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 شكر وتقدير

ر تتقدم وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة جامعة المنيا بأسمى آيات الشكر والتقدي
إلى األستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب ومدير إدارة المشروعات بالجامعة ومديري 

بالجامعة وعميد الكلية والسادة الوكالء  جيالجودة ووحدة التخطيط االستراتيمركز ضمان 
 .للوحدةاألقسام على دعمهم وتشجيعهم المستمر والبناء  ورؤساء

والسادة  االستراتيجيةوالتقدير للسادة أعضاء فريق الخطة أيضًا نتقدم بخالص الشكر      
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والسادة العاملين على جهودهم الداعمة ومشاركتهم 

 االستراتيجيةنابعة من تحليل بيئي ممنهج مرتبطة بالخطة  استراتيجيةالفاعلة في إخراج خطة 
 .للجامعة

ر والتقدير للسادة أعضاء المجتمع الخارجي لمساهمتهم كما نتقدم بعميق الشك     
الفاعلة في تطوير العملية التعليمية داخل الكلية كذلك مساهمتهم الفاعلة في التحليل البيئي 

 .للكلية االستراتيجيةللخطة 

لى كل يد وفية وقفت بجوار الوحدة ولو بحلو الرجاء ومخلص الدعاء تحية شكر  وا 
عزاز    .وتقديروا 

  الموفق واهلل

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                
                                             

 محمد نجيب قناوي. د.أ                                                          

 
 المحتويات فهرس
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 رقم الصفحة ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحت

 الفصل االول

 2 بيانات الكلية الوصفية
 2 مقدمة

 6 نبذة عن الكلية ومالمح جوهرية
 6 تاريخ اإلنشاء وتطور مكونات الكليه -0
 2 األقسام العلمية بالكلية -5
 2 أعضاء هيئه التدريس بالكليه -3
 00 ت العليامرحلة الدراسا -4
 06 طالب مرحله البكالوريوس -2
 01 5102مايو  نهايهالعاملون بالكليه حتي   -6
 01 لغة الدراسة بالكلية -1
 01 المراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية -1
 51 السمات المميزة للمؤسسة -2

 الفصل الثاني

 50 أسلوب إعداد الخطة االستراتيجية
 50 منهجية إعداد الخطة -0
 54 طة االستراتيجيةلخفريق اعداد ا -5
 52 مراجعة أعداد الخطة االستراتيجيةفريق  -3

 الفصل الثالث

 51 التحليل البيئي للكلية
 51 األطراف أصحاب المصلحة -0
 52 تحليل الوضع الراهن للكلية -5
 52 تحليل البيئة الداخلية  -: والأ

 45 تحليل البيئة الخارجي -:ثانياً 
 42 (البيئة الداخلية والخارجية )التحليل البيئىتقييم عوامل  -:ثالثا 

 42 مصفوفة تقييم العوامل الداخلية -0
 25 مصفوفة تقييم عوامل البيئة الخارجية -5
 22 تحديد الفجوات  - 3
 21 استراتيجيات الكلية  -4
 21 الت واألنشطة المختلفة في المجاسياسات الكلية  -2
 61 األولويات -6
 65 بمصادر التمويل المتوقع اتاحتهاقائمة  -1

 الفصل الرابع
 63 اإلطار الفكري للخطة االستراتيجية

 63 رؤية الجامعة -0
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 63 رؤية  الكلية -5
 63 رسالة الجامعة -3
 63 رسالة  الكلية -4
 64 القيم -2
 64 هداف اإلستراتيجية للكليةالغايات واأل –6

 الفصل الخامس

 61 الخطة التنفيذية
زيادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان : الغاية األولى

 61 .الجودة والتطوير المستمر بما يتماشى مع معايير االعتماد

التطوير المستمر للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية  -:الغاية الثانية
ا يتواكب مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع طبقًا بم

 .للمعايير الحاكمة
15 

تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم والوسائل الداعمة  -:الغاية الثالثة 
 14 لهما بما يحقق زيادة الفاعلية التعليمية

اإلسهام العلمي والفكري في حل قضايًا المجتمع عن  -:الغاية الرابعًة 
طريق بحث علمي تطبيقي مبنى على أولويات احتياجات فعلية 

 .وواقعية للمجتمع المحيط
11 

الشراكة الفاعلة مع األطراف المعنية والمستفيدة   -:الغاية الخامسة 
 -عاملين  –مستثمرين  –قطاع خاص ) من برامح ووحدات الكلية 

 (طالب
13 

ليات الزراعة بصعيد تحقيق التميز على مستوى ك -:الغاية السادسة 
برامج باللغة )مصر متمثلة في اعتماد  بعض البرامج الخاصة 

 (.االنجليزية
16 

 11 (مالمح  إدارة  االستراتيجية) منهجية تنفيذ الخطة -
 11 آليات نشر الخطة االستراتيجية -
 11 حديث ومراجعة الخطة واعتمادهات -

 الفصل السادس
 21 اإلستراتيجيةالتقييم والمتابعة للخطة 

 21 تقييم الخطة اإلستراتجية -0
 21 مراعاة المخاطر ووضع البدائل -5

 23 المراجـــــــــــــــع

 
 األولالفصل 
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 بيانات الكلية الوصفية 

 -: مقدمة

يمثل التخطيط االستراتيجي أحد األعمدة الرئيسية للدول المتقدمة بوجه عام كما أنه 
ية لنمو وازدهار المؤسسات المختلفة بوجه خاص فهو بمثابة التنبؤ بمثابة الركيزة األساس

بالمستقبل واالستعداد له انطالقًا من تحليل الحاضر وتوقعات واتجاهات المستقبل لتحقيق 
وتحديد األساليب والوسائل المناسبة لتحقيق هذه األهداف بكفاءة  تحقيقها،األهداف المرغوب 

 محدد،ًا ألولويات نابعة من احتياج فعلى وجدول زمني وفاعلية في ظل أطار ممنهج طبق
 .متضمننا تحديدًا دقيقا للمسئوليات واألدوار

لمؤسسات التعليم العالي بالنشاط اإلداري الذي تمارسه  االستراتيجيويرتبط التخطيط 
اإلدارة العليا في المؤسسة والخاص بتحليل الفجوة بين إمكانيات المؤسسة والفرص المتاحة 

لتهديدات ذات العالقة بنشاط المؤسسة في البيئة المحيطة بغرض سد هذه الفجوة وتحقيق وا
 .االستراتيجيالمالئمة والتوافق 

إلى وضع أهداف واضحة والعمل على تحقيقها في إطار  االستراتيجيويهدف التخطيط 
 .حالة المستقبليةفترة زمنية محددة في ظل الموارد البشرية والمالية الممكنة حتى يتسنى بلوغ ال

يمانًا بأهمية التخطيط  جامعة  –والدور الحيوي له قامت إدارة كلية الزراعة  االستراتيجيوا 
تقود الكلية (  5102 -5102)طويلة األجل  استراتيجيةبوضع خطة بمشاركة المعنيين  المنيا 

قا من وضعها إلى ما تطمح الوصول إليه وما يحقق رؤيتها المستقبلية وأهدافها العامة انطال
الحالي ومن خالل االستغالل األمثل لنقاط القوة والفرص المتاحة من جهة ، والتغلب على نقاط 
الضعف والتهديدات من جهة أخرى بجانب التأكد من أن الكلية تتحرك في االتجاه الصحيح ، 

 (.المسار –الهدف  –الوضع الحالي )للكلية بشكل عام على أسلوب  االستراتيجيةوتعتمد الخطة 
 

 

 
 -: جوهريةنبذة عن الكلية ومالمح 

يتخرج منها سنويا العديد من  الزراعة،كلية الزراعة جامعة المنيا من أعرق كليات  تعتبر
الكفاءات والخبرات الزراعية التي تساهم في رفعة وتقدم الزراعة بجمهورية مصر العربية وكانت 

 أين نريد أن نكون 

 في المستقبل

  أين نحن اآلن
 

الخطوات الواجب 

اتخاذها لتحقيق الرؤية 

 والرسالة
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طعت الكلية شوطًا وق .ها وأعضاء المجتمع المحليل أبنائمصدرا للمعلومات النظرية والعملية لك
قليميا  بهها بمستوى راق معترف يلالعتماد حتى يفخر أبناؤها وخريجي طريقها فكبيرًا  محليا وا 

 .العالميونطمح مستقباًل باالعتراف 
جيها مناصب قيادية متميزة يتبوء العديد من أبناء الكلية وخر  ومن المالمح الجوهرية

ل المثال ال الحصر األستاذ الدكتور جمال أبو المكارم نائبًا ورئيسا لجامعة المنيا منها على سبي
واألستاذ الدكتور محمد أحمد الشريف كرئيس للجامعة أيضا وكل من األستاذ الدكتور أحمد 
شوقي زهران واألستاذ الدكتور السيد عبد العال مفتاح واألستاذ الدكتور جابر زايد بريشة كنواب 

لجامعة ، كما تفخر الكلية أن يكون من بين  أبنائها كل من األستاذ الدكتور فاروق لرئيس ا
التالوى الذى تبوء مناصب مختلفة منها  محافظا لكل من الوادي الجديد  والفيوم و والبحيرة 
وكذلك األستاذ الدكتور سعد نصار محافظًا للفيوم والمهندس إبراهيم عتريس محافظًا للوادي 

ورئيس قطاع   ستاذ الدكتور حسن محمود حسن فولى وكيل أول وزارة الزراعةالجديد واأل
والدكتور عماد عبد القادر المملوك ميرًا للمعمل المركزي للزراعة العضوية ،  الزراعياإلصالح 

كما ساهم أبناء الكلية في اإلشراف على المدينة الجامعية وكذلك المساهمة في إنشاء ودعم كلية 
عية و كلية الطب البيطري وكلية السياحة والفنادق ومركز التعليم المفتوح ومركز التربية النو 

حل بعض  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  بالجامعة باإلضافة إلى المساهمة الجادة في
  قضايا ومشكالت المجتمع  

بالتدريس لسبع كليات مما يؤكد أهمية  الوجه اآلخر يقوم أساتذة الكليةوعلى 
الكلية اتجاها صحيحًا من خالل وضع خطط معتمدة صات الموجودة بالكلية كما اتجهت التخص

رسالة  5111للبحث العلمي تتفق نسبيًا مع احتياجات المجتمع كما منحت الكلية ما يقرب من 
ماجستير ودكتوره في موضوعات بحثية وتطبيقية ذات أهمية طبقًا للخطط البحثية وبالنظرة 

خريج في التخصصات المختلفة ،  01111الكلية منذ إنشائها ما يقرب من  المماثلة فقد خرجت
ر كما تمد الكلية أيديها بكل أمكانتها المتاحة لتقديم الخدمات المختلفة للمساهمة في نمو وازدها

 .المجتمع كأحد أهدافها السامية
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- : الكليةتاريخ اإلنشاء والتطور ومكونات  -1

م حيث أنشئت كمعهد عالي 0221جامعة المنيا إلى عام ترجع نشأة كلية الزراعة 
م 0292ثم تحول إلى كلية الزراعة عام , للزراعة تابعا لوزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت 

 20وكانت تتبع جامعة أسيوط حتى صدور القرار الجمهوري رقم , 0111رقم  الجمهوريبالقرار 
يات الزراعة والهندسة واآلداب والتربية والعلوم م بإنشاء جامعة المنيا وتضم كل0219لسنة 

رأس نفرتيتي ويحيط به سنبلتا  والموجودة بالمنيا ، ويقع حرم الجامعة شمال مدينة المنيا وشعارها
 -اآلداب وهى منها أربعة كليات خارج الحرم الجامعي كلية 51قمح وتضم جامعة المنيا اآلن 

 .الجامعي  اقي الكليات فتقع داخل الحرمأما بطب بيطري  - الهندسة -طب األسنان

وتقع كلية الزراعة بمدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا والبيانات التالية خاصة بمساحة 
  .الكليةومكونات 

 

  
 المساحة الكلية    5م 36111
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 (طوابق 2مكون من )مساحة المبنى    5م 5136585

 بنيطوابق، الثالث م 2مبنى مكونين من  5)مباني  4
 عدد المباني    (الرابع  حديث تحت االنشاء طوابق ، 4المدرجات مكون من  

 

 وسائل االتصال بالمؤسسة
 المنيا –جامعة المنيا  –كلية الزراعة  :البريديالعنوان 
 http://portal.minia.eg/agriculture :االلكترونيالموقع 

 :االلكترونيالبريد  
              E-mail Qiu@mu.edu.eg 

     E-mail  agric@agr.miniauniv.edu.eg  

 119/ 5095015 :وفاكستليفون  -      119/  5095000 :تليفون  -
 119/ 5091235: الجودةتليفون وفاكس وحدة ضمان   -
 قائم بإعمال عميد الكلية       بدرجة أستاذ                 السيد عبده السيد/ .د.د الكلية  أعمي -
 بدرجة أستاذ  سيد حسن حسين حمودة./ د.الب   ألكلية لشئون التعليم والطوكيل ا -
 بدرجة أستاذ       أحمدالسيد عبده السيد /د .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ -
 بدرجة أستاذ عادل عبدا هلل عبدا لغنى ./ د.وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ -
  بدرجة أستاذ           محمد نجيب قناوى . د.أ/  حدة ضمان الجودةمدير و  -

وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في ثمانية برامج علمية كما تمنح درجة الدبلوم في 
 51 والدكتوراه في ا،علمي برنامجا 51علميا ودرجة الماجستير في عشرون برنامجاو  ثمانية
 .    علميا برنامج

 
 

 

-  :بالكليةمية األقسام العل-2

 :هييوجد بالكلية اثني عشر قسما علميا   
 اإلنتاج الحيواني -2 االقتصـــــــاد الزراعي -2 األراضي -0
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 المحاصيل -01 الكيمياء الزراعية -6 البساتين -5
 أمراض النبات -00 الوراثة -1 الميكروبيولوجيا الزراعية -3
 وقاية النبات -05 علوم األلبـــــان -1 علوم األغذية -4

 

 -: بالكليةأعضاء هيئة التدريس   -3

يتوزع أعضاء هيئة التدريس على اثنتا عشرة قسم علمي على النحو التالي حتى نهاية 
 :م 5102مايو 

 عدد أعضاء هيئة التدريس القسم العلمي
 02 األراضي -0
 01 االقتصاد الزراعي -5
 51 والداجنياإلنتاج الحيواني  -3
 56 اتينالبس -4
 01 الكيمياء الزراعية -2
 1 المحاصيل -6
 00 الزراعية  المكروبيولوجيا -1
 03 الوراثة -1
 01 أمراض النبات  -2

 00 علوم األغذية -01
 2 علوم األلبان -00
 53 وقاية النبات -05

 013 اإلجمالي
 5102رأس العمل حتى نهاية مايو  علىعدد أعضاء هيئة التدريس 

 029 :ذكور  55 :إناث  011:لي اإلجما
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ذكور

88%

اناث

12%

-------

0%

------

0%

 

 يوضح أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل( 0)شكل 
 :عدد أعضاء هيئة التدريس المعارين

 5: ذكور  0 :إناث   0: اإلجمالي

ذكور معار, 85.71

اناث معار, 14.29

ذكور معار, 6 اناث معار, 1

0

50

100

ذكور معار اناث معار ------- ------

العدد

النسبة

                               

 يوضح نسب أعضاء ( 5)شكل 

 :العلميةعدد أعضاء هيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات 
 2 أستاذ مساعد متفرغ 44 أستاذ

 54 مدرس 21 أستاذ متفرغ
 5 مدرس متفرغ 01 أستاذ مساعد
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2

استاذ مساعدمتفرغ

استاذ متفرغ

مدرس
استاذ مساعد

استاذ

0

50

100

150

العدد النسبة

                             

 يوضح نسب أعضاء هيئة التدريس( 3)شكل 

 االجمالي ذكور اناث 
 5 5 - عدد اإلجازات الخاصة

 60 52 35 عدد أعضاء الهيئة المعاونة
 2 2 - عدد المبعوثين في الخارج

 3,1: 0 :5102-5103عدد الطالب في العام  إلىنسبة عدد أعضاء هيئة التدريس 
 03,0: 0 :الطالبعدد  إلىنسبة عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

 -: العليامرحلة الدراسات  -4
تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية في التخصصات  -0

 :اآلتية
 لكل برنامج عدد المقررات القسم والتخصص م
يقوم الطالب المقيد لدرجة  (تخصص أراضي)قسم األراضي والمياه  0

ساعة  31الماجستير بدراسة 
ساعات  1باإلضافة إلى  معتمدة

إلعداد الرسالة أما الطالب المقيد 
لدرجة الدكتوراه فيقوم بدراسة 

 إلىساعة معتمدة باإلضافة  45
 .الرسالة ساعة إلعداد 05

مجتمع  -اقتصاد زراعي)سم االقتصاد الزراعي ق 5
 (إرشاد زراعي -ريفي

 (دواجن –إنتاج حيواني )قسم اإلنتاج الحيواني  3
 (نباتات الزينة –فاكهة  –خضر )قسم البسـاتين  4
 (حيوية زراعية كيمياء)قسم الكيمياء الزراعية  2
تربية  -إنتاج المحاصيل )قسم المحاصيل  6

 (المحاصيل
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 لكل برنامج عدد المقررات القسم والتخصص م
ميكروبيولوجيا )قسم الميكروبيولوجيا الزراعية  1

 (زراعية
وراثة الكائنات  –وراثة سيتولوجية )قسم الوراثة  1

وراثة جزيئية  –وراثة بيومترية  –الدقيقة 
 (جيا حيويةوتكنولو 

أمراض  –أمراض نبات فطرية )قسم أمراض النبات  2
 –أمراض نبات فيروسية  –نبات بكتيرية 
 مراض نباتفسيولوجي أ

 (صناعات غذائية) قسم علوم األغذية 01
 (           ألبان)قسم علوم األلبان  00
 –مبيدات  –حيوان زراعي )قسم وقاية النبات  05

تربية نحل ودودة  –آفات حشرات اقتصادية 
 (الحرير

تة ساعة إجبارية وس 53ساعة معتمدة منها  01وفيها يدرس الطالب : درجة الدبلوم -5
  ساعات اختيارية خالل عام دراسي واحد

 اسماء البرامج التعليمية القسم العلمي م
عدد المقررات الدراسية لكل 

ساعة معتمد  31 –برنامج 
 للحصول علي درجة الدبلوم

استصالح وتنمية  -أ  األراضيقسم  0
 االراضي

تكنولوجيا التسميد  -ب 
 1)ساعة معتمدة اجبارية  54 وتغذية النبات

ساعات معتمدة  6( + قرراتم
 لكل البرامج( مقرر 5) اختيارية

مشروعات التنمية الريفية  -أ الزراعيقسم االقتصاد  5
 واالرشاد الزراعي

اقتصاديات االراضي  -ب
 والمياه

 الدواجن -أ الحيوانيقسم اإلنتاج   3
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 االنتاج الحيواني  -ب
 انتاج كروم العنب -أ قسم البسـاتين 4

جيا انتاج خضر تكنولو  -ب
 الزراعات المحمية

تكنولوجيا انتاج خضر  -ج
 في االراضي المستصلحة

 انتاج الموالح -د
 التشجير وحماية البيئة -هـ
 النباتات الطبية والعطرية -و

التحاليل الكيميائية  -أ قسم الكيمياء الزراعية  2
 الزراعية 

 المحاصيل السكرية -أ قسم المحاصيل  6
 اوي المحاصيلاكثار تق  -ب
 انتاج محاصيل الحبوب -ج

 التسميد الحيوي -أ الزراعية المكروبيولوجيا 1
 التكنولوجيا الحيوية -ب

 الوراثة وزراعة االنسجة -أ قسم الوراثة  1
الوراثة والهندسة  -ب

 الوراثية
 صحة النبات -أ قسم أمراض النبات 2

مكافحة أمراض محاصيل  -ب
 التصدير

 التصنيع الغذائي -أ األغذية  قسم علوم 01
مراقبة الجودة في  -ب

 الصناعات الغذائية
 المثلوجات اللبنية -أ علوم االلبانقسم  00

تكنولوجيا الجبن وااللبان  -ب
 المتخمرة

 مكافحة اآلفات -أ قسم وقاية النبات 05
 نحل العسل -ب
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لدكتوراه حتى الفصل الدراسي الطلبة المسجلين لدرجة الماجستير وا بإجمالي إحصائيبيان 
 م5104/5102األول للعام الجامعي 

 المجموع درجة الدكتوراه درجة الماجستير القسم م
 6 5 4 األراضي 0
 12 30 24 االقتصاد الزراعي 5
 56 2 50 اإلنتاج الحيواني 3
 001 43 14 البساتين 4
 01 2 2 الكيمياء الزراعية 2
 53 03 01 المحاصيل 6
 50 2 06 الزراعية اكروبيولوجيالمي 1
 04 4 01 الوراثة 1
 01 2 05 أمراض النبات 2
 52 1 01 علوم األغذية 01
 2 3 5 علوم األلبان 00
 52 1 50 وقاية النبات 05

 311 035 546 المجموع
 

والدكتوراه حتى  لدرجة الماجستيرالطلبة المسجلين  أجماليوالشكل البياني التالي يوضح 
 م5103/5102لدراسي األول للعام الجامعي الفصل ا
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يوضح نسب الطالب المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه حتى الفصل الدراسي ( 4)شكل 
 5102-504األول للعام الجامعي 

 

 (م5105/5102)مدار ثالثة أعوام  علىتطور أعداد طالب الدراسات العليا الملتحقين بالكلية 
 دبلومات ماجستير دكتوراه العام الجامعي

 40 16 35 م5105/5103
 41 22 1 م5103/5104
 16 24 06 م5104/5102

  والشكل البياني التالي يوضح تطور نسب أعداد الطالب على مدار األعوام الثالثة
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 لألعوام الثالثة  يوضح نسب تطور أعداد طالب الدراسات العليا( 2)شكل 
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 -: البكالوريوسطالب مرحلة  -5
  -: الكليةالتي تمنحها  العلميةالدرجات 
 :درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في تخصصات البرامج اآلتية: أوال
 

 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م
 + 3 ) + (مستوى ثالث ورابع 52) = 23 األراضي والمياه  0

50 مستوى أول وثان )  
 + 3 ) + (مستوى ثالث ورابع 51) = 25 إدارة األعمال الزراعية  5

50 مستوى أول وثان )  
 + 2 ) + (مستوى ثالث ورابع 51) = 24 اإلنتاج الحيواني والداجنى  3

50 مستوى أول وثان )  
 + 3 ) + (مستوى ثالث ورابع 52) = 23 البساتين  4

50 مستوى أول وثان )  
 +3 ) + (مستوى ثالث ورابع 35) = 26 التكنولوجيا الحيوية  2

50 مستوى أول وثان )  
 +3 ) + (مستوى ثالث ورابع 35) = 26 المحاصيل  6

50 مستوى أول وثان )  
 + 3 ) + (مستوى ثالث ورابع 51) = 25 الصناعات الغذائية واأللبان  1

50 مستوى أول وثان )  
مكافحة اآلفات وأمراض  1

  النبات
 + 4 ) + (مستوى ثالث ورابع 41) = 13

50 مستوى أول وثان )  
  (سنوات 3) :البرنامجمدة 
  (ورابعثالث  وثان،أول ): (المعتمدةنظام الساعات  في)مستويات البرنامج 
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 تطور تعداد طالب مرحلة البكالوريوس الملتحقين بالكلية
 وس الملتحقين بالكليةمرحلة البكالوري أعداد طالب نسب تطور                

 إعداد الطالب إجمالي  العام الدراسي
5101/5100 611 
5100/5105 123 
5105/5103 614 
5103/5104 111 
5104/5102 110 

0
608

0

753

0

674

0

708

871

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

 خمس  سنوات سابقة ح تطور نسب طالب البكالوريس لمدةيوض( 9)شكل 

 .م 2115العاملون بالكلية حتى نهاية مايو   -6
تمتلك كلية الزراعة جامعة المنيا مقومات بشرية متميزة قادرة على تحقيق الجودة 

 العاملين بالجهاز اإلداري وفقا لحالتهم الوظيفية وفيما يلى عدد الشاملة
 016 :  دائم  1 مؤقت   024 موظفون 
 62 62: دائم  25 متعاقد  050 عمال  
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 يوضح اعداد الجهاز االدارى لكلية (1)كل ش
-  :بالكليةلغة الدراسة  -7

 .الدراسة لطالب مرحلة البكالوريوسهي لغة   -: العربيةاللغة 
 .هي لغة الدراسة لطالب الدراسات العليا - :واالنجليزيةاللغة العربية 

 - كليةالالوحدات ذات الطابع الخاص بالمراكز و -8
 والجامعة فيمعاونة الكلية  إلىذات الطابع الخاص بالكلية تهدف المراكز والوحدات 

والبحث مجال التعليم  والجامعة فيالقيام برسالتها عن طريق المساهمة في تنفيذ خطة الكلية 
نتائج البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع وتشجيع طالب الكلية  واستخدام وتوظيف العلمي

مستوي المحافظة  علىلي تحسين األداء ودفع عجلة التنمية والباحثين وأعضاء هيئة التدريس ع
والمحافظات المجاورة بالتدريب المستمر وعقد الدورات التدريبية التخصصية ويتبع الكلية المراكز 

 :والوحدات التالية
 
 
 
 
 
 

 (.م0210أسس عام )معمل تحليل األراضي والمياه والمواد النباتية : أوال
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شعبة  04يضم ( م0222أسس عام )امة لإلنتاج والدراسات الزراعية مركز الخدمة الع: ثانيا
-  :التاليكما في الجدول 

 القسم المسئول اسم الشعبة مسلسل

 قسم اإلنتاج الحيواني الداجنيو شعبة اإلنتاج الحيواني  -0
 المحاصيلقسم  شعبة إنتاج وخدمات الحاصالت الحقلية -5
 البساتينقسم  شعبة إنتاج وخدمات محاصيل الخضر -3

شعبة إنتاج وخدمات نباتات الزينة والنباتات الطبية  -4
 .والعطرية واألشجار الخشبية

 البساتينقسم 

 البساتينقسم  الفاكهة وخدمات أشجارشعبة إنتاج  -2
 األلبانقسم  شعبة تكنولوجيا المنتجات اللبنية -6
 ةاألغذي علومقسم  شعبة تكنولوجيا المنتجات الغذائية -1
 األغذية علومقسم  شعبة المخبوزات -1

شعبة الدراسات البيئية التطبيقية واالستشارات  -2
 الزراعية

 وتنمية البيئةقطاع شئون خدمة المجتمع 

 وقاية النباتقسم  والبيطرية والمنزليةشعبة مكافحة اآلفات الطبية  -01
 وقاية النباتقسم  وملكات النحلشعبة إنتاج عسل النحل  -00
 الميكروبيولوجيا الزراعيةقسم  والتحليالت الميكروبيولوجيةالحيوي  التسميد شعبة -05
 الزراعي قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعيالدراسات االقتصادية  شعبة -03
 أمراض النباتقسم  شعبة الوسائل التعليمية -04

 

 (.0221أسس عام )الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  مركز: ثالثا
 .ميادين عملهم فيومتابعة الخريجين  الوظيفيمركز للتأهيل  :رابعاً 

 المعمل المركزي  :خامساً 

 
- : للكليةالسمات المميزة  -9
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وخدمة  والبحث العلميتلتزم الكلية بتحقيق معايير الجودة الشاملة في العملية التعليمية 
رضا كافة المستفيدين مما يدعم  إلى والذي يهدفوذلك لتحقيق التطوير المستمر  المجتمع،

بصفة خاصة وسوق العمل المحلى  والبحث العلميمجال التعليم  للكلية فيالمميزات التنافسية 
 .عامه واإلقليمي بصفة

ويمكن حصر سمات التميز التي تتمتع بها كلية الزراعة جامعة المنيا والتي تميزها عن 
 : ذكرهاز مشتركة مع الكليات المماثلة لم يتم أن هناك سمات تميي الكليات األخرى مع مالحظة

واعتمدت ككلية عام  0221من أعرق كليات الزراعة في مصر حيث أنشأت كمعهد عام  -0
 م0292

 3,2:  0ارتفاع نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب فهى  -5
  .االنجليزيةاعتماد مجلس الكلية لبعض البرامج باللغة  -0
 .الخارجيالبحوث والمجتمع لخدمة  مل مركزي مجهزتوافر مع -3
 .اختراعحصول بعض أعضاء هيئة التدريس على جوائز وبراءات  -2
 .متميزةتوافر كوادر  -9
 .متميزةوجود شراكة مجتمعية  -1
 .الخارجيترشيح الكلية لتنفيذ مشروعات متميزة تخدم الطالب والمجتمع  -1
عي وبها مزرعة غنية بنباتات الزينة وتزود محافظه المنيا المزرعة التعليمية بالحرم الجام -2

 .الخشبيةباحتياجاتها من نباتات الزينة واألشجار 
جميع أنظمة الري المتطور  لوط وبهافدان بغرب سما 212معة على مساحه مزرعة الجا -01

كما يوجد بها مزرعة إنتاج  حيواني  وعدد من ( مدفعي, ري محوري, تنقيط ، رش)
 .الزراعية  الصوب

 
                               

 
 

 الفصل الثاني
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 أسلوب إعداد الخطة االستراتيجية

 

 -: الخطةمنهجية إعداد  -1

على ضمان توكيد الجودة من خالل منهجية مركبة هي  االستراتيجيةخطة الكلية قامت 
ة في قدرتها على وتكمن أهمية هذه المنهجي .Prospective Analysis "التحليل المستقبلي"

للكلية من حيث الكفاءة والقدرة الذاتية على األداء باستمرار من أجل " البيئة الداخلية"تحليل 
الستقراء الفرص " البيئة الخارجية"القوة ونقاط الضعف فيها، وكذلك تحليل  تحديد نقاط

 استراتيجيةلتنفيذ والتهديدات المحتملة ، سعيا نحو إحداث التناسق والتعاون بين جميع األنشطة 
كما أنها تمدنا بأساس سليم  ، االستراتيجيةالجودة بالكلية وتحقيق رؤيتها المستقبلية وغاياتها 

وفقا للمعايير المحددة ، وبالتالي تعتبر مدخال أساسيا للتخطيط  االستراتيجيةالتخاذ القرارات 
التنمية المجتمعية وحركة  للكلية في عالقاتها ببيئتها وسوق العمل واحتياجات االستراتيجي

 .المستجدات على المستوى العالمي 
 System" منهج النظم" على" التحليل المستقبلي"تعتمد منهجية الكلية في و 

Approach. ئج ، ينطوي على عملية تشاركيه لتوضيح النتاوهو منهج تخطيط استراتيجي محدد
لمؤشرات التي يمكن من خاللها قياس وا السببية،، وعالقاتها والمخرجات واألنشطة والمدخالت

التقدم المحرز نحو تحقيق النتائج واالفتراضات والمخاطر التي يمكن أن تؤثر في نجاح أو فشل 
وبناء توافق آراء حول النتائج المقصود تحقيقها  األولويات،وهو منهجا منطقيا لتحديد  المؤسسة،

 .المعنيةواألنشطة المنفذة باالشتراك مع الجهات 
في شبكة  منظومة الكلية دراسة تفكير منظم قادر على قوم هذا المنهج على أسلوبوي

يمكن أن ترتبط مع الكلية في تخطيط وتنفيذ  عالقاتها مع المنظمات المجتمعية األخرى التي
تبادلية ال تتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بكامل عناصرها  عالقةأنشطة مجتمعية في ضوء 
قادرًا على تقديم منظور متعمق  -بإمكاناته التحليلية والتركيبية  –وباعتبار هذا المنهج أيضاً 

 ومتسع يلتفت إلى العناصر الرئيسية في منظوماتها بقدر متكافئ ، ويحلل هذا كله في إطار
وخيارات  بمتغيراته المتعددة ،  كما يقدم لصانعي القرارات بدائل التبادل المستمر مع المجتمع

 ممكنة لموضوع الدراسة

http://www.ydbyd.net/dar/forumdisplay.php?f=23
http://www.ydbyd.net/dar/forumdisplay.php?f=23
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الحالية سوف يسهم في تحليل النظم  داخل منهجية الخطة" منهج النظم"لذا فإن تضمين 
بفهم التغيرات التدريجية في هذه  بطريقة تسمحالمكونة لكلية الزراعة  Sub-systems الفرعية
صورة هذه النظم الفرعية تدريجيًا ضمن  وتسمح في نفس الوقت بإمكان إدماج اتها،وعالقالنظم 

  .مشروطة بفرضيات محددة أطر كلية مترابطة توجهها توجهات مستقبلية
  Content "تحليل المضمون" ومن ناحية أخرى فقد اعتمدت الخطة الحالية على منهج

analysis  المتصلة بالتعليم الجامعي ، كما  ق واللوائحوالذي يقوم على استخدام تحليل الوثائ
كالمقابالت والمالحظات، واالستبيانات  اعتمدت المنهجية على عدد من األدوات البحثية

 .البيئي للكلية واستمارات الرأي ، ومقاييس االختبارات إلتمام عملية المسح

 :نيا على ما يليالم الزراعة جامعةلكلية  االستراتيجية يعتمد أسلوب العمل في الخطةو 

مرجعية للكلية تعتمد على منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة من خالل فهم  تحديد رؤية- 
وفهم سوق العمل  فيه،واستيعاب لفلسفة التعليم الجامعي وأهدافه وتطوره وموقع كلية الزراعة 

ة واإلقليمية مع تحديد إطار تحليلي لحركة المستجدات المحلي فيه،وهيكل العمالة والمهن 
 .القطاعات المجتمعية وتداعياتها علىوالعالمية 

بتوجهات التعليم  المتنوعة العالمية منها والمحلية والمتصلة تحليل مضمون األدبيات - 
التنمية وسوق العمل ، وعمل مقارنات مرجعية للتجارب المحلية واإلقليمية  الجامعي ومتطلبات

 .ة منهاتقويمها واالستفاد والعالمية وأسس

 الضعف ونقاط Strengths القوةلتحديد نقاط  SWOT Analysis المسح البيئي - 
Weaknesses ، وكذلك الفرص  في البيئة الداخلية للكليةOpportunities   والتهديدات 

Threats  مع مراعاة تحليل المتغيرات السياسية , الخارجية المحتملة فى البيئة الخارجية للكلية
 PESTواالجتماعية والتكنولوجية في المجتمع بصفة عامة فيما يعرف اختصارًا بـ  واالقتصادية

Analysis . Political, Economical, Social and Technological Analysis 

والمناقشة الحرة ، والحوار المرن  ، Brain Stormingاستخدام أساليب العصف الذهني  -
الشخصية  واللوائح والمقابالتئج تحليل مضمون الوثائق نتا تعمق مناألفكار التي  بغرض توليد
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المشكالت ، واالستقصاء ، وغيرها من  من خالل مجموعات بؤرية حوارية ، وكذلك أساليب حل
 .الكلية وخطة عملها أجل التوصل إلى بيئة تحليلية ُمعمقة لبيانات

 البيئي في التحليلتم االعتماد على المالحظات كأحد األدوات المستخدمة  :المالحظات -
 .وحاكم هام وجوهريوخاصة الممارسات التي تعد فيها المالحظة عنصر 

المقابالت الشخصية مع المستفيدين في سوق العمل واالستبيانات في عمليات المسح - 
الجمعيات  –نقابه الزراعيين )لتحديد عناصر الخطة من أجل االرتقاء باألداء  الميداني
أصحاب  -صغار المزارعين -مديريات الزراعة -ف واالئتمان الزراعيبنك التسلي -الزراعية

 (المزارع الكبيرة
تقييم الجهاز  الوظيفي،استبيانات لتحديد نمط القيادة وقياس القيم السائدة داخل الكلية والرضا  -

 .هيئة التدريس وأداء أعضاءالمقررات  وكذلك تقييماإلداري 
والقوة في مستواهم  يجي الكلية ومعرفة أوجه القصورإعداد دراسة الستطالع نسبه عمل خر 

 .العلمي والعملي

 .االستراتيجيةتنظيم ورش عمل للتعريف بأهمية التخطيط االستراتيجي وآليات وضع الخطة  -

 -: مراحلولقد مرت إجراءات التنفيذ بعدة 
 .اخل الكليةالمعنية د اإلطراقتشكيل فريق إعداد الخطة وتوزيع العمل بشكل يتضمن كافة  -
 .الوقوف على أهم مصادر جمع المعلومات وتحديد األدوات المناسبة لكل مصدر -
 .الميدانيةتصميم وتطبيق أدوات الدراسة  -
 .بالخطة والدراسات المرتبطةتحليل النتائج والوثائق  -
 .أوليه للخطة مسودةعقد اجتماعات ألعضاء الفريق لمناقشة النتائج ووضع  -
واإلدارات للمراجعة ة وتوزيعها على األقسام العلمية بصورة مبدئي االستراتيجية ةكتابه الخط -

 .واقتراح التعديالت الضرورية
ومديري اإلدارات  للكلية مع رؤساء األقسام اتيجيةاالستر مناقشة الصورة المبدئية للخطة  -

 . ومجلس الكلية
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عرضها على مجلس الكلية نهائية و كتابه الخطة بعد إجراء التعديالت المطلوبة بصورتها ال -
 .العتمادها

 .على موقع الكلية االستراتيجيةة نشر الخط -
 .ت والمعنيين داخل وخارج الجامعة على األقسام العلمية واإلدارا االستراتيجيةتوزيع الخطة  -

 - :االستراتيجيةطة لخفريق اعداد ا -2

بمجلس الكلية ذو خبرة عالية  تمدفريق معبواسطة  االستراتيجية للكليةتم إعداد الخطة 
- : التاليعلى النحو  االستراتيجيفي مجال التخطيط 

 د محمود احمد مرسي .أ -5                 أحمد شوقي زهران. د .أ -0
 عادل رشدي حسن. د.أ -3محمد عبد الفتاح البارودي            . د.أ  -0
 ياسر محمود مصطفى . د -9        حسين عبدا لجليل عبد العال . د.أ -2
 ناجى داود إسحاق السيد .د  -1 هيثم الهامى محمد زكى               . د  -1

بالكليــة بكــل معــاني الشــكر  االســتراتيجيةكمــا تتقــدم وحــدة ضــمان الجــودة وفريــق الخطــة 
م والــذي كــان لهــم كبيــر  5103/ 5112للكليــة عــن األعــوام  االســتراتيجيةوالتقــدير لفريــق الخطــة 

- : وهمللكلية فلهم جزيل الشكر والتقدير  استراتيجيةثر في تأسيس أول خطة األ

 د محمود احمد مرسي .أ -5             د احمد أمين عبد الفتاح .أ -1
 د محمد عبد الفتاح البارودي .أ -3الفتوح المرسى         أبو د المرسى .أ -0
 جيب قناويمحمد ن. د.أ -9             د قاسم زكى احمد .أ -2
 د حمادي احمد إسماعيل .أ  -1         د حصافي محمد كمال الدين.أ -1
  د فيصل فاضل احمد حسن.أ  -01            د عادل رشدي حسن   .أ  -2

 د سيف النصر حسين جاد الحق.أ-05     د ايمان محمد طه .أ -00
 د أنور عبد العزيز جالل .أ -00
-  :الستراتيجيةافريق مراجعة أعداد الخطة  -3

الخبرة على درجة عالية من  االستراتيجيةاهتمت الكلية بتشكيل فريق لمراجعة الخطة 
- : التاليعلى النحو  خارجيين وذلككمراجعين  التخطيط االستراتيجيمجال  في
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 صفية محمد أحمد سالم                          مدير إدارة المشروعات بالجامعة. د .أ
 بالجامعة االستراتيجيالعزيز أحمد                        مدير مركز التخطيط  أحمد عبد. د.أ

- : منللكلية كل  للخطة االستراتيجيةفريق المراجعة الداخلية  كما ضم
 د أنور عبد العزيز جالل           .أ   -5محمد نجيب قناوي                         . د.أ -0
  :تالبياناأدوات ومصادر جمع  -0

 طريق المالحظاتعن  االستراتيجيةتم الحصول على البيانات الخاصة بالخطة 
نتائج  عمل وتحليلوعقد لقاءات ومقابالت فردية وجماعية وورش  واستطالعات اآلراء،

االستعانة بتقرير المراجعة الخارجية المرسل من قبل الهيئة القومية  باإلضافة إلىاالستبيانات 
 للكلية مع االستراتيجيةإعداد الخطة  الهامة فيواالعتماد كأحد المصادر لضمان جودة التعليم 

- :التاليعلى النحو  البيانات والمعلومات من مصادرها األصلية انه تم الحصول عليمالحظة 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث -5     إدارة شئون الطالب بالكلية -0
 مجلس الكلية محاضر -3    إدارة العالقات الثقافية  -0
 الحسابات الخاصة -9     إدارة الموازنة  -2
 مكتبة الكلية -1             إدارة رعاية الطالب -1
 إدارة شئون العاملين  -01      إدارة شئون هيئة التدريس  -2

 قرارات مجلس الجامعة -05              اإلدارة الصحية  -00
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  –التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون  :الكليةوكالء  -00

 .      البيئة وخدمة المجتمع الكلية لشئونوكيل  –والبحوث 
 إدارة المدن الجامعية  -02      رؤساء مجالس األقسام العلمية  -03
 المزرعة التعليمية                  -01     أمين الكلية                         -09
 لجان النظام والمراقبة -01
-  :االتيمؤسسات العمل وتمثلت في  -02
 مديرية التربية والتعليم   -               مديرية التموين    -          الزراعة مديرية   - 
 مؤسسات المجتمع المدني  -إدارة اإلحصاء                   -       محافظة المنيا      - 
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 إدارة شئون البيئة -    مديرية الري والصرف        -    يطريمديرية الطب الب - 
 .المستفيدين من برامج الكلية -

 .لمتبعوتم الحصول على البيانات المطلوبة وتبويبها وجدولتها وتحليلها وفقا للمنهج ا
واستخالص المعلومات عن  SWOTولقد تم تنظيم ورشة عمل لمناقشة أبعاد التحليل البيئي 

 .لتهديدات في البيئة الخارجية ونقاط القوة والضعف في البيئة الداخليةالفرص وا

وبناءًا على نتائج المناقشات واآلراء التي طرحت في اللقاءات تم صياغة محتويات 
 .على أسس التحليل البيئي بنيتالتي الخطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 للكلية يالتحليل البيئ
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الراهن يطلق علية أيضا تحليل الوضع  التحليل الرباعي أو مايعد التحليل البيئي أو 
swot  analysis  فهو بمثابة الرحم الذي يولد منه خطة  الجوهرية األساسيةالمكونات  إحدى

 .طار زمني محددظل إ ألولويات فيقائمة على خطوات ممنهجة ومحسوبة طبقًا  استراتيجية
- : اآلتيةلمصادر يئي للكلية على اولقد استند التحليل الب

 .واالعتمادتقرير المراجعة الخارجية المرسل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  -0
 .والجماعيةالمالحظات والمقابالت الفردية  -5
 .ورش العمل للمعنيين -0
 حلقات النقاش المختلفة  -3
 نتائج االستبيانات -2

 - :المصلحةاألطراف أصحاب  -1

ضمان فاعلية الخطة هو تحديد األطراف صاحبة المصلحة حيث أن من أهم العوامل ل
 أهمية الخطةتلبية احتياجات وتوقعات هذه األطراف هو من أولي الضمانات التي توضح مدي 

 .المقترحة
 في قطاعوأصحاب المصلحة أما أن تكون جهات حكومية خدمية أو إنتاجية أو متمثلة 

- : المصلحةاألطراف أصحاب يلي قائمة ب خاص وفيماأعمال أو قطاع 

  - :فيبعض الجهات الحكومية متمثلة  
 .مديرية الزراعة بالمنيا -0
     . مديرية التموين بالمنيا -5
  .مديرية التربية والتعليم بالمنيا -0
    .مديرية الطب البيطري بالمنيا -3
 .بعض المجالس المحلية بالمراكز والمحافظة -2
 .مديرية الري والصرف -9
 .إدارة شئون البيئة بالمحافظة -1
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-  : فيمتمثلة  سوق العملبعض منظمات  
 بعض كبار المزارعين   -0
 .أصحاب مزارع اإلنتاج الحيواني والداجني -5
  بأبو قرقاصمصنع السكر  -0
 مصانع الحلوى الطحينية والمكرونة -3
 مصانع األلبان -2
 المطاحن والمخابز -9
 (شركة وادي النيل لتدوير المخلفات)مخلفات أصحاب مصانع تدوير ال -1
 .شركات المبيدات الحشرية والفطرية -1
 .شركات التقاوي واألسمدة -2

 .الشركات التي لها عالقة بالمجال الزراعي واألغذية -01

  -: فيتمثلت  والتيبعض منظمات المجتمع المدني  -
 نقابة المهن الزراعية -0
 الجمعيات األهلية  -5

 لخريجين وأولياء األمور بعض ا -
 المستوي الداخلي علىاصحاب المصلحة 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -0
 العاملون بالكلية -5
 الطالب  -0
 
-  :للكليةتحليل الوضع الراهن  -2

-  :الداخليةتحليل البيئة   -: أوال
ليل البيئي طبقًا عن التح للكلية الناتجةفيما يلي توضيح مفصل لنقاط القوة والضعف 

  لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
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 نقاط الضعف نقاط القوة المجال

ط 
خطي

الت
جي

راتي
ست
اال

 

استراتيجية الكلية مع  استراتيجيةتوافر تقارير تفيد توافق  -
 .الجامعة

وآليات  االستراتيجييوجد بالكلية فريق عمل للتخطيط  -
ثل في االجتماع الدوري إلدارة الكلية لعملية التخطيط تتم

 مع رؤساء األقسام العلمية واإلدارية
للكلية رؤية ورسالة واضحة معتمدة ومعلنة تعكس  -

شخصيتها ودورها التعليمي ومسئوليتها االجتماعية بما 
 يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية

والرسالة من خالل وسائل تقوم الكلية بنشر الرؤية  -
لوحات  -نشرات  –مطويات  -لكلبة موقع ا) متعددة
 (إعالنية

تحرص الكلية على تنمية ونشر الوعي بين الطالب  -
وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين واألطراف 

 برؤيتها ورسالتهاالمجتمعية 
للكلية أهداف  تنفيذية معتمدةتوجد بالكلية خطة  -

لوسائل م معتمدة ومعلنة من خالل ايوق استراتيجية
 المختلفة

تحرص الكلية على مراجعة رؤيتها ورسالتها المستقبلية  -
 .واإلقليمية والدوليةتبعا للمتغيرات المحلية 

 بعض اإلمكانات الالزمةضعف  -
لتنفيذ بعض األنشطة الواردة 

 .االستراتيجيةبالخطة 
ضعف مستوى المشاركة في  -

صياغة الرؤية والرسالة من 
خارج جانب مختلف األطراف 

 .الكلية
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مي
نظي

 الت
يكل

اله
 

يوجد هيكل تنظيمي موثق ومعتمد من مجلس الكلية  -
، وتم تحديث اعتماده من مجلس  00/6/5105بتاريخ 

ويحقق الهيكل التنظيمى  04/4/5104الكلية بتاريخ 
 .رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية

يتضمن الهيكل التنظيمي اإلدارات األساسية الالزمة  -
قديم الدعم للعملية التعليمية والدراسات العليا والبحث لت

العلمي ووحدات مستحدثة وذلك لتلبية احتياجات محددة 
 .الجودةناتجة عن التغيير والتطوير مثل وحدة ضمان 

توجد وحدة ضمان الجودة فى الهيكل التنظيمي للكلية  -
كما تلعب دورًا مهما  المستمر،تتولي مهام التقويم الذاتي 

ي نشر ثقافة الجودة بين أفراد الكلية وفى تنمية مهارات ف
أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري فيما يتعلق بنظم 

 .إدارة الجودة
 توجد وحدة لألزمات والكوارث في الهيكل التنظيمي -
موثق لجميع وظائف الكلية وتحديد  وظيفييوجد توصيف  -

 .للمسئولياتدقيق 
 واالداريين على ألكاديميينل الوظيفينشر التوصيف  -

 موقع الكلية
أعضاء هيئة  -الموظفين –الطالب )وجود وحدة لتدريب  -

 (.والعديد من فئات المجتمع -التدريس

ضعف نظام التقييم المستمر  -
 .والمنتظم للجهاز اإلداري بالكلية

 بعض تخصص مالئمة عدم -
 الوظيفة متطلبات مع العاملين

 يشغلها التي
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تقوم الكلية باختيار القيادات األكاديمية بناء على معايير  -
الفرص أعضاء هيئة  تحقق تكافؤموضوعية معلنة 

 .التدريس
تتبنى الكلية نمط قيادي ديمقراطي يشجع على المشاركة  -

بداء  وحرية النقد واالبتكار ويستخدم أسلوب  الرايوا 
 الوصول للقرارات فيالحوار 

لية خطة لتدريب وتنمية المهارات اإلدارية تتوافر بالك -
 األكاديميةللقيادات 

مناقشة  فيمساهمة مجالس األقسام ومجلس الكلية  -
 .واتخاذ القرارات المختلفة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي

 دعم قيادات الكلية لوحدة ضمان الجودة -
 فيمشاركة ممثلين عن المستفيدين من المجتمع المحلي  -

 .الجودةالكلية ووحدة ضمان  مجلس
توجد بروتوكوالت مفعلة بين الكلية والمؤسسات اإلنتاجية  -

 .والمجتمعية فى المجتمع المحيط بالكلية
تاحة تداول الوثائق -  .توفر نظام فعال لحفظ واستدعاء وا 
 للقطاعات اإلنتاجيةتوفر الكلية العديد من الخدمات  -

 .خاصوالوالخدمية على المستوى الحكومي 
 

ضعف اتخاذ إجراءات تصحيحية  -
لتصحيح نتائج االستبانات 

 -.الخاصة بنمط القيادة 
ضعف تقييم االكلية  للتدريبات  -

 .بعد انتهاء الدورات 
ضعف قياس مردود التدريب من  -

االثر الذى احدثة ) قبل الكلية 
 ( .التدريب 

 وتنمية توفير خطط تنفيذ ضعف -
 .بالكلية الذاتية المالية الموارد

 المالية المخصصات ضعف -
 .التدريب لتنفيذ الالزمة
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توجد بالكلية سياسات وقررات تنتهجها فى تعامالتها  -
 .الفكريةالداخلية والخارجية لحماية حقوق الملكية 

نشر قانون حماية الملكية الفكرية على الموقع  -
 .للكليةااللكتروني 

، تم تحديثه واعتماده من .القيات المهنةيوجد دليل ألخ -
 04/4/5104بتاريخ  مجلس الكلية

 مصداقية المعلومات المنشورة عن الكلية -
يتسم توزيع أعباء إشراف أعضاء هيئة التدريس علي  -

الرسائل العلمية، وتخصيص البعثات بالعدالة وعدم 
لسنة  42التحيز، ينظمها قانون تنظيم الجامعات رقم 

 .يالتهوتعد0215
 .يوجد نظام وآلية لتلقي الشكاوي والمقترحات من الطالب -
ضمان العدالة وعدم التحيز بين الطالب وذلك في إطار  -

 .اللوائح التي تستوجب تجنب التعارض في المصالح

عدم وجود آلية لمتابعة شكاوى -
 .ومقترحات الطالب

 المهنة بأخالقيات الوعي غياب -
 بالنسبه لبعض أعضاء هيئة

 .التدريس
عدم تفعيل قوانين الملكية  -

 الفكرية
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متنوع التخصصات له القدرة على قيادة  إداريتوافر جهاز  -
 .طموحةمؤسسة ذات رسالة ورؤية وأهداف 

تحرص الكلية على تنمية المهارات القيادية واإلدارية  -
 .للعاملين بها 

ند اختيار القيادات تراعى الكلية أهمية التدريب كمعيار ع -
 .اإلدارية 

 .توافر آلية لقياس اثر التدريب لدى العاملين  -
 اء القيادات اإلدارية على معاييرتعتمد الكلية في تقييم أد -

 .تقييم األداء 
 .توجد عالقة بينية بين الرؤساء والمرؤوسين  -
وجود خطة لتدريب الجهاز اإلداري وفقًا لالحتياجات  -

 .التدريبية 
توجد معايير واضحة ومعلنة الختيار القيادات اإلدارية  -

 معتمدة
توجد قاعدة بيانات اليكترونية محدثة  عن الجهاز  -

 .اإلداري
وجود آلية لقياس مستوى الرضا الوظيفي تعكس ارتفاع  -

 درجة الرضا في اتجاه ايجابي
نشر كتاب التوصيف الوظيفي على العاملين وعلى  -

 .للكلية الموقع االلكتروني 

ضعف وجود آلية لتحقيق  -
االتزان فى توزيع العاملين 
وخاصة الوظائف الفنية 

 .والحرفية 
ضعف الرضا عن عدالة توزيع 
المكافآت المادية ونظام الحوافز 

 .المعنوية 
 التدريبية االحتياجات تحديد عدم-

 .وظيفة كل تالئم التى
 من الكافي العدد وجود عدم -

 المعامل دارةإل المدربين الفنيين
 .وصيانة أجهزتها
 



 عتماد للكليةمعا نحقق اال                           5102 – 5102الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة المنيا 

- 34 - 

دية
لما
 وا
لية
لما
رد ا

موا
ال

 

 .توافر شيكه داخلية لربط االتصال بين إدارات الكلية  -
ارتفاع نسبة نصيب الطالب بالنسبة لمساحة الكلية حيث  -

 .منر مربع وهى نسبة مرتفعة جدا  4282تبلغ 
توافر المناخ الصحي بجميع المباني والمنشآت بالكلية  -

حيث التهوية واإلضاءة وتوافر العالمات اإلرشادية  من
 المناسبة

توجد قاعات ومعامل تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات  -
 .للتدريب والتعليم

توجد قاعدة بيانات متكاملة ونظم معلومات جغرافية  -
 .لجميع مباني الكلية 

لممارسة األنشطة  توافر العديد من المرافق األساسية -
 .التعليمية

 .توافر خطة  للتعامل مع األزمات  -
 .جهاز اإلنذار  وطفايات الحريق للتعامل مع األزمات  -

ضعف خطة لتنمية الموارد  -
 .الذاتية 

ضعف فعالية اإلشراف على  -
المعامل من قبل أعضاء هيئة 

 .التدريس
ضعف فعالية الصيانة بالكلية  -

وانخفاض مستوى خدمات 
 .الصيانة لألجهزة

ية  مصادر تمويل عدم كفا -
الموازنة العامة والموارد ) الكلية 
 .لتحقيق رسالتها ( الذاتية



 عتماد للكليةمعا نحقق اال                           5102 – 5102الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة المنيا 

- 32 - 

يئة
 الب

مية
وتن
ية 

تمع
مج
ة ال

ارك
مش

ال
 

توجد بالكلية خطة متكاملة لخدمة المجتمع وتنمية  -
 .البيئة

فى مجال  الممارسات الجيدةتمارس الكلية العديد من  -
مستويين خدمة المجتمع وتنمية وحماية البيئة على ال

 .الفردي والمؤسسي
مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي فى مجلس الكلية  -

 .ووحدة ضمان الجودة 
يوجد العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقوم 

 .بتقديم الخدمات للمجتمع المحلي
تساهم الكلية من خالل القوافل الزراعية  والندوات  -

المشكالت التي  والمحاضرات وورش العمل في معالجة
 .تواجه المجتمع الزراعي المحلي

المشاركة في الحمالت القومية للنهوض بإنتاجية بعض  -
 .المحاصيل الزراعية

تشارك الكلية بحمالت ارشادية بالتعاون مع مديرية  -
 .الزراعة واإلدارات الزراعية بمحافظة المنيا

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

تمتلك الكلية مزرعة واسعة المساحة بقرية شوشة التابعة  -
لمركز سمالوط والتي تقدم من خاللها خدمات تتعلق 

 .باإلرشاد الزراعي، وتزويد المجتمع بمنتجاتها المتميزة

ضعف وجود استبيانات لقياس  -
كفاءة وسائل التوعية 

 .المستخدمة 
الية لدعم قلة الموارد الم -

 الخدمات المجتمعية
غياب مشاركة األطراف  -

المجتمعية في إعداد البرامج 
 .التعليمية

ضعف وسائل اإلعالن عن  -
الخدمات التى تقدمها الجامعة 

 .لخدمة المجتمع
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توافر قواعد معتمدة ومعلنة لتحويل ونقل الطالب من  -
لى الكليات المناظرة ، يحتوى الم وقع اإللكترونى للكلية وا 

 علي كافة المعلومات الخاصة بالقبول والتحويالت للطالب
 .يتم تنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد -

تصدر الكلية دليل الطالب بصفة دورية متاح لجميع 
 .الطالب

 وتكافؤ بالشفافية التعليمية بالبرامج القبول إجراءات تتسم -
 الفرص

اديمي خاص بنظام الساعات يوجد نظام لإلرشاد األك -
المعتمدة ،تصدر الكلية دليل لإلرشاد األكاديمى يسلم 

 .للطالب فى بداية الدراسة 
تحرص الكلية على االهتمام بدور اتحاد الطالب والعمل  -

 .على تفعيل مساهمته في مجال األنشطة الطالبية
تدعم الكلية األنشطة الطالبية العلمية والثقافية  -

 .االجتماعيةوالرياضية و 
 توجد بالكلية وحدة لمتابعة الخريجين -
توفر الكلية برامج متنوعة إلعداد الخريجين لسوق  -

 .العمل
 يتم تحديثه باستمرار يوجد دليل للخريجين -
 ية الطالب الموهوبين والمتفوقين تحفز الكل -

ضعف آلية جذب الطالب  -
 الوافدين

ضعف سياسة تشجيع الطالب  -
 األنشطةعلى ممارسة  

ضعف برامج التدريب الميداني  -
 .للطالب

ضعف التسويق واإلعالن عن  -
البرامج الدراسية لجذب الطالب 

 .الوافدين من دول عربية
 .ضعف فاعلية الريادة العلمية  -
عدم وجود قاعدة بيانات لطالب  -

 .األنشطة والمتميزين
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لية المعايير األكاديمية المرجعية القومية تتبنى الك -
(NARS) 

 .الكليةمجتمع  األكاديمية بيننشر ثقافة المعايير  -
البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية متفقة مع رسالتها  -

 .وأهدافها اإلستراتيجية 
يوجد توصيف محدث للبرامج التعليمية والمقررات  -

امج وخطط التحسين التي الدراسية وتقارير المقررات و البر 
 .الكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا

تحرص الكلية أن تحقق المقررات  مخرجات التعليم  -
 .المستهدفة للبرامج التعليمية التي تقدمها

تلبي البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية من حيث  -
 .تنوعها ومحتواها احتياجات سوق العمل

لكلية إحصائيات موثقة تتعلق بتطور عدد تتوافر لدى ا -
الطالب الملتحقين بالبرامج التعليمية ونسبة النجاح 
وتطور نسبة الخريجين خالل السنوات السابقة في كل 

 .برنامج تعليمي
يوجد اتساق بين مصفوفة نواتج التعلم لكل برنامج  -

 .تعليمي ومقرراته
 

ضعف المراجعة الدورية  -
البرامج السنوية لتحديث بعض 

 .والمقررات  الدراسية 
انخفاض وعي الطالب وبعض -

أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم بالمعايير األكاديمية 
والمخرجات التعليمية المستهدفة 

ILO's. 
ضعف االلتزام بالتوصيف المعلن -

للمقررات الدراسية فى التدريس 
والتقويم لبعض أعضاء هيئة 

 .التدريس ومعاونيهم
عة البرامج التعليمية ال يتم مراج-

وتطويرها بصورة دورية 
بمشاركة األطراف المجتمعية  

 ( .المستفيدين)
وجود العديد من السلبيات فى نظام 

 التعليم المفتوح
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موثقة للتعليم والتعلم يتم تحديثها دوريا  استراتيجيةتوافر  -
تتفق مع رسالتها وأهدافها ومتسقة مع المعايير 

 المرجعية  التي تتبناها الكلية  اديمية األك
توافر كادر تعليمي متميز ومتدرب على طرق التعليم  -

 .المختلفةوالتعلم والتقييم 
تعمل الكلية على توفير أساليب التعليم والتعلم المختلفة 
للطالب ومصادر التعليم الذاتي التي تتالءم مع أنماط 

 .المتعلمين
الذاتية واالستخدام األمثل  تسعى الكلية لتنمية الموارد

 .للموارد
تقوم الكلية بتقويم الطالب بعدالة وموضوعية مع  -

 واإلقالل من أسئلة المقال MCQاستخدام أسئلة 
 .تهتم الكلية بوجود آليات لتوثيق نتائج االمتحانات -
قاعة المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل مالئمة  -

 .للعملية التعليمية 
عات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد تتناسب قا
 .الطالب

 .ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب -
 وشفهية تحريرية بين تنوع أساليب  تقويم الطالب ما -

 .تدريبية ومشاريع وعملية
 .توجد مواصفات معتمدة للورقة االمتحانية -
توجد ضوابط موثقة للعمل بالكنتروالت تضمن عدالة  -

 .التصحيح، ودقة رصد الدرجات
 توافر فرص  مقبولة للتدريب الميداني -

عدم وجود آلية لدعم فاعلية  -
 .التدريب الميداني للطالب

 .ضعف الموارد الذاتية المتاحة  -
ال يوجد تقييم لخدمات المكتبة من 
خالل مراجعة وتحليل نسب 
المستفيدين من هذه الخدمات 
سنويا من طالب وأعضاء هيئة 

 .التدريس ومعاونيهم
 .قلة عدد المقررات اإللكترونية -
عدم مشاركة األطراف المعنية  -

إعداد  -فى ( المستفيدين)
وصياغة استراتيجيات التعليم 

 .والتعلم
 موضوعي نظام وجود عدم -

 .والعملية الشفهية لالمتحانات
ضعف االستفادة من تحليل  -

نتائج تقويم الطالب فى البرامج 
، واستراتيجيات التعليم التعليمية
 .والتعلم

قلة ساعات العمل بالمكتبة ، وعدم 
 وجود فترة مسائية

عدم وجود برامج لتدريب أمناء  -
المعامل على استخدام وصيانة 

 .األجهزة 
وجود فجوة بين برامج التدريب  -

فى الكليات، ومتطلبات سوق 
 .العمل

 .محدودية دعم الكتاب الجامعى -
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 .توجد آليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس -
مالئمة التخصص العلمي لمعظم أعضاء هيئة التدريس  -

 .للمقررات التي يشاركون في تدريسها
توجد آلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من  -

 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس خالل مركز
ئة التدريس ذوى يوجد بالكلية نخبة من أعضاء هي -

 .الكفاءة والتميز
 التدريس هيئة أعضاء من وخبراء استشاريين وجود  -

 والخدمية التعليمية واإلنتاجية القطاعات فى بهم ُيستعان
 واإلقليمي المحلي المستوى على

اللجان  فييشارك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس -
 (.مينمحك –اللجنة  فيأعضاء )رقية العلمية الدائمة للت

 

ال توجد آليات بالكلية لقياس  -
مردود وفعالية الدورات التدريبية 
التي يحصل عليها أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم من خالل 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 .التدريس ومعاونيهم
ال توجد آليات لقياس الرضا  -

الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 
 .ومعاونيهم

هيئة ضعف دور بعض أعضاء  -
مجال خدمة  التدريس فى

 .المجتمع تنمية البيئة
 

رى
ألخ

ة ا
لمي
 الع

طة
نش
واأل

ي 
علم

ث ال
لبح

ا
 

تضع الكلية خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة  -
ومرتبطة بالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحلي 

 .وتلتزم الكلية بها
الخطة البحثية موثقة ومعتمدة من مجالس األقسام  -

 .ةجلس الكليوم
مالئمة تخصص عضو هيئة التدريس وخبراته مع  -

 .موضوعات رسائل الدراسات العليا التي يشرف عليها
تصدر الكلية مجلة علمية للبحوث الزراعية وتنظم العديد  -

 .من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة
ينشر أعضاء هيئة التدريس العديد من بحوثهم فى  -

د بيانات وريات العلمية مع توافر قواعالمجالت والد
 .للبحوث العلمية بالكلية

 .تنظم الكلية العديد من المؤتمرات المحلية والدولية -

د المالية ضعف كفاية الموار  -
 .والمخصصة للبحث العلمي

عدم وجود آلية لتسويق البحث -
 .العلمى

عدم وجود قاعدة بيانات -
 للمشاريع البحثية محليا، ودوليا
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ا
عليا

ت ال
سا
لدرا

 

 القيد، (العليا بالدراسات ُمعلنة للقبول توجد سياسة -
 ).التسجيل

تبنى الكلية المعايير القومية األكاديمية المرجعية  -
االسترشادية لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن الهيئة 
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وذلك باعتماد من 

 .مجلس الكلية 
فة المعايير األكاديمية من خالل ورش عمل نشر ثقا-

وتوزيع اسطوانات مدمجة وطبع كتيبات وتوزيعها على 
 كافة  المعنيين

نظام الساعات المعتمدة في الدراسة بالدراسات إتباع -
 .العليا

 .المعتمدةيوجد دليل للدراسات العليا بنظام الساعات 
اح منح  الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتر  -

القسم العلمي دبلومات الدراسات العليا ودرجات 
الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات العلمية 

 .بالكلية 
االنتهاء من توصيف وتقارير برامج ومقررات الدراسات  -

 .العليا بنظام الساعات المعتمدة لجميع البرامج 
وجود تطور ايجابي في إعداد المقيدين في برامج  -

 .لعليا الدراسات ا
يتوافر لدى الكلية قواعد بيانات متكاملة بأعداد وأنواع  -

 .الدرجات العلمية 
تعلن الكلية عن إجراءات التسجيل واإلشراف فى الدراسات  -

 .العليا وتحتفظ بقواعد وبيانات طالب الدراسات العليا 
ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد طالب  -

 .الدراسات العليا بالكلية
 .يتم اتباع وسائل محددة لقياس رضا الطالب  -05
تلتزم الكلية متمثلة فى األقسام العلمية بتوزيع  -03

 .اإلشراف على الرسائل العلمية وفقًا للتخصصات 

قلة عدد الطالب الوافدين ببرامج  -
 الدراسات العليا

قواعد معلنة للتعامل ضعف توافر 
مع تظلمات طالب الدراسات 

 .العليا 
دم وجود مقررات الكترونية فى ع -

 .برامج الدراسات العليا
ال توجد خطة لتسويق والتعريف  -

 .ببرامج الدراسات العليا
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نقطـة ضـعف  22نقطـة فـى مقابـل  035وبقراءة الجدول السابق يتضح أن عدد نقاط القوة للكلية يبلغ 
وهو ما يعكس وضع إسـتراتيجي للبيئـة 8 %( 62نسبة )ويالحظ أن نقاط القوة تمثل  المجاالت،على مستوى كافة 

مر
ست
الم
ير 

طو
والت

دة 
جو

ة ال
دار

م إ
نظ

 

تتبنى الكلية فكر التقويم المستمر لوظائفها وانشتطها  -
المختلفة عن طريق وجود نظام داخلى للتقويم مع مراعاة 

 .خارجيينبراء االستعانة بخ
توافر الئحة داخلية ومجلس إدارة لوحدة ضمان الجودة  -

 .بفاعلية ويقوم بدورهمحدد السلطات واألدوار 
 .بالوحدة توافر كوادر مؤهلة ومدربة  -
 .دورية بصورة  سنوية للكلية توافر تقارير -
 .والمحاسبيةتفعيل نظم المساءلة  -
 .مفعلةوجود وحدة لضمان الجودة  -
ادة ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس زي -

 .بالكليةوالعاملين 
لجودة داخل لمدير وحدة ضمان اوجود دور فعال وايجابي  -

 .اجتماعات مجلس الكلية
مشاركة جميع األقسام العلمية واإلدارية في أنشطة  -

 .الجودة
 .الكليةوجود قائمة بانجازات  -
 طور توافر قواعد بيانات خاصة بت -
 بالبرامج المختلفةإعدادا الطالب ونسب النجاح  -
 .بصورة دورية  اإلحصائيتوافر سجالت التحليل  -
 .مناقشة نتائج التحليل االحصائى  مع المعنيين  -
 .مناقشة نتائج تقويم الفاعلية التعليمية مع المعنيين  -
يوجد عالقة وطيدة بين وحدة ضمان الجودة ومركز  -

الجامعة، مما يسهم فى تفعيل دورها ضمان الجودة ب
 .ودعمها فنيا ويساند أنشطتها 

يشارك مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  كعضو فى لجنة 
 .خبراء الجودة ومركز التخطيط االستراتيجى بالجامعة

ضعف وجود دعم مادي للوحدة  -
في الفترة الحالية ، وعدم وجود 
بند خاص لتمويل الوحدة 

 .ة بالميزانية الكلي
ضعف مشاركة األطراف -

المجتمعية فى التقييم الذاتى 
 .ألداء الكلية 
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ضعف  التي بحاجة إلى إستراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة لاخلية بدرجة جيدة  ولكن هناك بعض  من نقاط االد
 .وهذا ما تم مراعاته 

 -:تحليل البيئة الخارجية -:ثانياً 

 التهديدات الفرص المجال

جي
راتي

ست
 اإل

طيط
لتخ

ا
 

اعتبار التعليم مشروع قومي  -0
 .واهتمامات الدولة بالتعليم العالي

توافر التواصل عبر شبكة اإلنترنت  -5
يرفع مستوى المشاركة فى التحليل 
البيئي من جانب مختلف األطراف 
المجتمعية ويساعد علي نشر رؤية 

 .ورسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية
وجود وعى بأهمية التخطيط  -3

 االستراتيجي في تطوير التعليم 

التغيرات فى األوضاع االقتصادية  .0
 .تماعية المتسارعة والمتالحقةواالج

زيادة معدالت البطالة بين خريجى -5
 كليات الزراعة المصرية

يكل
اله

 
 

مي
نظي

الت
 

المناخ العام الجامعي مهيًا لقبول  
تحديث وتطوير الهياكل  التنظيمية 

 .للتوافق مع متطلبات االعتماد 

 01صدور قانون الخدمة المدنية رقم 
ية والذى  والئحته التنفيذ 5102لسنة 

يتطلب تغيير التوصيف الوظيفى  للعاملين 
 .طبقا للقانون 

   
مة
حوك

 وال
ادة
القي

 

تبنى الدولة لسياسة ضمان   -0
 .الجودة

المرونة فى عقد بروتوكوالت  -5
التعاون والشراكة مع بعض المؤسسات 

 .الخدمية واإلنتاجية بالمجتمع الخارجي
 .المركزية االدارة  -3

ح والقرارات التنظيمية وجود بعض اللوائ
التى تتصف بالعمومية والتي قد ال تتالءم 

 .وطبيعة العمل بالكلية
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ات
القي

ألخ
ة وا

داقي
مص

ال
 

صدور قانون حماية حقوق   -0
لسنة  15قانون )الملكية الفكرية 

5115.) 
تعدد وسائل النشر ووجود قواعد  -5

 .البيانات 
زيادة الوعي بحقوق الملكية  -3

 .الفكرية
افر لجنة فض المنازعات تو  -4

 .بالجامعة
وجود شبكة اإلنترنت بالجامعة  -2

تتيح للكية نشر وتحديث كافة 
 .المعلومات والبيانات

وجود إجراءات قانونية تحمى  -6
 .الملكية الفكرية

صدور مدونة السلوك وأخالقيات -1
الخدمة المدنيةالملزمة للعاملين 

 .بالدولة 

للمجتمع  البناء النفسي  واالجتماعي  -
المحيط ودائرة العالقات االجتماعية 
وتأثيراته السلبية على تجنب تعارض 

 .المصالح

ري
إلدا

ز ا
جها

ال
 

توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية  -0
المهارات اإلدارية للعاملين والقيادات 
اإلدارية توفرها الجامعة والجهاز المركزى 

 .للتنظيم واإلدارة 
دنية رقم صدور قانون الخدمة الم -5

والئحته التنفيذية  5102لسنة  01
 ووضع نظام لتقويم أداء العاملين

استنادا لمعايير ( درجة 361) 
 . موضوعية للتقويم

 

نظم التعيين الحالية وصعوبة الحصول 
 .على درجات وظيفية
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دية
لما
 وا
لية
لما
رد ا

موا
ال

 

تعدد الجهات المانحة لدعم أنشطة  -0
 .التطوير

ع فى التعليم المفتوح إمكانية التوس -5
الغتنام الفرصة لزيادة موارد الكلية عن 

 .طريق جذب الطالب القادرين 
 

عدم كفاية الموازنات الخاصة بمؤسسات 
 (.الجامعات)التعليم العالى

 

يئة
 الب

مة
وخد

ية 
تمع

مج
ة ال

ارك
مش

ال
 

توافر شراكة فاعلة للمجتمع  -0
 المحيط

وجود شبكة المعلومات تيسر  -5
 .ألطراف المجتمعية قياس رضا ا

وجود العديد من الهيئات  -3
والمؤسسات باإلقليم والتي لديها 

االستعدادات في المساهمة في أنشطة 
عداد البرامج  الكلية المختلفة وا 

تشغيل  –تدريب الطالب)التعليمية  
المؤتمرات والندوات  –الخريجين 

 (.وورش العمل

ضــــعف االســــتقرار االمنــــى فــــى الفتــــرة  -ا
 . الحالية

عـــــدم وجـــــود قواعـــــد بيانـــــات لمعرفـــــة -5
 احتياجات سوق العمل

انخفـــاض مســـاهمة المجتمـــع المحلـــى  -3
ــــل  ــــة لتموي ــــادات المالي ــــوفير االعتم ــــى ت ف

 .التعليم و البحث العلمى 
عــدم إهتمــام بعــض  المؤسســات التــى  -4

يتــــدرب فيهــــا الطــــالب بــــالبرامج التدريبيــــة 
 .للطالب

   
   

   
   

   
  

جو
خري

 وال
الب

الط
 ن

توافر تواصل ايجابي عبر  -0
االنترنت يتيح الفرص لمتابعة مستوى 

 .الخريجين فى سوق العمل
خطط التنمية بالدولة فى حاجة  -5

 .إلى موارد بشرية  من خريجي الكلية
 إقبال الطالب على التعلبم المفتوح -3
فى  كبيرة زراعية مساحة وجود-4

باإلضافة إلى تخصيص  محافظة المنيا
فدان  فى غرب المنيا  فى ألف  200

مليون  4طة الدولة الستصالح خ
 البحوث إلجراء فرًصا يمثل مما .فدان

ضعف إقبال الطالب على الكلية   -0
ببعض  بسبب لوجود  كليات مناظرة

بنى  –أسيوط )المحافظات المجاورة 
 (.الفيوم –سويف 

اتساع الفجوة بين متطلبات  -5
سوق العمل والمهارات التي يملكها 

 .الخريج
ضعف المستوى العلمي للطالب  -3

 .المقبولين من التعليم ما قبل الجامعي
يتم القبول للطالب بناءا على  -4

 .التوزيع االلكترونى لمكتب التنسيق
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 .الز راعة كلية لخريجي عمل و
فرص )اتساع و نمو سوق العمل  -2

التوظيف من خالل المشروعات 
 .(ة بالمحافظةالصناعية و الزراعي

طالب الوافدين ضعف إقبال ال -2
 .على البرامج الدراسية بالكلية

عدم رضا جهات العمل على  -6
 .مستوى الخريجين 

   
   

   
   

   
 

مية
علي
 الت

مج
لبرا
 وا
ية 

ديم
ألكا

ر ا
عاي
الم

 

وجود معايير أكاديمية مرجعية  -0
تصدرها وتراجعها ( NARS)قومية 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
 .واالعتماد بصفة دورية

وجود الهيئة القومية لضمان جودة  -5
التعليم واالعتماد وما تصدره من 

وماتقدمه من دعم فنى  مطبوعات
ونشر الوعي بالمعايير  وتدريبى

 .األكاديمية
المؤسسات اإلنتاجية والخدمية  -3

واألجهزة التنفيذية مما يتيح مشاركة 
األطراف المعنية المختلفة فى تصميم 

 .ية المختلفة وتطوير البرامج التعليم
المرونة التي تسمح بتعديل اللوائح  -4

وتشجيع إنشاء برامج جديدة تلبي 
 .احتياجات سوق العمل

بات سوق التغيرات السريعة فى متطل
وتطوير البرامج  العمل ن مما يتطلب تعديل

 .التعليمية

علم
والت

يم 
تعل
ال

 

توافر شبكة المعلومات بالجامعة  -0
المستفيدة تيسر التواصل مع األطراف 

خارج الكلية لتطوير ومراجعة 
 .إستراتيجيات التعليم والتعلم

وجود وحدة للتعليم اإللكتروني  -5
 .بالجامعة إلنتاج المقررات اإللكترونية

توافر نظام المكتبة اإللكترونية  -3
 .بالجامعة

التطور العلمى والتكنولوجى فى  -0
مجاالت التخصص وفى طرق 

 .التدريس
تعليم االلكترونى والتعلم االتجاه نحو ال -5

 .عن بعد 
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س
دري

 الت
يئة

ء ه
ضا

أع
 

وجود مراكز لتنمية قدرات أعضاء   -0
 .هيئة التدريس

وجود فرص تنافسية للبعثات والمنح  -5
 .الخارجية

وجود جوائز بالجامعة والدولة  -3
وبعض الحوافز ( التشجيعية والتقديرية)

 .التي تمنحها بعض المؤسسات الدولية 

ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس  -0
ومعاونيهم  مقارنة بأعضاء هيئة التدريس  
بالجامعات والمعاهد الخاصة و اصحاب 

 .الكوادر  الخاصة

رى
ألخ

ة ا
لمي
 الع

طة
نش
واأل

ي 
علم

ث ال
لبح

ا
 

تشجيع الجامعة على النشر العلمي  -0
 الخارجي

حاجة المجتمع الى تطبيقات البحث  -5
 .العلمي

على األبحاث  سهولة الحصول -3
العلمية سواء المنشورة فى دوريات 
محلية أو أجنبية وكذلك الكتب والمراجع 

 .فى صورة رقمية
اهتمام الدولة بالبحث العلمي -4

وتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى 
من الناتج القومى % 0ال تقل عن 

 53مادة )اإلجمالى تتصاعد تدريجيا 
 ( .من الدستور المصرى

حصول على تمويل من زيادة فرص ال-2
جهات محلية وعالمية لتطوير منظومة 

 الجودة بالكلية

ضعف االستفادة من نتائج البحوث  -0
 .وضعف الطلب عليها

 .ضعف ميزانية األبحاث -5
ضعف ثقة المؤسسات االستثمارية  -3

 فى قدرة األبحاث على معالجة مشكالتها
غياب الوعي بأهمية البحث العلمي  -4

 .لدى المجتمع المحيط
لدر 
ا

ت 
سا
ا

عليا
ال

 

زيادة الطلب على الدراسات العليا   -0
تاحة فرص  وذلك  لزيادة العالوة وا 

 .للتعيينات والترقيات

 .ارتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا -0 
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اعتبار المنيا من المحافظات  -5
الجاذبة لطالب الدراسات العليا  أكثر من 
المحافظات األخرى  نظرا لموقعها وكذلك 
مكانات  توافر كادر اكاديمى متميز  وا 

 .لب الدراسات العليا متعددة تخدم طا

  
مر
ست
الم
ير 

طو
والت

دة 
جو

ة ال
دار

م إ
نظ

 

وجود دور فاعل للهيئة القومية  -0
ل لضمان جودة التعليم واالعتماد من اج

 .اعتماد المؤسسات طبقا للمعايير
زيادة االهتمام المحلى واإلقليمي  -5

ة الجودة والتطوير والعالمي بأهمية إدار 
  .المستمر فى منظومة التعليم

الدعم الفني الذي يقدمه مركز  -3
 .ضمان الجودة بالجامعة للكلية

ضعف آلية مشاركة األطراف  -0 -1
فى عملية ( المستفيدين)المجتمعية 

 .التقويم المؤسسى وخطط التحسين 
ضعف الرقابة على تكاليف خدمات  -5 -2

 .لة الجامعية المدعمة من قبل الدو 
 
 
 
 

فرصـة فـى مقابـل  39وبقراءة الجدول السابق يتضح أن عدد الفرص المتاحة للكلية يبلغ 
وهــو مــا يعكــس وجــود بيئــة خارجيــة مشــجعة  ومحفــزة .تهديــد علــى مســتوى كافــة المجــاالت  51

ولكن هناك  بعض من التهديدات التي بحاجة إلى إستراتيجيات %(  95)  بنسبة )بصورة جيدة 
 .ج للمواجهةوخطط وبرام

بجانــب , ويتطلــب األمــر وضــع إســتراتيجيات وخطــط وبــرامج لمواجهــة التهديــدات الحاليــة
وهـذا مـا تـم مراعاتـه .وضع إستراتيجيات وخطـط وبـرامج للنمـو والتوسـع القتنـاص الفـرص المتاحـة

 .فى الخطة التنفيذية
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 :هو موضح بالجدول التاليكما ، من البيئة الداخلية والخارجية تحليل كل سرد نتائج يليوفيما 

 المجال
 البيئة الخارجية البيئة الداخلية

عدد عوامل 
 القوة

عدد عوامل 
 الضعف

عدد عوامل 
 الفرص

عدد عوامل 
 التهديدات

 5 3 5 1 .التخطيط اإلستراتيجي

 0 0 5 1 .الهيكل التنظيمي

 0 3 2 2 .القيادة والحوكمة

 0 1 3 1 .المصداقية واألخالقيات

 0 5 4 00 .اإلداريالجهاز 

 0 5 4 1 .الموارد المالية والمادية

 4 3 4 2 .المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 6 2 6 00 .الطالب والخريجون

 0 4 2 1 المعايير األكاديمية البرامج التعليمية

 5 3 05 03 التعليم والتعلم

 0 3 3 6 .أعضاء هيئة التدريس

ة البحث العلمي واألنشطة العلمي
 األخرى

6 3 2 4 

 0 5 4 03 .الدراسات العليا

 0 3 5 06 نظم إدارة الجودة والتطوير المستمر

 51 46 22 035 مجموع العوامل
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نقطــة مقابــل ( 011)نقــاط القــوة والفــرص  إجمــاليمــن خــالل الجــدول الســابق يتضــح أن 
أن  مئويـة نـرى  نقطـة  لمجمـل نقـاط الضـعف والتهديـدات وبترجمـة هـذه النقـاط إلـى نسـب( 11)

لــنقط الضــعف و التهديــدات التـــي  %  00مقابــل %  91نســب نقــاط القــوة والفــرص  تصــل إلــى 
مـع مـرور العـام األول والثـاني مـن الخطـة % 01إلـى اقـل مـن مسـتقباًل يـأذن اهلل  ستتدنى نسـبها 

ـــى االعتمـــاد فـــي العـــام الدرا ـــة إل ـــدفع الكلي ـــة ت ـــدة للغاي ـــل نســـب جي ـــك يمث ـــة وذل ـــة للكلي ســـي التنفيذي
م ، وخاصــــة أن الكليــــة عملــــت علــــى تالفــــى معظــــم  المالحظــــات الــــواردة بتقريــــر 5102/5109

 .المراجعة الخارجية الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 (البيئة الداخلية والخارجية ) عوامل التحليل البيئىتقييم  -:ثالثا 
Factors  Evaluation Internal and External 

 

 Internal Factor  Evaluation (IFE) مصفوفة تقييم العوامل الداخلية -0
 (جامعة المنيا -مجاالت القوة والضعف بكلية الزراعة)  

 IFE Matrix  خطوات اجراء المصفوفة -
فريق  إعداد الخطة اإلستراتيجية  بالكلية  بعد ان انتهى من دراسة وتشخيص  ىعالقد ر 

وامل اإلستراتيجية في البيئة الداخلية للكلية إتباع منهجية تتسم وتحليل المتغيرات والع
عداد مصفوفة العوامل  بالموضوعية من خالل تحديد مجاالت القوة ومجاالت الضعف وا 

   -: اإلستراتيجية الداخلية من خالل الخطوات التالية 
 .مجاالت للقوة  ومثلها  من مجاالت الضعف  01-2تحديد من  -0
ن نسبى لكل عامل إستراتيجيمن عوامل البيئة الداخلية على حسب أهميته تحديد وز  -5

مع  ،(غير هام جدا)إلى الصفر ( هام جدا) للمؤسسة والذى يتراوح بين الواحد الصحيح
 .مراعاة أن مجموع األوزان النسبية يجب أن يكون واحد صحيح  

بحيث ( 2-0)اس يمتد من ية الداخلية  على مقيللعوامل اإلستراتيج Rateاعطاء قيمة  -0
 .(ضعيف) 0بينما القيمة رقم( ممتاز) 2تكون القيمة رقم 

 -:مع مالحظة اآلتى  -3
  ( .2-5) مجاالت القوة تأخذ  دائما أرقام من 
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  ( .5-0) مجاالت الضعف تأخذ  دائما أرقام مابين 
 في حالة قدرة الكلية على التغلب على نقطة الضعف بنسبة)0مجاالت ضعف رئيسية  -

12 %- 21 .)% 
في حالة قدرة الكلية على التغلب على نقطة الضعف بنسبة )5مجاالت ضعف طفيفة  -

21 %- 011.)% 
القيمة × الوزن النسبي ) حساب الوزن المرجح لكل عامل استراتيجى عن طريق ضرب -2

 (الخاصه به 
 .قيمته التعليق على مبررات استخدام العامل االستراتيجى فى التقييم وتقدير وزن  -9
جمع األوزان المرجحة لكل عامل من عوامل التحليل االستراتيجى   وذلك كمؤشر  -1

وهذا الرقم يعبر عن قدرة الكلية على , المرجح بالنسبة للكلية للوصول إلى الوزن الكلى
كانت القدرة أكبر والعكس  0من  واقترب كلما زاد الرقم) البيئة الداخلية  التعامل مع عوامل

 (. صحيح
 تقييم نتائج المصفوفة 

- :مابين   Total weighted scoresيتراوح المجموع الكلى لألوزان المرجحة 
 (2)  تعنى أداء متميز للكلية  ٍStrong Internal Position   
  تعنى أداء ضعيف للكلية   (  0)إلى Internally weak Position   
  أداء متوسط للكلية  (0)يعكس الرقم. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 عتماد للكليةمعا نحقق اال                           5102 – 5102الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة المنيا 

- 20 - 

 الداخلية االستراتيجية العوامل ةمصفوف -
 (الزراعة لكلية الضعف مجاالت – القوة مجاالت) 

 :التالي موضح في الجدول هو كما
 

 

وتعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية للكلية القوة المتوسطة للوضع 
وهو مايعكس " 0,52"اإلستراتيجى الداخلى  للكلية بشكل عام  حيث يبلغ اجمالى الوزن المرجح 

 .وهذه نسبة جيدة للغاية " 0,1"تجاوز القيمة المتوسطة والتى تأخذ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوزن  الداخلية  االستراتيجيةالعوامل 

 النسبي 
الوزن  الدرجة 

 المرجح 
 التعليق 

 مجاالت القوة
 مؤهلة وذات خبرة متميزة 1 5 0220 أعضاء هيئة التدريس

 متنوعة ومتعددةوموصفة وموثقة 020 4 0215 مج التعليميةالبرا

 مالئم  ومناسب ومعتمد 020 4 0215 الهيكل التنظيمى

 متعددة  024 4 0210 المشاركة المجتمعية

ديمقراطية، واقتناع ودعم  القيادة لفكر  023 3 0210 نمط القيادة 

 .الجودة

 مجاالت الضعف

 ( .ضعف الموازنة ) غير كافية  0210 1 0210 .الماليةالموارد   

ضعف فعالية الصيانة بالكلية وانخفاا  

، ماا  مسااتوخ خاادمات الصاايانة ل جهاازة

 عدم وجود فنيين متخصصين

موق  الكلية بالمنيا بعيدا عن مراكز  0205 1 0205

الصيانة الكبرخ ، م  عدم وجود وحدات 

 صيانة متخصصة بالجامعة
تقصر أساليب تقويم الطالب  على  0210 2 0205 أساليب تقويم الطالب

 األساليب التقليدية

  اليتوافر نظام فعال لجذب الطالب الوافدين 0210 2 0205 نظام جذب الطالب الوافدين
ضعف أداء  الجهاز اإلدارخ 

 واجراءات العمل

 لجهازاإلدارخل ضعف مستوخ األداء   010 2 025

 وروتينة اجراءات 
  3225  120 اجمالى األ وزان المرجحة
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 EFE))Factor Evaluation Externalمصفوفة تقييم عوامل البيئة الخارجية  -5
 (جامعة المنيا –الفرص والتهديدات بكلية الزراعة )

كذلك بعد أن انتهى أعضاء فريق التخطيط اإلستراتيجي بالكلية من دراسة وتشخيص 
العوامل الخارجية تم تحديد , وتحليل المتغيرات والعوامل اإلستراتيجية في البيئة الخارجية للكلية 

 تهيئة  إلعداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية ، وهى تشبه تماما( الفرص والتهديدات )
IFE Matrixوتتبع نفس خطوات العمل مع اختالف بسيط فى حساب القيمة ،Rating . 

 EFE Matrix  خطوات اجراء المصفوفة 
 .مجاالت للفرص  ومثلها  من مجاالت التهديد  01-2تحديد من  -0
فرصة أو ) لكل عامل إستراتيجي من عوامل البيئة الخارجيةweight تحديد وزن نسبى  -5

إلى الصفر ( هام جدا)حد الصحيحأهميته للمؤسسة والذى يتراوح بين الواعلى حسب , (تهديد
فى ضوء التأثير المحتمل للعوامل السابقة على الموقف اإلستراتيجى للكلية مع  ،(غير هام جدا)

 .مراعاة أن مجموع األوزان النسبية يجب أن يكون واحد صحيح  
بحيث ( 2-0)ة على مقياس يمتد من  للعوامل اإلستراتيجية الخارجي Rateاعطاء قيمة  -0

، وذلك فى ضوء مدى فاعلية ( ضعيف  )  0بينما القيمة رقم( ممتاز) 2تكون القيمة رقم 
 .إستراتيجيات الكلية فى الوقت الحالى لإلستجابة إلى هذا العامل 

- :توزع القيم كما يلى  -3
o 0 =استجابة ضعيفة (the response is poor) 
o 5 = المتوسط استجابة أقل من (the response is below average) 
o 0 = متوسطة  استجابة(average response ) 
o 3 = استجابة فوق المتوسط (the response is above average) 
o 2 = فائقة  استجابة(superior  response) 

القيمة × الوزن النسبي ) حساب األوزان المرجحة لكل عامل استراتيجى عن طريق ضرب -2
 (.اصه به الخ
 .التعليق على مبررات استخدام العامل االستراتيجى فى التقييم وتقدير وزن قيمته  -9
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األوزان المرجحة لكل عامل من عوامل التحليل االستراتيجى   وذلك كمؤشر للوصول جمع  -1
 واملوهذا الرقم يعبر عن قدرة الكلية على التعامل مع ع, المرجح بالنسبة للكلية إلى الوزن الكلى
 (.كانت القدرة أكبر والعكس صحيح 0من  واقترب كلما زاد الرقم) البيئة الداخلية 

 تقييم نتائج المصفوفة 
- :مابين   Total weighted scoresيتراوح المجموع الكلى لألوزان المرجحة 

 (2)    تعنى قدرة عالية للكلية  لإلستجابة واستيعاب التغير فى العوامل الخارجية   
Strong ability to respond  to  external factors                  

  تعنى قدرة ضعيفة للكلية لإلستجابة (  0)إلىInternally Position  
ability to respond to external factors                  weak 

  إستجابة متوسطة للكلية  ( 0)يعكس الرقم. 
 :وكما هو موضح في الجدول التالي

الوزن  وامل اإلستراتيجية الخارجية الع
 النسبي 

الوزن  الدرجة 
 المرجح 

 التعليق 

 الفرص: أوال
التعليم مشروع قومي، واهتمامات 

 .الدولة بالتعليم العالي 
تهدف سياسة الدولة إلى التطوير  1811 4 185

 . واإلهتمام بالتعليم العالى
ـــــة  ـــــة القومي وجـــــود دور فاعـــــل  للهيئ

علــيم واالعتمــاد اجـــل لضــمان جــودة الت
 .اعتماد المؤسسات طبقا للمعايير 

يساهم ما تطرحه الهيئة من أدلة   1841 4 1801
بشكل جيد الكليات فى الحصول 

 على االعتماد 
وجود معايير  أكاديمية مرجعية قومية 

(NARS  ) تصدرها الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

معايير  األكاديمية التبنى الكلية   186 4 1802
المرجعية القومية 

(NARS)، يشجع الحصول على
 .االعتماد

اتساع و نمو سوق العمل بمحافظة 
 المنيا  

فرص التوظيف من خالل ) 
المشروعات الصناعية و الزراعية ، 

 البحوث إلجراء فرًصا يمثل مما 186 4 1802
،  لخريجي الكلية  وفرص عمل

 واعداد الطالب لسوق العمل
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 زراعية مساحة باإلضافة إلى وجود
ألف  200 كبيرة بالمحافظة وتخصيص

ولة فدان  فى غرب المنيا  فى خطة الد
 (مليون فدان  4الستصالح 

زيادة فرص الحصول على تمويل   
 لمشروعات بحثية من جهات محلية    

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ) 
 (.اإلتحاد األوربى ) وعالمية (
 
 
 

دعم وتشجيع للبحث العلمى  183 3 1801
ومصدر لتمويل الكلية فى المجال 

 . البحثى

 التهديدات: ثانيا
ضعف اإلنفاق الحكومى على التعليم 

، وعدم كفايةالموزازنات العالى 
 .الخاصة  بالجامعات 

تواضع اإلنفاق الحكومى على   1851 5 .10
التعليم ، وبالرغم من زيادة النسبة 

اق فى الموازنة المخصصة لإلنف
العامة إال اغلبها يكون فى صورة 

 (.أجور ومرتبات 
ضعف االستقرار االمنى فى الفترة 

 الحالية
يؤثر على انتظام الدراسة بالكلية  1801 5 1812

وعلى أعضاء هيئة التدريس 
والعاملين والطالب  نفسيا 

 .واجتماعيا 
ضعف المستوى للطالب المقبولين من 

الثانوية )جامعى ماقبل ال التعليم
 (.العامة

ضعف مستوى طالب الثانوية  1802 3 1812
العامة الملتحق بالكلية يؤدى إلى 
ضعف قدرات الطالب وصعوبة 

 العملية التعليمية 
انخفاض مساهمة المجتمع المحلى فى 
ـــــل  ـــــة لتموي ـــــادات المالي ـــــوفير االعتم ت

 التعليم والبحث العلمى بالكلية

التمويل الذاتى يؤدى إلى ضعف  1801 5 1812
وعدم تدعيم ميزانية الكلية لتحقيق 

 .رسالتها
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ارتفــــاع تكــــاليف ومتطلبــــات الدراســــات 
 .العليا

زيادة تكاليف الدراسة  فى ظل  1801 5 1812
تدنى األوضاع االقتصادية مما 
يؤدى إلى اإلحجام عن التقدم 

 .للدراسات العليا
  3832  081 اجمالى األوزان المرجحة

أن الوضع اإلستراتيجي , ج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية للكليةوتعكس نتائ
وهو مايعكس " 0,02"الخارجي  للكلية أعلى من المتوسط  حيث يبلغ اجمالى الوزن المرجح 

وهذه نسبة جيدة للغاية ، وهذا  يساهم بمجملة فى " 0,1"تجاوز القيمة المتوسطة والتى تأخذ 
تعليمية ويؤكد أن الكلية تستجيب الستغالل الفرص بشكل إيجابي ،مما تفعيل وتطوير العملية ال

يؤدى إلى التغلب على التهديدات ،وان التهديدات فى مجملها طفيفة يمكن التغلب عليه وال 
 .تعوق حصول الكلية على االعتماد

 -:تحديد الفجوات   - 3
علمى ممنهج أمكن  الذى قام على أساسحليل البيئة الداخلية والخارجية من منطلق ت

ومن ثم تحديد الفجوة و هي  تعرف على , معرفة الوضع الحالي للكلية ، وما هو المستهدف 
وذلك للوصول إلى الوضع المأمول والقضاء , انها الفرق بين الوضع الحالي و الوضع المأمول

ت التى على  الفجوة ، ومن واقع الدراسة للوضع الراهن للكلية أمكن الوصول لبعض  الفجوا
 (:بالنسبة لجميع الخدمات التي تقدمها الكلية) تحتاج الى تحسين 

 استراتيجيات التعليم والتعلم -0
 تطوير البرامج التعليمية -5
 الدراسات العليا والبحث العلمي  -0
 الخدمات البيئية والمجتمعية االستشارية -3
 خدمات التدريب والتعليم المستمر -2
 الطالب والخريجون -9
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تستطيع الكلية تطوير إستراتيجيات محددة وتحديد المصادر الالزمة لسد , بناًء عليهو 
الفجوة بين الوضع الراهن وتحقيق الوضع المستهدف ويوضح الشكل التالى  كيفية االستفادة من 

 .التحليل الرباعى فى القضاء على الفجوات باسلوب منظم 

 SWOT/ TOWSمصفوفة 

The SWOT/ TOW    Matrix 

 :وهم يتولد منها أربع استراتيجيات
  االستراتيجيات

 .استخدام نقاط القوه في تعظيم الفرص المتاحة (  استراتيجيات القوه والفرص)  S-O (نمو وتوسيع)
استخدام نقاط القوه في تقليل األخطـار والتهديـدات  (.القوه والتهديدات ) S-T( ثبات واستقرار)

 الموجودة والمتوقعة
اســـتراتيجيات الضـــعف ) W-O( وتحســـين تطـــوير)  

 (والفرص
 .تقليل نقاط الضعف بانتهاز الفرص المتاحة

اســــــــــتراتيجيات الضــــــــــعف )    W-T( انكمــــــــــاش) 
 (..          والتهديدات

 تقليل نقاط الضعف وتجنب التهديدات

 
 ة الخارجيةيئتحليل الب       

 
 تحليل البيئة الداخلية

External    

Opportunities 

(O ( الفرص الخارجية 

External  

Threats (T) 
 التهديدات الخارجية

 Internal  Strengths(S) 

 نقاط القوة الداخلية
S-O 

(Max-Max    strategy) 

استراتيجيات استخدام القوه   
 في تعظيم الفرص المتاحة

S-T 

(Max-Min   Strategy) 

 استخدام نقاط القوه في تقليل
 .األخطار والتهديدات

Internal 

Weaknesses(W) 

 نقاط الضعف الداخلية

W-O 

(Min-Maxstrategy) 

استراتيجيات تقليل نقاط 
الضعف  بانتهاز الفرص 

     .          المتاحة

W-T 

Min-Min   strategy)) 

استراتيجيات تقليل نقاط 
 الضعف وتجنب التهديدات
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الســتراتجيات ممنهجــة طبقــًا للشــكل ق يمكــن اســتخدام االكليــة بمــن خــالل استعراضــنا للجــدول الســا
السابق للوصول لمستوى راق يساهم فى تحقيق الفاعلية التعليمية بدرجة متميزة وتعزيز القدرة المؤسسية بما 
يتماشى مع متطليـات الهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد بدرجـة متميـزة وخاصـة ان هـذه الخطـة 

تقريـر المراجعـة الخارجيـة  للهيئـة القوميـة  علـى المالحظـات الـواردة  فـىاالستراتيجية بنيـت بشـق كبيـر منهـا 
 .ستراتيجيات الكلية لتطوير االداءلضمان جودة التعليم واالعتماد وفيما يلى ا

 -: الكلية استراتيجيات -4

 . WO (تطوير وتحسين)الفرص  –استراتيجيات الضعف ( 0)
 .برامج أكاديمية جديدة تطوير األنظمة الداخلية للتعليم من خالل طرح 
إمكانية التوسع في التعليم المفتوح الغتنام الفرصة لزيادة موارد الكلية عن طريق جذب  

 .الطالب
تطوير البنية التحتية واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم وتدريب أعضاء هيئة  

 .  التدريس ومعاونيهم ليكونوا أكثر قدره وتميز في االنجاز وتحقيق النتائج 
 .تطوير األنظمة اإلدارية الداخلية 
 .تطوير الشراكة مع المؤسسات المجتمعية  
 .تطوير وتعزيز أداء منظومة البحث العلمي 
 .تسهيالت بحث علمي متنوعة ومتطورة 

 
 .           SO( نمو وتوسيع)استراتجيات القوة والفرص (5)

 (كلية اعتماد ال) قطعت الكلية شوطا كبيرا في طريقها لالعتماد  
 .طرح برامج باللغة االنجليزية  
 . طرح برامج وخدمات متطورة تالئم متطلبات واحتياجات سوق العمل  
 .االشتراك في مشروعات التطوير المتاحة 
اســــتخدام التكنولوجيــــا فــــي التعلــــيم والبــــدء فــــي تحويــــل المقــــررات الدراســــية إلــــي مقــــررات  

 .الكترونية
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 .مجال الزراعيالتركيز علي التخصصات النادرة في ال 
 .إنشاء برامج تعليمية جديدة متميزة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 
 .عقد اتفاقيات شراكة مع جامعات أجنبية متميزة لتبادل االعتراف بالبرامج 

 .   WT(        انكماش )التهديدات  –استراتجيات الضعف ( 0)

 .المحافظة علي وضع أكاديمي إداري ومالي متزن 
 .يادة فرص الخدمات المقدمة للطالب من دعم إرشادي وأكاديمي ز  
 .توجيه كافة األنشطة األكاديمية والبحثية واإلدارية والمالية نحو تحقيق األهداف 

 .    ST(      ثبات واستقرار) التهديدات  –استراتيجيات القوه ( 3)

 .تبادل نظم اتصال فعالة  مع الكليات المناظرة  
 .خطط للمشاركة المجتمعيةإعداد وتنفيذ  
 .رفع الكفاءة العلمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية  
 .زيادة تهيئة مكان علمي  تعليمي متميز  
 .زيادة تجهيز المدرجات وقاعات التدريس بوسائل تعليمية حديثة 

 -:سياسات الكلية في المجاالت واألنشطة المختلفة  -2
ياسة ذات فكر صائب لتعظيم دور القدرة المؤسسية و انتهجت الكلية س 

- :تحقيق الفاعلية التعليمية بصورة متميزة  بالكلية من خالل مجاالت متعددة تمثلت فبما يلي 
 في مجال التعليم والتعلم: أوال 
 تنوع طرق التعليم مثل الذاتي والتفاعلي والتعليم عن بعد -0
 ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةتطوير وتنمية مهارات وقدرات أعضا -5
 .االستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير المناهج والمقررات التعليمية -0
 الخ ....االهتمام بالبنية األساسية مثل القاعات والمعامل -3
 التحديث المستمر للمراجع والكتب العلمية لمواكبة البرامج التعليمية المطورة -2
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مع المؤسسات والمجتمع الخارجي إلكساب الطالب المهارات العملية  زيادة المشاركة -9
 .والمنقولة 

 وضع نظم للجودة الداخلية واالستعانة بالمراجع الخارجي  -1
 تطوير طرق التقويم للمخرجات التعليمية المستهدفة -1
 وضع آلية لجذب الطالب الوافدين -2

 :ا في مجال البحث العلمي والدراسات العلي: ثانيا 
 .وضع خطة بحثية متكاملة للكلية وتفعيلها -0
 وضع خطط بحثية لحل مشاكل القطاع الزراعي في صعيد مصر -5
زيادة الموارد المالية من خالل عقد البروتوكوالت والشراكة مع المجتمع المدني  -0

 .والخارجي 
 .زيادة فاعلية المؤتمرات العلمية لألقسام والكلية -3
األبحاث العلمية في مجالت عالمية والحضور للمؤتمرات الداخلية  التحفيز على نشر-2

 والخارجية
 .زيادة التبادل العلمي مع الجامعات المحلية  واألجنبية وعقد اتفاقيات ثنائية -9
 .وضع آلية لتقييم مخرجات البحوث العلمية بشكل دوري -1

 في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة: ثالثا 
 . احتياجات المجتمع في مجال الزراعة وضع خطة لتغطية -0
 عقد بروتوكوالت تعاون مع الهيئات الزراعية المختلفة بالمجتمع المحلى -5
 .إنشاء قاعدة بيانات وتوثيق األنشطة المجتمعية والخدمات -0
 زيادة عدد الوحدات ذات الطابع الخاص لتنمية الموارد الذاتية للكلية -3
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 :األولويات -6
المؤسسية للكلية للحصول على االعتماد بعد استكمال بعض المالحظات  تطوير القدرة :أوال 

- :الواردة بالتقرير
 تحديث قواعد البيانات  لجميع اإلدارات لحفظ واستدعاء وتداول الوثائق الكترونيا  .0
 االستمرار فى تفعيل وحده التدريب لتنمية المهارات المستهدفة والموارد الذاتية  .5
 ده إدارة األزمات والكوارثاالستمرار فى تفعيل وح .0
 .االستمرار فى تفعيل دور وحدة ضمان  الجودة  .3
تفعيل موقع الكلية علي شبكة  االنترنت  لتوفير جميع البيانات عن الكلية ولزيادة  .2

 .التواصل 
 االستمرار فى تحديث الهيكل التنظيمي لتحقيق رؤية ورسالة الكلية .9
 .  فعلية تنمية الجهاز اإلداري طبقا لالحتياجات ال .1
 .االستمرار فى تفعيل اإلدارة المتطورة  لدعم العملية التعليمية  .1

 :تنمية الموارد الذاتية للكلية: ثانيا 
 زيادة أماكن النشاط ومراعاة شروط األمن والسالمة طبقا للمواصفات القياسية  .0
 تنمية العائد المادي للوحدات ذات الطابع الخاص .5
 مية البيئةإدارة ألنشطة خدمة المجتمع وتن .0
 تفعيل برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة أعضاء هيئة التدريس .3
 زيادة عدد االتفاقيات الجديدة السنوية  .2

 تفعيل المشاركة المجتمعية :  ثالثا 
 تبنى إستراتيجية تضمن زيادة الموارد المتاحة  .0
 .زيادة تنشيط وحدة متابعة الخريجين  .5
 لعمل والمجتمع المدني عن مستوى الخريجرفع مستوى رضاء منظمات سوق ا .0
 وضع خطة لتفعيل برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتمادها .3
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 تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب في خدمة المجتمع .2
 إنشاء إدارة لتنظيم أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .9

دارة ا: رابعا   لجودةتطوير نظم التقويم المؤسسي وا 
 وضع نظام فعال الحتواء مقاومة التغيير  .0
 وضع نظم للتقويم الذاتي لألداء الكلي للكلية .5
 قياس مؤشرات التقويم الذاتي للكلية ومراجعته  .0

 .تطوير النظم التعليمية  العتماد الكلية من خالل  : خامسا 
 معتحديث البرامج التعليمية لمواكبة احتياجات سوق العمل وتنمية خدمة المجت .0
 تطوير قاعات المحاضرات والمعامل  .5
 زيادة تحديث المكتبات ودعمها الكترونيا .0
 إدارة متطورة لالمتحانات وأساليب التقويم العادلة .3
 تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم .2
معتمده من الهيئة القومية مع تحديد عالمات  NARS))تبنى معايير أكاديمية قياسية   .9

 مرجعية 
 ب عن طريق التدريب الميدانيتنمية مهارات الطال .1

 تطوير مستمر لمنظومة البحث العلمي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  : سادسا 
 صيانة و تحديث المعامل للمساهمة في  اعتماد الكلية فى الفترة القادمة  .0
زيادة عقد دورات تدريبية لتنمية ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طبقًا  .5

 .الحتياجات الفعلية ل
 إيجاد مصادر لتمويل البحث العلمي .0
 وضع خطط بحثية متكاملة .3
 زيادة النشاط العلمي وتنوعه .2
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 تطوير المعامل : سابعا 
 توفير معامل ذات مواصفات قياسية ووسائل حديثة متطورة  -0
 تطوير برامج الدراسات العليا: ثامنا 
 إنشاء برامج متميزة للدراسات العليا .0
 رجات العلمية والتعليمية في الدراسات العلياتطوير الد .5
 تفعيل نظم التقويم لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا .0
 رفع مستوى رضا طالب الدراسات العليا والمستفيدين .3
 .العمل على جذب الطالب الوافدين بطرق متنوعة  – .2

 -:قائمة بمصادر التمويل المتوقع اتاحتها -1
 :المالية عن طريق زيادة موارد الكلية  -1

 .زيادة تحسين اداء الوحدات ذات الطابع الخاص -أ
 .الحصول على مشاريع بحثية ممولة من جهات خارجية محلية وأجنبية -ب
 .تبرعات رجال األعمال -جـ
    .أعضاء هيئة التدريستسويق أبحاث  -د
 . علي الكليةدراسة مستمرة الحتياجات سوق العمل وتوفير متطلبات السوق التي تدر دخال -2
 
 

 

 

 

 

 
 الفصل الرابع
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 اإلطار الفكري للخطة االستراتيجية

واندماج وثيق بين رؤية ورسالة الكلية والجامعة  وهذا  ما  ثاقتلقد روعي وجود ارتباط وا
 يوضحه الشكل الالحق

  University visionرؤية الجامعة  -0
لهـا مكانتهـا العلميـة  المتميـزة محليـا ودوليـا ، حيـث  تقـدم تعليمـًا  تسعى جامعـة المنيـا  أن تكـون

،كما تسعى لتنمية  دولًياعالي الجودة ، ولباحثيها  أفضل  الفرص إلنتاج بحث علمي ُيمّكن من التنافس 
الريف المصرى ، والمناطق العشوائية ، والظهير الصحراوى ، وجذب رجال  األعما ل والصناعة ليتخذوا 

 .من تحقيق المنافسة محليًا وعربًيا، ودولًيا  جامعة شريًكا يمكنهممن ال

 Faculty visionرؤية  الكلية   -5

تسعى الكلية نحو تخريج كوادر متميزة وبحث علمي متطور في شتى مجاالت العلوم الزراعية 
 .وتقديم خدمات مجتمعية عالية الجودة لتنمية البيئة ومواكبة التقدم العلمي  

  University missionلة الجامعة رسا -3
تلتزم  جامعة المنيا بتحقيق رؤيتها  ، مـن خـالل  تقـديم تعلـيم فعـال يواكـب متطلبـات العصـر ، 
وذلك إلعداد  أجيال متميزة  قادرة على  المنافسة  قي أسواق العمل محليًا وعربيـًا وعالميـا  فـي مجـاالت  

والتكنولوجيــا وتنفيــذ المشــاريع البحثيــة التــي تســاهم  فــي  محــددة ، كمــا تلتــزم بــالتفوق  فــي البحــث العلمــي
 . مواجهة التحديات التي تواجه محافظة المنيا وصعيد مصر  

 mission    Facultyرسالة  الكلية -4
إعــداد الكــوادر البشــرية المتخصصــة فــي شــتى مجــاالت العلــوم الزراعيــة وتزويــدهم  بالمعــارف 

ق العمـــل واالرتقـــاء بمســـتوى البحـــث العلمـــي  لتلبيـــة احتياجـــات  والمهـــارات المؤهلـــة  للمنافســـة فـــي ســـو 
 .المجتمع والمساهمة في تنمية  البيئة

 

 VALUESالقيم  -2
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تســـعى الكليـــة إلـــى ترســـيخ القـــيم والمبـــادب التـــي تتناســـب مـــع طبيعـــة مجتمعنـــا وتطـــوير قـــدرات 
ب الثقافات المختلفة وتشجيع خريجيها ليصبح قادرا على االنفتاح والتعيش والتواصل مع المجتمع واستيعا

االبتكــــار واإلبــــداع وتنميــــة القــــدرة علــــى اتخــــاذ القــــرار المثــــالي فــــي الوقــــت المناســــب وذلــــك  فــــي  إطــــار 
- :األخالقيات المجتمعية والتعليمية والبحثية والمهنية من خالل 

دريس ضــمان العدالــة وعــدم التمييــز والمســاواة بــين جميــع العــاملين بالكليــة مــن أعضــاء هيئــة التــ -1
 .ومعاونيهم وعاملين 

ضـــمان المســـاواة بـــين الطـــالب  فـــي فـــرص التعلـــيم بغـــض النظـــر عـــن انتمـــاءاتهم الدينيـــة  أو  -2
 .مستواهم االجتماعي 

 .االلتزام بمعايير الجودة الشاملة في التعليم والبحث والتطوير  -3
 .ضمان حرية الرأي ألعضاء هيئة التدريس والتعليم والطالب  -4
 . .ح الفريق إلنجاز كافة  األعمالالتعاون والعمل برو  -5
 .االلتزام بقيم وتقاليد المجتمع  -0
 .االحترام المتبادل بين جميع أفراد مجتمع الكلية -7
 .الوالء واالنتماء للكلية والعمل على رفع مستواها األكاديمي والتطبيقي -8
 لكليةالمصداقية والشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنواحي المادية والمالية با  -9

 -:الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية –6
زيادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجـودة والتطـوير المسـتمر بمـا  :الغاية األولى

 .يتماشى مع معايير االعتماد 
- :األهداف اإلستراتيجية

 .وضع السياسات واألنشطة الداعمة للخطة اإلستراتيجية -1
يمــــــي للكليــــــة بصــــــفة دوريــــــة بمــــــا يتناســــــب مــــــع أهــــــداف واحتياجــــــات تحــــــديث الهيكــــــل التنظ -2

 .واختصاصات  الكلية مع ضمان تفعيل الشفافية 
 .زيادة فاعلية تحقيق العدالة وااللتزام بأخالقيات المهنة بصورة متميزة  -3
 .زيادة دعم النظام الداخلي لضمان الجودة ووضع السياسات المنظمة للعمل -4
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 .  ات والمخاطر والكوارث بأسلوب علمي زيادة فاعلية مواجهة األزم -5

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

- :األهداف اإلستراتيجية
تياجـــات ســـوق العمـــل تـــوفير خـــدمات تعليميـــة جاذبـــة للطـــالب ذو ارتبـــاط وثيـــق باح -0

 .  والمجتمع الخارجي
 .العمل على استحداث برامج جديدة ذى ارتباط باحتياجات سوق   -5

 تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم والوسائل الداعمة لهما  :ةالغاية الثالث
- :األهداف اإلستراتيجية

ـــ -0 ـــديها الق درة علـــى زيـــادة فاعليـــة تـــوفير بيئـــة تعليميـــة جاذبـــة وكـــوادر بشـــرية متميـــزة ل
 .استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم

 .تعظيم دور التعلم الذاتي وزيادة استخدام المراجع في التدريس -5
 .زيادة فاعلية سياسة التطوير المستمر في طرق التدريس -0
 . وضع استخدام أساليب التعليم التعاوني فى العملية التعليمية والتدريب  -3
 .أنظمة تقويم الطالب تعديل  -2
 .زيادة تعزيز وتطوير الدعم والخدمات المقدمة للطالب  -9

اإلســهام العلمــي والفكــري فــي حــل قضــايا المجتمــع عــن طريــق بحــث علمــي  :الغايــة الرابعــة 
 .تطبيقي مبنى على أولويات احتياجات فعلية وواقعية للمجتمع 

- :األهداف اإلستراتيجية
.تمويل الذاتي للبحث العلمي وضمان التوزيع العادل لها  وضع آلية لتنمية مصادر ال -0  
وضـــع آليـــة لقيـــاس كفـــاءة العمليـــة البحثيـــة ومـــدى ارتباطهـــا بحـــل قضـــايا ومشـــكالت  -5

 .المجتمع الفعلية
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الشــراكة الفعالــة مــع اإلطــراف المعنيــة والمســتفيدة مــن بــرامج ووحــدات الكليــة  :الغايــة الخامســة 
 ( . طالب –مستثمرين  –قطاع خاص )

- :األهداف اإلستراتيجية
لمساهمة في خدمة المجتمع تعزيز دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لزيادة ا -0

 . الخارجي
.زيادة فاعلية دور الكلية في تطوير اإلنتاج وحل مشاكل وقضايا المجتمع المحيط  -5  
راعية وتبني المشروعات زيادة تعزيز القدرة على المشاركة المجتمعية في محو األمبة الز  -0

 .الصغيرة 

تحقيق التمييز على مستوى كليات الزراعة بصعيد مصـر متمثلـة فـي اعتمـاد  :الغاية السادسة 
 ( .برامج باللغة االنجليزية ) بعض البرامج الخاصة 
- :األهداف اإلستراتيجية

ات المجتمع االتجاه نحو اعتماد برامج باللغة االنجليزية تلبى رغبات الطالب واحتياج-0
 .المحيط

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الخامس

  الخطة التنفيذية 
 -:يليتمثلت فيما  األهداف االستراتيجيةمنها مجموعة من  الغايات منبثقاشتملت الخطة التنفيذية للكلية على مجموعة من         

 .لمستمر بما يتماشى مع معايير االعتمادزيادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير ا :الغاية األولى

 األنشطة مؤشرات النجاح اإلطار الزمني مسئولية التنفيذ
 المخرجات

Outcomes 

 األهداف
 اإلجرائية

Objectives 
فريق إعداد الخطة 
اإلستراتيجية بالتنسيق 
مع مدير وحدة ضمان 
الجودة و ادارة الكلية 
ورؤساء األقسام 

 .واالطراف المجتمعية

  5104بر سبتم
 5102ديسمبر  -

خطة إستراتيجية حديثة  -
واقعية وقابلة للتنفيذ طبقًا 
لإلمكانات المتاحة واإلطار 

 الزمني المحدد 
ارتباط بنود الخطة  -

اإلستراتيجية للكلية مع 
 إستراتيجية الجامعة 

مشاركة المعنيين في إعداد  -
نفيذ ومتابعة الخطة وت

 .اإلستراتيجية

دة لوضع الخطة وضع معايير محد -
 اإلستراتيجية 

 .وضع آليات لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية  -
وضع خطة متابعة لتنفيذ الخطة  -

 .اإلستراتيجية 
نشر الخطة اإلستراتيجية بعد اعتمادها  -

من مجلس الكلية من خالل كتيبات 
عالنها على الموقع االلكتروني للكلية   .وا 

 .ط بين خطة الكلية وخطة الجامعةالرب -

وجود خطة إستراتيجية حديثة 
نابعة من تحليل بيئي ممنهج 
مرتبطة بالخطة اإلستراتيجية 

 للجامعة

وضع السياسات  -0
واألنشطة الداعمة للخطة 

 اإلستراتيجية 

 عميد الكلية -
مدير وحدة ضمان -

 الجودة
 وكالء الكلية

 5102يناير  
حظة مع مال

التحديث خالل 
األعوام المقبلة اذا 

تسليم كتيب التوصيف  -
 الوظيفي

توافر قائمة بأماكن إعالن  -
الهيكل التنظيمي بالكلية 

وضع معايير محددة قابلة للقياس تضمن  -
 .الشفافية في توزيع األدوار واالختصاصات 

وضع وثيقة معتمدة للمحاسبية بصورة  -
 .مستمرة  تتميز بالشفافية والموضوعية 

توافر هيكل تنظيمي واضح  -
ومحدد ومعلن للكلية ولألقسام 

 اإلدارية 
تواجد كتيب التوصيف  -

تحديث الهيكل التنظيمي  -5
للكلية بصفة دورية بما 
يتناسب مع أهداف واحتياجات 
واختصاصات   الكلية مع 
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 رؤساء األقسام -
 مديري االدارات-
 أمين الكلية-

 واألقسام تطلب األمر ذلك 
زيادة مستوى الكفاءة المهنية  -

 للعاملين
 توافر تقارير تقييم األداء -
نشر الهيكل التنظيمي على  -

 ليةالموقع االلكتروني للك
وجود وثيقة معتمدة  -

 .للمحاسبية مفعلة

تنظيم دورات تدريبية طبقًا لالحتياجات  -
نية مع توافر نوع التدريبية لرفع الكفاءة المه

 .من التدريبات التحولية إذا تطلب األمر  
تفعيل نظام تقييم األداء االدارى وأداء  -

 .هيئة التدريس أعضاء
 

الوظيفي معلنا على الموقع 
 االلكتروني للكلية 

م كتيب  التوصيف كشف تسلي -
 .الوظيفي للمعنيين

مع مالحظة أنه في الفترة 
القادمة سيتم وضع كتيب 
التوصيف الجديد طبقًا لقانون 

لسنة  01الخدمة المدنية رقم 
 م5102

 . ضمان تفعيل الشفافية 

عميد الكلية         
بالتنسيق مع السادة 
الوكالء ورؤساء 
 األقسام واعضاء معيار
المصداقية واألخالقيات 

. 

5102-
 مستمر

توافر الفتات للحفاظ على  -
 .حقوق الملكية الفكرية 

توزيع كتيبات عن قانون   -
حماية حقوق الملكية الفكرية 

 .واخالقيات المهنة
وعى العاملين والطالب  -

وأعضاء هيئة التدريس بحقوق 
 .الملكية الفكرية 

توافر أبحاث عن دعم حقوق  -
الملكية الفكرية من قبل الطالب 

 . 
توافر استبانات لقياس رضا  -

  ومعلنة تحديد أسس واضحة مفعلة
 .لحقوق النشر العلمي 

   وجود اهتمام للرد على الشكاوى
والمقترحات الخاصة بالعاملين 

 .وأعضاء هيئة التدريس والمستفدين 
 -  وجود وثيقة معايير اختيار القيادات

 .األكاديمية  معتمدة 
 -  تطبيق استبيانات لقياس رضا

اإلطراف المعنية عن اداء القيادات 
 األكاديمية 

 تائج االستبيانات ومناقشتها تحليل ن
 .مع المعنيين 

نشر ثقافة حقوق الملكية  -
 . الفكرية

تفعيل الممارسات العادلة  -
وعدم التمييز           داخل 

 .   الموسسة 

زيادة فاعلية تحقيق  -3
العدالة وااللتزام بأخالقيات 

 المهنة بصورة متميزة 
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العاملين وأعضاء هيئة التدريس 
. 
نتائج االستبانات تشير الى  -

ارتفاع نسب الرضا ودرجة 
 .العدالة وعدم التمييز

عميد الكلية     -
نسيق مع مدير بالت

ان الجودة وحدة ضم
السادة الوكالء و 

ورؤساء األقسام وامبن 
الكلية ولجنة المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

 .الموارد الذاتية 

5102  
 مستمر

 .وجود تقرير سنوي للكلية -
 .وجود قائمة بانجازات الكلية  -
وجود قواعد  بيانات محدثة  -

 .دوريًا بالكلية 
توافر نتائج استبيانات لقياس  -

يب في تطوير العملية اثر التدر 
التعليمية وكذلك رضاء المعنيين 
وقياس الفاعلية التعليمية  
مقارنة بالسنوات السابقة وتطور 

 . .نسب األداء 
زيادة إشراك أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة المعاونة 
والطالب والخريجين والعاملين 
في انجاز اإلعمال مع وحدة 

 .ضمان الجودة 
ية وجود قائمة  سنو   -

وضع خطة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء  -
هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين طبقا 

 .الحتياجاتهم التدريبية ومتطلبات الهيئة 
مراجعة المعايير المرجعية لكلية الزراعة  -

شى مع متطلبات الهيئة القومية بما يتما
 .لضمان جودة التعليم واالعتماد 

تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات  -
بصورة مستمرة بما يتماشى مع المستحدثات 
ومتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة 

 .التعليم بالتنسيق مع المعنيين والخبراء 
تحسين خطة الصيانة لتتفق مع المعايير  -

 .الحاكمة
وضع خطة جاذبة لتفعيل المشاركة   -

 .المجتمعية 
دعم مقترحات المستفيدين وأعضاء  -

المجتمع الخارجي  والخريجين بخصوص 

وجود دور فاعل لوحدة ضمان  -
الجودة قادر على تحقيق الجودة 

 .الشاملة للكلية

زيادة دعم النظام الداخلي  -4
لضمان الجودة ووضع 

 .لسياسات المنظمة للعمل ا
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 .بالتكهنات
توافر قائمة بانجازات الوحدة  -
. 
وجود قوائم بالخدمات التي  -

قدمتها الكلية للمجتمع المحلى 
 .والمجتمع المحلى للكلية 

وجود تقارير تفيد تنفيذ  -
مؤتمرات دولية وتقارير مؤتمر 

 . الكلية ومؤتمرات  األقسام 
توافر شاشات عرض داخل  -

كلية لعرض إخبار مبنى ال
 .نجازات الكليةوا
وجود .افتتاح المعمل المركزي  -

قترحات نتائج استبيانات وم
 .الخريجين والمستفدين 

 .تقارير التقييم ومقترحاتهم 
 
 

مدير وحدة ضمان 
الجودة بالتنسيق مع 
عميد الكلية والسادة 
الوكالء ورؤساء 
االفسام ومديري 

 .اإلدارات

5102- 
 مستمر 

  توافر خطة تحسين مفعلة
نابعة من تقرير المراجعة 
الخارجية الوارد من الهيئة 
القومية لضمان جودة 

 .التعليم واالعتماد 
تفيد تنفيذ  توافر وثائق -

  وضع خطط لتحسين األداء بناء على
ما ورد بتقرير االعتماد الوارد من 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 .واالعتماد 
تنظيم ورش عمل واجتماعات وندوات  -

ومناقشات خاصة بتحسين األداء طبقا 

التوسع في نشر ثقافة الجودة 
واالعتماد لدى أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم والعاملين 

 . والمعنيين    
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المؤتمرات وورش العمل 
واالجتماعات والندوات المختلفة 

. 

القومية لضمان جودة التعليم لتقارير الهيئة 
 .واالعتماد 

  
وحدة إدارة األزمات 
والكوارث بالتنسيق مع 
ادارة الكلية ووحدة 

 .ضمان الجودة

5102- 
 مستمر

  إعالن اعتماد تشكيل فريق
 زمات والكوارث إدارة األ 

  توافر سجالت لمتابعة
تنفيذ خطة المواجهة 
للكوارث واألزمات  ونتائج 

 .التعامل معها
  وجود قاعدة بيانات محدثة

المتاحة باإلمكانات 
دارة األزمات  .لمواجهة  وا 

زمات على مستوى تشكيل فريق إلدارة األ  -
 .عالي

إنشاء قاعدة بيانات باإلمكانات المتاحة  -
 .زمات لمواجهة األ 

العمل على توافر كل اإلمكانات الخاصة   -
 بمواجهة األزمات والكوارث طبقًا للخطة 

نظام اتصاالت داخلي وخارجي  توافر -
 .فعال
نشر ثقافة أدارة األزمات لدى المعنيين  -
ء هيئة التدريس أعضا –عاملين  –طالب )

 (والهيئة المعاونة

  توافر وحدة فاعلة  إلدارة
 رث مجهزة األزمات والكوا

  وجود تشكيل معتمد من
مجلس الكلية لوحدة 
األزمات والكوارث  طبقًا 

 .لألدوار والمسؤوليات  
  وجودة خطة مفعلة قائمة

على التنبؤ والتوقع  
واجهة المخاطر والكوارث لم

 .واألزمات

زيادة فاعلية مواجهة -2
األزمات والمخاطر والكوارث 

 بأسلوب علمي    

 بصورة كلية   ومصادر التمويلغاية األولى حقيق الالتكلفة المتوقعة لت

                                02111التكلفة المتوقعة لتحقيق الغاية بصورة كلية   
هذا الهدف     مصادر التمويل الخاصة بتحقيق  

 لية ميزانية  الك -الوحدات ذات الطابع الخاص  - مع الخارجي والمشاركة المجتمعية مساهمات المجت
التطوير المستمر للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع طبقًا للمعايير  -:الغاية الثانية

 .الحاكمة
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 المخرجات األنشطة مؤشرات النجاح اإلطار الزمني مسئولية التنفيذ
outcomes 

 األهداف اإلجرائية
Objective 

كلية بالتنسيق مع عميد ال
لجنة المعايير األكاديمية 

 .والبرامج التعليمية
وكيل الكلية لشئون -

 .التعليم والطالب 
 رؤساء األقسام  -

5102-
 مستمر

تفعيل برامج ومقررات دراسية  -
 .متطورة ومعتمدة 

  أتساق البرامج والمقررات
 .مع المعايير القومية 

  توفير فرص عمل لخريجي
 .الكلية 

 شاركة خريجي زيادة م
الكلية وأعضاء هيئة 
التدريس فى تطوبر العملية 

 .التعليمية 
  توافر التقارير السنوبة 
  وثيقة معايير اختيار

المراجعببن الداخلين 
 والخارجيين معتمدة 

  تحديد دقيق الحتياجات سوق العمل
والمجتمع من خالل المؤتمرات 
والندوات والمقابالت والمالحظات 

 .ش العمل واالستبيانات وور 
  التحديث المستمر للمقررات واألنشطة

التعليمية فى ضوء المعايير األكاديمية 
مع مالحظة التأكيد على ارتباطها 

 . باحتياجات المجتمع وسوق العمل  
  مناقشة أراء  المعنيين  والمستفيدين

 . فى التحديث 
  -  عمل تقارير سنوية للبرامج

والمقررات الدراسية مع توافر خطة 
 .تحسين واالرتقاء المستقبلي لل

  عمل وثيقة معايير معتمدة للمراجعيين
 . الداخلين والخارجيين

  برامج ومقررات ذات صلة
باالحتياجات الراهنة 

 .والفعلية لسوق العمل 
  اتساق المعايير األكاديمية

لبرامج الكلية المختلفة مع 
يمية المعايير القومية واإلقل

 .والعالمية للبرامج المناظرة
  وجود إقبال من  قبل

 .على الدراسة الطالب
 . بالبرامج المختلفة بالكلية 

  نتائج استبيانات تفيد رضا
المستفدين عن نظام 
الدراسة ووفرة البرامج 
والتخصصات  المختلفة 

  .بالكلية
  زيادة نسب اعداد الطالب

المسجلين بالدراسات 
 .العليا

توفير خدمات تعليمية  -0
باط وثيق جاذبة للطالب ذو ارت

باحتياجات سوق العمل 
 .  والمجتمع الخارجي  

عميد الكلية بالتنسيق مع  5102-   توافر قائمة بالبرامج   استحداث برامج جديدة ترتبط بسوق   قائمة بالبرامج المستحدثة العمل على استحداث  -5



 عتماد للكليةمعا نحقق اال                           5102 – 5102الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة المنيا 

- 13 - 

السادة الوكالء ورؤساء 
 .األقسام 

 .المقترحة  5102
  وجود نماذج من

االستبيانات تؤكد احتياج 
الكلية الى برامج مستحدثة 

 . 

 .تياجات الطالب العمل واح
  استطالع اراء المعنيين حول

احتياجات سوق العمل من برامج 
 .مستحدثة

 .المقترحة 
  أعتماد بعض البرامج

المستحدثة المرتبطة 
 .بسوق العمل 

  نتائج استبيانات اراء
الطالب والمعنيين عن 

 البرامج المقترحة  

دة ذي ارتباط برامج جدي
 .باحتياجات سوق العمل

                             01111التكلفة المتوقعة لتحقيق الغاية بصورة كلية  
 مصادر  التمويل الخاصة بتحقيق  هذا الغاية  

  مساهمات المجتمع الخارجي والمشاركة المجتمعية. 
  الوحدات ذات الطابع الخاص 
  ميزانية الكلية 

 
 

 

 

 

 

تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم والوسائل الداعمة لهما بما يحقق زيادة الفاعلية التعليمية  -:الثالثة الغاية   
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 المخرجات األنشطة مؤشرات النجاح اإلطار الزمني مسئولية التنفيذ
outcomes 

 األهداف اإلجرائية
objectives 

  عميد الكلية
بالتنسيق مع 
السادة الوكالء 
ومدير وحدة 

 يب التدر 

استخدام أعضاء هيئة  - 5102-5102
التدريس ومعاونيهم لالحهزة 
الحديثة فى عمليتي التعليم 

 .والتعلم
 .توافر محاضر الصيانة  -
قاعات مزودة باألجهزة  -

 . الحديثة

  زيادة بناء قدرات أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم على استخدام 
الوسائل التكنولوجيا الحديثة في 

 .التدريس 
 انة الدورية للمعامل والقاعات الصي. 
  تحديث وتوفير األجهزة العلمية

 .لألقسام طبقا الحتياجاتهم  
  تزويد القاعات باألجهزة الحديثة التي

تساهم في تطوير عملية التعليم 
 والتعلم 

  كوادر مهنية ذو فدرة عالية
على استخدام 
االستراتبجبات الحديثة في 

 .عمليتي التعليم والتعلم
 -  ت واحهزة ومعامل قاعا

مجهزة بصورة جيدة تساهم 
في زيادة تحفبق الفاعلية 

 التعليمية

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

  

 -  وكيل الكلية
لشئون التعليم 

 .الطالب
 - دير وحدة م

 ضمان الجودة
 -  مدير وحدة

الخدمات 
 .االلكترونية 

5102/
5102 

  ارتفاع مستوى الطالب. 
  كثرة استخدام المراجع في

 اإلجابة على االمتحانات 

  زيادة نشر ثقافة التعلم الذاتي
وااللكتروني بين الطالب وأعضاء 

 .هيئة التدريس 

قدرة الطالب على استخدام  -
فى تعظيم اساليب متعددة تساهم 

 .دور التعلم الذاتى 
 

تعظيم دور التعلم الذاتي  -5
وزيادة استخدام المراجع في 

 التدريس 
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 -  وكيل الكلية
لشئون التعليم 

 .الطالب
  مدير وحدة

الخدمات 
 االلكترونية

5102-
5102 

 -  وجود آلية  معتمدة
لتشجيع أعضاء هيئة 
التدريس على عمل 

توافر . مقررات اليكترونية 
البكنرونية على مقررات 

 .موقع الكلية 
  نتائج استبيانات  تعكس

رضا الطالب على أهمبة 
توافر مقررات البكترونبة 
تساهم فى تحقيق الفاعلية 

 التعليمية 

 - وضع 
  آلية  لتشجيع أعضاء هيئة التدريس

 .على عمل مقررات اليكترونية 
 
 
 
 
  تصميم استبيانات لقياس رضا الطالب

 .البكترونبة  على أهمية توافر مقررات
 -  زيادة نشر ثقافة التعلم االليكتروتى

. 
 

توافر بعض المقررات  -
الليكترونية ونشرها على موقع 

 . الكلية 
 

 - وكيل الكلية
لشئون التعليم 

 .والطالب 
  رؤساء األقسام 

5102-
5102 

  زيادة درجة وعى عضو
هيئة التدريس والطالب 
حول أهمبة زيادة 
استخدامهم للكتب 

ت العلمبة الحديثة والمجال
فى تطوير عمليتى التعليم 

 .والتعلم 

  تشجيع هيئة التدريس والطالب على
 استخدام الكتب والمجالت المرجعية

  زيادة استخدام الكتب
والمجالت العلمية من قبل 
الطالب وأعضاء هيئة  

 التدريس 
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  عميد الكلية
بالتنسيق مع  
السادة الوكالء 
ورؤساء األقسام 

ضمان  ومدير وحدة
 .الجودة 

5102-
5102 

 - -  زيادة استخدام
استراتيجيات التعلم الذاتي 

. 
 -  وجود أبحاث ودراسات

واستجابات من قبل الطالب 
وأعضاء هيئة التدريس 
تعتمد على استراتبجبات 

 التعلم الذاتي 

  زيادة توفير مصادر التعلم الذاتي. 
  العمل على توفير قاعات متصلة

 .باالنترنت مجاناً 
 - زويد المكتبة بمراجع وأبحاث ت

ومجالت علمية تساهم في تحقيق 
 التعلم الذاتي 

 

  زيادة قدرة المعنيين على
 .التعلم الذاتي بطريقة جيدة

 -  وجود  قاعات متصلة
 .باالنترنت مجاناً 

 -  تو افر مكتبة داعمة. 

  وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب 
بالتنسيق مع 
رؤساء األقسام 

ضمان ومدير وحدة 
 الجودة

 

5102 -
5102 

 
 
 

 -  استخدام استراتيجيات
متنوعة تعتمد على الفكر 
والتكتولوجياا من قبل 

 .أعضاء هيئة التدريس 
 

  عمل آلية لقياس فعالية طرق
 .التدريس

  توفير مصادر متعددة لنشر ثقافة
أهمية استخدام استراتبجبات متنوعة 

 .في  تطوير عملية التعليم والتعلم 
 - ورات متنوعة لبناء قدرات تنظيم د

أعضاء هيئة التدريس طبقًا لدرجة 
 .أحتباجاتهم 

 -  توافر آلية لقياس فعالية
 .طرق التدريس 

 -  كوادر بشربة على درجة
عالية من القدرة على 
استخدام استراتبجبات 
متنوعة في عملبتى التعليم 

 .والتعلم 

زيادة فاعلية سياسة  -3
التطوير المستمر في طرق 

 يس  التدر 

  وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب 
بالتنسيق مع 
رؤساء األقسام 
ومدير وحدة ضمان 

5102- 
 مستمر

  استخدام طرق تدريس
جديدة فعالة  من قبل 
بعض  أعضاء هيئة 

 التدريس 
 

 ة لزيادة فاعلية تشجيع وضع آلي
عضو هيئة التدريس على استخدام 
طرق تدريس جديدة فعالة وقياس اثر 

 تطبيقها وتعميمها 

  وجود آلية  معتمدة
لتشجيع عضو هيئة 
التدريس على استخدام 
طرق تدريس جديدة وفعالة 

. 
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نتائج استبيانات تعكس في   الجودة
اتجاه ايجابي فعالية 
االستراتبجبات المستحدثة 

 .وأهمية تعميمها

 توافر استبيانات 
    لقياس اثر التدريب 

  وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب 

تنسيق مع بال
رؤساء األقسام 
ومدير وحدة ضمان 

 الجودة

5102-
5102 

    استبيانات لقياس الرضا
 عن التدريب الميدانى

 -  الوضع ) تقييم التدريب الصيفي
تقديم مقترحات التطوير ( الحالي 

 .وزياه فاعلية التعلم التعاوني 

  نتائج استبيانات ومقابالت
لتقييم مدي استخدام 

اوني اساليب التعليم التع
فى العملية التعليمة 

 .والتدريب 

زيادة استخدام اساليب  -4
التعليم التعاوني فى العملية 

 التعليمة والتدريب  

  وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب 
بالتنسيق مع 
رؤساء األقسام 
ومدير وحدة ضمان 

 الجودة

5102-
 مستمر

 -  قاعدة بيانات بالخريجين
 .المؤهلين للعمل 

 ب الذين تم قائمة بالطال
 .تدريبهم 

    عقد بروتوكوالت تعاون مع المصانع
والمؤسسات وجهات التوظيف ذات 
الصلة بالكلية تتضمن تدريب طالب 

 .الكلية 

  وجود بروتوكوالت  مع
 .جهات التدريب والتوظيف 

 

  وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب 
بالتنسيق مع لجنة 

المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

5102-
 مستمر

  خطة معتمدة للتدريب
الميداني والزيارات 

 والرحالت العلمية 

  وضع خطة للتدريب الميداني
 والرحالت العلمية والزيارات  

 -  نتائج استبيانات تعكس
رضا الطالب عن التدريب 

 الميداني 
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 .الذاتية الموارد 

  وكيل الكلية لشئون
 التعليم والطالب 

  مدير وحدة ضمان
 الجود

 5102- 
 مستمر

  انظمة فاعلة معتمدة
 .للتقويم المستمر للطالب 

  تطوير أنظمة التقويم المستمر للطالب
. 

 

  نتائج استبيانات تعكس
رضا الطالب  عن اساليب 

 التقويم المستخدمة 

تعديل أنظمة تقويم   -2
 الطالب  

  وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب 
بالتنسيق مع 
رؤساء االقسام 
ومدير وحدة  

 ودةضمان الج

5102- 
 مستمر

  سياسة معتمدة للتحسين
المستمر فى جودة الورقة 

 االمتحانية 

 وضع سياسة 
  للتحسين المستمر في جودة الورقة

 االمتحانية بما يتماشى مع المعايير

 - وثيقة مواصفات الورقة
االمتحانية معتمدة ومسلمة 

 لألقسام ومفعلة

   وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب 

ع رعاية بالتنسيق م
 الطالب 

 5102-
5102 

 -  خطة معتمدة للتقويم
الدورى للخدمات المقدمة 

 للطالب
  نتائج االستبانات تعكس

فى اتجاة ايجابى رضا 
 المستفدين  

  التقييم الدوري للخدمات المقدمة
 .للطالب 

 

  رضا المستفيدين في اتجاه
 ايجايى 

زيادة تعزيز وتطوير   -6
الدعم والخدمات المقدمة 

 ب للطال
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   وكيل الكلية
لشئون  التعليم 
والطالب بالتنسيق 
مع مدير وحدة 
ضمان الجودة 
 وادارة رعاية الطالب 

5102-
5102 

 -  خطة الدعم الطالبي
 معتمدة 

 تطوير خطة الدعم الطالبي   رضا الطالب عن الدعم
 .المقدم لهم 

  وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة

5102- 
 مستمر

  جيدة تتفق مع مرافق
 المعايير الحاكمة

  تحسين مستوى المرافق بالكلية  -  خطة معتمدة مفعلة
 للصيانة الدورية 

 

  وكيل الكلية لشئون
 .التعليم و الطالب 

 ادارة رعاية الطالب 
 المرشد االكاديمى 

5102-
5102 

 -  آلية معتمدة الكتشاف
 ورعاية الطالب المتعثرين

 وضع آلية الكتشاف ورعاية الطالب 
 المتعثرين

 -  وجود قوائم بالطالب
 المتعثرين 

 -  خطة معتمدة لرعاية
 الطالب المتعثرين 

  وكيل الكلية لشئون
 .التعليم والطالب 

 ادارة رعاية الطالب 

5102- 
 مستمر

 - -  آلية معتمدة
الكتشاف ورعابة الطالب 

 المتفوقين والمبدعين 

  وضع نظام لتشجيع ورعاية الطالب
 .بين والمبدعين المتفوقين والموهو 

 -  الحصول على جوائز
وبراءة اختراع ومراكز 
متقدمة على مستوى 
الجامعات فى مختلف 

 المجاالت 

قابلة للزيادة                        31111يق الغاية بصورة كلية  التكلفة المتوقعة لتحق  
 (ميزانية الكلية -الوحدات ذات الطابع الخاص  -مشاركة المجتمعية مع الخارجي والمساهمات المجت)مصادر التمويل الخاصة بتحقيق هذه الغاية 
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اإلسهام العلمي والفكري في حل قضايًا المجتمع عن طريق بحث علمي تطبيقي مبنى على أولويات احتياجات فعلية وواقعية  -:الغاية الرابعًة 
 .للمجتمع المحيط

مسئولية 
 التنفيذ

اإلطار 
 الزمني

 

 المخرجات ةاألنشط مؤشرات النجاح
outcomes 

 األهداف اإلجرائية
Objectives 

وكيل الكلية 
لشئون الدراسات 
العليا والبحوث 
بالتنسيق مع 

 رؤساء األقسام 

5102- 
 مستمر

   وجود آلية معتمدة بزيادة
تشجيع الباحثين على 
الحصول مشاريع بحثية  
قليمية  من جهات محلية وا 

 وعالمية

  وضع آلية لتشجيع الباحثين على
الحصول على مشاريع بحثية من 

قليمية وعالمية   .جهات محلية وا 
  

  قائمة  بالمشاريع البحثية
التي حصلت عليها الكلية  

 .من جهات  مختلفة 
  

وضع آلية لتنمية   -0
مصادر التمويل الذاتي للبحث 
العلمي وضمان التوزيع العادل 

 لها  
  

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع  وتنمية 

 البيئة

5102- 
 مستمر

  وجود آلية معتمدة
لالستفادة القصوى من 
األجهزة واإلمكانيات 

 البحثية بالكلية 

  وضع آلية لالستفادة القصوى من
األجهزة والمعامل والوحدات ذات 
الطابع الخاص واإلمكانات المتاحة  

 .بالكلية 

 -  تقارير تعكس االستفادة
القصوى من األجهزة 
والمعامل والوحدات ذات 

بع  الخاص واإلمكانات الطا
 . المتاحة بالكلية 

وكيل الكلية 
لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

5102-
5102 

  وجود آلية  لتشجيع
الباحثين للتحول إلى 
البحوث التطبيقية وبراءة 

 االختراع 

 -  تشجيع الباحثين على التوجه إلى
البحوث التطبيقية وبراءات االختراع 

المجتمع التي تساهم في حل مشكالت 
. 

  إقبال الباحثين   على
 .التوجه للبحوث التطبيقية 

 -  قائمة براءات االختراع
 المسجلة من قبل الباحثين                
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وكيل الكلية 
لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

5102-
5102 

  آلية معتمدة لزيادة تشجيع
النشر العلمي وتسويق 

 البحوث التطبيقية 

 -شجيع النشر وضع نظام لزيادة ت
 العلمي وتسويق البحوث التطبيقية 

 -  ازدياد نسب األبحاث
المنشورة مقارنة باألعوام 

 .السابقة 
  إعالنات ودعاية جاذبة

 لتسويق البحوث التطبيقية 
وكيل الكلية 
لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

5102-
5102 

  آلية معتمدة لجذب الطالب
الوافدين من طالب 

 .الدراسات العليا 

  وضع آلية لجذب طالب الدراسات
 العليا الوافدين 

 

  زيادة نسب أعداد الطالب
الوافدين مقارنة بالسنوات 

 السابقة 

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 
المجتمع  وتنمية 

 البيئة

5102-
5102 

  تنفيذ ندوات وورش عمل
لزيادة التوعية  لرجال 
اإلعمال بأهمية مساندتهم 

 للمشاريع البحثية 
 هيئات ورجال إقبال ال

اإلعمال بصورة ايجابية 
على دعم المشاريع 

 البحثية 

  تشجيع  الهيئات ورجال اإلعمال على
زيادة الدعم المادي للمشاريع البحثية 

. 

  قائمة بالهيئات ورجال
اإلعمال الذين ساهموا  في 

 .دعم الكلية 

وكيل الكلية  
لشئون الدراسات 
العليا والبحوث 
بالتنسيق مع 

ية وكيل الكل

5106-5101   رضا األطراف المعنية عن
كفاءة العملية التعليمية 

 بالكلية 
  توافر نظام مفعل معتمد

لقياس كفاءة العملية 

  استبيان لقياس كفاءة العملية
 .البحثية

  نتائج المقاييس التي
تعكس كفاءة العملية 

 البحثية 
  وجود نظام محدد لقياس

 كفاءة العملية التعليمية 

وضع آلية لقياس كفاءة  -5
العملية البحثية ومدى 

ارتباطها بحل قضايا ومشكالت 
 المجتمع الفعلية 
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لشئون خدمة 
المجتمع  وتنمية 
البيئة ورؤساء 

 األقسام  

 البحثية  

وكيل الكلية  لشئون 
الدراسات العليا 
والبحوث بالتنسيق مع 
وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع  وتنمية 
 البيئة ورؤساء األقسام  

5102   خطة بحثية معتمدة
مرتبطة بقضايا ومشكالت 

 .المجتمع 

  زيادة تشجيع أعضاء هيئة التدريس
على رفع كفاءة العملية البحثية مع 
توجهها نحو قضايا ومشكالت 

 .المجتمع 

زيادة وعى أعضاء هيئة  -
التدريس بأهمية التوجه البحثي 

نحو قضايا ومشكالت المجتمع   
. 
  

وكيل الكلية  
الدراسات  لشئون

 العليا والبحوث

5102-
5102 

  نتائج استبيانات تفيد رضا
الطالب عن أساليب 

 .التدريس المستخدمة
  

  تطوير أساليب التدريس وتقييم
المهارات البحثية  لطالب الدراسات 

 العليا 

  استخدام أساليب تدريس
أكثر فاعلية من قيل 

 أعضاء هيئة التدريس 
  مؤشرات ايجابية  لزيادة

 لطالب البحثية قدرة ا

قابلة للزيادة                          51111التكلفة المتوقعة لتحقيق الغاية بصورة كلية    
 (ميزانية الكلية -الوحدات ذات الطابع الخاص  -مع الخارجي والمشاركة المجتمعية مساهمات المجت)ل الخاصة بتحقيق  هذه الغاية التموي مصادر
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 ( طالب -عاملين  –مستثمرين  –قطاع خاص ) الشراكة الفاعلة مع األطراف المعنية والمستفيدة من برامح ووحدات الكلية   -:الغاية الخامسة 
 المخرجات األنشطة  مؤشرات النجاح اإلطار الزمني مسئولية التنفيذ

outcomes 
 األهداف اإلجرائية
Objectives 

عميد الكلية بالتنسيق 
مع مديري الوحدات 

الوكالء ومدير والسادة 
 .وحدة ضمان الجودة 

لجنة المشاركة  -
المجتمعية وتنمية 

 الموارد الذاتية  

يناير 
5102-
 مستمر

 -  افتتاح وتشغيل المعمل
 .المركزي

 -  ازدياد  إقبال المجتمع
الخارجي والباحثين على 

 .المعمل المركزي 
  

 -  االنتهاء من تجهيز وافتتاح المعمل
 .المركزي

  

 .كزي مجهزوجود معمل مر  -
وجود إعالنات عن خدمات  -

الوحدات الخاصة في خدمة 
 المجتمع المحلى 

تحديث اللوائح الداخلية  - 
للوحدات ذات الطابع الخاص بما 
يتيح فرصة كبيرة لخدمة 

 المجتمع المحلى 

تعزيز دور الوحدات ذات  -0
الطابع الخاص بالكلية لزيادة 
المساهمة في خدمة المجتمع 

 الخارجي  

ميد الكلية بالتنسيق ع
مع مديري الوحدات 
والسادة الوكالء ومدير 

 وحدة ضمان الجودة
لجنة المشاركة  -

المجتمعية وتنمية 
 الموارد الذاتية

أغسطس 
5102 

 شهادة تقدير للعاميين  - 
وجود إقبال شديد على  -

 الخدمات المقدمة من الوحدات 
رضا اإلطراف المعنية عن  -

 بل الكلية الخدمات المقدمة من ق

وضع نظام إلثارة التنافس بين الوحدات  -
ذات الطابع الخاص ومكافأة العاملين 

 .بالوحدات المتميزة 

توافر نظام إلثارة التنافس بين 
الوحدات ذات الطابع الخاص 
ومكافأة العاملين بالوحدات 

 المتميزة

عميد الكلية بالتنسيق 
مع السادة الوكالء 

 5102-
 مستمر

وثائق تفيد تقديم ندوات  -
وخدمات استشارية  في نطاق 

تشكيل فرق تطوعية من أعضاء هيئة  -
التدريس في التخصصات المختلفة 

قوائم معتمدة بالفرق  -
التطوعية من أعضاء هيئة 

زيادة فاعلية دور الكلية  -5
في تطوير اإلنتاج وحل مشاكل 
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ومدير وحدة ضمان 
والسادة رؤساء  الجودة

 األقسام 
لجنة المشاركة  -

المجتمعية وتنمية 
 الموارد الذاتية

كمستشارين علميين قادرين على تطوير  التخصصات المتاحة 
وحل مشاكل المجتمع المحبطة  اإلنتاج
 .بالكلية 

 .التدريس 
 

 .وقضايا المجتمع المحيط 

وحدة ضمان الجودة 
بالتنسيق مع االطراف 

 المجتمعية 

 5102-
 مستمر

رضا وجود استبيانات  لقياس  -
 .المستفيدين 

 نتائج تحليل االستبيانات  -

العمل على كسب ثقة المستفيدين  -
 ورضاهم

نتائج استبيانات تعكس رضا  -
المستفيدين عن الخدمات 

 المقدمة 
وكيل الكلية لخدمة  -

المجتمع وتنمية البيئة 
و وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا 
والبحوث بالتنسيق مع 
لجنة المشاركة 

مجتمعية وتنمية ال
 الموارد الذاتية 

وثائق تفيد استطالع اآلراء  - 5102-5106
حول أهم المشكالت والقضايا 

 المرتبطة بالبيئة الزراعية
توصيات المؤتمرات حول  -

 .الحلول المقترحة 
كشوف حضور الدورات  -

التدريبية والندوات وورش العمل 
المرتبطة بنشر الوعي الثقافي 

 ة بالبيئة والبيئى المرتبط

نشر الوعي الثقافي والبيئي بقضايا  -
 ومشكالت المجتمع البيئية والزراعية

زيادة نسبة الوعي بقضايا  -
 .المجتمع البيئية والزراعية 

خطة بحثية ترتبط بقضايا  -
 المجتمع 

وكيل الكلية لخدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 
بالتنسيق مع لجنة 

خطة بحثية معتمدة نابعة من  - 5102
احتياجات المجتمع والمشكالت 

 .    التي تواجهه 

مزيد من إجراء الدراسات للتعرف على  -
احتياجات المجتمع الفعلية والمشكالت التي 

 .بعاني منها 

قوائم باحتياجات المجتمع  -
 .الفعلية 

قائمة بالمشكالت التي يعانى  -
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المشاركة المجتمعية 
 وارد الذاتيةوتنمية الم

 منها
 .مع المحيط المجت 
خطة مفعلة للمساهمة فى  -

القضاء على مشكالت البيئة 
 .الزراعية 

وكيل الكلية لخدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 
بالتنسيق مع لجنة 
المشاركة المجتمعية 

 وتنمية الموارد الذاتية

5102-
 مستمر

إعالنات  ورقية واليكترونية ة  -
 عن الخدمات التي تقدمها الكلية 

لتسويق الخدمات   وضع آلية -
االستشارية والخدمية  التي تقدمها الوحدات 

 الخاصة بالكلية  

آلية معتمدة لزيادة فاعلية -
تسويق الخدمات االستشارية 
 والخدمية التي تقدمها الكلية   

وكيل الكلية لخدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 
بالتنسيق مع لجنة 
المشاركة المجتمعية 

 يةوتنمية الموارد الذات

5102-
 مستمر

تنفيذ ندوات وورش عمل  - -
 .طبقا الحتياجات المزارعين

نتائج االستبانات والمقابالت  -
تعكس أهم االحتياجات الخاصة 

 .بالمزارعين 
اقبال المزارعين على الندوات  -

 .  وورش العمل المنفذة 

تشكيل فرق تطوعية من أعضاء هيئة  -
كز التدريس لمحو األمية الزراعية في مرا

 .وقرى محافظة المنيا 
 .تحديد احتياجات المزارعين الثقافية  -
تطبيق استبانات واجراء مقابالت   -

ومخاطبات حول احتياجات المزارعين من 
 الكلية طبقا لالمكانات المتاحة 

اعتماد تشكيل فرق تطوعية    -
من أعضاء هيئة التدريس  
لمحو االمية الزراعية لدى 

 باجاتهم المزارعين طبقا الحت

 
زيادة تعزيز القدرة على  -3

المشاركة المجتمعية في محو 
االمبة الزراعية وتبني 

 المشروعات الصغيرة  

 
 
 
 
 

قابلة للزيادة                            20222التكلفة المتوقعة لتحقيق الغاية بصورة كلية    

 مصادر  التمويل الخاصة بتحقيق  هذه الغاية    

 

  مساهمات المجتمع الخارجي والمشاركة المجتمعية. 

 الوحدات ذات الطابع الخاص  

  ميزانية الكلية 
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 .(نجليزيةبرامج باللغة اال )لخاصة يز على مستوى كليات الزراعة بصعيد مصر متمثلة في اعتماد  بعض البرامج اتحقيق التم -: الغاية السادسة

 

 المخرجات األنشطة مؤشرات النجاح اإلطار الزمني مسئولية التنفيذ
Outcomes 

 األهداف اإلجرائية
Objectives 

وكيل الكلية لشئون 
التعليم والطالب 
بالتنسيق مع عميد 
الكلية ومدير وحدة 
ضمان الجودة والسادة 

 .                     رؤساء األقسام  

5102 
/5102 

 ستطالعات اآلراء نتائج ا
والمقابالت حول أولوية 
البرامج التى يجب 
اعتمادها باللغة االنجليزية 

وجود وثائق تفيد تبادل . 
الخبرات مع الكليات 

 .المماثلة 
  تنفيذ الدراسة بالبرامج التى

 .تم اعتمادها 

    مزيد من إجراء استطالعات اآلراء
والمقابالت حول أهم البرامج التي 

باللغة االنجليزية  يمكن اعتمادها
والتي تلبى رغبات الطالب واحتياجات 

 .المجتمع المحيط
  توفير مناخ تعليمي شامل لبدء تنفيذ

 .الدراسة بالبرامج المعتمدة
  تبادل الخبرات مع الكليات بالوجه

 البحري المعتمدة لمثل هذه البرامج 
 

اعتماد برامج باللغة  -
 .النجليزية ا
  وجود إعالنات ومطويات

عابة عن البرامج للد
 .الجديدة المعتمدة 

  رضا الطالب المستفدين
من وجود مثل هذه البرامج 

طالب الثانوية العامة ) 
 ( الشعبة العلمية 

 
 
 
 

االتجاه نحو اعتماد برامج 
باللغة االنجليزية تلبى    

رغبات الطالب واحتياجات 
 المجتمع المحيط 

 
 
 
 
 
 



قابلة للزيادة بصورة مبدئية باإلضافة إلى    02111صورة كلية  التكلفة المتوقعة لتحقيق الغاية ب
 التكلفة                 

 الخاصة بتحقيق  هذه الغاية     مصادر التمويل -
  مساهمات المجتمع الخارجي والمشاركة المجتمعية. 
  الوحدات ذات الطابع الخاص 
   ميزانية الكلية 
   الدراسة بالبرامج الخاصة  نسب من مصروفات الطالب  المقبلين على 

 

 -(:االستراتيجيةمالمح  إدارة  )منهجية تنفيذ الخطة  -

الخطــة التنفيذيــة يــتم التنســيق مــع مجلــس إدارة لضــمان المتابعــة واســتمرارية  جــودة أداء 
ليه و تتمثل هذه اللجان في ضمان الجودة بالكلية واللجان التنفيذية  المنبثقة منه كل فيما يخول ا

  -:االتى
 لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد الذاتية -5           لجنة التخطيط االستراتيجي  -0
 لجنة إعداد الدراسة الذاتية           -3  لجنة الدراسات العليا والبحوث        -0
 ألداءلجنة المعايير األكاديمية والبرامج وجودة ا -9 التطوير المستمر وتقويم األداء  لجنة  -2
 لحنة تصميم وتنفيذ وتحليل االستبيانات   -1   لجنة التدريب والتوعية واالعتماد -1
 .اللجان الثالثية  -01االعتماد المؤسسي               لجنة -2
- :ىاالضافة إلى التنسيق مع اللجان المنبثقة عن مجلس بالكلية والمتمثلة فب
 .لجنة الدراسات العليا والبحوث  - 5لجنة المختبرات واألجهزة العلمية      -0
 .لجنة العالقات العلمية والثقافيةالخارجية -3كتبات                     لجنة الم -0
 .الطالبلجنة شئون  -9  .البيئةلجنة خدمة المجتمع وتنمية  -2

باإلضافة إلى االستعانة بالمقيمين الخارجيين واإلشراف المباشر من مركز ضمان 
 .بالجامعة من وحدة إدارة المشروعات واإلشراف العامجامعة الجودة بال

 
 
 



 معا نحقق االعتماد للكلية                           5102 – 5102الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة المنيا 

- 11 - 

 -:االستراتيجية  نشر الخطةآليات  -
تنظيم ورش عمل حول أهمية  التخطيط االستراتيجي بوجه عام والخطة اإلستراتيجية  -0

للكلية بوجه خاص ودورها في تفعيل عمليتي التعليم والتعلم واالرتقاء الجوهري لكليتنا بما 
 . قق لها االعتماديح

 . مشاركة األطراف المجتمعية في تنفيذ األنشطة  -5
توزيع الخطة اإلستراتيجية على اإلدارات واألقسام العلمية بالكلية وتدعيم مشاركتهم فى  -0

 .تنفيذ بعض األنشطة  
 .نشر الخطة اإلستراتيجية على الموقع االليكتروني للكلية   -3
يس والهيئة المعاونة بالكلية تضمين مذكرة مبسطة منبثقة الخطة تكليف أعضاء هيئة التدر  -2

 .التنفيذية للكلية ضمن المنهج الدراسي للطالب 
قاعدة بيانات للكلية متضمنة بيانات دقيقة عن عناصر منظومة التحديث المستمر ل  -9

 .التعليم
رض داخل عرض أجزاء يومية من  الخطة االستراتبجبة للكلية من خالل شاشات الع -1

 .ميانى الكلية 
محاولة اإلعالن عن الخطة اإلستراتيجية للكلية  من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ان  -1

 .أمكن 
  -:تحديث ومراجعة الخطة واعتمادها -

يتم التحديث  والمراجعة للخطة  كلما تطلب األمر ذلك وذلك في ضوء المعطيات والمتغيرات 
 :ث ال يرتبط بفترة زمنية محددة التالية مع العلم بان التحدي

 نتائج الطالب في المراحل التعليمية المختلفة 
  مكانيات الكلية  .رضاء اإلطراف المستفيدة من برامج ووحدات وا 
 الدعم المالي المقدم للكلية 
 التغير فى متطلبات سوق العمل 
 التغيرات االقتصادية واالجتماعية بالمجتمع 
  التعلم المستحدثات فى مجال التعليم و 
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   ( .المستفيدين ) مستوى اإلقبال على الكلية 
  متطلبات االعتماد والمستجدات الحديثة. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل السادس
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 التقييم والمتابعة للخطة اإلستراتيجية
 Evaluation of the strategic planتقييم الخطة اإلستراتجية  -0
ضمان الجودة ولجانها المتخصصة لتقييم مدى تنفيذ حيث يعقد اجتماع دوري من قبل وحدة  

 : من مختلف الزوايا واالتجاهات والتي من أهمها الخطة اإلستراتيجية  
 مستوى مخرجات التنفيذ 
  التأثير والفاعلية في إحداث التغيير المطلوب. 
  رضا األطراف المنفذة  والمستفيدة من الخطة. 
  للخطة وعدم تعارض توقيت التنفيذ  التناغم بين وحدات التنفيذ المختلفة. 
  تناسب الوقت المحدد للتنفيذ مع الواقع. 
  تناسب عدد األفراد الموكل لهم التنفيذ مع حجم العمل المطلوب. 
   المعوقات والمستجدات. 
  اإلمكانات ومدى توفيرها 

 مراعاة المخاطر ووضع البدائل -5
                 Risk Assessment and Alternative Strategies 

 Risk Assessment          مراعاة المخاطر -أ

المخاطر  في تطوير وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية روعي توقع   بعض  لتحقيق النجاح
الالزمة للتعامل مع تلك  المرتبطة بإعاقة بعض أنشطة  الخطة التنفيذية  التخاذ الخطوات

ويمكن سرد  تلك المخاطر والعقبات  ح للخطة  ،المخاطر وتوفير الدعم  ومقومات النجا
- :المتوقعة  فيما يلي

 .ضعف استجابة بعض أعضاء هيئة التدريس  لألعمال المكلفين بها  -1
 .البطء في استجابة بعض أعضاء هيئة التدريس لتطبيق طرق التدريس والتقييم الحديثة  -2
 .بطء عمليات التحديث في البرامج أو عدم جديتها  -3
 .استجابة أعضاء هيئة التدريس في أنتاج واستخدام المقررات االليكترونية  البطء في  -4
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 .البطء في إجراءات استحداث برامج تلبى احتياجات المجتمع -5
 .ضعف ميزانية األبحاث  -6
 .ضعف مشاركة بعض المصانع والشركات والمزارع في التدريب الصيفي  -0
 .ضعف إقبال الطالب على الكلية  - -8
 .من الجامعة للدعم الطالبي ضعف الدعم المخصص  -9

 إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة م

ضعف استجابة بعض أعضاء هيئة - 0
 .التدريس  لألعمال المكلفين بها 

 

 التدريب والتوعية. 
  وضع آلية للمحاسبية 

البطء في استجابة بعض أعضاء هيئة - 5
التدريس لتطبيق طرق التدريس والتقييم 

 الحديثة

  يب والتحفيز بطرق عديدة التوعية والتدر 
  ورش عمل للتوعية بالتنسيق مع مركز  تقويم

 .االمتحانات 
بطء عمليات التحديث في البرامج أو عدم   3

 .جديتها 
  ربط عمليات التحديث بالتشجيع المادي

والعيني والمعنوي للمعنيين باإلضافة إلى زيادة 
نسبة مشاركتهم في مميزات عديدة بالكلية 

 .در  الوظيقى ترتبط بالكا
البطء في استجابة أعضاء هيئة التدريس - 4

في أنتاج واستخدام المقررات االليكترونية  
. 

  التوعية والتدريب والتحفيز بطرق متعددة. 

البطء في إجراءات استحداث برامج تلبى - 2
 احتياجات المجتمع 

  مطالبة الوزارة بالمساعدة في الموافقة على
 .االستحداث 

 
تحفيز هيئة التدريس للحصول على المشاريع   ميزانية األبحاث ضعف- 6

البحثية مع توجيه نسبة من ميزانية الوحدات 
صندوق  –ذات الطابع الخاص  للبحث العلمي 

 .دعم البحوث بالجامعة  
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 Alternative Strategies االستراتيجيات البديلة          -ب

على وجود استراتيجيات بديلة للمخاطر  مبنياتبعت الكلية منهجا علميا متعارفا عليه لقد ا      
المدى القريب والبعيد وذلك  االستراتيجية علىالمحتملة والمتوقعة التي قد تواجه تنفيذ الخطة 

  .استراتيجيات إدارة المخاطر المتوقعةمنها 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لمراجعا
 :المراجع العربية-أ

ضعف مشاركة بعض المصانع والشركات - 1
 . والمزارع في التدريب الميداني 

 صانع البحث عن مزيد من الشركات والم
زيادة عقد  –للمساهمة فى التدريب  الميداني 

 –البروتوكوالت مع موئسات المجتمع المحلى 
تحفيز الشركات والمصانع والمزارع على 

 .مشاركتهم في تنفيذ التدريب الصيفى  
 
1 -

 .توفير فرص عمل ومنح للخريجين   ضعف إقبال الطالب على الكلية -
 ذبة العمل على استحداث برامج جديدة جا

 .للطالب وتلبى احتياجات المجتمع الخارجي 
ضعف الدعم المخصص من الجامعة   -2

 للدعم الطالبي 
  منح من ) فتح مصادر جديدة للدعم الطالبي

برامج جذب   - التبرعات  –برامج داعمة 
 (للطالب الوافدين 
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 م5112/5103تيحية لكلية الزراعة جامعة المنيا الخطة االسترا 
  الخطة اإلستراتيجية لجامعة المنيا. 
  جامعة القاهرة -الخطة اإلستراتيجية 
 جامعه عين شمس -الخطة اإلستراتيجية 
 الخطة اإلستراتيجية لإلتحاد العالمي لحماية الطفولة 
 الخطة اإلستراتيجية كلية العلوم جامعة المنيا 
 جامعه  –يجية لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الخطة اإلسترات

 المنوفية
  دائرة إدارة المخاطر ) الخطة اإلستراتيجية للوحدة االستثمارية للضمان االجتماعي

 المملكة األردنية الهاشمية ( والتخطيط اإلستراتيجي   
 الخطة اإلستراتيجية كليه الهندسة جامعه المنصورة 
 ستراتيجية المعدلة كليه التمريض جامعه المنصورةالخطة اإل 
 جامعه حلوان -الخطة اإلستراتيجية كليه التمريض 
  جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا –الخطة اإلستراتيجية الخماسية لكلية الهندسة 
  دار التيسير بالمنيا –محمد نجيب قناوي –التخطيط اإلستراتيجي 
 (جمعية الكرمل نموذجا )ات الغير حكوميهإعداد  خطه استراتيجيه للمنظم 
  وحدة  -(  مجال03)الممارسات التطبيقية للمؤسسة التعليمية في المهارات المختلفة

 وزاره التعليم العالي          –إدارة  المشروعات 
 مشروع اإلستراتيجية التربوية لدوله قطر 
  جامعه /كليه الصيدلة / ة لخدمه المجتمع وتنميه البيئ/ الخطة اإلستراتيجية الخمسية

 (5105 -5111)حلوان 
 -سلطنة –جامعة قابوس –كلية التربية –عبد اهلل بن مسلم  الهاشمي -تحليل المضمون

 .عمان
  القاهرة–المركز القومي للبحوث  –محمد مصطفى الفولى –( المنظومى )اإلطار المنطقي. 
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 - روع تعزيز الديمقراطية مش–( بونات )أداة تقييم احتياجات المؤسسات  بالمشاركة
 فلسطين–( تمكين )والمجتمع المدنى 

  جمهورية مصر  -( 5112االصدار االول يناير )دليل اإلعتماد لمؤسسات التعليم العالي
 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد –العربية 

 -  جمهورية  -( 5112االصدار الثاني أغسطس )دليل اإلعتماد لمؤسسات التعليم العالي
 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد –مصر العربية 
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