل سوق احتياجات
 :  مرونة البرامج التعليمية الستيعاب التغيير وخطط التنمية

 خـالل  مـن والـ  العمـل سـوق احتياجـات ليواكـب التغيـرات السـتيعاب بالكليـة التعليميـة البـرامت فـي مرونـة توجـد
بعـض المقـررات فــى البـرامت ســواء بالحـاف أو اإلضـافة وتــم موافقـة مجلــس الكليـة علــى  بتعــديل قترحـات األقسـامم

مبيـدات  979مقـرر "علـى سـبيل المثـال تحويـل )الجامعـة  مجلـس علي التعديل هاا وعرض تعديل بعض المقررات
  (من مقرر اختيارى الى مقرر إجبارى" آفات زراعية

 (.مرفق)للكلية والدراسات العليا  الداخلية يل لجنة لتعديل الالئحةقام مجلس الكلية بتشك 
 البرامج التعليمية وتطوير تصميم2/3
 :البرامج تصميم2/3/1

 اللـرق لجميـع الدراسـية المقـررات لجميـع والـ  البكـالوريوس لطـالب مرحلـة للكليـة ةالدراسـي للبـرامت توصـيف يوجـد 
 يـتم التـي الدراسـية المقـررات خـالل مـن الميسسـة رسـالة لتحقيـق سـيالدرا البـرامت تصـميم وتوصـيف تم،الدراسـية
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%.  20الدراسـية وتتطـابق مصـلوفة مخرجـات الـتعلم مـع اهـداف البـرامت التعليميـة بنسـبة  اللـرق لجميـع تدريسـها
 .وتتوافق البرامت الدراسية مع رسالة الكلية للوصول الى التنافس محليا واقليميا

 المختللـة التعليميـة األنشـطة خـالل مـن الكليـة لطـالب المهـارات جميـع تنميـة فـي راسـيالد البرنـامت محتـوو يسـاهم 
األقسـام العلميـة بالكليـة ،والتـدريب الميـداني مـن خـالل  بمعامـل العمليـة مهـاراتهم تنميـة خـالل العملـي مـن والتـدريب

 وكـال  الحـاالت بدراسـة اهنيـةال مهـاراتهم لتنمية الطالب المزارع والميسسات العاملة فى مجاالت الزراعة ، وحث
 مهـارات علـى وتـدريبهم ،(التعلـيم التعـاوني والتشـاركى)من خـالل اسـتخدام طـرق التـدريس الحديثـة  فريق فى العمل

 البرنـامت توصـيف مـن اآللي،ويتضـح الحاسـب قيـادة شـهادة علـى للحصـول التـدريب خـالل مـن اآللـي الحاسـب
 محتويات تحقق أن على الكلية حر  الميداني والعملية والتدريب نتريةال بين الدراسية الساعات وتوزيع والمقررات
والتلكيـر  المشـكالت وحـل والعامـة والاهنيـة المهنيـة والمهـارات المعارف من متكاملة مترابطة مجموعة تنمية البرامت

 .وغيرها الحاسب واستخدام فريق في الناقد والعمل
  المسـتليدين واألطـراف  رأى اسـتطالع اسـتمارات خـالل مـن لتعليميـةا البـرامت تطـوير فـي المعنيـة األطـراف وتشـار

  )9/70مرفق)والتدريب الميداني  العملية والتدريبات فى مواصلات الخريت، ومحتويات البرامت الدراسية  المجتمعية
 - تتم مراجعه جميع المقررات الدراسية الموجودة بالئحة الكلية وتم تعديل وتصحيح بعض مسميات المقررا. 
  (.مرفق)ويتم حاليا استكمال توصيف مقررات الدراسات العليا بالبرامت المختللة بالكلية 

 :الدراسية والمقررات البرامج وتحديث تطوير2/3/3
  تمت المراجعة الدورية سنويا منن خالل البرامت التعليمية لمرحلة البكالوريوس عـن مسـتوى األقسـام وأبـدت كـل قسـم

 .تمالحتاته عن تل  البرام
  ، يقوم كل قسم بمراجعة البرامت البرامت الخاصة به ، ثم يرفع األمر فى وجود أى تغيير الى وحـدة ضـمان الجـودة

 .والتى تقوم برفع األمر الى مجلس الكلية للمناقشة والتصديق على التغيرات المطلوبة
  قاموا بالمراجعـة وابـداء الـرأى ويـتم ، والاين ( مرفق)قامت بعض االقسام بارسال برامجها الى المراجعين الخارجيين

 .مراجعة التغيرات المطلوبة طبقا لتقارير البرامت والمقررات
 وكـال  الدراسـية والمقـررات الدراسـي البرنـامت فـى الطـالب رأى اسـتطالع اسـتمارة خالل من الدورية المراجعة يتم، 

 فـى الطـالب رأى اسـتطالع حصـائياتالدراسـية وا   المقـررات خـالل تقريـر مـن الدراسـية المقـررات مراجعـة يـتم
 اإلحصـائيات بهـاه العلميـة األقسـام إبالغ ويتم بالكلية الجودة ضمان طريق وحدة عن العلمي والمحتوى المحاضر

 .للعام التالي للتحسين تنلياية خطة لعمل دراسي فى كل فصل
 :غير تقليدية للتعلم منها استخدام انماط

 المحاضرات التلاعلية  .7
 :لكتروني حيث يتم تدريس بعض المقررات الكترونيا بعد إجازته بمركز التعليم اإللكتروني بالجامعة مثل التعليم اإل .9

o تم االنتاج.مقرر علم الحيوان 
o مقرر الميكروبيولوجيا الزراعية العامة تم االنتاج 
o   (جارى اإلنتاج( ) 997)ز .و.مقرر كيمياء المواد الملونة و مضادات االكسدة 

 (9/2مرفق رقم .)لطالب الكلية بالتدريب أثناء األجازة الصيلية بالهيئات والميسسات في المحافتة رامتالبتتيح بعض  .9
سوف تستخدم الكلية نتائت امتحانات واستقصاء آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عند الحاجة  .4

 .لتحديث وتطوير البرامت لمواكبة التطور العلمي
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 :التعليمية برامجال فاعلية 3/3
 .التعليمية البرامج فاعلية مؤشرات3/3/1

 تم مراجعه جميع المقررات الدراسية الموجودة بالئحة الكلية وتم تعديل وتصحيح بعض مسميات المقررات. 
  تمـت موافقـه مجلـس الكليــة علـى االقتـراح المقــدم مـن قسـمي علــوم األغايـة وااللبـان بشــأن عمـل برنـامت للصــناعات

وااللبان باللغة اإلنجليزية وجـارو عمـل الئحـة لهـاا البرنـامت واعتمادهـا مـن مجلـس الكليـة والجامعـة تمهيـدا الغاائية 
 .لعرضها على لجنه القطاع

  قامــت الكليــة بعمــل اقتــراح لتعــديل الالئحــة طبقــا لمتطلبـــات لجنــه القطــاع مشــتمله علــى تلريــع بعــض البــرامت فـــي
 .طاع التعليم الزراعي التابع للمجلس األعلى للجامعاتالمستوو الرابع وتم ارسالها الي لجنه ق

  يوجـــد ثمانيـــة بـــرامت دراســـية للحصـــول علـــى درجـــه البكـــالوريوس فـــي العلـــوم الزراعيـــة لطـــالب المســـتويات الدراســـية
المختللــة لمعرفــه مســتوو الطــالب واالســتلادة مــن احصــائيات نســبه النجــاح للكشــف المبكــر ودعــم ومتابعــه الطــالب 

 .المتلوقينالمتعسرين و 
 تطـورت اإلعـداد الملتحقـة بالكليـة : تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامت دراسي خالل الثالثة سنوات الماضية

 .من عام ألخر وزيادة اإلقبال على االلتحاق بالكلية باستثناء السنة اللراغ في الثانوية العامة
 تطـورت : برنامت دراسي خـالل السـتة سـنوات الماضـية تطور نسبة النجاح في المستويات الدراسية المختللة في كل

نسب النجاح في الطالب في البرامت المختللة مما يدل على أن الطالب أصبحوا أكثر أللـة وفهـم للبـرامت التعليميـة 
 .وكال  تروف التدريس أصبحت أكثر تقدما مما أتاح للطالب اللهم بشكل أوضح

  خـالل السـنوات السـتة السـابقة تطـورت وزادت نسـب الخـريجين خـالل تطور نسبة الخريجين من كـل برنـامت دراسـي
الســنوات الثالثــة الســابقة، ممــا يشــير الــى وضــوح الرييــة لكــل مــن  األســتاا والطالــب بخصــو  البــرامت التعليميــة 

 (9/2مرفق)وكيلية األداء الصحيح 
 ت والــداللت الســابقة بــان تصــحيح تمــت االســتلادة مــن الميشــرا: أوجــه االســتلادة مــن الميشــرات والــدالالت الســابقة

عادة هيكلة البرامت التعليمية ساعد على تحسين االلتحاق والتخرج من الكلية   (.9/2مرفق)وا 
 نسبه النجاح في مختلف المستويات الدراسية خالل ستة سنوات

Success Rate in various academic levels in six years (2010-2015) 
 2015حتي  2010والخريجين فى المستوي الرابع للفترة من تطور نسبة النجاح : أوال

نسب  في عام% نسبة النجاح  البرنامج
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 النجاح

 19.19 700 700 17.9 90 17 700 إدارة األعمال الزراعية
 29.99 700 700 700 10 29.9 11.2 المحاصيل

 19.99 11.9 90 11.9 19.99 90 19 الصناعات الغذائية واأللبان
 11.9 10 99.9 11.1 11.1 700 10 اإلنتاج الحيوانى

 92.99 11.1 90 99.1 10 99.1 20 التكنولوجيا الحيوية
 99.19 19.9 91.9 91.9 19 91.7 19.7 البساتين

 19.9 29.9 99.9 11.9 17.9 99.9 29.1 األراضى والمياة
 96.1 700 700 12.9 29.9 27.1 700 مكافحة أفات وأمراض النبات
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 2015حتي  2010تطور نسبة النجاح والخريجين فى المستوي الرابع للفترة من : شكل

 
%  29.7مكافحة األفات وأمراض النبات يتضح من الجدول و الرسم البياني السابقين ان متوسط نسب النجاح في برنامت 

في أو سنة من سنوات الدراسة الستة و ايضا تكررت % 12 و هي اعلي نسبة في البرامت حيث لم تقل نسبة النجاح عن
يليه برنامت المحاصيل و كان اقل البرامت البساتين  9079و  9079و  9070في ثالثة سنوات هي % 700النسبة 

 .%(.92)ثم برنامت األراضى والمياة %( 99.19)
 

  2015االعتماد و حتي الشكل البياني التالي يوضح متوسط نسب النجاح من بداية تنفيذ مشروع 
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 2015حتي  2010متوسط نسب النجاح من : شكل
 2015حتي  2010تطور نسبة النجاح والخريجين فى المستوي الثالث للفترة من : ثانياً 

 
 المستوى

 
 البرنامج

 %نسبة النجاح 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
 ثالثالمستوى ال

 93.3 100 700 90 90 700 إدارة األعمال الزراعية
 87.0 100 700 20.2 20 700 المحاصيل

 96.1 66.6 90 29.2 20 90 الصناعات الغذائية واأللبان
 70.3 63.1 99 19.1 29.2 20 اإلنتاج الحيوانى

 89.2 96.7 19 27.2 20.9 11.9 التكنولوجيا الحيوية
 90 73.07 99 10 29.9 19.9 البساتين

 96.6 92.3 700 11.2 11.1 90 األراضى والمياة
 86.4 73.3 19 11.9 700 19 مكافحة أفات وأمراض النبات

 كيفية التحقق من استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة بكل برنامج وسبب ما لم يتحقق منه وطرق تحقيقه مستقبال
الصادر  90امعية االولي ونمواج الصادر من الهيئة القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد للمرحلة الج 79طبقا لنمواج 

من الهيئة القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد لمرحله الدراسات العليا وطبقا المتطلبات المستهدفة من تدريس المقررات 
  -: الدراسية الواردة بالنمااج الساللة الاكر اتخات الكلية اإلجراءات األتية

مصلوفتان االولي مصلوفه المقرر وتعبر هاه المصلوفة عن مدو تحقيق قامت األقسام العلمية المختللة بعمل  -7
المحتويات العملية والنترية للمقررات الدراسية المختللة وال  لقياس مدو تحقيق المتطلبات المستهدفة من تدريس هاه 

 .المقررات الدراسية
ة للمقررات مع مخرجات التعليم المستهدفة قامت الكلية بعمل مصلوفه لتوضيح مدو توافق مخرجات التعليم المستهدف -9

 .للبرامت التعليمية المختللة
قام السادة المراجعين الخارجين بتقييم اهداف البرامت التعليمية المختللة من حيث صياغة األهداف وقابليتها للقياس  -9

تحقيقها لمخرجات التعلم  وتقييم مخرجات التعليم المستهدفة لهاه البرامت ومدو ارتباطها بأهداف البرامت ومدو
 المستهدفة للمقررات الدراسية المختللة 

تم مراجعه مدو توافق مخرجات التعليم المستهدفة مع مواصلات خريت البرنامت ومدو مالءمة المعايير األكاديمية  -9
 .لمواصلات الخريت وتقييم اعمال التقويم الطالبي في المقررات الدراسية المختللة

 .جان من داخل األقسام العلمية المختللة للقيام بالمراجعة الداخلية لتوصيف المقررات الدراسية المختللةتم تشكيل ل -9
تمت المراجعة الدورية السنوية للبرامت التعليمية لمرحله البكالوريوس على مستوو األقسام العلمية المختللة وقد أبدى كل  -9

 .قسم مالحتاته على تل  البرامت
م علمي بالكلية بمراجعه البرامت الخاصة به ثم رفع االمر في وجود أو تغيرات الي وحده ضمان الجودة قام كل قس -1

 .التي قامت بدورها برفع االمر الي مجلس الكلية للمناقشة والتصديق على التغيرات المطلوبة
ادة المراجعين قامت األقسام العلمية المختللة بالكلية بإرسال محتويات برامجها التعليمية الي الس -8

الخارجين والاين بدورهم قاموا بالمراجعة وابداء الراو وتمت مراجعه كافة التغيرات المطلوبة طبقا لتقارير 
 .البرامت التعليمية والمقررات الدراسية
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 نقاط القوة
 (NARS)تتبنى الكلية المعايير األكاديمية المرجعية القومية  -7
 . جتمع الكلية نشر ثقافة المعايير األكاديمية  بين م -9
 .البرامت التعليمية التي تقدمها الكلية متلقة مع رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية  -9
يوجد توصيف محدث للبرامت التعليمية والمقررات الدراسية وتقارير المقررات و البرامت وخطط التحسين التي تقدمها -9

 . الكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
 .أن تحقق المقررات  مخرجات التعليم المستهدفة للبرامت التعليمية التي تقدمهاتحر  الكلية  -9
 .تلبي البرامت التعليمية التي تقدمها الكلية من حيث تنوعها ومحتواها احتياجات سوق العمل -9
وتطور نسبة  تتوافر لدى الكلية إحصائيات موثقة تتعلق بتطور عدد الطالب الملتحقين بالبرامت التعليمية ونسبة النجاح -1

 .الخريجين خالل السنوات السابقة في كل برنامت تعليمي
 .يوجد اتساق بين مصلوفة نواتت التعلم لكل برنامت تعليمي ومقرراته -1

 نقاط الضعف
 .ضعف المراجعة الدورية السنوية لتحديث بعض البرامت والمقررات  الدراسية   -7
يهم بالمعايير األكاديمية والمخرجات التعليمية انخلاض وعي الطالب وبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاون -9

 .ILO'sالمستهدفة 
 .ضعف االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية فى التدريس والتقويم لبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -9
 . (المستليدين)ال يتم مراجعة البرامت التعليمية وتطويرها بصورة دورية بمشاركة األطراف المجتمعية   -9
 وجود العديد من السلبيات فى نتام التعليم الملتوح -9
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 التعليم والتعلم  -3
 إستراتيجية التعليم والتعلم 3/1
 :توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم  3/1/1
 التعليم و التعلم والتسهيالت المادية للتعلم-

لدا الطالب إلكسابهم العديـد مـن الميـول واالتجاهـات والقـيم و أوجـه هو نقل المعارف والحقائق لتكوين ملاهيم معينة : التعليم
معرفـي )التعليم والتعلم و بالتالي هو نشاط تلـاعلي بـين المعلـم وطالبـه لغـرض مسـاعدة الطـالب علـي أحـدث تعـديل مقصـود 

 .في سلوكهم( وجداني مهارو
 (و خالفه  من تغيير في السلو  والتصرف) عائدًا ومنتت عملية التعليم  :التعلم

 .عملية متعددة األبعاد بغرض أن يتعلم الطالب مجموعة من معارف ومهارات التدريس اللعال:التدريس
 استراتيجية التعليم والتعلم 3/1
 توافر استراتيجية للتعليم والتعلم 3/1/1

وافـــق مـــع رســـالة يوجـــد بالكليـــة اســـتراتيجية توضـــح سياســـات التعلـــيم و الـــتعلم ضـــمن الخطـــة االســـتراتيجية للكليـــة تت
وهاه الخطة يتم تنلياها خـالل أنشـطة المشـروع ولقـد . 79/9/9070وأهداف الكلية معتمدة من مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 
عضـو هيئـة تـدريس ومعـاونيهم  709والـاو حضـره عـدد  99/9/9070تم مناقشة هاه الخطـة فـي اجتمـاع عـام يـوم األثنـين 

 .والدراسات العليا طالب مرحلة البكالوريوس 2ومن بينهم 
خاصــة المهــارات العمليــة وفقــا ألهــداف كــل برنــامت دراســي وكــل  ILOsو الــ  إلكســاب الطــالب كافــة المعــارف و المهــارات 

 .الموجودة بحجرة الجودة في األقسام العلمية Course Filesهاا مثبت في مللات المقررات الدراسية 
 :تنقسم طرق واستراتيجيات التعليم والتعلم إلى

 التدريس ليعداد الكبيرة في المستوى األول و الثاني  :أوال
 التدريس ليعداد الصغيرة في المستوى الثالث و الرابع :ثانيا
 التدريس اللردو :ثالثا

 الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتعلم
 تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التعليم والتعلم المختللة وطرق تقويم الطالب -7
قاعات التدريس بأجهزة العرض الضوئية و الصوتية وتزويد المعامـل بـاألجهزة العلميـة الالزمـة مـع تـوفير تزويد   -9

 .األعداد الكافية من فنيين المعامل
 :إعداد المصادر والتسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم وتشمل  -9

 المزرعة التعليمية لدنتاج النباتي -79      
 لدنتاج الحيوانيالمزرعة التعليمية  -99     
 والدوريات العلمية وعدد كاف من Text booksالمكتبة وتزويدها بعدد كاف من الـ  -99     

 .الحواسب اآللية المتصلة بشبكة المعلومات الدولية        
 .تدريب فنيين المعامل وأمناء المكتبة لرفع مهاراتهم الالزمة -99    

 .ةتزويد المعامل بوسائل األمان الالزم -9
 رفع كلاءة الطالب بإكسابهم المهارات الالزمة -9
 تنمية الموارد الااتية بإنشاء وحدات اات طابع خا   -9



 

 

- 83 - 

 

 تقويم الطالب مع تنويع أساليب التقويم -9
 قياس رضا الطالب دوريا في نهاية كل مقرر دراسي  -1
 .مراجعة الخطة استراتيجية كل عام خاصة في السنوات األولي من تنلياها  -1

 :اجعة استراتيجية التعليم والتعلممر  3/1/2
تـــتم مراجعـــة اســـتراتيجية التعلـــيم والـــتعلم بشـــكل دورى باســـتخدام عـــدة آليـــات مثـــل مقارنـــة نتـــائت االمتحانـــات ونتـــائت 
إستقصــــاءات رضــــا الطــــالب ورضــــا أعضــــاء هيئــــة التــــدريس ومعــــاونيهم وعقــــد لقــــاءات مــــع المســــتليدين ويــــتم تحليــــل نتــــائت 

الجـودة بالكليـة كمـا يوجـد نتـام للمراجعـة الداخليـة عـن طريـق لجـان مشـكلة مـن قبـل وحـدة ضـمان االستبيانات بوحدة ضمان 
، هــاا باإلضـــافة الــى ورا العمـــل التــي عقـــدتها وحــدة ضـــمان الجــودة لتقـــديم الــدعم اللنـــي 9079الجــودة  بكـــل قســم علمـــي 

 (.ملف المراجعة بوحدة ضمان الجودة)ليقسام العلمية 
لمراجعـات فــى تحسـن جـودة توصــيف وتقـارير البـرامت التعليميــة والمقـررات الدراسـية واجــراء وقـد انعكـس تــأثير هـاه ا

 .تقويم لنتام االمتحان من حيث شموليته وجودة عملية الرصد والتصحيح ومواصلات ورقة االمتحان

 أساليب التعليم والتعلم 3/1/3

( الـتعلم الـااتى ـ المسـتمر ـ التلـاعلى ـ عـن بعـد)لجديـدة شـملت السياسـات فـى االسـتراتيجية تعميـق اسـتخدام تقنيـات التعلـيم ا
وأيضـــا زيـــادة فـــر  التـــدريب العملـــى و الميـــدانى للطـــالب إلكســـابهم المهـــارات والمعـــارف باإلضـــافة الـــى التنويـــع والتطـــوير 

قائمـة  2/1/9079المنعقـدة بتـاريخ ( 1)وقـد تـم اعتمـاد مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم . المستمر فى نتم تقيـيم العمليـة التعليميـة
أســـاليب التعلـــيم والـــتعلم التقليديـــة و غيـــر التقليديـــة وتـــم تحـــديث اســـتراتيجية العلـــيم والـــتعلم واعتمادهـــا بمجلـــس الكليـــة بتـــاريخ 

 :و تم توزيعها على األقسام العلمية المختلفة وشملت(  7/70مرفق)   79/7/9079
 :أساليب التعلم التقليدية: أوالً 

 طريقة المحاضرة  -7
 الدراسة العملية   -9
 العروض العملية -9

 :أساليب التعلم غير التقليدية: ثانياً 
 العصف الاهنى– 7
 طريقة حل المشكالت  – 9
 دراسة حالة -9
 طريقة المناقشة -9
 ورا العمل -9
 التعلم التعاوني-9
 التعلم التنافسى-1
 خرائط الملاهيم-1
 طريقة الموديوالت-2
 طريقة المشروع -2
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 :تعلم الفردي ويشملال: ثالثاً 
ــــي -7 ــــتعلم اإللكترون ــــق المقــــررات : E-learningال ــــاج وتطبي ــــي بإنت ــــيم اإللكترون ــــل تكنولوجيــــا التعل ــــوم مشــــروع تلعي يق

اإللكترونيــة طبقــا للمعــايير والقياســات العالميــة بهــدف إتاحتهــا للطــالب مــن خــالل شــبكة اإلنترنيــت دون التقيــد بالزمــان 
ويوجــد بالكليــة مقــرران بنتــام التعلــيم اإللكترونــي وهمــا ميكروبيولوجيــا . علــى الطــالب والمكــان ممــا يــوفر الوقــت والجهــد

لطالب لمستوى الرابع ( 999و ق ن )لطالب المستوو الثاني ومقرر أكاروس و نيماتودا ( 907م   ز )زراعية عامة 
 .لبرنامت مكافحة اآلفات وأمراض النبات

ــااتي -9 ــتعلم ال لشــرح وتوضــيح طــرق التــدريس بمــا يشــجع (  7ت 9النشــاط ) دة ورا عمــل ولتلعيــل الــ  تــم تنتــيم عــ: ال
الطالب على التعلم الااتي وال  باالستعانة ببعض الزمالء من كلية التربية جامعة المنيـا وحضـرها العديـد مـن أعضـاء هيئـة 

تـام التعلـيم التقليـدى التحـول مـن ن)كمـا تـم عقـد عـدة ورا عمـل و الخاصـة بمناقشـة موضـوع . التدريس ومعاونيهم والطـالب
و قـام كـل قسـم علمـي بتحديـد أجـزاء مـن المقـررات . و الـ  باألقسـام العلميـة المختللـة( 7ج9نشاط ( )إلى نتام التعلم الااتى

 (.9/70مرفق)الدراسية التي يقوم بتدريسها للطالب بحيث تكون مخصصة للتعلم الااتي من قبل الطالب 
ريب الميــدانى مــن حيــث زيــادة عــدد الجهــات الخارجيــة المشــاركة فــى تــدريب كمــا قامــت الكليــة بتطــوير بــرامت التــد

الطالب واالعتماد جزئيا على تقييم جهة التدريب فى تحديد مستوى المتدرب واعطاء تغاية راجعة للكليـة، كمـا يقـوم المتـدرب 
 .بتقييم العملية التدريبية

 السياسات المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم 3/2

 :مشكالت التعليم 3/2/1

 :قامت الكلية بوضع بعض السياسات للتعامل مع مشاكل التعليم وهى

 :الكثافة العددية: أوالً 
،  9079/9079، 9077/9079، 9070/9077مــــــن خــــــالل بيــــــان إحصــــــائى للطــــــالب المقيــــــدين بالكليــــــة فــــــى أعــــــوام  

اد الطــالب المقيــدين بالكليــة، و والتــى تشــير إلــى زيــادة أعــد( 9/70مرفــق) 9079/9079، 9079/9079، 9079/9079
وعـدد  7099الـي  9079/9079الرسـم البيـاني التـالي يوضـح زيـادة االعـداد حيـث وصـل عـدد المقيـدين فـي العـام الجـامعي 

و % 20فـي مرحلـة الثانويـة العامـة و عـدد قليـل حصـل علـي %  19كبير منهم حصل علـي نسـب مئويـة للنجـاح اكبـر مـن 
 .نسبة االقبالهاا ميشر ايجابي علي زيادة 
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 2016حتى  2010تطور أعداد طالب مرحلة البكالوريوس الملتحقين بالكلية من : شكل 
 :و الكلية تستهدف عقد ورا العمل لزيادة االعداد و جاب الطالب إلى كلية الزراعة ومنها

يسي الستصالح تملي  قطعة من األراضى المستصلحة حديثا لخريجى كليات الزراعة في مشروع الرئيس الس -7 
 .مليون فدان

 .متابعة الخريجين وتدريبهم لرفع كلاءة أدائهم -9
 األرتقاء بالتدريب العملى والميدانى للطالب -9
 .التنسيق مع األعالم بالتوعية بأهمية االلتحاق بكليات الزراعة -9
 تقوية عالقة الكلية برجال األعمال و أصحاب المصانع إليجاد فر  عمل للخريجين -9
 دراسة احتياجات سوق العمل و تطوير البرامت الدراسية لتحقيق هاه االحتياجات -1

 خطة لجذب الطالب خاصة الوافدين منهم،
تــم انشــاء موقــع خــا  بالكليــة و يــتم -موقــع الجامعــة علــى األنترنــت)نشــر مقومــات الكليــة بمختلــف طــرق النشــر  (7

 تحديثه باستمرار
 %.90بمقدار تخليض الرسوم الدراسية للطالب الوافدين  (9
االتصال بالمدارس الثانوية بمراكز محافتة المنيا وتوفير المعلومات الخاصة بالبرامت الدراسية الثمانيـة و شـروط - (9

 االلتحاق بها من خالل مطويات ملونة توزع على طالب المدارس الثانوية 
 .االتصال بمكاتب التمثيل الثقافى للدول العربية بالقاهرة (9
 70-9لعامة للتعمير واستصالح األراضى و مجلس الوزراء و وزارة الزراعة لتخصـي  مسـاحة اإلتصال بالهيئة ا (9

 .أفدنة بالصحراء الغربية لكل خريت من خريجى الكلية
ـــل المشـــروعات الزراعيـــة للخـــريجين و اســـتيعاب عـــدد مـــن الخـــريجين  (9 االتصـــال بميسســـات المجتمـــع المـــدنى لتموي

 سبميسساتهم مثل مشروعات كستور و ساوير 
 .االتصال بالصندوق األجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة المقدمة لخريجى الكلية (1
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 وحدة لتدريب إلعدادهم الخريجين لسوق العمل + تلعيل وحدة متابعة الخريجين  (1
نتاج عيا الغـراب ، تربيـة األرانـب والحمـ (2 ام وتم تدريب عدد كبير منهم على إنشاء المشاتل والمحميات ، وزراعة وا 

 (.  9/70مرفق)، تسمين الماشية ، إنشاء ورعاية المناحل 
 استضافة بعض النمااج المشرفة من خريجي الكلية مع  الطالب المنتتمين في الدراسة  (70

  :الدروس الخصوصية: ثانياً 
ـــدري ـــة الت ـــم تســـجل أى حـــاالت دروس خصوصـــية بالكليـــة و يرجـــع الـــ  ألســـباب كثيـــرة منهـــا التـــزام الســـادة أعضـــاء هيئ س ل

بالمحاضــرات ومتابعــة الطــالب و اإللتقــاء بهــم بصــلة مســتمرة إضــافة إلــى الــدروس العمليــة و التــى تكمــل العمليــة التعليميــة 
 .وشرح محتويات المقررات

  :ضعف الموارد المتاحة: ثالثاً 
ألجهــزة و المعمــل يضــم عــدد مــن ا 72/9/9079المعمــل المركــزو بالكليــة بحضــور رئــيس الجامعــة و الــ  يــوم  تــم افتتــاح

العلميـــة الحديثـــة و التـــي تخـــدم الطـــالب لمعرفـــة مـــا يـــتم اســـتخدامه فـــي مجـــاالت التحلـــيالت و القياســـات المطلوبـــة للبحـــوث 
خطـاب إعتمـاد مجلـس الكليـة )االكاديمية و التطبيقية و قد تم تشـكيل مجلـس إدارة لهـاا العمـل و لالشـراف و إدارة العمـل بـه 

 (   9/70كمرفق لتشكيل مجلس إدارة المعمل المركزو 
  -: Central Laboratoryالمردود االيجابي لتشغيل المعمل المركزي 

 إطالع طالب المستويات االربعة علي المستجدات في شتي العلوم وطرق القياس -7
 إكساب الطالب المهارات المعملية و ممارسة العمل علي احدث االجهزة  -9
 المهارات المهنية زيادة اللاعلية التعليمية و رفع مستوو  -9
ـــ  -9  highتــوفير بعــض المــوارد الماليــة النلاقهــا فــي تجهيــز القاعــات و االشــترا  فــي المجــالت العالميــة اات ال

impact factor  
 زيادة اللاعلية و تنليا االنشطة الطالبية -9

 :باآلتىبالرغم من افتتاح المعمل المركزو اال ان الموارد غير كافية يمكن معالجة هاه المشكلة 
 استحداث وحدات اات طابع خا  بالكلية -7
 .تقسيم الطالب داخل القسم الواحد إلى مجموعات -9

 :زيادة أو نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس: رابعاً 
طـالب : ال يوجد نق  بأعداد أعضاء هيئة التدريس بل يوجد وفـرة فـى أعـدادهم إا تصـل نسـبة أعضـاء هيئـة التـدريس-(7)

 . و هاه نسبة جيدة ال باس بها 7: 9.1= 719÷  7099ريوس مرحلة البكالو 
تقـــوم الكليـــة بتكليـــف أوائـــل الخـــريجين للعمـــل كمعيـــدين وفقـــًا لمـــا أســـلر عنـــه حصـــر األعبـــاء التدريســـية خـــالل الخطـــة  -(9)

 .الخمسية لكل قسم علمى
فـــى التخصصـــات النـــادرة و غيـــر تقـــوم ادارة الكليـــة بانتـــداب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بنـــاء علـــى طلـــب القســـم العلمـــى --(9)

 :الموجودة بالكلية مثل 
 (جامعة المنيا-كلية السياحة و اللنادق-حسن سند. د.أ)مقرر حقوق االنسان   -7
وافقــت الكليــة علــي انتــداب  (جامعــة أســيوط-كليــة الطــب البيطــرى-معتــز أحمــد عبــد الــرحمن. د.أ)مقــرر صــحة بيطريــة   -9

جامعـة اســوان لسـد العجـز فــي تـدريس بعـض المقــررات كـل فــي  –الـي كليـة الزراعــة  عـدد مـن الســادة أعضـاء هيئـة التــدريس
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خطــاب موافقــة مجلـــس الكليــة علــي انتـــداب )تخصصــه باالضــافة الــي مجموعـــة اخــرو لالشــراف علـــي االقســام العلميــة بهـــا 
 اعضاء هيئة التدريس الي جامعة اسوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجدون في ثالثة جامعات و يشرفون علي و يدرسون في اكثر من ستة كليات أساتاة أساتاة كلية الزراعة  يتو  :خالصةال
 و ركيزة المحافتة وعلماء الوطن.ملخرة الجامعة ....كلية الزراعة 

 :جدول انتدابات أعضاء هيئة التدريس
اسماء اعضاء هيئة  المقررات المرحلة التخصص الكلية الجامعة المضيفة

 التدريس المنتدبين

 –االزهر  جامعة

 فرع اسيوط

مقرر كيمياء حيوية متقدمة  الدراسات العليا الكيمياء  الزراعة

مقرر كيمياء  251

 247فسيولوجية 

جمال فخري عبد ./ د.ا

 النعيم

عادل عبد هللا عبد ./ د.ا تقيم مواد العلف الدراسات العليا انتاج حيواني الزراعة جامعة طنطا

 الغني

فسيولوجيا الهضم و التمثيل  الدراسات العليا حيواني انتاج الزراعة جامعة طنطا

 الغذائي

 اكرم زين العابدين ./ د.ا

جامعة بني 

 سويف

اساسيات الصناعات  البكالوريوس الصناعات الغذائية الزراعة

 الغذائية 

 محمد نجيب قناوي./ د.ا

جامعة بني 

 سويف

 مصطفي علي حسن./ د.ا لداجنياالنتاج الحيواني و ا البكالوريوس انتاج حيواني  الزراعة

جامعة بني 

 سويف

عادل محمود محمد ./ د.ا الفيروسات البكالوريوس الميكروبيولوجي علوم

 حماد

جامعة بني 

 سويف

 حسن محمد حسن./ د.ا حيوان زراعي البكالوريوس وقاية نبات الزراعة

 محمد سمير فؤاد ./ د.ا حشرات اقتصادية  البكالوريوس وقاية نبات  كلية الزراعة جامعة اسوان 

كلية التربية  جامعة المنيا 

 النوعية 

حسين عبد الجليل ./ د.ا صناعات غذائية للفرقة  البكالوريوس الصناعات الغذائية

 عبد العال

عبد التواب محمد ./ د.ا وراثة حيوان  4-البكالوريوس  الوراثة كلية العلوم  جامعة المنيا 

 عطا

سياحة كلية ال جامعة المنيا 

 و الفنادق 

 سوزان سعد لطيف./ د.ا صناعات غذائية للفرقة  البكالوريوس الصناعات الغذائية

 أعضاء هيئة التدريس 
لزراعة جامعة بكلية ا

 المنيا

 يدرسون في كلية العلوم 

 (الوراثة)جامعة المنيا 

 يدرسون في

 كلية التربية النوعية  

يدرسون في كلية 
 التربية

 (شعبة زراعية)

 جامعة اسوان 

 كلية الزراعة

 يشرفون علي 
 أقسام بكلية الزراعة 

 جامعة اسوان

يدرسون في جميع 
 االقسام 

 ن بكلية الزراعة باسوا

 يدرسون بكلية الزراعة 

 جامعة المنيا

 االشراف علي 
 كلية الطب البيطري

 جامعة المنيا

يدرسون في كلية 
 السياحة 

 و الفنادق جامعة المنيا 

 يدرسون بكلية اآلداب 

 (االقتصاد)

يشرفون علي كلية 
 الزراعة 

 جامعة بني سويف

 يدرسون في 
 مركز التعليم المفتوح 

 برنامج الزراعة 
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 :الكتاب الجامعى: خامساً 
يتم توفير الكتب والماكرات العلمية لمعتم المقررات باألقسام العلمية، و تحدد الكلية سـعرًا للكتـاب الجـامعى ليكـون 

تاب الجامعى على الطالب للتأكد من عدم تجاوز سعر البيع السعر الاى تحدده الكلية، فى متناول الطالب وتقوم بتوزيع الك
كما تم توريد االحتياجات من الكتب والكتب المرجعية لمكتبة الكلية و ال  من خالل ميزانية شراء الكتب و المراجع الخاصة 

لميزانيــة كــل عــام و تــوزع علــى األقســام العلميــة بالتخصصــات المختللــة للمســاهمة فــى دعــم العمليــة التعليميــة و تجــدد هــاه ا
 .بحيث توفر عدد خمسة نسخ على األقل من كل كتاب حتى تسهل استعارة الطالب لهاه الكتب

وقـد تـم ( مثل إعـداد الطـالب للتقـارير العلميـة)وهنا  الكثير من المقررات الدراسية بالكلية تعتمد على التعلم الااتى 
مــزودة بخدمــة ( انتــر الشــكل التــالي)مــن أجهــزة الحاســب االلــى  799ام العلميــة المختللــة بعــدد تزويــد قاعــات الــدرس باألقســ

 . Data showاالنترنت باإلضافة لجهاز عرض 

 
 2015شكل يوضح توزيع الحواسب اآللية علي االقسام العلمية بالكلية حتي ديسمبر 

تى للطالب لتشجيع الطالب على اكتساب هاه المهارة كما تسعى الكلية دائمًا الى توفير مصادر مختللة للتعلم الاا
وقد نتمت الكلية دخول الطالب قـاعتى األنترنـت بـالمبنيين الشـمالى و الجنـوبى لتصـلح المواقـع المختللـة للحصـول علـى مـا 

بعــد مــن الســاعة التاســعة صــباحًا حتــى الســاعة الثانيــة )يلــزم مــن معلومــات دراســية بالمجــان خــالل ســاعات العمــل الرســمية 
 .و ال  لطالب مرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا( التهر

لنجاح تطبيق نتام الساعات المعتمـدة و الـاى يتـيح للطالـب حريـة اختيـار المقـررات الدراسـية التـى تتلـق مـع ميولـه 
التـدريس بالكليـة بهـدف  العلمية و قدراته الشخصية فكان البد أن يتوافر نتام اإلرشاد األكاديمي يقوم به السادة أعضاء هيئة

يبــدأ نتــام . معاونــة الطالــب فــى الوصــول إلــى االختيــارات المثلــى للمقــررات الدراســية و التخصصــات الرئيســية التــى تالئمــه
اإلرشاد األكاديمى بترشيح األقسـام للمرشـدين األكـاديميين الـراغبين فـى ممارسـة هـاا اإلرشـاد حيـث يـتم توزيـع الطـالب علـيهم 

اى يقره مجلس الكلية حيث يسلم لكل مرشد قائمة بأسماء الطالب المقرر أشرافه علـيهم، علـى أن يقـوم السـادة طبقًا للنتام ال
بحيــث تــتم عمليــة اإلرشــاد فــى الموعــد المناســب ( الســاعات المكتبيــة)المرشــدون األكــاديميون بتحديــد أوقــات اســتقبال الطــالب 
ية اإلجبارية و االختيارية و كال  لمناقشة أى مشـكالت يـود الطالـب لعمليات التسجيل و الحاف و اإلضافة للمقررات الدراس

استشارة مرشده األكاديمي لحلها ، و يوزع دليل للطالب عند االلتحاق بالكلية وبه جميع مسيوليات و واجبـات و دور المرشـد 
 . لمقابلة و مقابالت المتابعةاألكاديمي و كال  مسيوليات وواجبات و دور الطالب قبل ريية المرشد األكاديمي و أثناء ا
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 مردود السياسات المتبعة في حل المشكالت 3/2/2
والتابعــة ( شــعبة 79)تعتمــد الكليــة اعتمــادا ملحوتــا علــى المــوارد الااتيــة ومســاهمة الوحــدات اات الطــابع الخــا  

غـــرب )رب الزراعيـــة بشوشـــة لمركـــز الخدمـــة العامـــة لدنتـــاج والدراســـات الزراعيـــة بالكليـــة ، وكـــال  مركـــز البحـــوث و التجـــا
فــى تحســين البنيــة االساســية والدراســة العمليــة الــاى يســاهم فــى رفــع الكلــاءة التعليميــة وتحســين المنــاخ العلمــى، وقــد ( سـمالوط

ساعد نتام االرشاد األكاديمي الطالب فى اختيار التخص  الرئيسى و التخطيط لترتيب المقررات و مواعيـدها، كمـا سـاعد 
دف المهنــى و كــال  األنشــطة التــى تــيدى بالطالــب لالعتمــاد علــى نلســه ، و الكليــة تتلقــى المعلومــات مــن فــى التخطــيط للهــ

 .   المرشدين األكاديميين و الطالب لتطوير األداء و رسم السياسات
ف فـى اما بالنسبة لتوفير الكتاب الجامعى للمستويين االول والثانى يعتبر مرضيا، اال أن هنا  قلة إقبال عن التـألي

ومازالت الكلية بصدد . مقررات المستوى الثالث والرابع لقلة عدد الطالب فى المقررات نتيجة لتطبيق نتام الساعات المعتمدة
مناقشـة تاهرة ضعف حضور الطالب حيث يتم تتناول ال  بشكل علمي ومنهجي للوقـوف علـى األسـباب الحقيقيـة للمشـكلة 

 .التخاا اإلجراءات الالزمة لمواجهتها
 برامج التدريب الميداني للطالب 3/3
 برامج التدريب الميداني 3/3/1

يوجد برنامجين لتدريب الطالب، البرنامت االول بين المستوى الثاني والثالث والبرنامت الثانى  بـين المسـتوى الثالـث 
عامــًا داخــل األقســام العلميــة  ســاعة معتمــدة علــى األقــل تــدريبًا صــيلاً  91ويــيدى الطــالب الــاين أتمــوا بنجــاح دراســة . والرابــع

 29ســاعات يوميــًا، كمــا يــيدى الطــالب الــاين أتمــوا بنجــاح دراســة  1المختللــة بالكليــة لمــدة أربعــة أســابيع علــى األقــل بواقــع 
سـاعات يوميـًا فـى  1أسـابيع علـى األقـل بواقـع  9ساعة معتمدة على األقل تدريبًا ميدانيًا متخصصًا خالل فترة الصيف لمدة 

إلنتاج و مراكز الخدمات الزراعية و المصانع و الميسسات الزراعيـة وفقـًا لمقترحـات األقسـام العلميـة المتخصصـة و مراكز ا
ـــــن  ـــــق ومعل ـــــداني معتمـــــد وموث ـــــدريب المي ـــــامت الت ـــــة ، وبرن ـــــس الكلي ـــــة مجل ـــــم )بعـــــد موافق ـــــة رق ـــــس كلي ـــــاريخ  9جلســـــة مجل بت

جــــات اللعليــــة فــــي التخصصــــات المختللــــة وتحقيــــق تــــم تصــــميمه وتوصــــيله لمواجهــــة االحتيا( 9/70مرفــــق  -72/7/9070
 بحصــول الطالــب علــى درجــة للتــدريب بنــاء علــى  9079/9079عــام فــي و تميــز تــدريب . المخرجــات التعليميــة المســتهدفة

 . ترسل لجهة التدريب الخارجية فى سرية تامة  لزيادة فاعلية التدريب( 1/70مرفق)استمارة مصممة لتقييم أداء المتدربين 
آليات معتمدة لتقويم نتائت التدريب مع حر  الميسسة على مشاركة األطراف المجتمعية فـى بـرامت التـدريب  توجد

وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم / الميدانى للطالب، حيث تم عمل تقرير عن التـدريب الصـيلى فـى الميـزان أعـده األسـتاا الـدكتور
وقد أتهـر  9/1/9070-70/1فى اللترة من  9070ث خالل صيف والطالب لتقييم التدريب الصيلى لطالب المستوى الثال

هــاا التقريــر أن المراكــز البحثيــة قــد أحتلــت الرغبــة األولــى لــدى الطــالب فــى مختلــف البــرامت المتخصصــة ويرجــع الــ  إلــى 
مراكـز البحثيـة انتتام العمل فى المراكز البحثية و المعاملة الجيدة للطـالب و رغبـة كثيـر مـن الطـالب االنضـمام إلـى اسـرة ال

بعد تخرجهم باإلضافة للوقوف على كـل مـا هـو جديـد فـى البحـث العلمـى و المشـاركة فـى التجـارب البحثيـة التـى تجـرى فيهـا 
كمــا تقــوم جهــة التــدريب بتقيــيم الطالــب عــالوة علــى تقيــيم عضــو هيئــة التــدريس ( 1/70مرفــق)ويقــوم الطالــب بتقيــيم التــدريب 
 .المشرف على تدريب الطالب

عتمـــاد التـــدريب الصـــيلي لطـــالب المســـتوو الثـــاني باالقســـام العلميـــة بالكليـــة و تـــدريب طـــالب المســـتوو الثالـــث تـــم ا
المنقولون الي المسـتوو الرابـع بمراكـز االنتـاج و الخـدمات و المصـانع و الميسسـات الزراعيـة و الموافقـة علـي تقيـيم التـدريب 

بعــد تقــديم  MISدرجــة عملــي و تســجل كمــادة ممتــدة علــي نتــام الـــ  90بــدرجات ، ويقــيم هــاا التــدريب لكــال  المســتويين بـــ 
موافقــة مجلــس الكليــة )درجــة ( 700)الطالــب للبحــث و يكــون المجمــوع النهــائي فــي المســتوو الرابــع لمــادة التــدريب الميــداني 

 (. 2/70)79/7/9079بتاريخ ( 7)بجلسته رقم 
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 ILOsكلية و الت تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة تم اعتماد خطط التدريب الميداني للبرامت المختللة بال
 .70/79/9079بتاريخ ( 79)موافقة مجلس الكلية بجلسته رقم )للطالب الناجحون في المستوو الثالث 

 تقويم الطالب 3/4
 أساليب تقويم الطالب 3/4/1

س المعارف والمهارات المختللة تطبق الكلية طرق مختللة لتقويم الطالب، فقد تم تصميم االمتحانات بالكلية لقيا
االمتحان ( ج)االمتحان العملى ( ب)اإلمتحان الشلوى ( أ)بمستوياتها المختللة لدى الطالب مع تنوع أساليب التقويم بين 

عالن أساليب (. من خالل تحديد أجزاء من المقررات للتعلم الااتى)التحريرى عالوة على األوراق البحثية  كما تم توثيق وا 
كما تم تطوير االختبارات . يم المتبعة بالميسسة وتنوعها وتوافقها مع محتوو المقرر ومع المخرجات التعليمية المستهدفةالتقو 

أنواع من األسئلة على األقل في الورقة  9التحريرية بحيث ال تعتمد على الحلت فقط بل تنوعت األسئلة حيث تجمع بين 
بشرط أن تتوافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة والتي تحقق ( انيةمرفق مواصلات الورقة اإلمتح)اإلمتحانية 

مخرجات التعلم المستهدفة وبالتالي انتقلنا من طرق تقييم تقيس الحلت و التلقين فقط الى تقييم يقيس مخرجات تعليمية 
 .79/7/9079، وتم اعتماد استراتيجية التقويم بمجلس الكلية  بتاريخ .محددة

الكلية التقويم الدورو ألداء الطالب باإلضافة إلى التقويم النهائي وهنا  تنوع في أساليب تقويم الطالب وتستخدم 
لقياس المخرجات التعليمية المستهدفة من خالل امتحانات منتصف اللصل الدراسي واالختبارات الدورية ومالحتة المهارات 

واالختبار التحريرو ( درجات 70)واالمتحان الشلوو ( درجة 90)واالمتحانات العملية واألنشطة اللصلية ( درجات 70)
 . مع وجود مرونة في تغيير نسب توزيع درجات األنشطة اللصلية طبقا لطبيعة المقرر( درجة 90)النهائي 

على توزيع درجات مادة التدريب الميدانى على  1/77/9070بتاريخ ( 77)كما وافق مجلس الكلية بجلسته رقم 
 700درجات ليمتحان الشلوى النهائى ليصبح المجموع  70درجة أعمال فصلية،  90درجة عملى،  90: لى النحو التا

 ( 70/70مرفق.)درجة ، علمًا بأن تسجيل هاه المادة يكون للمستوى الرابع خالل اللصل الدراسى الثانى
ته للمعايير االكاديمية ويضمن ُاستحدث نتام لتقييم االمتحان النترى لكل مقررات أقسام الكلية من حيث مطابق

وقد أعتمد هاا النتام من مجلس ( 77/70مرفق)عدالة تقويم الطالب بتقييم جودة ودقة التصحيح وشكل ورقة االمتحان 
فصول دراسية ويتم تقييم كل امتحان بدرجة من   9وتم تطبيقه على مدار(. 79/70مرفق) 72/7/9070الكلية بتاريخ 

 .فى نهاية كل فصل دراسى ويسلم لمنسق المقرر 700
وتوثق نتائت االمتحانات . يتم اإلعالن عن نتائت االمتحانات بعد أسبوعين من نهاية االمتحانات لجميع المستويات

وتحلت منها نسخ في شئون الطالب ومكتب وكيل الكلية لشئون التعليم ( أقرا  مدمجة)وتحلت في صورة ورقية والكترونية 
فلى حالة االمتحانات اللصلية تعلن النتائت باألقسام العلمية . الطالب بنتائت التقويم طبقًا لنوع التقييمويتم إعالم . و الطالب

 .وفي حالة االمتحان التحريرو تعلن النتائت على موقع الكلية االلكتروني برقم سرى لكل طالب
وترسل النتائت عقب كل فصل دراسى ويتم تحليل نتائت تقويم الطالب للمقررات فى المستويات الدراسية المختللة 

وتتم االستلادة من نتائت تقويم الطالب في اتخاا القرارات ( منسقى المقررات)لريساء االقسام واعضاء هيئة التدريس 
واالجراءات التصحيحية ويتهر هاا فى تقارير المقررات و ملف المقرر مما يساعد منسق المقرر على اعداد خطة 

 . ى تطوير المقرر الدراسىالتحسين مما ييدى ال
توجد بالكلية آلية معتمدة وملعلة للتعامل مع تتلمات الطالب من نتائت االمتحانات حيث يقوم الطالب بتقديم 

 70)يوم من إعالن النتائت بعد تجميع  79وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب خالل / االلتماسات للسيد األستاا الدكتور 
الدرجات على كل الرسوم الخاصة بال ، حيث يرسل بدوره االلتماسات مرفقة بخطاب يليد ( ى الواحدجنيه للمقرر الدراس

باتخاا الالزم نحو إعادة رصد أوراق اإلجابة لكنتروالت المعنية وبالتالي تقوم الكنتروالت بعقد لجان إلعادة الرصد والرد علي 
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ويقوم وكيل الكلية لشئون الطالب بإعداد تقرير . ها علي الطالبااللتماسات خالل أسبوع حتى يتسنى لوكيل الكلية إعالن
 .عام عن نتائت االمتحانات يعرض على لجنة شئون الطالب ثم مجلس الكلية

تم اعتماد اآللية الجديدة للنتر في االلتماسات المقدمة من الطالب لمراجعة رصد درجاتهم و التي وافق عليها 
و مرفق صورة من خطاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتاريخ  99/79/9079مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 

 (79/70مرفق.) 79/7/9079
 اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم 3/5
 :المكتبة 3/5/1

طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم )يوجد بالكلية مكتبة تتناسب مساحتها مع أعداد الطالب 
والمكتبة يتوفر بها التجهيزات المناسبة لطبيعة نشاطها حيث يوجد بها حاسب آلى مزود ببيانات جميع الكتب و  (.واالعتماد

تتصف إدارة المكتبة بالكلاءة في تنتيم (. التصوير بأسعار مناسبة)الدوريات الموجودة بالمكتبة لسرعة الوصول للكتاب 
إلتاحتها أطول فترة ممكنة للمستليدين من المكتبة كما تم تطبيق نتام العمل مع االلتزام التام بمواعيد العمل الرسمية 

 .االستعارة بشكل منتم سواء للطلبة أو الباحثين
كما تحر  الكلية على تحديث الكتب بالمكتبة كل سنة طبقا آللية معتمدة ويقوم أعضاء هيئة التدريس من 

ويد باختيار احدث الكتب حتى يتسنى شرائها بعد العرض على أعضاء لجنة المكتبات باألقسام العلمية بإعداد خطة التز 
 (79/70مرفق )كما يوجد سجالت كاملة للمترددين على المكتبة . لجنة المكتبات

تم توزيع البريد االلكتروني لجميع اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم من خالل اعضاء لجنة المكتبات و ال  
 passwordل يتاح لطالب الكلية بالتواصل مع مكتبة الطالب باستخدام كلمة المرور لتلعيل استخدامها الكترونيا و بالمث

 .MISلكل طالبا و التي توجد علي نتام الـ 
 قاعات الدراسة والمعامل  5/2/ 3

تتناسب قاعات المحاضرات والمعامل مع أعداد الطالب والجداول الدراسية خاصة بعد زيادة عدد المقررات في 
. وأيضا بعد تقسيم أعداد الطالب بما يالئم مساحات القاعات والمعامل( 9009الئحة الساعات المعتمدة )دة الالئحة الجدي

كما تم إنشاء وتلعيل وحدة للتعلم االلكتروني ملحق بها مكتب الدعم اللنى الاى يقوم بالربط بين الكلية و مركز التطوير فى 
لطالب  CDL( انترنت)لحاسب اآللى و متصلة بشبكة المعلومات الدولية قاعة مزودة بأجهزة ل 9الجامعة ويوجد ايضا عدد 

 .مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
ويتوفر في قاعـات الدراسـة والمعامـل اإلضـاءة والتهويـة المناسـبة ووسـائل اإليضـاح حيـث تـم تزويـد معتـم القاعـات 

هـاز كمبيــوتر وداتـا شــو وبعـض القاعــات والمعامــل وج Overhead projectorميكروفــون وسـماعات و  التدريسـية بجهــاز
 .تحتاج للتجهيز لاا يتم تزويدها بهاه األجهزة أثناء المحاضرة 

لرفـع كلـاءة الخـدمات التعليميـة ( مركـز التـدريب والتأهيـل الـوتيلى)وتقوم الكلية بتنليا خطـة لتـدريب فنيـين المعامـل 
ت إدارة الكليـة مـن األقسـام العلميـة تحديـد احتياجاتهـا مـن فنـي المعامـل وطلبـ. للتغلب على مشكلة كلاية وكلاءة فنى المعامل

 .وخاطبت الكلية الجامعة لتوفير االعداد والتخصصات المطلوبة من أوائل الخريجين

كما تتوفر بالكلية معينات التعلـيم والـتعلم الالزمـة إلكسـاب الطالـب المهـارات المهنيـة المسـتهدفة حيـث توجـد محطـة 
تضـم وحـدات فـى مجـاالت )والمزرعة التعليمية للطـالب بحـرم الجامعـة ( غرب سمالوط)لبحوث الزراعية بشوشة التجارب و ا

تضـم )مع زيادة الحقول التعليميـة بـدعم المراكـز والوحـدات اات الطـابع الخـا  ( علمية مختللة فى اإلنتاج الحيوانى والنباتى
 (. نيع الغاائىوحدات إنتاجية متعددة خاصة باإلنتاج الحيوانى والتص
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واعتبارا من اللصل الدراسي الثـاني للعـام الجـامعي  خصصـت إدارة الكليـة يـوم السـبت لممارسـة االنشـطة الطالبيـة 
وتنتيم الرحالت العلمية والترفيهية وزيارة مزارع الكلية لدعم المهارات العملية للطالب وتنشـيط الـتعلم الـااتى نتـرا ألن أمـاكن 

 .  ايضا فى هاا اليوم النشاط الطالبى متاحة 
 (15/11مرفق رقم)الجدول التالى يوضح عدد القاعات والفصول باألقسام العلمية المختلفة 

 المعايير القياسية الوضع الحالي للطالب العنصر
المساحة المخصصة لكل طالب 

 داخل قاعة المحاضرات 
م 0.5

2
م0.5 تقريبا لكل طالب فى كال القاعات والفصول 

2 

المخصصة لكل طالب المساحة 
 داخل المعامل

م3تتراوح المساحة المخصصة لكل طالب ما بين 
2
 

م 4.7و ( بقسم الكيمياء)
2
 .فى بقية األقسام  

م 6
2

 
 طالب كحد أقصى 31

 سبورة لكل قاعة بمساحة سبورة لكل قاعة تدريسية ولكل معمل سبورات بيضاء
0.5  ×2 

يجب أن تكون التهوية جيدة حسب   يوجد مراوح سقف بكل قاعة أو معمل التهوية 
المواصفات العالمية المعتمدة من هيئة 

 الدفاع المدني
بكل قاعة وفصل دراسي ومعامل الكمبيوتر يوجد  الوسائل السمعية والبصرية 

 :اآلتى
 جهاز كمبيوتر .0
  Data Showجهاز  .2
سماعات لضمان وضوح الصوت بالقاعات  .3

 الكبيرة فقط
 شاشات عرض متنقلة  .4

 

يجب أن تكون متوفرة بجميع القاعات  متوفرة بمعامل الكمبيوتر فقط اإلنترنتخدمة 
 التدريسية

 يجب توافر مخارج طوارئ مخرج للطوارئ 2يتوفر في كل قاعة ومعمل عدد  مخارج الطوارئ
 طفاية يدوية لكل دور طفاية يدوية لكل دور معدات مكافحة الحريق 

 ضلفتين متحركتين الكبيرة فقط مطابقة في المعامل والقاعات األبواب
يوجد بكل قاعة وفصل ومعمل جهاز إنذار ضد  نظام األمان 

 الحريق 
توفير شبكة إنذار لجميع غرف المبنى 

 وإطفاء ذاتي
توافر خريطة داخل وخارج كل قاعة  متوفرة الخرائط اإلرشادية 

ومختلف أماكن المبنى توضح مداخل 
 ومخارج الطوارئ

تــم تجهيــز المعمــل المركــزو بالكليــة و الــاو يضــم عــدد مــن الالجهــزة  9079/9079ام الجــامعي إعتبــارًا مــن العــ
العلميـــة الحديثـــة و التـــي تخـــدم الطـــالب لمعرفـــة مـــا يـــتم اســـتخدامه فـــي مجـــاالت التحلـــيالت و القياســـات المطلوبـــة للبحـــوث 

 (.  79/70مرفق)العمل به  االكاديمية و التطبيقية و تم تشكيل مجلس إدارة لهاا المعمل و ليشرف و يدير
 رضا الطالب 3/6
 قياس وتقييم رضا الطالب  6/1/ 3

يــتم استقصــاء لقيــاس رضــاء الطــالب فــي مجــاالت مختللــة منهــا سياســات القبــول والتحويــل بالكليــة وخــدمات الــدعم 
وكـال  قيــاس مــدو وعــي الطالبـي والتســهيالت المتاحــة لعمليـات التعلــيم والــتعلم وكــال  تسـهيالت ممارســة االنشــطة الطالبيــة 

 . الطالب بملاهيم الجودة

 : وعمال على زيادة رضا الطالب تم اتخاا ما يأتى

إدراج فاصــل ثالثـــة ايــام بـــين االمتحانــات العمليـــة والشــلوية واالمتحـــان النتــرى فـــى اجنــدة كـــل فصــل دراســـى وتـــم  -7
 . اعالنها للطالب

 .تم تمكين الطالب من استعارة الكتب من المكتبة -9
 . رات المياه فى األقسام المختللةتحسين دو  -9
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سهولة اختيار الطالب للبرامت الدراسية حيث تنتم الالئحة الداخلية للكليـة ضـرورة تسـجيل الطـالب ثالثـة مقـررات  -9
 .لثالث برامت مختللة

 . صباحا 1.00تعديل بدء اليوم الدراسى ليبدأ من الساعة  -9
 . حية بدال من اللترة المسائيةوضع المقررات اات الطبيعة الحقلية فى اللترة الصبا -9
 إجابات االمتحانات فى كنتروالت األقسام و كال  بنو  أسئلة ألغلب المقررات. 

 -:نقاط القوة 
توافر إستراتيجية موثقة للتعليم والتعلم يتم تحديثها دوريا تتلق مع رسالتها وأهدافها ومتسقة مع المعايير األكاديمية  -7

 .ة  المرجعية  التي تتبناها الكلي
 .توافر كادر تعليمي متميز ومتدرب على طرق التعليم والتعلم والتقييم المختللة  -9
تعمل الكلية على توفير أساليب التعليم والتعلم المختللة للطالب ومصادر التعليم الااتي التي تتالءم مع أنماط  -9

 .المتعلمين 
 .تسعى الكلية لتنمية الموارد الااتية واالستخدام األمثل للموارد -9
  واإلقالل من أسئلة المقال MCQتقوم الكلية بتقويم الطالب بعدالة وموضوعية مع استخدام أسئلة  -9
 .تهتم الكلية بوجود آليات لتوثيق نتائت االمتحانات -9
 .قاعة المحاضرات واللصول الدراسية والمعامل مالئمة للعملية التعليمية  -1
 .الطالب تتناسب قاعات المحاضرات واللصول الدراسية مع أعداد -1
 .ارتلاع نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب -2
 ..تدريبية ومشاريع وعملية وشلهية تحريرية بين تنوع أساليب  تقويم الطالب ما -70
 .توجد مواصلات معتمدة للورقة االمتحانية -77
 .توجد ضوابط موثقة للعمل بالكنتروالت تضمن عدالة التصحيح، ودقة رصد الدرجات  -79
 لة للتدريب الميدانيتوافر فر   مقبو -79

- :الضغفنقاط 
 .عدم وجود آلية لدعم فاعلية التدريب الميداني للطالب .7
 .ضعف الموارد الااتية المتاحة .9
ال يوجد تقييم لخدمات المكتبة من خالل مراجعة وتحليل نسب المستليدين من هاه الخدمات سنويا من طالب  .9

 .وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 .اإللكترونيةقلة عدد المقررات  .9
 .فى إعداد وصياغة استراتيجيات التعليم والتعلم( المستليدين)عدم مشاركة األطراف المعنية  .9
 .والعملية الشلهية لالمتحانات موضوعي نتام وجود عدم .9
 .ضعف االستلادة من تحليل نتائت تقويم الطالب فى البرامت التعليمية، واستراتيجيات التعليم والتعلم .1
 ل بالمكتبة ، وعدم وجود فترة مسائية قلة ساعات العم .1
 .عدم وجود برامت لتدريب أمناء المعامل على استخدام وصيانة األجهزة  .2

 ..وجود فجوة بين برامت التدريب فى الكليات، ومتطلبات سوق العمل .70
 ..محدودية دعم الكتاب الجامعى .77
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 : أعضاء هيئة التدريس -4
 : ونةالهيئة المعا/ كفاية أعضاء هيئة التدريس 4/1
    : أعضاء هيئة التدريس 4/1/1

 :التوزيع اإلجمالى للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على األقسام العلمية -
معيدا و مدرسا  97و عدد ( أستااا 799بينهم )عضو هيئة تدريس  719بالكلية اثنا عشر قسما علميا تضم  -

 911منهم )طالبا  7099( م9079/9079)لعام الجامعى  مساعدا، و بلغ عدد طالب مرحلة البكالوريوس هاا ا
 .(اكور 999إناث و 

نسبة أعضاء الهيئة بينما  = (1035 :183) ( 9.1:7) وبحساب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب -
 (17 :1)   =  (1035 :61) المعاونة إلى الطالب 

يشـار  فـى تدريسـها تـم دراسـة توزيـع أعضـاء  مدى مالئمة التخص  العلمي لعضـو هيئـة التـدريس للمقـررات التـى -
وقـد وجــد أن هنــا  أعــداد كافيـة جــدًا للتــدريس فــي  هيئـة التــدريس و معــاونيهم علـى التخصصــات اللرعيــة باألقســام

البــرامت الثمانيــة الجديــدة والقيــام بالبحــث العلمــي ويتأكــد مجلــس القســم مــن مالئمــة التخصــ  العلمــي لعضــو هيئــة 
 .التي يشار  في تدريسها اعتمادا على تخصصاتهمالتدريس مع المقررات 

لتي يشاركون بها تدريس ا ل ا السادة أعضاء هيئة  الدراسية مع مؤهالت  الجداول   :مراجعة 
القـائم  بالتـدريس  -(9)مسـمي المقـرر  ( 9)كـود المقـرر  (7)وتتضـمن ( مرفـق صـورة األسـتمارة) تم تصميم استمارة أستبيان

تخصــ  عضــو هيئــة التــدريس مــع المقــرارت الدراســية التــي يقــوم بتدريســها مــن واقــع مــدو مطابقــة  (9)تخصصــه  -(9)
الجداول الدراسية وقد تم توزيعها مع خطاب مرفق ومعتمد من عميـد الكليـة ومـدير وحـدة توكيـد الجـودة علـي األقسـام المعنيـة 

لقســم ثــم تــم جمــع البيانــات وتحليلهــا بالكليــة لــتمي بمعرفــة رئــيس القســم المخــت  وأعضــاء هيئــة التــدريس وتعتمــد مــن رئــيس ا
 التي رت ا المقر مع التدريس هيئة بعضو العلمي التخص  يتالءم.وأعداد أحصائية بال  ودراستها لمعالجة أوجه الضعف

 تدريسها في يشار 
 يوجد بالمؤسسة مخطط للتعامل مع الفائض ألعضاء هيئة التدريس

 : دريس بالنسبة للطالبآلية للتعامل مع الزيادة في أعضاء هيئة الت -
تهتم هاه الوثيقة بوضع أطار عمل يضمن تحقيق مبدأ العدالة في توزيع المهام وأعباء العمل بين أعضاء هيئة التدريس 

 -:ومعاونيهم تضم اإلجراءات والسياسات التي ستتبعها الكلية ما يلي
التهم ومهارتهم وقدراتهم واستعدادهم تقسيم العمل بين كل مستويات المريوسين بشكل عادل وبما ينسجم مع ميه .7

  .وخبراتهم
 .توزيع أعباء اإلشراف والمهام األكاديمية والعلمية واإلدارية علي أعضاء هيئة التدريس بالتساوو والشلافية والعدالة .9
التعرف علي األعمال والمهام التي تسند لعضو هيئة التدريس وللموتف وتحديد أوجه القصور في أدائه مع  .9

 للحصول علي جرعة التدريب المناسبة توجيهه
 تحليز وشحا نشاط  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحقيق أهداف التطوير بالكلية .9
 .توفير بيئة العمل المالئمة لتمكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيعهم  من إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم .9
  .وتحديد األدوار وانسياب العملالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس لضمان تكامل الجهود  .9
تحديد واضح للسلطات والمسئوليات ومعرفة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمهام التي تم تكليلهم بها إلمكانية  .1

ضافة ما يمكنها من إجراءات أخرو  المتابعة والتقييم والتوجيه وستعمل الكلية علي مراجعة هاه اآلليات دوريا وا 
 .ة والمساواة بين هيئة التدريس والهيئة المعاونة الكليةتلزم لتحقيق العدال
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 آلية التعامل مع الزيادة 
تقوم الكلية مع بداية كل عام دراسي بإعداد خطة سنوية لكل األعمال التي من المتوقع أدائها وتعلن علي الموقع الخا  

عضو هيئة تدريس بأعداد تقرير كل فصل بكل عضو هيئة تدريس بموقع كلية الزراعة ثم علي موقع الجامعة ويقوم كل 
دراسي  يقدم الي مجلس القسم ويتم مناقشة كل هاه التقارير في مجلس القسم عن طريق لجنة مخصصة لال  بالقسم 
المخت  ويعد تقرير شامل للتقييم ويرفع الي مجلس الكلية ثم الي مجلس الجامعة  وتتمثل األعمال التي يقوم كل عضو 

 :لية بالمشاركة فيهاهيئة تدريس بالك
 العليا والدارسات البكالوريوس لبرنامت التعليمية العملية •
 واالمتحانات الكنترول أعمال في المشاركة •
 العلمية الرسائل على اإلشراف •
 ونشرها األبحاث إعداد •
 الطالب وتقييم ومتابعة إرشاد •
 عمل وورا وندوات ميتمرات •
 األرشادية القوافل •
 السنوو الكلية ميتمر •
 المختللة اللجان وعضوية اإلدارية عمالاأل •
 مركز التأهيل الوتيلي •
 التخطيط األستراتيجي •
 توصيف البرامت والمقررات •

على سبيل المثال مادة صحة الحيوان )وفي حالة العجز في أعضاء هيئة التدريس في تخص  معين في أحد األقسام 
  -أعضاء هسئة التدريس من كلية طب بيطرو جامعة المنيا حيث يقوم القسم المعنى بانتداب بعض ( بقسم انتاج الحيواني

 .قامت الكلية بوضع خطة لتعيين المعيدين وتسجيلهم في التخصصات الناقصة لعالج هاا النق 
 :أعضاء الهيئة المعاونة 4/1/2

 9 –9عضوا وتختلف نسبة األعضاء داخل كل قسم علمي من  97يبلغ عدد معاوني أعضاء هيئة التدريس  -
  7: 71ء وتصل نسبة أعضاء الهيئة المعاونة الى الطالب أعضا

 .تتلق نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب مع احتياجات الخطة التعليمية -
 اللائض في عدد أعضاء الهيئة المعاونة/ تم تحديد العجز

هاا العجز تقوم ولعالج   وجود تباين في اعضاء الهيئة المعاونة وعجز في بعض األقسام 7ويتضح من جدول 
الكلية بتعيين المعيدين طبقا لالحتياجات اللعلية وتعطى األولوية ليقسام التي بها عجز وفقًا للعبء التدريسي و عدد 

 .9072/9090الي  9079/  9079ممثلة في الخطة الخمسية  أعضاء هيئة التدريس
 .عاونةالعجز في أعضاء الهيئة الم/ اإلجراءات المتخاة للتعامل مع اللائض -

 الفائض في أعضاء الهيئة المعاونة/ألية موثقة للتعامل مع العجز
 األعبـاء فـي االعتبـار األخـا مـع التـدريس هيئـة أعضـاء فـي العجـز نسـبة مـع للتعامـل آليـة وضـع عـن رسـة ا د عمـل تـم

 صـحة) ثـلم التخصصـات بعـض فـي التـدريس هيئـة أعضـاء معـدالت فـي نقـ  وجـود واتضـح التعليميـة للبـرامت التدريسـية
 الطب كليات مع بالتعاون األنتداب سياسية بتطبيق العجز هاا علي التغلب تم وقد الحيواني األنتاج بقسم (والدواجن الحيوان
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 المعيـدين عـدد لزيـادة خماسـية خطـة بوضـع المعيـدين عـدد لزيـادة االجـراءات اتخـاا تـم  أيضـا  (المنيـا جامعـة) البيطـرو
  سنويا المعينين
 :أعضاء هيئة التدريس انتداباتجدول 

الجامعة 

 المضيفة

 الكلية

 المضيفة

اسماء اعضاء هيئة  المقررات المرحلة التخصص

 المنتدبين التدريس

عادل عبد هللا عبد ./ د.ا تقيم مواد العلف الدراسات العليا انتاج حيواني الزراعة طنطاجامعة 

 الغني

سيولوجيا الهضم و ف الدراسات العليا انتاج حيواني الزراعة طنطاجامعة 

 التمثيل الغذائي

 اكرم زين العابدين ./ د.ا

جامعة بني 

 سويف

اساسيات الصناعات  البكالوريوس الصناعات الغذائية الزراعة

 الغذائية 

 محمد نجيب قناوي./ د.ا

جامعة بني 

 سويف

 نمصطفي علي حس./ د.ا يداجنالحيواني و النتاج اال البكالوريوس انتاج حيواني  الزراعة

جامعة بني 

 سويف

عادل محمود محمد ./ د.ا الفيروسات البكالوريوس الميكروبيولوجي علوم

 حماد

 حسن محمد حسن./ د.ا حيوان زراعي البكالوريوس وقاية نبات الزراعة بني سويف

 محمد سمير فؤاد ./ د.ا حشرات اقتصادية  البكالوريوس وقاية نبات  الزراعة جامعة اسوان 

التربية   جامعة المنيا

 النوعية 

حسين عبد الجليل ./ د.ا صناعات غذائية للفرقة  البكالوريوس الصناعات الغذائية

 عبد العال

البكالوريوس  لوراثةا العلوم  جامعة المنيا 

 4م

عبد التواب محمد ./ د.ا وراثة سيتولوجية

 عطا

السياحة و  جامعة المنيا 

 الفنادق 

 سوزان سعد لطيف./ د.ا ناعات غذائية للفرقة ص البكالوريوس الصناعات الغذائية

 جامعة االزهر

 فرع اسيوط

كيمياء حيوية متقدمة مقرر  الدراسات العليا الكيمياء  الزراعة

كيمياء مقرر  251

 247 فسيولوجية

جمال فخري عبد ./ د.ا

 النعيم

 الهيئة المعاونة –تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  5/2
 ة التدريبخط 1/  2/  5

حددت االحتياجات التدريبية بمجتمع الكلية عن طريق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا وقامـت الكليـة 
بتحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــة المعاونـــة وتـــم حصـــر عـــدد الـــدورات التـــى تـــم تنليـــاها بالكليـــة 

األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس خالل اللتـرة للقيادات التدريبية وريساء 
ويبلغ عدد الدورات التي حضرها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أربعون دورة وبلغ اجمالى أعضاء   9079 – 9009من 

عضـو بمعـدالت تراوحـت مـن  999حضـرها  -رب متد7911هيئة التدريس ومعاونيهم اللاين حضروا دورات تنمية القدرات  
اجباريـا للتعيـين فـي الوتـائف بـدءا مـن مـدرس  –دوره وتستغرق كل دورة ثالثـة أيـام ويعتبـر حضـور هـاه الـدورات  90  - 9

حصراسماء هاه الدورات التي عقدت وعدد الحضور مـن اعضـاء هيئـة التـدريس  9و  9مساعد حتى استاا ويوضح الجدول 
 ومعاونيهم

 م2012 – 2004اجمالي دورات تنمية قدرات  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة من : (4)ل جدو
 عدد المتدربين العدد الكلي الفئة

 لعدد المتدربين % 

 
 متوسط عدد الدورات لكل متدرب

 6 0.6 243 050 أستاذ

 2.6 5.0 012 21 أستاذ مساعد

 2.4 6.4 96 05 مدرس

 3.9 5.5 054 28 مدرس مساعد

 09.8 37.8 793 20 معيد

   0388 235 اإلجمالي
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 بالجامعة   ICTPكما حضر عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحضور دورات 
 :م2015إلى  2014بيان بعدد الدورات التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

أستاذ  أستاذ اسم الدورة

 مساعد

مدرس  مدرس

 مساعد 

 االجمالى معيد

  6R1العلمى النشر

 L1التخطيط االستراتيجى 

  6T2نظام الساعات المعتمدة 

 6L3الجوانب القانونية والمالية بالجامعات 

  6R4اخالقيات البحث العلمى 

 2C2العرض الفعال

 6T4معايير اجودة فى العملية التدريسية

  6R2ادارة الفريق البحثى

  C1مهارات االتصال فى انماط التعليم

  6L4الجتماعاتادارة الوقت وا

  6L2االدارة الجامعية

  6T3نظم االمتحانات وتقويم الطالب 
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 -

 -
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9 

1 

0 

4 

6 

1 

7 

9 

01 

1 

4 

0 

 70 1 30 7 44 3 االجمالى 

    :ييم التدريبتنفيذ وتق 5/2/2
ويتم بعد كل دوره تدريبية تقييم عن طريق عمل استبيانات تتضمن استيضاح أهمية الدورة التدريبية ودورها فى تحسين 
االداء التدريسي والبحثي ومدى مالئمة مدة الدورة ونوعية وشمولية الدورة وكلاءة القائمين على التدريب وقد انعكي مردود 

 على األعضاء فيالتدريب بهاه الدورات 
 .تطوير أجزاء من المقررات التي يقومون بتدريسها من ناحية استخدام الوسائل التعليمية الحديثة -7
 نشر ثقافة الجودة بسن مجتمع الكلية -9
 اكتساب العديد من أعضاء هيئة التدريس مهارة العمل كمراجعين داخليين للجودة وتقييم األداء -9
 اء هيئة التدريس والهيئة المعاونةتقييم أداء ورضا أعض 5/3
 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 5/3/1

 استحدثت هذه التقييمات عن طريق ربط الحافز بمستوى األداء كما يتضح مما يلي
 ربط الحوافز بمستويات األداء ألعضاء هيئة التدريس

الحوافز باإلنتاج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتضم  تهتم هاه الوثيقة بوضع أطار عمل يضمن تحقيق مبدأ ربط
 -:اإلجراءات والسياسات التي ستتبعها الكلية ما يلي

أن تكون المتابعة واإلشراف هما وسيلة لتحديد معايير للثواب والعقاب وربط الحوافز باإلنتاج وأداه لدصالح  .7
 .والتطوير

البشرية في الكلية لتحليز الخامل وترقية الكفء مما يسهل عملية  السعي الكتشاف الطاقات الكامنة في الموارد .9
 ربط الحافز باإلنتاج واالنجاز 

 .تطبيق مبدأ مكافأة كافة اإلعمال اإلدارية واألكاديمية اإلضافية وتوفير الدعم المادو الالزم لها .9
  .أو أداريا ربط المكافآت واألجور الاائدة بجودة األداء واإلنتاج سواء كان أنتاجا علميا .9

ضافة ما يمكنها من إجراءات أخرو تلزم لتحقيق العدالة -9 تعمل الكلية علي مراجعة هاه اآلليات دوريا وا 
 .والمساواة والرضا  بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية
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 الرضا الوظيفي 5/3/2
القيادات االكاديمية وكانت نسبة الرضا تم عمل استبيان لقياس مدى الرضا الوتيلي ونسبة رضاهم عن ديمقراطية  -7

11.1  % 
 تم عمل استبيان عن مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن االداء الميسسي واالكاديمي وكانت نتيجة االستبيان كاالتي -9
 يشعرون بان هنا  دور لمجالس االقسام في سياسة الكلية%  19 -
 س االقساميشعرون ان هنا  اهتمام بتنليا توصيات مجال%  19 -
 اشاروا الى ان االعباء التدريسية تتناسب مع اعضاء هيئة التادريس%  29 -
 اشاروا الى أن هنا  خطة لدى االقسام لتوزيع االشراف على الرسائل العلمية%  12 -
 اشاروا الى ان هنا  اعضاء هيئة التدريس يقومون بتأدية كافة المتطلبات الوتيلية%  19 -

 ومن ناحية اخرى 
 الى ان الدعم المالي للبحث العلمي غير كاف لتنليا خطة ابحاث القسم%  700أشار  -
 الى عدم وجود اليات واضحة وشلافة لتقييم اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم%  700أشار  -
 الى عدم وجود مناخ يشجع على االبتكار والتطوير%  21أشار  -
 داريين والطالب في اتخاا القرارالى عدم اشرا  هيئة التدريس واال%  11أشار  -
 الى عدم االلتزام بالقوانين واللوائح %  10أشار  -

 تقرير عن الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس
 ضعيف مقبول جيد العناصر

    توفير مكان مناسب الداء العمل

    يتوفر فى مقر العمل وسائل اتصال حديثة

    مقر العمل يحتاج إلى اجهزة تكييف

     مكان العمل يتمتع باالستقاللية والخصوصيه

    يمكنك استخدام المكتبة بسهولة ويسر

    تقوم اإلدارة العليا بالكلية بواجباتها نحو عضو هيئة التدريس

    توجد اعمال يجب ان نحصل علي مكافات عن ادائها

    العالقة بإدارة الكلية عالقة قوية

    ستاذ باى عمل ادارى اخريجب االيكلف اال

    تتكون عالفات جيدة مع الزمالء بالقسم 

    العالقات بين الزمالء يجب ان تتعدى القسم

    تناسب العائد المادى مع ما نقوم به من واجبات بالكلية 

    يجب اال تتغير اإلدارة العليا بالكلية حتى نهاية فترتها القانونية

    بالجامعة التدريس والبحث العلمى فقط وظيفة االستاذ 

    العالقات بالزمالء من الكليات األخرى اكبر من العالقات بزمالء الكلية 

 مجاالت االستلادة من الرضا الوتيلي
 انخلاض معدل اداء االدارة في تزويد المعامل بالتجهيزات المعملية -7
 عم المتميزين للحصول على جوائز علميةد –أداء متوسط فيما يخ  دعم البحث العلمي  -9
 انخلاض اداء الميسسة بالنسبة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة -9
توفير التواصل بين الطالب وجهات  –المساركة فس وضع الجداول الدراسية  –عدم الرضا عن خدمات المكتبة  -9

 التدريب الميداني –التوتيف والتدريب 
 حية واللقاء مع الطالبعدم الرضا عن الخدمات الص -9
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 وقد قامت ادارة الكلية باتخاا العديد من االجراءات لتحسين االداء في كل الميشرات السابقة كما يتضح من المرفق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أساتذة كلية الزراعة  يتواجدون في اربعة جامعات و يشرفون علي و يدرسون في اكثر من ستة كليات  

 اعةأساتذة كلية الزر
 

 

 -:نقاط القوة 
 .توجد آليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس -7
 .مالئمة التخص  العلمي لمعتم أعضاء هيئة التدريس للمقررات التي يشاركون في تدريسها -9
 .توجد آلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل مركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -9
 .ضاء هيئة التدريس اوى الكلاءة والتميزيوجد بالكلية نخبة من أع -9
 على والخدمية التعليمية واإلنتاجية القطاعات فى بهم ُيستعان التدريس هيئة أعضاء من وخبراء استشاريين وجود  -9

    واإلقليمي المحلي المستوى
  (.محكمين  –لجنة أعضاء فى ال) يشار  عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس فى اللجان العلمية الدائمة للترقية -9

 -:نقاط الضعف 
ال توجد آليات بالكلية لقياس مردود وفعالية الدورات التدريبية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من  -7

 .خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 .ال توجد آليات لقياس الرضا الوتيلي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -9
 .ضعف دور بعض أعضاء هيئة التدريس فى مجال خدمة المجتمع تنمية البيئة  -9
 

 أعضاء هيئة التدريس 
بكلية الزراعة جامعة 

 المنيا

 يدرسون في كلية العلوم 

 (الوراثة)جامعة المنيا 

 يدرسون في

 كلية التربية النوعية  

 يدرسون في كلية التربية

 (شعبة زراعية)

 جامعة اسوان 

 كلية الزراعة

 يشرفون علي 
 أقسام بكلية الزراعة 

 جامعة اسوان

 لزراعة يدرسون بكلية ا

 جامعة المنيا

 االشراف علي 
 كلية الطب البيطري

 جامعة المنيا

يدرسون في كلية 
 السياحة 

 و الفنادق جامعة المنيا 

 يدرسون بكلية اآلداب 

 (االقتصاد)

 يشرفون علي كلية الزراعة 

 جامعة بني سويف

 يدرسون في 
 مركز التعليم المفتوح 

 برنامج الزراعة 
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 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى- 5
 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى 2-1

تولى الكلية اهتماما بالغا بالبحث العلمى ويتضح ال  من رسالتها التى تخص  جزء رئيسى للبحث العلمى 
 (الة الكليةرس 7/79مرفق )

 خطة البحث العلمى  5/1/1
  م ، تم إعداد 77/70/9070موثقة ومعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ ( 9/79مرفق )تتوافر خطط للبحث العلمى

خطة للبحث العلمى من واقع المشاكل الحقيقية بمحافتة المنيا حيث تم عقد لقاءات مع المزارعين ومناقشة 
بعدد اللقاءات والحضور ونتائت المناقشات وتم رصد هاه المشاكل من الواقع مرفق بيان  –وجمع هاه المشاكل 

وتم عرضها على األقسام التي طلب منها وضع خطط بحثية لحل هاه المشاكل باالضافة الي الخطة البحثية 
ير التكافل بين األقسام وتوف –كل فيما يخصه وتم وضع خطة خمسية كل هاه المشاكل تحتاج لتنلياها .للقسم 

الدعم المالى الالزم لتنليا هاه الخطة كما تم عقد ندوات التوعية بأخالقيات البحث العلمى وتم طبع وتوزيع كتيب 
اخالقيات  –( 9/79مرفق خطة الكلية للبحث العلمى )على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لنشر هاا الوعى 

 .المهنة متضمنا أخالقيات البحث العلمى
 وهي خطة مبينه علي االحتياجات الحقيقية للمجتمع  9079-9002لبحثية للكلية في اللترة من تم إعداد الخطة ا

  .المدني بعد رصد المشاكل الزراعية اللنية من خالل ورا العمل
  التي أنجزت والجارو ( دكتوراه -ماجستير)من الرسائل العلمية % 10وبمراجعة األنشطة البحثية للكلية وجد أن

( 9072-9079) تحت الخطة البحثية للكلية، وقامت الكلية بإعداد خطة بحثية جديدة لللترة من  تنلياها مندرجة
امتداد للخطة السابقة لحل المشاكل الزراعية والبحثية وتلبية احتياجات  9079/ 9و تم اعتمادها في شهر 

عدد المحاور . ع المدنيالمجتمع المحلي وتنسيق مع خطة الجامعة وشار  في إعدادها أقسام الكلية والمجتم
محور تغطي كل المجاالت و  90وصل (  9072 – 9079) األساسية للخطة الخمسية ليبحاث لللترة 

 (9/79مرفق)التخصصات 
  2019إلي  2015السمات الرئيسية لخطة األبحاث الخمسية من 

 نابعة من رصد فعلي للمشاكل الزراعية في اإلقليم .7
هم تطبيقات التكنولوجيات الحديثة مثل تكني  زراعة األنسجة تكنولوجيا النانو تهتم الخطة بدراسة واستخدام أ .9

 والتكنولوجيا الحيوية في الزراعة والاكاء االصطناعي وعلوم الحاسب اآللي 
ضافة المشاكل الطارئة  .9  مرنة و قابلة للتطوير والتحسين وا 
 اللحوم واألسما  شاملة وتغطي معتم مشاكل اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الحيواني و  .9
 تكامل اللكرة المستهدفة و هي المسح والتغطية الشاملة لمراكز المنيا التسعة  .9
 (قسم  79جميع األقسام )اشترا  أساتاة من كل البرامت الدراسية المختللة  .9
 تنوع األنشطة العلمية و البحثية بين تسجيل رسائل الماجستير أو الدكتوراه واألنشطة المكملة  .1
 ة للمتابعة من قبل أعضاء اللجنة المنبثقة للدراسات العليا وبعض العناصر الخارجية تخضع الخط .1
 تبليغ المردود اإليجابي وتوصيات الرسائل للجهات المعنية و وسائل اإلعالم المحلية المتاحة .2

 أنشطة هاه الخطة أتت تلبية لالحتياجات الحقيقية للمجتمع المدني  .70
 المياه الملوثة والطرق البيولوجية للتخل  من التلوثتهتم الخطة بدراسة طرق معالجة  .77
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 .تهتم الخطة باإلشراف المشتر  بين األقسام المختللة .79
 :كفاءة العملية البحثية 5/2
 مؤشرات الكفاءة 5-2-1

تم حصر عدد األبحاث المنشورة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومرفق كشوف بهاه البيانات موضح بها عدد 
بيان بالبحوث العلمية المشتركة مع  –ويوجد على موقع الكلية بيانات بهاه البحوث  –منشورة محليا ودوليا البحوث ال

 (.9/79مرفق)ميسسات علمية دولية وتحتاج الى تحديث 
تستخدم انشطة البحث العلمى فى معالجة مشكالت المجتمع واغراض التنمية ، وتستعين الميسسات اإلنتاجية الخدمية  (7

البحوث عن طريق عمل ورا عمل بين أعضاء هيئة التدريس والمزارعين والمنتجين فى المراكز االرشادية من هاه 
 –االراضى والرى  –وقاية النبات )بالمحافتة لعرض الحلول المناسبة لعدد من المشاكل فى المجاالت المختللة 

 .كز المحافتة مرفق بيان بهاه الورافى مرا( البساتين –االنتاج الحيوانى  –النحل  –صناعة العسل االسود 
المعيار )تم استقصاء االطراف المجتمعية في حلول المشاكل التي تم رصدها من خالل هاه الورا و اللقاءات  (9

 (السابع
 .wwwويشار  جميع اعضاء هيئة التدريس فى البحوث العلمية المشتركة وموجودة على الموقع االليكترونى للكلية  (9

     % 700الى لمشاركين وبال  تصل نسبة ا
 .مرفق بيان بأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة والدولة وبراءات إختراع (9
 :تشجيع وتحفيز البحث العلمى 5-2-2

و تم عقد ( مرفق رقم   )تشجع الميسسة البحوث المشتركة بين األقسام العلمية حيث تم إنجاز العديد من البحوث المشتركة 
وتم دعم الباحثين  9079مارس  99-99الدولي الثاني للزراعة والرو في دول حوض النيل خالل اللترة من الميتمر 

 .من الباحثين لحضور ميتمرات خارجية××× دعم عدد  –والمعاونين للحضور والمشاركة ببحوث 
ربات العلمية في تل  اللترة من البحوث  في ميتمرات خارجية وجارو حصر ما تم نشره من أبحاث بالدو ( × ) تم نشر عدد 

 .باالشترا  مع وزارة الزراعة( مشاريع  9)في قسم وقاية النبات  9مشاريع بحثية منها  2يوجد بالكلية عدد 
 : وسائل دعم البحث العلمي 

تساهم الميسسة فى دعم البحوث من صندوق البحوث بالجامعة وميزانية الجامعة ومرفق بيان ولكن هاا الدعم  .7
 .غير كافى

تساهم الميسسة في تنشيط العملية البحثية بتقديم دعم مالي لسلر الباحثين لحضور الموتمرات الداخلية والخارجية  .9
 (.   9/79مرفق)و كال  لحضور دورات تدريبية لرفع كلاءة العلمية البحثية 

للرصة العضاء هيئة تقوم الميسسة بأطالع اعضاء هيئة التدريس بما هو جديد من جوائز دولية ومحلية التاحة ا .9
 .التدريس علي التنافس

 .تقديم استشارات زراعية ومساعدات فنية العضاء هيئة التدريس في العملية البحثية .9
 . توضيح طرق التقدم للمشاريع العلمية المحلية والدولية وال  لزيادة الموارد المالية للميسسة .9
ة المهارات البحثية لطالب الدراسات العليا من خالل يتم التركيز فى برامت الكلية للدراسات العليا على تنمي .9

 .مقررات اجبارية و اختيارية فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة
 .تقوم الكلية بعمل دورات تدريبية و ورا عمل للهيئة المعاونة لرفع المهارات البحثية لديهم .1
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ات البحوث المختللة ومناقشة الباحثين فيها يتم عمل لقاءات علمية باألقسام المختللة وكال  بالكلية لطرح موضوع .1
 .وبيان أوجه الضعف والقوة بها

طرح المشكالت العلمية بين االقسام المختللة بالميسسة لتوضيح ودراسة النقاط البحثية المشتركة لزيادة التعاون  .2
 .البحثي بين اقسام الميسسة

 :االستفادة من نتائج البحث العلمى فى المؤسسة 5-2-3
 :البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية مساهمة

  -:تم مشاركة طالب الدراسات العليا و البكالوريوس فى كال من
مشروع  –مشروع المورينجا )المشاريع البحثية لدعم التميز و التي يكون الطالب مديرها و االستاا مستشارها  (7

و تم تنليا عدد إثنان  (ضاء و المديرين و المستشارينو جدول باالع مرفق بيان بهاه المشاريع)مكافحة اللئران 
 .من المشاريع وجارى تنليا عدد مشروعان

 المناقشات العلنية لدرجتي الماجستير والدكتوراه  (9
 الندوات العلمية من خالل البرنامت الثقافي للكلية  (9
 .الحلقات النقاشية الدورية التي تنتمها اقسام الكلية و الميتر العلمي للقسم (9
 (.9079مرفق الميتمر العملي للكلية )الميتمر العلمي للقسم التابع لة وكال  الميتمر العلمي للكلية  (9
 (مرفق بيان بعض هاه المقررات)تستخدم نتائت البحث العلمى فى تدريس بعض المقررات للطالب  (9

مويل الااتى للبحث العلمى لتمويل هاه ال تتوافق خطة البحث العلمى بالكلية مع امكانياتها المادية وجارى تعزيز مصادر الت
 .الخطة

 تمويل البحث العلمى 5/3
 :مصادر تمويل البحث العلمى 5-3-1

 ميزانية البحث العلمى غير كافية ألنشطة البحث العلمى  -7
من دخل الوحدات     % 70 –صندوق دعم البحوث من الجامعة  –ميزانية الجامعة  –مصادر التمويل  -9

 (مرفق بيان)المشاريع البحثية الممولة من جهات محلية ودولية  –اإلنتاجية بالكلية 
 .نشر بحوث فى مجالت دولية –مردود البحث العلمى  -9
مليون  9تم التعاقد مع إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى بالتعاقد علي مشروع عيادة امراض النبات بمبلغ  -9

 .9079-9079جنية ينلا في اللترة من 
دارة المكافحة  9وزارة الزراعة و قسم وقاية النبات علي  تم التقاعد مع -9 مشروعات بحثية لمكاحة الحشرات وا 

 .المتكاملة
اتلاقية مع ميسسات المجتمع المدني و الجامعات في مصر و خارجها بغرض تنمية  77ابرمت الكلية عدد  -9

 .البحث العلمي و زيادة التمويل و يوجد مرفق لبيان لالتلاقيات
 :مردود المخصصات المالية بناءا علي النقاط التاليةيتم تقييم 

والزيادة في النشاط االكاديمي ( المحلية والدولية)زيادة في عدد االبحاث العلمية المنشوره في الدوريات العلمية  -7
 (الخ.....مهمات علمية –ميتمرات محلية ودولية )والبحثي لالعضاء هيئة التدريس 

 ي البسيطة والتي تعتمد علي تقديم االسشارات اللنيةحل بعض مشاكل المجتمع المدن  -9
 .زيادة في عدد المشاريع التطبيقية المشتركة بين المجتمع االكاديمي والزراعي -9
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في السنوات الخمس الماضية ( الماجستير والدكتوراه)زيادة عدد الطالب الحاصلين على الدرجات العلمية   -9
 (. بالشكل التاليكما هو موضح )بالمقارنة لالعوام السابقة 

 
 في السنتن االخيرتين( الماجستير والدكتوراه)طور اعداد الممنوحين للدرجات العلمية ت

 :أنشطة علمية أخرى 5-4
 (اتفاقيات)مشروعات بحثية ممولة  5-4-1

جهـات محليـة مرفـق بيـان بالمشـروعات البحثيـة الممولـة مـن ( مرفـق رقـم    )الدوليـة / يشار  الطالب فى الميتمرات المحلية
 .ودولية

 :المؤتمرات والندوات العلمية 5-4-2
مرفق بيان بأعضاء هيئة التدريس المشاركين فى ندوات وميتمرات محلية ودوليـة وأيضـا مرفـق بيـان بـالميتمرات التـى عقـدت 

يــان مرفــق ب)بالميسســة وتوجــد دوريــات علميــة ويشــتر  بعــض أعضــاء هيئــة التــدريس كمحكمــين فــى دوريــات علميــة دوليــة 
 (.بال 

 
 

 مساهمة الجامعة أسماء المشاركين مقر المؤتمر اسم المؤتمر أو الندوة وميعادها م

التغذية المعدنية )الندوة الدولية السابعة بعنوان   .0

 من( لمحاصيل الفاكهة

 09-25/5/2102 

جمال محمد . د.أ دولة تايالند

 أحمد

قيمة تذكرة ( جنيه 7111)

دوالر امريكى ما  658السفر 

 يورو 511عادل ي

المعالجة )المؤتمر الدولى الحادى عشر بعنوان   .2

الحيوية للملوثات البيئية التى تهدد حوض البحر 

 (المتوسط

أحمد ضياء . د.أ دولة تونس

 الدين زيتون

قيمة تذاكر ( جنيه 5811)

 السفر ورسم اإلشتراك

ورشة العمل الدولية الثالثة فى التقنيات الحيوية   .3

 24/4/2102 -23الصناعية من 

أحمد لطفى عبد . د.أ دولة تونس

 الموجود

قيمة تذاكر ( جنيه 3511)

يورو ورسم  011السفر 

 اإلشتراك

-3المؤتمر األوربى الخامس لتربية النحل من   .4

7/9/2102 

عادل رشدى . د.أ دولة ألمانيا

 حسن

قيمة تذاكر ( جنيه 7111)

يورو ورسم   351السفر 

 اشتراك

راعة المستدامة والبيئة المؤتمر الدولى للز  .5

 والحراجة

قيمة تذاكر ( جنيه 7111) أحمد محمد كمال. د دولة إيطاليا

يورو ورسم  451السفر 

 اشتراك
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رسم  مكان إنعقاده ميعاده اسم المؤتمر م

 االشتراك

عدد 

 المشاركين

مؤتمر المنيا الدولى للزراعة والرى فى   .0

 دول حوض النيل

26-

29/3/2102 

 –جامعة المنيا 

مركز الفنون 

 واآلداب

511  =

2111 

41 

-29 المؤتمر الدولى الثانى لعلوم النبات  .2

31/4/2102 

 –جامعة المنيا 

 كلية العلوم

611  =

0211 

2 

المؤتمر العلمى السادس للجمعية العالمية   .3

 للدواجن

26-

29/3/2102 

 -مارينا 

 باألسكندرية

611  =

0211 

2 

البحوث )المؤتمر السنوى الخامس   .4

 (بيقية للتنمية الزراعية والحماية البيئيةالتط

-2الى  29-2

3/2102 

=  251 جامعة عين شمس

511 

2 

الجودة الشاملة للنباتات )المؤتمر الدولى   .5

 (الطبية والعطرية ومنتجاتها

6-

8/02/2100 

 –وزارة الزراعة 

 الدقى

411  =

0211 

3  +2 

 مستمع

-08 المؤتمر الدولى األول فى العلوم الزراعية  .6

20/2/2102 

كلية الزراعة 

جامعة  –بمشتهر 

 بنها

611  =

0211 

2 

المؤتمر الدولى الثالث عشر لعلوم   .7

 المحاصيل

9-

01/9/2102 

كلية الزراعة 

جامعة  –بمشتهر 

 بنها

511 0 

المؤتمر العلمى الرابع لتطوير المجترات   .8

 الصغيرة

=  0211 شرم الشيخ 3-7/9/2102

2411 

2 

للزراعة والري في  المؤتمر الدولي الثاني  .9

  2105دول حوض النيل مارس 

23-

25/3/2105 

 24 جم 7111 المنيا

 

   عدد الميتمرات والندوات العلمية المحلية أو الدولية التى  قامت بها الكلية بتنتيمها أو المشاركة فيها 
  هل للميسسة مساهمات فى أى أنشطة علمية اخرى محلية أو اقليمية أو دولية 

ة برنامت ثقافي ينتم ندوة علمية او محاضرة او ورشة عمل يوم الثالثاء من كل اسبوع و ال  لالستلادة مـن يوجد بالكلي
 مردود البحث العلمي و تبادل االفكار و تنمية و تطوير البحث العلمي بالكلية و مرفق بيان بها ه االنشطة 

 التمثيـل منتمـات أو جمعيـات قوميـة أو دوليـة  –ية تحكيم الدوريات العلمية والمحلية أو الدول/ اعداد دوريات علمية
 . الخ... 

- :المحاور الرئيسية لخطة تحسين البحث العلمي
السعي لتوفير أعداد اكبر من المهام العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس إلطالع على المدارس األجنبية المختللة  (7

 .في البحث العلمي
ة مــن خــارج الجامعــة للبحــوث التطبيقيــة ومحاولــة تعتــيم التمويــل الخــارجي تلعيــل وتوجيــه المشــاريع البحثيــة الممولــ (9

 واستغاللها لرفع الكلاءة البحثية للكلية
 عمل اتلاقيات توأمه بين الكلية ونتيراتها العربية واألجنبية (9
م االسـتلادة تعريف أقسام الكلية باإلمكانيات الموجودة في األقسام المختللـة لتكامـل البحـوث التـي تجـرى فيهـا وتعتـي (9

 من اإلمكانيات المتاحة
محاولة التكامل بـين البحـوث التـي تجـرى فـي الكليـة والكليـات األخـرى مثـل كليـة الصـيدلة وكليـة العلـوم وكـال  بـين  (9

 .الكلية ومركز البحوث الزراعية
 و إبرام عقود الصيانة الدورية عند الشراء  –العمل على حل مشكلة صيانة األجهزة  (9
 لبحث العلمي و البحث عن مصادر تمويل ااتية زيادة موازنة ا (1
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 االهتمام بأعضاء هيئة التدريس من الناحية العلمية و المعيشية و االجتماعية و تحسين الدخل  (1
تـدويل الـدوريات العلميــة  –  High Impact factor التشـجيع علـي النشـر العلمـي فــي دوريـات عالميـة اات  (2

فــرض تطــوير اختــراع أو اكتشــاف علــي   –ت األجنبيــة إلــي اللغــة العربيــة المصــرية زيــادة حركــة الترجمــة مــن اللغــا
 المتقدمين للترقية 

- :نقاط القوة 
تضع الكلية خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة ومرتبطة بالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحلي  -7

 .وتلتزم الكلية بها
 .سام ومجلس الكلية الخطة البحثية موثقة ومعتمدة من مجالس األق -9
 .مالئمة تخص  عضو هيئة التدريس وخبراته مع موضوعات رسائل الدراسات العليا التي يشرف عليها -9
 .تصدر الكلية مجلة علمية للبحوث الزراعية وتنتم العديد من الميتمرات والندوات وورا العمل المتخصصة -9
دوريات العلمية مع توافر قواعد بيانات للبحوث ينشر أعضاء هيئة التدريس العديد من بحوثهم فى المجالت وال -9

 .العلمية بالكلية 
 .تنتم الكلية العديد من الميتمرات المحلية والدولية -9

- :نقاط الضعف 
 .ضعف كلاية الموارد المالية والمخصصة للبحث العلمي  -7
 .عدم وجود آلية لتسويق البحث العلمى-99
 ليا، ودولياعدم وجود قاعدة بيانات للمشاريع البحثية مح-9
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 :الدراسات العليا -6
تحـــر  الكليـــة علـــى تقـــديم مجموعـــة مـــن البـــرامت تتناســـب مـــع مكانتهـــا العلميـــة العريقـــة علـــى المســـتوى المحلـــى وبمـــا يلبـــى 

 : مما يلى احتياجات سوق العمل وكال  احدث االتجاهات العلمية والبحثية بما يسهم فى تحقيق رسالة الكلية ويتضح ال 
 :الدرجات الممنوحة 6/1
 :الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة 6/1/1

 الممارسات واالنشطة المتعلقة بالتعريف ببرامت الدراسات العليا
 األساليب المتبعة للتعريف ببرامت الدراسات العليا التى تقدمها الميسسة 

 : ات العليا من خالل الوسائل التاليةتقوم الكلية باالعالن عن برامجها المقدمة فى الدراس -أ
 (7/79مرفق)الدبلوم والماجستير والدكتوراه )توزيع مطويات تشتمل على شروط القيد للدراسات العليا  -
 (.9/79مرفق)االعالن على الموقع اإلليكترونى بوابة الجامعة  –االعالن فى الصحف الرسمية  -

 2013/2014درجات المختلفة عام عدد الطالب المسجلين للدرجات العلمية و ال

 

 2014/2015عدد الطالب المسجلين للدرجات العلمية و الدرجات المختلفة عام 

 2015/2016عدد الطالب المسجلين للدرجات العلمية و الدرجات المختلفة عام 

  التخصصات اللرعية لكل درجة الدرجة العلمية
 اإلجمالى أعداد الطالب اسم الدرجة

دكتوراه فى مختلف تخصصات األقسام  الدكتوراه
 79 79 العلمية

ماجستير فى مختلف تخصصات األقسام  الماجستير
 90 90 العلمية

 99 99 في مختلف التخصصات تكميلي ماجستير
 97 97 دبلوم وتخصصاتها موضحة الدبلومات
 771 اإلجمالى

  التخصصات اللرعية لكل درجة الدرجة العلمية
 اإلجمالى أعداد الطالب اسم الدرجة

دكتوراه فى مختلف تخصصات األقسام  الدكتوراه
 العلمية

97 97 

ماجستير فى مختلف تخصصات  الماجستير
 األقسام العلمية

91 91 
 99 99 في مختلف التخصصات تكميلي ماجستير

 11 11 دبلوم وتخصصاتها موضحة الدبلومات
 719 اإلجمالى

  ة لكل درجةالتخصصات اللرعي الدرجة العلمية
 اإلجمالى أعداد الطالب اسم الدرجة

دكتوراه فى مختلف تخصصات األقسام  الدكتوراه
 18 18 العلمية

ماجستير فى مختلف تخصصات األقسام  الماجستير
 45 45 العلمية

 38 38 في مختلف التخصصات تكميلي ماجستير
 64 64 دبلوم وتخصصاتها موضحة الدبلومات
 165 اإلجمالى
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 في االقسام العلمية 2014-2013دد الطالب المسجلين للدرجات المختلفة في عام ع
 
 

 الدرجة العلمية

 أعداد الطالب باالقسام المختلفة
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 79 7- - - -  7- - -  7 9 9 الدكتوراه
 90-  9 9 9 9 7 7 9 7 1 1 9 الماجستير

 99 7 9-  7 9- - - - -  9 70 تكميلي ماجستير
 97 9- -  1 9- - - -  9-  72 الدبلومات
 118 8 8 2 11 13 2 1 3 1 12 16 41 االجمالي

 

 في االقسام العلمية 2015-2014ي عام عدد الطالب المسجلين للدرجات المختلفة ف
 
 

 الدرجة العلمية

 أعداد الطالب باالقسام المختلفة
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 97 7- -  7-  7- -  7 7 9 79 الدكتوراه
 91-  9-  9- - - -  9 9 7 2 الماجستير

 99- - -  9 7- - - -  9 1 99 تكميلي ماجستير
 11-  9-  79 9- - - -  9 97 92 الدبلومات
 173 1 9-  23 6 1- -  5 12 32 84 االجمالي

 

 في االقسام العلمية 4106-4102عدد الطالب المسجلين للدرجات المختلفة في عام 

 
 

 الدرجة العلمية

 أعداد الطالب باالقسام المختلفة
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 18 - 4 1 1 1 - - 1 1 1 - 8 الدكتوراه
 45 2 4 1 - - 2 - 6 1 14 5 10 الماجستير

 38 - - - 1 2 - - 1 - 4 - 30 تكميلي ماجستير
 64 - 4 - 14 4 - 4 - 3 3 4 28 الدبلومات
 165 2 12 2 16 7 2 4 8 5 22 9 76 االجمالي
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ت في ر أعداد طالب الدراسات العليا المقيدين لنيل درجات الدكتوراه و الماجستير و تكميلي الماجستير و الدبلوماطوت

 الثالث سنوات االخيرة 
و  9079حتي  9079الشكل البياني السابق يوضح نشاط الكلية في مجال الدراسات العليا في الثالثة سنوات االخيرة من 

و ان  9079/9079اعلي في نسب المقيدين يليه عام  9079/9079يتضح من الرسم البياني ايضا ان العام الجامعي 
و لعل من أهم االسباب في ارتلاع نسب القيدين في . لدرجات العلمية التي تمنحها الكلية طلبادرجة الماجستير هي اكثر ا

 . درجة دبلوم 729خالل السنوات الثالثة هو تسجيل حوالي 
الجداول التالية توضح . تطور عدد الحاصلين عدد الدرجات العلمية دكتوراه و ماجستير و تكميلي ماجستير و دبلومات

 707ممنوح و قلزهاا العدد الي  20عدد  9079/9079حاصلين عدد الدرجات العلمية حيث كانت في العام زيادة عدد ال
 .9079/9079ممنوح في العام الجامعي 

 

 في االقسام العلمية 2014-2013عدد الطالب الحاصلين علي الدرجات المختلفة في عام 
 

 الدرجة العلمية
 أعداد الطالب باالقسام المختلفة
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 27 1 1 1 - 2 - 1 - - 9 70 1 الدكتوراه
 27 1 1 1 1 1 - - - 1 7 9 79 الماجستير
 36 6 - - 7 5 - - - - 3-  79 الدبلومات
 90 8 2 2 8 7 - 1 - 1 7 15 38 االجمالي
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 تطور أعداد طالب الدراسات العليا الحاصلين لنيل درجات الدكتوراه و الماجستير و الدبلومات فيالثالث سنوات االخيرة 

 في االقسام العلمية 2015-2014عدد الطالب الحاصلين علي الدرجات المختلفة في عام 
 

 الدرجة العلمية
 د الطالب باالقسام المختلفةأعدا
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 99 7 7 7-  7- -  7 7 7 1 1 الدكتوراه
 99 7 9-  9- -  9 7-  7 9 70 الماجستير
 99-  9-  9 9- - - -  9 2 97 الدبلومات
 101 2 7 1 8 4-  3 2 1 5 20 48 االجمالي

 

 2015الي  2013عدد الدرجات التى تم منحها خالل 
 العدد الدرجة

 90 دبلوم
 20 ماجستير
 29 دكتوراه
 090 إجمالى

 العملية التعليمية فى الدراسات العليا 6/2
 الدكتوراه / رالماجستي/ برامج الدبلوم 6/2/1

 : تتبنى الكلية تطبق المعايير القياسية األكاديمية على برامت الدراسات العليا -
دبلـــوم الدراســـات العليـــا لتحقيـــق الوصـــول الـــى خـــريت اات مواصـــلات عاليـــة بحيـــث يكـــون قـــادرا علـــى تطبيـــق المعـــارف : أوالً 

االضـــافة الـــى التواصـــل والقيـــادة واتخـــاا القـــرارات تحديـــد المشـــكالت المهنيـــة واتقـــان المهـــارات المهنيـــة هـــاا ب –المتخصصـــة 
التصــرف بــالتزام وونزاهــة والمصــداقية مــع  –وتوتيــف المــوارد والــوعى الكامــل بضــرورة تنميــة المجتمــع والحلــات علــى البيئــة 

 .ادرا  ضرورة تنمية الاات
 ومن المعايير األكاديمية القياسية القومية  -
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 .المهارات العامة( 9) المهارات المهنية ( 9) لاهنية المهارات ا( 9) المعرفة واللهم ( 7)
كما تطبق هاه المعايير االكاديميـة القوميـة المرجعيـة فـى كـل مـن بـرامت الماجسـتير والـدكتوراه طبقـا للمعـايير القياسـية لبـرامت 

 الدراسات العليا 
 :توصيف البرامج والمقررات الدراسية

ف بـــرامت ومقـــررات الدراســــات العليـــا ، ولكـــن جــــارى اآلن مراجعـــة وتحــــديث وقـــد قامـــت جميــــع االقســـام بالكليـــة بتوصــــي -7
ـــى مطابقتهـــا للمخرجـــات  ـــرامت والمقـــررات للوصـــول ال مواصـــلات البـــرامت والمقـــررات واختيـــار المـــراجعين الخـــارجيين لهـــاه الب

 .التعليمية المستهدفة
الــى حــد مــا وســيتم اســتكمال هــاا التوافــق التــام مــن  وتتوافــق مخرجــات التعلــيم المســتهدفة مــع المعــايير االكاديميــة القوميــة -9

 .  خالل المراجعة الخارجية والمراجعة النهائية لتوصيف البرامت وصياغتها فى صورتها النهائية
 ويتم استكمال توصيف وتوثيق واعتماد البرامت والمقررات الدراسية الخاصة لبرامت الدبلوم 

لدراســات العليــا المختللــة بواســطة مــراجعين خــارجيين وقامــت االقســام العلميــة وســوف يــتم مراجعــة وتحــديث بــرامت ومقــررات ا
 .بالكلية بتحديد اسماء المراجعين الخارجيين

 :وقامت االقسام بالكلية بتحديد
  توافق محتوى المقررات الدراسية مع المخرجات التعليمية المستهدفة لكل برنامت حيـث يوجـد توافـق بـين االمتحانـات

علن للمقررات الدراسية حيث ان لجنة الممتحنين والمصححين خماسية تضم فى عضويتها على االقل والمحتوى الم
 (.9/79مرفق)اثنان من اعضاء هيئة التدريس غير المشاركين فى تدريس المقرر 

  الممارسات التى تمت لمراجعة وتحديث الدراسات العليا المختللة بواسطة مراجعين خارجين: 
للمطالبة باستيلاء اسماء وعناوين من كافة االقسام وقام كل قسم  97/9/9079المختللة فى يوم  تم مكاتبة االقسام -7

بإخطار وحدة ضمان الجـودة بأسـماء المـراجعين وتـم كتابـة جـدول بأسـماء وعنـاوين وتخصصـات السـادة المـراجعين 
 ( 9/79مرفق( )97/9/9079)الخارجيين فى 

اجعــة المقــررات الدراســية للدراســات العليــا وتقريــر مــدى مالئمتهــا للتطـــور وقامــت األقســام بتكليــف لجنــة ثالثيــة بمر  -9
العلمـــى ومـــدى مالئمـــة طـــرق التـــدريس وطـــرق تقيـــيم الطـــالب وجـــاءت تقـــارير االقســـام لتأكـــد علـــى مالئمـــة بـــرامت 

 ( 9/79مرفق )الدراسات العليا للتطور العلمى وطرق التدريس وطرق تقييم الطالب مناسبة 
مخرجات التعليم المستهدفة مع المعايير األكاديمية لكل برنامت وجارى دراسة مدى توافق محتوى تالحت توافق بين  -9

 المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامت
 :متوسط اللترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية -9
ن كانت اللترة  تختلف اللترة الزمنية الالزمة للحصول على درجة الدكتوراه من قسم إلى - آخر من برنامت إلى آخر وا 

أما دبلوم الدراسات العليا فهـى محـدودة طبقـًا للقـانون واللـوائح الجامعيـة . سنوات  1ال تقل عن سنتين وال تزيد عن 
 فهنا  دبلومات تستغرق سنتان 

 :نظام التسجيل واالشراف العلمى 6/2/2
التســجيل للــدرجات العلميــة بــادارة الدراســات العليــا وجــارى اســتحداث تقــوم الكليــة بنشــر االجــراءات االداريــة الخاصــة ب* 

اجراءات التسجيل بالكلية وعلى موقعها االليكترونى ويتم التسجيل حاليا يدويا وتقوم االقسام بتحديد لجان االشراف على 
 .نتيجة من الجامعةنهاية العتماد ال.. الطالب تمهيدا العتمادها من لجنة الدراسات العليا ، ثم مجلس الكلية 

ـــــــدين اليكترونيـــــــا *  ـــــــق)تصـــــــدر كشـــــــوف المقي مـــــــن إدارة الدراســـــــات العليـــــــا بالجامعـــــــة للعـــــــام االكـــــــاديمي ( 9/79مرف
 طالب وطالبة  917حيث يصل عدد المسجلين لدرجة الدبلوم ( 9070/9077( )9002/9070)
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مــن واقــع الئحــة الدراســات العليــا حيــث تلتــزم االقســام بتوزيــع االشــراف العلمــي علــى الرســائل وفقــا للتخصصــات والــ  * 
يقــوم القســم العلمــى المخــت  بتحديــد ثالثــة اســاتاة متخصصــين باالشــراف علــى رســالة الماجســتير مــن اربعــة مشــرفين 

 .لرسالة الدكتوراه حسب الحاجة والتخص 
 تســجيل للــدرجات العلميــة وتتبــع الكليــة العديــد مــن االجــراءات الموثقــة والكافيــة لمتابعــة وتقيــيم أداء البــاحثين اثنــاء ال

 -:وتشمل
 يعقد الطالب جلسة سيمينار قبل التسجيل يعرض فيها الطالب موضوع الرسالة المقترحة  -7
 سيمينار اثناء التسجيل يعرض مدى تقدمه فى البحث -9
 (مرفق)التقارير الدورية والمقدمة من لجنة االشراف عن مدى تقدم الطالب فى الدراسة سنويا  -9
 شرية والمادية المتاحة لبرامت الدراسات العلياالموارد الب 9/9/9
  البحوث فى كل برنامت / مالئمة عدد اعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات 
  اكور،  797إناث و 71منهم  711تمتل  كلية الزراعة عدد كبير من االساتاة واعضاء هيئة التدريس يصل الى

 .البحوث فى كل البرامت الدراسية/ المقرراتويتالئم هاا العدد مع أعباء تدريس 
  وبالرغم من زيادة اعداد معاونى اعضاء هيئة التدريس اال انه يوجد نق  فى بعض التخصصات الدقيقة 
   يوجد تناسب بين اعضاء هيئة التدريس واالعباء التدريسـية للمقـررات الدراسـية وتتناسـب مـع الخطـة البحثيـة وكـال

 .يسية طبقا للتخصصات المختللة العضاء هيئة التدريستم توزيع االعباء التدر 
 توافر االمكانيات والتسهيالت المادية الالزمة للعملية البحثية فى برامت الدراسات العليا. 
  مــــا زالـــــت االمكانيـــــات والتســـــهيالت الماديــــة قليلـــــة ومحـــــدودة وتحتـــــاج العمليـــــة البحثيــــة الـــــى دعـــــم مـــــادى مســـــتمر

 (.9/79مرفق)
 ات العلياطالب الدراس 6/3
 االلتحاق ببرامج الدراسات العليا 6/3/1

 701انخلاض وتناق  اعداد الطالب المقيدين فى برامت الدراسات العليا حيث كان عدد الطالب المقيدين للدكتوراه * 
وكـال  تنـاق  عـدد طـالب الماجسـتير مـن  9079طالـب لسـنة  91،  9077لسـنة  97وانخلضت الى ( 9002)سنة 
  9077لسنة  77إلى  9002لسنة  799

 نسبة الطالب الوافدين الى اجمالى عدد الطالب فى الدراسات العليا 
 (.مرفق)ال يوجد طالب دراسات عليا وافدين فى كلية الزراعة بكثرة ويوجد طالب واحد فقط 

 تقويم طالب الدراسات العليا 6/3/2
اختبارات شلوية ( سيمنارات)تشتمل على جلسات نقاا تعتمد الكلية فى تقويم طالب الدراسات العليا على وسائل متنوعة 

اختبارات تحريرية وال  للتأكد من تحقيق النواتت التعليمية  –اختبارات عملية  –تقارير  –تقديم أبحاث وتكليلات  –
تمر المستهدفة وتقدم أوال بأول تغاية راجعة للطالب عن آدائهم وتصحيح مسارهم كما توفر للطالب فرصة التقويم المس

ن هاه التقويمات المتنوعة معلنة للطالب ويلزم كل استاا تقديم كشف بدرجات الطالب فى الموعد المحدد وال ينلرد  وا 
احد االساتاة بمقرر دراسى فى التدريس او التقويم بل تعتمد االقسام على لجان ممتحنيين تخت  بوضع االمتحانات 

ة للطالب ويشترط ان تضم هاه اللجان استاا من خارج الكلية ومراجعة درجات الطالب وعقد االختبارات الشلوي
وممتحن خارجى وتعلن جداول االمتحانات قبل االمتحان بشهر كامل وتقبل الكلية اى اقتراحات ترد من الطالب 
بالتعديل لتكون فى مصلحة الطالب وفى امكان الكلية االخا بها وال  لمدة اسبوع من عرض الجدول المبدئى ثم 

الجدول فى صورته النهائية قبل خمسة عشر يوما من بداية االمتحانات علما بان موعد االمتحانات يعلق منا  يوضع
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بداية العام الدراسى االكاديميى كما يتم اعالن النتيجة فى موعد أقصاه ثالثون يوما من آخر اختبار ويحق للطالب 
 .العلياالتتلم من النتيجة وفقا لنمواج يسحبه من مكتب الدراسات 

 (.دراسة حالة –عمل تقارير  –عمل أبحاث  –امتحانات عملية  –امتحانات نترية )أساليب تقويم طالب الدراسات العليا 
  كما تم وضع  –وتم عمل ورشة عمل لتحسين كلاءة أعضاء هيئة التدريس فى التدريس وتقييم الطالب

 .التدريسالمواصلات الورقة االمتحانية واعالنها لجميع أعضاء هيئة 
  تنويع طرق تقييم الطالب واالعتماد على طريقةMCQ والتقليل من اسئلة المقال. 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الى المدير التنلياى يليد بأن الكلية تشجع طالب . د.مكاتبات من أ

رسائلهم العلمية من خالل على نشر االبحاث المستخرجة من ( المعيدين والمدرسين المساعدين)الدراسات العليا 
 .جنيه 900دعم حضور ميتمر علمى اثناء مرحلة الدراسة وفى حالة نشر بحث علمى يصرف له مبلغ 

 :رضا طالب الدراسات العليا 6/3/3
  يتم اتباع وسائل محددة لقياس رضا طالب الدراسات العليا وهى عمل استطالع رأى من خالل استبيان لعدد كبير

 (مرفق)لاكور واإلناث لطالب الماجستير والدكتوراه والدبلومات من الطالب يشمل ا
 :وبتحليل استبيان استطالع رأى مدى رضا طالب الدراسات العليا عن عملية التعليم والتعلم يتضح ان

فى الدكتوراه %77.79مرضى والماجستير % 700الشعور بالرضا عن سياسات واجراءات القبول فى الدبلومات  -7
فى %79.1فى الدكتوارة%92.9فى الدكتوراهأما التقييم مرضى %99,فى الماجستير%19ما والى حد 71.9%

 الماجستير 
مرضى أمافى الماجستير %700الشعور بالرضا عن االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات فى الدبلومات  -9

 فى الدكتوراه%97.9فى الماجستير %19واالستبيان الى حدما % 71.9وفى الدكتوراه71.9%
مرضي فى بند الشعور بالرضا عن التسهيالت المتاحة بالمكتبة وفى %9.1اقلها % 90اا كانت النسب تتراوح بين هك

 .نلس الوقت كانت النسبة عالية فى اات البند بعدم الرضا وكال  فى البنود التالية وهى بالترتيب
 الشعور بالرضا عن فاعلية المشاركة فى اللجان والمجالس االكاديمي

 ر بالرضا مصداقية االدارة والسياسات عن التحيز و العدالة الشعو 
 الشعور بالرضا عن صندوق الشكاوى والمقترحات 
 الشعور بالرضا عن توفير الكلية من المنح الدراسية 

 :القواعد المعلنة للتعامل مع تتلمات الطالب
 (مرفق المعيار)تم عمل نمواج تقدم الطالب بشكواهم  -7
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أو . د.عميد الكلية وتسلم لسيادته أو الى أ. د.لسيد أتقدم الشكوى باسم ا -9

 .السيد مدير وحدة توكيد الجودة 
 2/9/9070محضر اجتماع لجنة تلقى وفح  شكاوى الطالب يوم االربعاء  -9
 2/1/9070دعوة لحضور اجتماع لجنة تلقى وفح  شكاوى الطالب يوم  -9

- :نقاط القوة 
 ). التسجيل القيد ،( العليا بالدراسات ُمعلنة للقبول توجد سياسة - 7
تبنى الكلية المعايير القومية األكاديمية المرجعية االسترشادية لبرامت الدراسات العليا الصادرة عن الهيئة القومية  -9

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد وال  باعتماد من مجلس الكلية 
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األكاديمية من خالل ورا عمل وتوزيع اسطوانات مدمجة وطبع كتيبات وتوزيعها على كافة  نشر ثقافة المعايير -9
 المعنيين

 .نتام الساعات المعتمدة في الدراسة بالدراسات العلياإتباع -9
 .يوجد دليل للدراسات العليا بنتام الساعات المعتمدة -9
م العلمي دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير منح  الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح القس -9

 .والدكتوراه في جميع التخصصات العلمية بالكلية 
 .االنتهاء من توصيف وتقارير برامت ومقررات الدراسات العليا بنتام الساعات المعتمدة لجميع البرامت  -1
 . وجود تطور ايجابي في إعداد المقيدين في برامت الدراسات العليا -1
 .يتوافر لدى الكلية قواعد بيانات متكاملة بأعداد وأنواع الدرجات العلمية  -2
 .تعلن الكلية عن إجراءات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العليا وتحتلت بقواعد وبيانات طالب الدراسات العليا  -70
 .ارتلاع عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد طالب الدراسات العليا بالكلية -77
 .يتم اتباع وسائل محددة لقياس رضا الطالب  -79
 تلتزم الكلية متمثلة فى األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل العلمية وفقًا للتخصصات -79

- :نقاط الضعف 
 قلة عدد الطالب الوافدين ببرامت الدراسات العليا -7
 .سات العليا ضعف توافر  قواعد معلنة للتعامل مع تتلمات طالب الدرا-9
 .عدم وجود مقررات الكترونية فى برامت الدراسات العليا-9
 ال توجد خطة لتسويق والتعريف ببرامت الدراسات العليا-9
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 نظام ادارة الجودة والتطوير المستمر -7
 :الجودة نظم إدارة وحدة 7/1
 : الجودة نظم إدارة لوحدة التنظيمية الجوانب 7/1/1

وتـم  2/1/9070وجد بالكلية وحدة لضمان الجودة اات مجلـس إدارة معتمـد مـن مجلـس الكليـة فـى جلسـته بتـاريخ ي
. د.عميـد الكليـة والسـادة أ. د.ويضـم مجلـس االدارة السـيد أ 79/7/9079تحديث مجلس اإلدارة بجلسة مجلس الكلية بتـاريخ 
وممثـل عـن طـالب مرحلـة الدراسـات العليـا كمـا يضـم ( لطـالبرئـيس إتحـاد ا)الوكالء وممثل عن طالب مرحلة البكـالوريوس 

،وتــم تحــدبث مجلــس اإلدارة ووبقــرار عميــد (79/ 9، 7مرفــق )فــى عضــويته الســيد أمــين الكليــة وممثــل ليطــراف المجتمعيــة 
 79/70/9079الكلية بتاريخ 

 79/7/9079بتـاريخ ، وتم تحديثه (70مرفق ) 79/9/9009وللوحدة هيكل تنتيمى معتمد من مجلس الكلية فى 
وعــددا مــن اللجــان التــى تباشــر (  79/2/9079كمــا أن لهــا الئحــة داخليــة وتــم تحــديث الالئحــة الداخليــة واعتمادهــا بتــاريخ 

- :مسئولية ضمان جودة العملية التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع وهاه اللجان هى
 اختصاصات اللجــان التنلياية 

إدارة وحدة الجودة وموافقة مجلس الكلية،  تكون اختصاصات اللجان التنلياية على النحو  بناءا على اقتراح مجلس 
- :التالي
  لجنة التخطيط االستراتيجي. 
  لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد الااتية. 
 لجنة الدراسات العليا والبحوث 
 لجنة إعداد الدراسة الااتية للكلية 
 م األداءلجنة التطوير المستمر وتقوي. 
 لجنة المعايير األكاديمية والبرامت وجودة فر  التعليم. 
  لجنة التدريب التوعية واإلعالم. 
 لجنة تصميم وتنليا وتحليل االستبيانات. 
 لجنة االعتماد الميسسي. 
  اللجان الثالثية باألقسام 

ى او اختصاصات محـددة وتحتلت وحدة ضمان الجودة بسجل كامل الجتماعات مجلس ادارتها وللوحدة هيكل إدار 
  79/7/9079، والمحدثة بتاريخ 79/9/9009ومعتمد من مجلس الكلية فى 

 .وتهدف وحدة ضمان الجودة نحو مساعدة الكلية فى اعداد خريت يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليا واقليميا
 (79/7/9079إعتماد مجلس الكلية في )اختصاصات اللجــان التنلياية 

قتراح مجلس إدارة وحدة الجودة وموافقة مجلس الكلية،  تكون اختصاصات اللجان التنلياية على النحو  بناءا على ا
- :التالي

 . التخطيط االستراتيجيلجنة  
o تنليا التحليل الرباعيSWOT 
o تحديد اللجوة وعمل مصلوفة العوامل الداخلية والخارجية. 
o  تحديد البدائل اإلستراتيجية. 
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o  الريية والرسالة. 
o حديد الغايات واألهداف اإلستراتيجية ت. 
o  السياسات فى مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 
o الخطة التنلياية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية. 
o اعتماد وتوثيق الخطة اإلستراتيجية. 
 . المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد الذاتيةلجنة  
o  واالستشارات العلمية التي تقدمها الكلية إعداد قاعدة بيانات للخدمات واألنشطة. 
o التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
o وضع خطة لخدمة المجتمع وتنمية والعمل على نشرها. 
o متابعة إعداد وتنليا خطة المشاركة المجتمعية وجمع بيانات عن احتياجات المجتمع المحيط. 
o عقد دورات تأهيلية ودورات تدريبية للخريجين. 
o ع آراء المستليدين عن مستوى وكلاءة الخريجين استطال. 
o  قياس مستوى رضا  األطراف المجتمعية عن الخدمات  التي تقدمها الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية

 البيئة
o  اإلعداد للميتمرات.. 
o االستلادة من المساهمة فى الميتمرات فى تطوير العمل بالكلية 
 الدراسات العليا والبحوثلجنة  
o ع ضوابط الخطة البحثية وض. 
o  متابعة خطة البحث العلمي بالكلية ومدى توافقها مع اإلمكانات المادية ،ومدى ارتباطها بخطة الجامعة. 
o  نشر الوعي وتلعيل أخالقيات البحث العلمي. 
o  رفع كلاءة العملية البحثية وتشجيع وتحليز أعضاء هيئة التدريس لزيادة المشاركة والنشر الدولي 
o مكانية زيادتها متابع  .ة مصادر تمويل البحث العلمي بالكلية ومدى كلايتها وا 
o اإلسهام فى وضع البرامت ووضع معايير لمحتوى المقررات الخاصة بالدراسات العليا. 
o  التأكد من كلاءة نتام التسجيل واإلشراف العلمي. 
o نتائجها  وضع نتام محدد لالشترا  فى الميتمرات واألنشطة العلمية األخرى وتطوير 
o حل مشكالت الدراسات العليا. 
o  إعداد بيانات ليبحاث المنشورة واألنشطة العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وبحث االستلادة منها فى

 .خدمة المجتمع 
 الدراسة الذاتية للكليةلجنة إعداد  
o إعداد الدراسة الااتية الخاصة بالكلية وتحديثها. 
o راسة الااتيةإعداد الوثائق الخاصة بالد 

 .لجنة التطوير المستمر وتقويم األداء 
o   متابعة أداء اللجان اللنية والتنلياية بالوحدة والتي تتضمن كافة أنشطة الكلية. 
o  رفع التقارير الخاصة بأعمال التقييم والمتابعة مصحوبة بالمقترحات والتوصيات إلى إدارة الوحدة 
o تقديم التقرير السنوو. 
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o متابعة خطة العمل  
o متابعة استمرارية ضمان الجودة بالكلية. 
 .لجنة المعايير األكاديمية والبرامج وجودة فرص التعليم 
o وضع المعايير األكاديمية  لبرامت البكالوريوس والدراسات العليا. 
o  توصيف البرامت والمقررات الدراسية لمرحلتي للبكالوريوس والدراسات العليا وقياس مدى توافقها مع رسالة

 .اف الكلية وأهد
o  التحقق من نواتت التعليم المستهدفة من خالل االستبيانات ونتائت االمتحانات والتغاية الراجعة. 
o  مراجعة وتحديث البرامت للبكالوريوس والدراسات العليا ومقارنتها بالمعايير األكاديمية القومية التي  تتبناها

 .الكلية
o وافق مع نواتت التعليم المستهدفة من البرنامت مع آلية لالستلادة متابعة أساليب تقويم لطالب وتحديثها بما يت

 .من نتائت التقويم في تطوير البرامت
o  المراجعة الدورية إلستراتيجية التعليم والتعلم. 
o اقتراح أنماط التعليم والتعلم المالئمة للبرامت الدراسية المتنوعة 
o تلعيل األنشطة الطالبية. 
o  يم وفاعلية برامت التدريب الميداني وفقا لنواتت التعليم المستهدفةمتابعة تصميم وتوصيف وتقو. 
o  متابعة اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم ومدى مالئمتها إلتمام العملية التعليمية بنجاح 
o تلعيل العالقة بين الطالب واألساتاة. 
 . لجنة التدريب التوعية واإلعالم 
o ريس ومعاونيهم والعاملين والطالب بالكلية نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التد. 
o  عقد الميتمرات العلمية الخاصة بتقويم وتطوير األداء وأهمية ضمان الجودة فى الكلية 
o إعداد وتطوير البرامت التدريبية طبقا لالحتياجات. 
o  لعاملين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وا)  عمل دورات تدريبية لرفع كلاءة وتنمية الموارد البشرية

 بالكلية،بما يساهم في تحقيق خطة الكلية( والطالب
o التوعية بكافة أنواعها 
o تحسين الصورة الاهنية فيما تقدمه الكلية ومن خدمات. 
o المشاركة فى اللقاءات الطالبية . 
 .لجنة تصميم وتنفيذ وتحليل االستبيانات 
o جاالت التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع تصميم وتنليا االستبيانات التي تخدم استطالع اآلراء في كل الم. 
o اإلشراف على تطبيق هاه االستبيانات. 
o جراء المقارنة بين مستويات األداء في السنوات األخيرة  .تحليل االستبيانات ووضع خطة التحسين وا 
o  اقتراح الممارسات المطلوبة لتعزيز نقاط القوة والتغلب على أى سلبيات تتهرها االستبيانات. 
 .ة االعتماد المؤسسيلجن 

o استكمال معايير االعتماد الخاصة بالقدرة الميسسية واللاعلية التعليمية. 
o  إعداد وثائق التقدم لالعتماد. 
o استيلاء متطلبات مشروع التطوير المستمر للتأهيل لالعتماد 
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 اللجان الثالثية باألقسام  
 -:من مهام اللجان الثالثية ما يلي 

o تقييم المقررات واستطالعات الرأو المطلوبة  التأكد من إجراء عمليات. 
o  تقديم الدعم اللني للسادة أعضاء هيئة التدريس عند الحاجة. 
o  حلقة الوصل مابين القسم ووحدة ضمان الجودة بالكلية. 
o  توزيع وتجميع كل ما يخ  كافة الوثائق وتقارير الجودة على مستوى القسم. 

 :تبعية وحدة ضمان الجودة 7/1/2
مـديراونائبين بعـد تحيــث الالئحـة الداخليـة للوحــدة واعتمادهـا بجلســة   الكليـة، ويوجـد عميـد الوحــدة مباشـرة عوتتبـ 

عـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة الوحـــدة بقـــرارر العميـــد بتـــاريخ   79/2/9079مجلـــس الكليـــة بتـــارخ  ( مرفـــق ) 9079/ 79/70وا 
 (. 9/79مرفق)أعضاء المجلس المستديمين ويحضر مدير وحدة ضمان الجودة اجتماعات مجلس الكلية فهو أحد 

 :عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة 7/1/3
الجامعـة، مـع تقـديم تقريـر سـنوى عـن نشـاط الوحـدة  فـي الجـودة بمركـز ضـمان الجـودة وحـدة عالقـة الكليـة توطـد
بالجامعة،ويشـا  الجـودة ضـمان ركـزم مـن الخطـط مراجعـة و المستمرة المتابعة و عليها لدشراف تخضع الوحدة بالجامعة، و

ر  مدير وحدة ضمان الجودة فى اإلجتماعات الدورية لمركز ضمان الجودة ، وعضوا بلجنة خبراء الجودة واإلعتماد ومركز 
 (. 9/79مرفق ) التخطيط اإلستراتيجى 

 :مشاركة الوحدة في عرض ومناقشة قضايا الجودة 7/1/4
حيـث أن مـدير وحـدة ضـمان الجـودة عضـوا  الكليـة مجلـس مـع بالكليـة الجـودة قضـايا ومناقشـة عـرض فـي الوحـدة وتشـار 

ويوجـد فـى كـل  المطلوبـة الوثـائق الجـودة واعتمـاد قضـايا ومناقشـة عـرض اساسيا فـى مجلـس الكليـة وبالتـالى فهـو يشـار  فـى
 -:هاه المشاركة فى قسم لجنة ثالثية للجودة تعرض وتناقا قضايا الجودة بمجالس االقسام شهريا وتتمثل بعض أشكال

 تشكيل ومتابعة عمل لجان الخطة االستراتجية والخطط التنلياية -
 الدعم اللنى لالقسام وأعضاء هيئة التدريس واعداد وتوصيف وتقارير البرامت والمقررات الدراسية -
 استطالع آراء الطالب فى العملية التعليمية -
 من خالل عمليات تقرير المقررات تحديد جوانب القوة والضعف فى عملية التعليم والتعلم -
 اعداد التقرير السنوى للكلية ومناقشته فى مجلس الكلية والميتمر العلمى للكلية -

وتتمثــل الوســائل المتاحــة للوحــدة لممارســة انشــطتها الخاصــة بضــمان الجــودة فــى الكليــة فــى تــوفير المطبوعــات وعقــد ورا 
مراجعين خارجيين والمقارنة بميسسات مختللة وقام مشـروع التطـوير المسـتمر العمل واالجتماعات والتقييم الااتى واالستعانة ب

والتأهيل لدعتماد بتوفير الميزانية الالزمة للعديد من االنشطة المختللة التى تقوم بها الوحـدة مـع تواجـد اعضـاء متميـزين فـى 
 .    مجال الجودة واالعتماد بالوحدة

 الجودة النظام الداخلى إلدارة 7/2
الجودة يتوفر بها كوادر بشرية ميهلة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين  د بالكلية وحدة إلدارةيوج (7

 .ولها مخصصات مالية تكلى معتم ممارسات أنشطة الوحدة
تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الوحدة ممن لهم نشاط و خبرة فى مجال إدراة الجودة وتطوير العملية التعليمية حتى  (9

 .كنهم متابعة أنشطة التطوير والجودة بالكليةيم
تم تدعيم الوحدة بكافة التجهيزات لممارسة انشطتها وهى على سبيل المثال حجرتين واسعتين مزودتين بجهازين  (9

 Data showكمبيوتر طابعتين و الغرفتين متصلتين بشبكة االنترنت بجهاز 
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 :من خالل تتولى وحدة ضمان الجودة متابعة اللاعلية التعليمية (9
o  عداد المللات الخاصة بها ونتائت التقويم وخطط التحسين ومتابعة التقدم مراجعة تقارير البرامت والمقررات وا 

 .فيها
o  (فعلى سبيل المثال يوجد لكل قسم منسق الجودة)متابعة إنشاء نتام جودة داخلى على مستوى األقسام 
o ة التدريس والمعاونين واإلداريين والعاملينعقد ندوات ودورات لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئ. 
o    استخدام النتام الداخلي إلدارة الجودة األدوات واألساليب المناسبة لجمع وتحليل البيانات التي تساعد على

 .وضع خطط التحسين والتعزيز لللاعلية التعليمية 
o  ثم  9009تام الداخلي للجودة في عام تبنت الكلية فكر التقويم المستمر لللعالية التعليمية منا إنشاء الن

طورت الكلية نتم تقييم اللاعلية التعليمية من خالل وضع خطة سنوية لتقويم معايير اللاعلية التعليمية ، روعي فيها 
شمولية التقويم باستخدام اساليب مناسبة لتقويم معايير لللاعلية التعليمية و التى تشمل تقويم خدمات الطالب 

قياس مدو االلتزام بتطبيق المعايير األكاديمية للبرامت، وقياس مدو استيلاء البرامت والمقررات الدراسية والخريجين، و 
لمعايير الجودة، ومدو مالءمة جودة فر  التعليم والتعليم والتسهيالت الداعمة لتحقيق رسالة وأهداف الكلية، وكلاية 

وتستليد الكلية من . لمي واألنشطة العلمية والدراسات العلياوكلاءة أعضاء هيئة التدريس، تقويم منتومة البحث الع
نتائت هاا التقويم في التحسين والتطوير المستمر للسياسات والبرامت وأنماط التعليم الالزمة لضمان تحقيق واستمرارية 

 .اللاعلية التعليمية
هاا التقويم المستمر فى االعتبار لوضع خطط تعتمد الكلية على تقويم شامل لجميع جوانب العملية التعليمية وتضع نتائت 

 -:تحسين وتعزيز العملية التعليمية وقد تم ال  من خالل
 المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية  التقويم 7/2

تستخدم الكلية اساليب متنوعة في تنليا خطتها للتقويم الشامل لللاعلية التعليمية والتي تنلا من خالل نتام داخلي إلدارة 
ودة يرتكز علي التعاون بين وحدة ضمان الجودة ولجان الجودة الداخلية باألقسام العلمية وبالتنسيق مع اللجان النوعية الج

 .المنبثقة من مجلس الكلية اات الصلة
وضعت الكلية خطة للتقويم الشامل والمستمر وقامت باعتمادها من مجلس الكلية وتراقب وحدة الجودة تنلياها وتطبيقها وقد 

 :قامت الكلية بوضع عدة آليات تشتمل
 أساليب ونتائج التقويم 7/2/1

باسـتخدام اسـاليب متنوعـة (   79/ 9،9،1مرفـق ) تنلا الكلية خطة للتقويم الشامل والمستمر لللاعلية التعليمية تطبـق سـنويا 
 :لتقييم جميع عناصر اللاعلية التعليمية كما يلي

 .ر المقرراتعتماد على تقارير البرامت و تقارياال (7
 .التغاية الراجعة من الطالب (9
 .استبيانات تشمل الطالب و المستليدين من العملية التعليمية (9
 .نتائت الطالب خالل اللصول الدراسية المختللة و تطور نسب النجاح (9
 .تطور أعداد الطالب المقبولين بالكلية (9
 -وال  من خالل قياس رضا الطالب دوريـا عـن تقييم فاعلية أنشطة الدعم الطالبي األكاديمي واإلرشادو بالكلية  (9

خـدمات  -التسـهيالت المتاحـة لممارسـة األنشـطة الطالبيـة  -خـدمات الـدعم الطالبـي  -سياسات القبول والتحويـل 
 . برامت دعم الطالب المتلوقين والمتعثرين -الرعاية الصحية والنلسية 
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التدريب و التأهيـل الـوتيلي بالتعـاون مـع وحـدة متابعـة قياس كلاءة خدمات دعم الخريجين بالكلية حيث تقوم وحدة  (1
وثـائق عقـد اللقـاء التـوتيلي  –حصـر عـدد الـدورات الميهلـة )الخريجين بإعداد تقرير عن خدمات الخـريجين سـنويا 

كمــا يــتم اســتطالع راو خريجــي الكليــة فــي ( اجــراءات التحــديث الــدورو لقواعــد بيانــات الخــريجين بالكليــة –ونتائجــه 
 .الكلية وعن خدمات الخريجين اال ان قياس رضا الخريجين ال يتسم بالدوريةبرامت 

ــا للمعــايير األكاديميــة المعتمــدة  (1 قيــاس مــدو توافــق البــرامت الدراســية الحاليــة بمرحلتــي البكــالوريوس والدراســات العلي
ألعضــاء هيئــة التــدريس ومــدو التــزام الكليــة بتطبيــق المعــايير األكاديميــة المتبنــاة مــن خــالل حصــر بــرامت التوعيــة 

والطالب بالمعايير األكاديمية والاو تبين منـه ضـرورة بـال المزيـد مـن توعيـة طـالب البكـالوريوس والدراسـات العليـا 
لملهوم المعايير االكاديمية ايضـا تـم قيـاس مـدو اسـتيلاء توصـيف البـرامت المطروحـة للمعـايير األكاديميـة المعتمـدة 

طة الخبـــراء فــي المجـــال كمـــا تــم مراجعتهـــا مـــن خــالل لجـــان المراجعـــة الداخليـــة مــن خـــالل مراجعتهـــا خارجيــا بواســـ
 .المشكلة لكل برنامت

التسـهيالت  –التطبيقـات العمليـة  –طـرق التـدريس والتقـويم  -لتقيـيم اداء المحاضـر)التقييم الدورو للمقـرر الدراسـي  (2
 .العلياألغلب المقررات الدراسية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات ( الداعمة

يتم قياس رضا المستليدين النهائيين ومنتمات سوق العمل عـن بـرامت الكليـة الحاليـة والتـي اجراهـا فريـق المشـاركة  (70
 .المجتمعية مع كبار بعض رجال األعمال في المجال الزراعي

م مــن خــالل قيــاس مــدو اعتمــاد اســتراتيجية التعلــيم بالكليــة علــي أنمــاط غيــر تقليديــة للــتعلم لتحقيــق مخرجــات الــتعل (77
حصر عدد المقررات االلكترونيـة المنتجـة وكـال  نتـائت اسـتطالع راو الطـالب حـول فاعليـة هـاه المقـررات وكـال  
رصد أساليب التعلم غير التقليدية من خالل فح  ملف المقررات باألقسام والتي تبين تشـجيع طـرق الـتعلم الـااتي 

الب وتكليلـاتهم الموجـودة بملـف المقـرر، وتعكـس نتـائت المراجعـة بالمقررات الدراسية والتي تثبتها نمااج اعمال الطـ
 الداخلية الدورية تحول تدريس أجزاء من معتم المقررات الدراسية تدريجيا الي التعلم الااتي والتلاعل 

تقـــوم الوحـــدة دوريـــا أيضـــا بقيـــاس رضـــا األطـــراف عـــن التســـهيالت المتاحـــة لعمليـــات التعلـــيم والتعلـــيم وعـــن فاعليـــة  (79
راءات المتبعــة للتعامــل مــع مشــكالت التعلـيم وعــن فاعليــة بــرامت التــدريب الميـداني والــاو تــم تطــويره فــي ضــوء اإلجـ

 تغاية الراو الراجعة 
 .فح  تقارير المراجعين الخارجيين (79
 .مراجعة التقرير السنوى للكلية ومناقشتة مع جميع االطراف المعنية (79
 .ية التعليمية في ضوء نتائت التقويم الشامل لللاعلية التعليميةتضع الكلية خطة تنلياية لتحسين وتعزيز اللاعل (79

في ضوء نتائت التقويم الشامل لللعالية التعليمية والتي تنلا من خالل خطة وحدة ضمان الجودة وباإلضافة الي تقارير 
 :المراجعة الداخلية والخارجية وضعت الكلية خطة تنلياية لتحسين وتعزيز اللعالية التعليمية

 تقويم أداء الكلية 7/1
 عملية التقويم 7/1/1
 تتبني الكلية فكرة التقويم الذاتي المستمر  -(أ)

 Faculty Annual Report (FAR)  يتم ال  من خالل إعداد تقرير التقويم الااتي السنوو  •
 الكلية بدراسة مدو توافق رسالة و أهداف الكلية مع المعايير القياسية القومية تقوم .9

National Academic References  (NARS)  
  Benchmarksومع العالمات المرجعية      .9
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 . وذلي من خالل عقد دورات تدريبية باألقسام العلمية المختلفة -(ب)
وبناءا علي نتائت التقويم الااتي ، تقوم الكلية باتخاا عددا من اإلجراءات التصحيحية لمعالجة القصور في أداء  •

توو العملية التعليمية مثل شراء كيماويات وزجاجيات لتحسين الدراسة المعملية و شراء أدوات الكلية واالرتقاء بمس
ولزيادة اللاعلية التعليمية يجب . ومعدات لتحسين أداء الجهاز اإلدارو و تحسين قاعات ممارسة األنشطة الطالبية

اتي تتضمن التغير الحادث سنويا وما تم علي الكلية تبني خطة خمسية متجددة سنويا بناءا علي نتائت التقويم الا
 .تنلياه من خطة العام السابق واإلجراءات التصحيحية المطلوب اتخااها هاا العام واليات متابعة تنلياها

 تخضع الكلية للتقويم باربعة آليات هي 
 تقويم اداء الكلية من خالل وحدة الجودة بالكلية: اوال 
 وريه في األسبوع األول من اللصل األول من كل عام اتقويم الدورو و يتم بصلة د: ثانيا. 
 التقويم الجامعي : ثالثا 
  ًتقويم أداء الكلية : رابعا 

تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بدور فعال في عملية التقويم حيث تتم عملية التقويم ألداء الكلية بصفة دورية : أوال
 :من خالل
ى المقررات الدراسية، والعملية التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس استطالع وحدة ضمان الجودة آراء الطالب ف (7

 ( 1/79مرفق ).والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى وفى الموارد المتاحة بالكلية
قد تم إعدادها من قبل األقسام  مراجعة  توصيلات وتقارير البرامت والمقررات الدراسية والتي 9079تم في عام  (9

 .العلمية المختللة
 .ارنة األداء اللعلي بالكلية بأهداف الجودةمق (9
عمل تقييم شامل لجميع أوجه االنشطه بالكلية من خالل االستبيانات المختللة التي تم توزيعها على جميع اللئات  (9

مستليدى –القيادات األكاديمية –الهيئةاالدارية  -أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة-الخرجين–الطالب )
 (الخدمة

 .مراجعة داخلية من قبل لجنه المراجعة  دورياعمل  (9
 .متابعة التقارير الدورية ليقسام العلمية و اإلدارية و مالحتة التطور بها (9
 .قياس الرضا الوتيلي ألعضاءهيئة التدريس والهيئة المعاونة وعمل مقابالت مع القيادات األكاديمية (1
ة من خالل خطة عمل وكذلي تحديد مواعيد ثابتة لعمل المراجعة التقويم ألداء الكلية يتم بصفة دوريه ومستمر : ثانيا

 .الداخلية فى األسبوع األول من الفصل األول من كل عام 
تم ارسال نمواج تقييم مدى إستيلاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشرية  (7

(Norms ) إلى الهيئة. 
لداعمة لمعايير التقويم واالعتماد الميسسى والممارسات التطبيقية للميسسة تم ارسال نمواج فح  الوثائق ا (9

 (تقارير فى خالل الثالثة اعوام 1)التعليمية فى المجاالت المختللة 
 تقارير تقييم ااتى وارسالها الدارة المشروعات بالقاهره 9تم عمل  (9
بالكلية من ادارة المشروعات  CIQAPلمشروع زيارات دعم فنى ومتابعة  1تم عمل : تقارير المراجعة الخارجية   (9

 ( تقارير خارجية لتقييم الكلية 1)بالقاهرة للكلية  وتقييم تقريبا نصف سنوى  
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 التقويم الجامعي : ثالثا
زيارة المحاكاة من قبل مركز الجودة بالجامعة يقوم مركزالجودة بالجامعة بمراجعة وتقييم دورى الداء الكلية من خالل زيارات 

الحر  على مناقشة نتائت تقويم أداء الكلية مع كل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين . او ارسال التقارير
 : واالطراف المجتمعية من خالل

 مجالس األقسام العلمية ومجلس الكلية  (7
الطالب –اإلدارية الهيئة  –أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )عقد ورا عمل وندوات مع جميع األطراف المعنية  (9

 وال  للوقوف على وجهات النتر المختللة والمعلومات المطلوبة للتقييم ( مستليدى الخدمة–القيادات األكاديمية –
 تقويم أداء الكلية بمقارنة تقارير : رابعاً 

على التقدم الاو يتم مقارنة نتائت تقويم الكلية بصلة دورية ،كما يتم مقارنه نتائت الطالب خالل ثالث أعوام للوقوف 
 .تحدثه الكلية

 ئقييم الفاعلية التعليمية
حيث أن الطالب هو محور العملية التعليمية فقد حرصت الكلية علي ئقييم اللاعلية التعليمية من خالل قياس رضا  -

 الطالب دوريا عن أنشطة الدعم الطالبي األكاديمي واإلرشادو  بالكلية والتسهيالت المتاحة لممارسة األنشطة
- :وفي هاا الصدد قامت الكلية بما يلي. الطالبية

 90قامت الكلية بقياس رضا الطالب عن خدمات الدعم واإلرشاد األكاديمي عن طريق عمل استبيان علي عينة من  - أ
وكال  تلقي مقترحات الطالب لتطوير عمل لجان اتحاد ( 9-1مرفق )طالب وطالبة بالمستوو الثاني والثالث والرابع 

علي الرغم من ال  فإن قياس رضا الطالب عن الدعم واإلرشاد األكاديمي ال . تلعيل دور اإلرشاد األكاديميالطالب و 
 .كال  خلت النتائت من أسباب عدم رضا الطالب عن بعض خدمات الدعم واإلرشاد األكاديمي. يتسم بالدورية

مرفق )شجع الطالب علي التعلم الااتي قامت الكلية بتنليا عدد من األنشطة يستهدف تطوير طرق التدريس بما ي - ب
تقييم أداء عضو هيئة )مقررا دراسيا   71كما قامت بعمل تقييم لعدد . وال  من خالل عقد عشر ورا عمل( 2/79

بمرحلة البكالوريوس عن ( التطبيق العملي –المادة العلمية ومدو مالئمتها  –التدريس واستخدامه للمعينات البصرية 
كما تقوم الكلية بقياس رضا طالب الدراسات العليا عن (. 1 -1مرفق )رات لتقييم تل  المقرراتطريق إعداد استما

التسهيالت البحثية والتجهيزات المعملية الموجودة بالكلية وال  من خالل استطالع رأو عينة من طالب الدراسات 
ة باإلضافة إلي أن النتائت المعروضة عامة علي الرغم من ال  فإن هاا التقييم لم يتم بصلة دوري(. 1-1مرفق )العليا 

 . جدا ويجب تنقيحها ومراعاة الدقة في تحليل البيانات
قامت الكلية بتنليا عدد من األنشطة المختللة لوضع سياسة لجاب الطالب وخاصة الوافدين منهم بعقد عدد من  - ت

مثل نشر المعلومات عن ( 70/79ق مرف) االجتماعات وتبني مجموعة من المقترحات والسياسات المشجعة للطالب 
علي الرغم من تل  . الكلية علي موقع الجامعة علي االنترنت و االتصال بالمدارس الثانوية الزراعية في الدول العربية

األنشطة فإن الكلية لم تقم بقياس رضا الطالب وخاصة الوافدين منهم عن سياسات القبول والتحويل والمصروفات 
كال  فإن الكلية لم تقيم فعالية وكلاءة تل  السياسات في جاب . إلقامة والرعاية الصحية واالجتماعيةالدراسية وأماكن ا

 . الطالب وخاصة الوافدين منهم ومقارنة عدد الطالب الوافدين قبل وبعد تنليا تل  السياسات
كلية بعمل لقاء بين مستثمرين نترا ألهمية التدريب في صقل مهارات وخبرات الطالب و إعداده لسوق العمل، قامت ال  - ث

في المجال الزراعي و طالب المستوو الثالث بالكلية وأعضاء هيئة التدريس وريساء األقسام بغرض تطوير التدريب 
وفي هاا الصدد تقوم الكلية حاليا بقياس رضا الطالب عن التدريب الميداني وكال  رضا (. 77/79مرفق ) الميداني 

 .داء الطالب خالل التدريب الميدانيالمستثمرين عن مستوو و أ
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خريجا من الكلية  90قامت وحدة متابعة الخريجين والمنشأة حديثا بالكلية بعمل قاعدة بيانات للخريجين وتدريب عدد  - ج
علي الرغم من ال  لم تقم . يوما متواصلة 79لمدة  UNIDOبالتعاون مع منتمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

وهاا يتطلب بال المزيد (. 79/79مرفق )رأو الخريجين في الخدمات المقدمة لهم من  قبل الكلية  الكلية باستطالع
من الجهود في مجال دعم الخريجين وخاصة تحديث قاعدة البيانات واستطالع أراء الخريجين وعقد مزيد من الدورات 

 .وجارو اإلعداد لال . التدريبية لهم كال  معارض التوتيف
وفي هاا الصدد قامت الكلية . بقياس رضا المجتمع المحلي عن خدمات و أداء الكلية ومستوو الخريجينتقوم الكلية  -

ورا عمل ضمت المستليدين من ميسسات المجتمع المدني ومهندسي ميرية الزراعة وخريجي الكلية  9بتنليا ورا 
استطالع أراء عينة عشوائية من كما قامت الكلية ب( . 79/79مرفق)وال  ليتحديد احتياجات المجتمع المحلي 

المستليدين بتل  الخدمات من المجتمع المحلي لزيادة التواصل والترابط مع المجتمع المحلي وللوقوف علي مستوو 
  .  علي الرغم من ال  فإن هاا التقويم لم يتسم بالدورية ( 79/79مرفق)وجودة الخدمات المقدمة 

الية مع المعايير األكاديمية التي تبنتها الكلية ومدو التزام الكلية بتطبيق تل  لقياس مدو توافق البرامت الدراسية الح -
المعايير، قامت الكلية بتشكيل لجان المراجعة الداخلية والخارجية لقياس مدو استيلاء توصيف توصيف البرامت 

ر المراجعة الداخلية والخارجية لكن لم تتسم تقاري(. 79/79مرفق )والمقررات المطروحة للمعايير األكاديمية المعتمدة 
وفي هاا الصدد البد من تشكيل لجان أخرو للمراجعة الداخلية والخارجية لمراجعة توصيف المقررات والبرامت . بالدورية

 .الدراسية ومدو التطوير والتحسن فيها بناء علي تقارير المراجعة السابقة
 دةنتائج التقويم الدوري مع األطراف المختلفة والمستفي -

تقوم الكلية بمناقشة نتائت التقويم الدورو مع األطراف المختللة والمستليدة من العملية التعليمية بداية من مناقشة 
مرفق )نتائت التقييم الدورو للمقررات بمجالس األقسام ومجلس الكلية باإلضافة تقرير التقييم الااتي السنوو ألداء الكلية 

. ة توكيد الجودة بتوزيع نسخة من نتائت تقويم المقررات الدراسية والتقرير السنوو للكيةوفي هاا الصدد قامت وحد(. 71/79
. ولم تناقا الكلية تل  النتائت وخاصة نتائت رضا المجتمع المحلي مع األطراف المجتمعية والمستليدة من خدمات الكلية

ا أنه لم يتم مقارنة التغير الحادث في األداء بالسنوات كم. كال  لم تناقا الكلية نتائت تقويم المقررات الدراسية مع الطالب
 .السابقة

وبناءا علي نتائت التقويم الااتي ، قامت الكلية باتخاا عددا من اإلجراءات التصحيحية لمعالجة القصور في أداء 
ية و شراء أدوات وومعدات الكلية واالرتقاء بمستوو العملية التعليمية مثل شراء كيماويات وزجاجيات لتحسين الدراسة المعمل

ولزيادة اللاعلية التعليمية يجب (. 71/79مرفق )لتحسين أداء الجهاز اإلدارو و تحسين قاعات ممارسة األنشطة الطالبية 
علي الكلية تبني خطة خمسية متجددة سنويا بناءا علي نتائت التقويم الااتي تتضمن التغير الحادث سنويا وما تم تنلياة من 

 . السابق واإلجراءات التصحيحة المطلوب اتخااها هاا العام واليات متابعة تنلياها خطة العام
 أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة 7/1/2

في ضوء نتائت التقويم الااتي للكلية ومناقشة تل  النتائت مع األقسام العلمية المختللة بالكلية، أمكن تحديد بعض 
توصيف المقررات ) تتطلب التطوير و مزيد من الجهد والعمل ومنها مرحلة الدراسات العليا  المجاالت المستقبلية التي

و إعداد خطة دورية لصيانة المرافق واألجهزة ( المراجعة الداخلية والخارجية للمقررات والبرامت -تقويم المقررات -والبرامت
الطالب وخاصة  -أعضاء هيئة التدريس –ادات األكاديمية القي) العلمية بالكلية و نشر ثقافة الجودة بين أفراد الكلية 

 (. الموتلون -الدراسات العليا
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 دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة 7/2
تقوم الكلية ومنا إنشاء النتام الداخلي للجودة بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيالت لوحدة ضمان الجودة وال  

 ا في تطوير الكلية والتأهيل لالعتماد والجودة وزيادة قدرتها التنافسية مع المييسسات األخروحتي تقوم بدورها المنوط به
 الدعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة 8/2/2

. قامت الكلية بتوفير الكوادر البشرية الميهلة للعمل بالوحدة وحددت اختصا  كل منها ودورها في إدارة الجودة -
ير مكان وحجرة مخصصة لوحدة ضمان الجودة مجهزرة باألثاث المكتبي واألدوات و أجهزة كما قامت الكلية بتوف

كال  توفير الدعم المالي . الحاسب اآللي والورق وغيرها من األدوات الالزمة للقيام بالعمل علي الوجه األكمل
 وتحيد المخصصات المالية للوحدة لتنليا األننشطة المختللة 

جودة معنويا وال  عن بضم مدير وحدة الجودة بالكلية إلي مجلس الكلية واعتباره أحد دعمت الكلية إدارة ال -
  .كال  قامت الكلية بإسناد مهمة التقويم بالكلية إلدارة الجودة ووفرت لها كل اإلمكانيات المطلوبة لال . أعضائه

 

 
 

اتخاذ عددا من اإلجراءات التصحيحية و  عةخطة إدارة الجودة و دورها في تطوير و متابعة تنفيذ خطط دعم كلية الزرا

 و تحديد بعض المجالت المستقبليةالرتقاء بمستوي العملية التعليميةل
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المخطط يوضح عمل و مهام اللجان العشرة المشكلة داخل وحـدة ضـمان الجـودة باإلضـافة إلـي اسـتحداث مجلـس للخبـراء و 

و المســاءلة بالتعــاون مــع إدارة الكليــة و العميــد و مــدير وحــدة ضــمان الحكمــاء داخــل األقســام العلميــة لتــولي أمــر المحاســبة 
 . الجودة

 ما استحدثته الكلية من آليات لتفعيل نظم المساءلة و المحاسبة لتحسين الفاعلية التعليمية
 قرارات مجلس الكلية لتفيعل مواد الالئحة الداخلية: أوالً 

 (لدراسية المقررةالوحدات ا)وجود نتام الساعات المعتمدة للدراسة  (7
لنجاح تطبيق نتام الساعات المعتمدة و الاى يتيح حرية اختيار المقررات الدراسية التى تتلق مع ميولـه العلميـة  (9

و قدراتــه الشخصــية فالبــد أن يتــوافر نتــام االرشــاد األكــاديمي يقــوم بــه الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس بمعاونــة 
 .للمقررات الدراسية و التخصصات الرئيسية لتالئم كل منهم الطالب فى الوصول إلى االختيارات المثلى

 (99مادة )قيام الرحلة العلمية للطالب الناجحون فى المستويين الثانى و الثالث  (9
 (9مادة )تحقيقًا لمصلحة الطالب ( صيلى)تنليا فصل دراسى ثالث  (9
دة عـن تسـجيل مقـررات لـبعض ساعة معتمـ 97)و الحد األقصى ( ساعة معتمدة 79)التجاوز عن الحد األدنى  (9

 (71المادة )الطالب 
تحديد مـوع التـدريب الصـيلى لطـالب المسـتوى الثـانى فـى األقسـام العلميـة بالكليـة و طـالب المسـتوى الثالـث فـى  (9

 (99مادة )مراكز البحوث و المصانع و الشركات 
 :قرارات لزيادة كفاءة األداء: ثانياً 

درجــات المتحــان + درجــة أعمــال فصــلية 90: نى علــى النحــو التــالىقــرار توزيــع درجــات مــادة التــدريب الميــدا (7
 درجة عملى 90+شلوى

 اجراء تقييم للطالب خالل اللصل الدراسى الواحد و رفع درجة األعمال اللصلية مع التعلم الااتى (9
 .اعتماد نتائت الطالب خالل اللصل الدراسى األول و الثانى والثالث (9

 :قرارات تنظيمية للعمل: ثالثاً 
 .الموافقة على عقد لجان امتحان خاصة للطالب المرضى و المصابين (7
 .قبول اعتاار بعض الطالب عن دخول امتحان فصل دراسى (9
 قبول تحويل بعض الطالب من كليات مختللة إلى الكلية (9
 9077/9079تحديد أعداد الطالب المقبولين بالكلية للعام الحالى  (9
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 :نظام المساءلة و المحاسبية 2/ 7
الكلية على آليات للمسـاءلة والمحاسـبية فـي إطـار صـالحيتها المحـددة بقـانون تنتـيم الجامعـات حيـث تـتم مراجعـة تعتمد 

وتلعيل اللوائح والقوانين الداخلية والخاصـة بالمسـاءلة والمحاسـبة فيمـا يخـ  تحسـين اللاعليـة التعليميـة مـن خـالل نتـام 
 . جانب إدارة الكلية عند التقصيرفعال للحوافز اإليجابية للمجيدين وتوجيه اللوم من 

تتخا الكلية إجراءات حاسمة للمحاسبة والمسائلة في إطار سلطاتها في حدود قانون تنتيم الجامعات و تيكد  (7
 .الوثائق اتخاا العقوبات وخاصة لدداريين

ريس بعــدم صــرف المســتحقات الماليــة ألعضــاء هيئــة التــد 9079/ 77/9موافقــة مجلــس الكليــة بجلســته بتــاريخ  (9
ومعاونيهم باألقسام التي لم تنتهي من توصيف المقررات و عمل تقارير المقـررات و المصـلوفات و اسـتمر الـ  

 (72/79مرفق ) و لقد االنتهاء فعال من توصيف و استجاب االعضاء  9079حتي ديسمبر 
ل الوحدة و له ادوار يساعدان في اعما 9079تم تعيين نائبين لمدير وحدة الجودة من الشباب و ال  في يوليو  (9

 .يحددها لهما مدير الوحدة
حتمية تقديم تقرير المقرر أو تسـليم نمـواج اإلجابـة لالمتحانـات مـع تسـليم ورق إجابـة الطـالب بعـد التصـحيح و  (9

 . اإل تعطلت المستحقات المالية
 :قامت الكلية بصياغة آليتين لزيادة اللاعلية التعليمية هما (9

 
 تعليمية األنشطة المطلوبة لتطوير و تحسين التعليم و التعلمأنشطة تعزيز الفاعلية ال

حفل تخرج للمتدربين 

و حصولهم علي شهادات

 اجتياز الدورات

تدريب الطالب من 

المستويات 

االربعة في دورات 

 فنية متقدمة

التدريب المزدوج 

الذي يشرف عليه جهتين

خاص+  حكومي 

االعالن عن 

وظائف شاغرة 

في القطاعين الخاص

  و الحكومي

التدريب بأجر مادي 

أثناء فترة تدريب 

الطالب في المزارع

 الخاصة

إيجاد فرص عمل

 للخريجين

  بعد إتمام التدريب

الفاعلية التعليمية 
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 سبل زيادة الفاعلية التعليمية 

 

- : وسائل زيادة اللاعلية التعليمية
بسيال خبراء و المتخصصون افادوا ان هنا  طرق كثيرة عملية لزيادة اللاعلية التعليمية و زيادة التحصيل و المهارات اللنية 

 (9)منها 
 ادة الفاعلية التعليميةوسائل زي

التدريب فى مزارع -(2) التدريب فى مزارع حكومية-(1)
 القطاع الخاص

التدريب فى المعمل -(3)
المركزي تحت إشراف 
 مجلس إدارة المعمل

 الزيارات الميدانية مثل-(4)

اإلشراف المزدوج من أساتــاة 
 كلية الزراعة
 االشراف

 من إدارة المزارع الحكومية
 ى المشتل التدريب ف

 التعليمي
   التدريب بمركز

 الهندسة الوراثية

 مثل 
 مزارع شركة شورى 
  مزارع الشركة المصرية

 للشعير المستنبت
 مزارع شركة تكموسينس 
  التدريب فى ميسسة

 مصر الخير

 
 

تم افتتاحه يوم 
72/9/9079 

 الصوامع 
 الشركات زراعية 
  لمصانع الغاائية

 والمصانع الزراعية
 مزارع الدواجن 
 بيداتالم 
 شركات مستلزمات 
 اإلنتاج الزراعي 
 مصانع السكر 
 مراكز البحوث 

طالب كلية التربية ييديون ما يسمونه التربية العملى وهو مقرر إجبارى على الطالب في المستوى الثالث والرابع ويتم فى 
أو اللنى ويمتد هاا المقرر لمدة عام المدارس سواء كانت إبتدائية أو إعدادية أو ثانوية وفى جميع أنواع التعليم سواء العام 
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كامل ويشرف علية اساتاة كلية التربية ويخضع الطالب لعملية تقويم وتقييم دقيقة ومهنيه ويخص  هاا المقرر درجات 
 يحتاجها الطالب لتحسين مستواه العلمى ولتحسين اللاعلية التعليمية فى كلية الزراعة فإننا نقترح ان يمتد التدريب العملى او

هاا االقتراح مخالف )الميدانى لمدة عام كامل ويخضع لدشراف الكامل من أساتاة كلية الزراعة ويتم فيه تقويم تربوى وتقييم 
 (.لالئحة الكلية الداخلية

 :األنشطة التى تمت بغرض زيادة الفاعلية التعليمية لطالب كلية الزراعة
 : أوال 
ويهدف ( مرفق بيان باسماء المتدربين)ورة زراعة ورعاية الجوجويا طالب من المستويات المختللة فى د 91تدريب  (7

 .التدريب إلى نشر زراعة نبات الجوجويا بمحافتة المنيا وصعيد مصر
 .إيجاد فر  عمل للخريجين بعد إتمام التدريب (9
 .التعاون مع ميسسة مصر الخير (9
 .ع استخال  الزيوت فى العاشر من رمضانالتدريب الميداني بمزرعة الجوجوبا الخاصة باإلسماعيلية وزيارة مصن (9
 .التدريب تم نتيجة التعاون بين المزارع الخاصة ومراكز التدريب بكلية الزراعة والمشتل (9

  -:ثانياً 
حلل تخريت متدربي الدورة التدريبية األولى عن زراعة ورعاية الجوجوبا وحصول المتدربين على شهادة تليد اجتياز  (9

وهاا النشاط من انشطة وحدة ) يب وهاا الحلل تم تحت رعاية ميسسة مصر الخير مع الكلية األمتحانات واتمام التدر 
 (التقرير معتمد ومرفق(     )التدريب

  -:ثالثاً 
األعالن عن وتائف شاغرة فى قطاع الخا  وسيلة من وسائل اللاعلية التعليمية وخصوصا لو كان المرتبات مجزية  (1

 .لزيات للمبيدات و الكيماوياتمثل وهاه شركة شورى وشركة كلر ا
- :رابعاً 
من اكثر الوسائل فاعلية للعملية التعليمية هي التدريب المزدوج بمعني التدريب الاو يشرف عليه جهتين االولي قطاع  (1

 .خا  تستقبل الطالب بعد تخرجهم و الثانية قطاع حكومي مثل الكليات
 :خامساً 

 .قة التدريب باجر و هو ان يحصل المتدرب علي اجر مادو اثناء تدريبهلزيادة اللاعلية التعليمية يمكن اتباع طري (2
- :نقاط القوة

تتبنى الكلية فكر التقويم المستمر لوتائلها وانشتطها المختللة عن طريق وجود نتام داخلى للتقويم مع مراعاة  -7
 .االستعانة بخبراء خارجيين 

 .حدد السلطات واألدوار ويقوم  بدوره بلاعلية توافر الئحة داخلية ومجلس إدارة لوحدة ضمان الجودة م -9
 .توافر كوادر ميهلة ومدربة بالوحدة   -9
 .توافر  تقارير سنوية  للكلية بصورة دورية   -9
 .تلعيل نتم المساءلة والمحاسبية  -9
 .وجود وحدة لضمان الجودة ملعلة  -9
 .زيادة ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية  -1
 .وجود دور فعال وايجابي  لمدير وحدة ضمان الجودة داخل اجتماعات مجلس الكلية  -1
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 .مشاركة جميع األقسام العلمية واإلدارية في أنشطة الجودة -2
 .وجود قائمة بانجازات الكلية -70
 توافر قواعد بيانات خاصة بتطور إعدادا الطالب ونسب النجاح بالبرامت  المختللة -77
 .لتحليل االحصائى بصورة دورية توافر سجالت ا-79
 .مناقشة نتائت التحليل االحصائى  مع المعنيين -79
 .مناقشة نتائت تقويم اللاعلية التعليمية مع المعنيين -79
يوجد عالقة وطيدة بين وحدة ضمان الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة، مما يسهم فى تلعيل دورها ودعمها فنيا -79

 .ويساند أنشطتها 
 .يشار  مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  كعضو فى لجنة خبراء الجودة ومركز التخطيط االستراتيجى بالجامعة-79

- :نقاط الضعف
 .ضعف وجود دعم مادو للوحدة في اللترة الحالية ، وعدم وجود بند خا  لتمويل الوحدة بالميزانية الكلية  -7
 .الااتى ألداء الكلية ضعف مشاركة األطراف المجتمعية فى التقييم -9
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 الهيكل اإلداري لوحدة ضمان الجودة

 

 عميد الكلية                مدير الوحدة 

 د السيد عبده السيد أحمد .أ               د محمد نجيب قناوي .أ

 

 

 

 

 مدير الوحدة 
 نائب الوحدة

 المخازن  الشئون المالية  المدير اإلداري السكرتارية 
 

المشتريات  
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  ذيةللجان التنفي يالهيكل التنظيم

 ذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية                مدير الوحدة 

 د السيد عبده السيد أحمد .أ               د محمد نجيب قناوي .أ

 

 

 

وحدة ضمان 
 الجودة 

 

اللجان الثالثية 
 لألقسام 

لجنة االعتماد 
 المؤسسي 

لجنة تصميم وتنفيذ 
 وتحليل االستبيانات 

لجنة التدريب 
 والتوعية واإلعالم

لجنة المعايير 
األكاديمية والبرامج 
 وجودة فرص التعليم

لجنة التطوير 
المستمر وتقويم 

 األداء

لجنة إعداد الدراسة 
 الذاتية

لجنة الدراسات 
 العليا والبحوث

 

لجنة المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

  الموارد الذاتية

لجنة التخطيط 
 االستراتيجي 
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  مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عميد الكلية                مدير الوحدة 

 د السيد عبده السيد أحمد.أ               د محمد نجيب قناوي .أ
 

 عميد الكلية

ممثل المستفيدين 
 (األطراف المعنية)

ممثل عن طالب 
مرحلة الدراسات 

 العليا

ممثل عن طالب 
المرحلة الجامعية 

رئيس )األولي 
 (اتحاد الطالب

أمين / السيد
 الكلية

وكيل الكلية . د.أ
لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة

وكيل الكلية . د.أ
لشئون الدراسات 
 العليا والبحوث

وكيل الكلية . د.أ
لشئون التعليم 

 والطالب

 

مدير وحدة . د.أ
 ضمان الجودة


