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 مقدمـــــــــة

 

إنشا  وحدة  2006تم ر ترققا  بجوتق  قم ى  س االعليم وتاستجابة لالحتياجات القومية لتطوير ال

صدتر قراتر السيد  2002زاترة التعليم العال  وى  الثامن من نوىم ر ستراقيج  بوالتخطيط اإل

الرئيس/ محمد حسن  م اترك بإنشا  الهيئة القومية لضمان جوتة التعليم واالعتمات، كما اصدتر 

 بالالئحة التنفيذية للهيئة. 2002لسنة  25سياتق  القراتر الجمهوترى ترقم 

عتمات معايير ققييم مؤسسات التعليم العال  الت  وضعت الهيئة القومية لضمان جوتة التعليم واال

ستتقدم لإلعتمات خالل السنوات القاتمة. هذه المعايير مصنفة إل  ثمانية معايير للقدترة المؤسسية 

وثمانية معايير للفاعلية التعليمية وكان المعياتر األول من معايير القدترة المؤسسية هو الخاص 

 بالتخطيط االستراقيج .

 Action Planبمقترح الخطة التنفيذية  20/10/2002جامعة بنها بتاتريخ  –ة الزتراعة ققدمت كلي

لتصميم الخطة االستراقيجية للكلية، كما ققدمت جامعة بنها بمقترح قصميم الخطة االستراقيجية 

 .26/10/2002للجامعة بتاتريخ 

 

 جامعة بنها: –لية الزراعة الرؤية والرسالة واألهداف المنشودة من مشروع التخطيط االستراتيجى لك

 الرؤية:

قغيير ثقاىة وأتا  األقسام العلمية واإلتاترية بالكلية قجاه التفكير والتخطيط االستراقيج  ك   

 قيجية للخمس سنوات القاتمة قؤهل الكلية للتقدم لإلعتمات.ايتم قصميم وقنفيذ خطة استر

 الرسالة:

األكاتيم  واإلتاترى بالكلية مع المساعدة  قوىير الدعم الفن  والخ رات لكواتتر المجتمع 

والمتابعة ألنشطة وضع الخطة االستراقيجية للكلية وقنفيذها من أجل قحقيق الجوتة ى  األتا  

 والتميز والتطوير المستمر والتأهل للحصول عل  االعتمات.

 

 األهداف واألنشطة المطلوبة:

الكواتتر األكاتيمية واإلتاترية بالكلية وحث  التوعية ونشر ثقاىة التخطيط اإلستراقيج  بينأوال: 

الجميع عل  المشاتركة مع إنشا  آلية للربط بين الخطة اإلستراقيجية للكلية وإستراقيجية 

 الجامعة.
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 معاونة ومتابعة األقسام العلمية واإلتاترية بالكلية والتنسيق ىيما بينها ى  قنفيذ المهام التالية:ثانيا: 

لة عن الكلية، وكذا قجميع قاعدة بيانات عن مختلف أنشطة القطاع إعدات قاعدة بيانات كام -1

 الزتراع  والمشكالت ال يئية بالمحاىظة بما يدعم القدترة عل  اقخاذ القراتر.

تتراسة ال يئة الداخلية وال يئة المحيطة بالكلية وقحليل وضعها الراهن باستخدام أسلوب  -2

SWOT Analysis. 

 وقحديثها استجابة لما طرأ من متغيرات. مراجعة ترؤية وترسالة وقيم الكلية -3

 قحديد الغايات واألهداف اإلستراقيجية للكلية. -4

 قحديد الفجوة بين الوضع الحال  واألهداف االستراقيجية المنشوتة. -5

قحديد سياسات الكلية ى  مجاالت التعليم وال حث العلم  وخدمة المجتمع وقنمية ال يئة  -6

يكل التنظيم  والجهاز اإلتاترى بالكلية وققييم والخدمات الطالبية وكذا قحديث اله

 االحتياجات والمخاطر.

 قحديد المصاتتر المتاحة والممكنة لتوىير التمويل. -2

 حديات الت  قواج  قنفيذ الخطة وكيفية مواجهتها.قحديد الصعوبات والت -2

 قحديد أولويات التنفيذ واإلطاتر الزمن  والتمويل المطلوب لتنفيذ كل نشاط قم ذكره ى  -9

 الخطة.

 قحديد معايير ومؤشرات األتا  )النجاح( لكل نشاط قم ذكره ى  الخطة. -10

 قحديد طرق التقويم والمتابعة واالستمراترية. -11

 ونشرها. اكتابة الخطة ومراجعته ثالثا:

 متابعة قط يق الخطة ومراجعة التقاترير ومخرجاقها. رابعا:

 لتقاترير ومخرجاقها.التحديث المستمر للخطة عل  ضو  نتائج مراجعة ا خامسا:
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 األطر العامة إلعداد اإلستراتيجية

 أوال: المبادئ التى يقوم عليها مشروع التخطيط اإلسترتيجى لكلية الزراعة:

 نشر ثقاىة التخطيط المستق ل  وجعل  عملية مستمرة وليس غاية مستهدىة. -1

 قوسيع قاعدة المشاتركة ى  إعدات الخطة وقنفيذها. -2

 ىضل وثقاىة التخطيط المؤسس .نشر ثقاىة التغيير لأل -3

 االستفاتة من التقنيات واألنماط الحديثة ى  التعليم والتعلم. -4

ى لضمان نجاح قط يق قدتريب الكفا ات ال شرية وقطوير قدترات المجتمع األكاتيم  واإلتاتر -5

 اإلستراقيجية المطلوبة.

 االستعانة بخ را  التخطيط والتجاترب العالمية. -6

لضمان قحقيق  وانب قنفيذ الخطة واق اع النظم واألساليب المطوترةقأكيد الجوتة ى  كاىة ج -2

 التناىسية الفاعلة.

االستفاتة بأعضا  هيئة التدتريس ذوى الم اتترات التطويرية وقفعيل نشاطهم من خالل  -2

 القنوات المناس ة.

اعتمات الواقعية والمرونة والتفاعل ال نا  الواع  مع التطوترات المحلية والعالمية مع  -9

 لتزام بالم ات  والقيم.اإل

قط يق المرجعيات العالمية والجوتة المهنية والتحكيم العلم  مع اق اع أىضل األساليب  -10

 اإلتاترية لتحقيق إنجاز المشروع ى  الوقت المحدت ل  وبالتكلفة المناس ة مع ضمان الجوتة.

 

 ثانيا: دراسة تطور حالة مجتمع الكلية:

مة مجتمع الكلية عل  قفكيك هذه المنظومة للتعرف عل  مكوناقها اعتمدت الدتراسة التحليلية لمنظو

ات الخاصة لكل الرئيسية وقحديد العالقات التفاعلية بين قلك المكونات وأيضا التعرف عل  السم

تات أصغر مع قحديد عالقتها ية وبنفس الطريقة قم قفكيك كل مكون إل  مفرلمكون وبنيت  الهيك

  ما ققدم أص ح من السهل قحديد المؤثرات المختلفة عل  كل مكون من ال ينية التفاعلية وعل  ضو

 مكونات المنظومة والتعرف عل  أنشطتها والمخرجات المستهدىة من قلك األنشطة.

 ويمكن قحليل مكونات مجتمع الكلية إل  مكوناق  الرئيسية وه :

وقنفيذ أنشطتها  كواتتر أكاتيمية ومواترت بشرية مسئولة عن قدوير توالب العمل بالكلية -1

 التعليمية وال حثية وخدمة المجتمع وقنمية ال يئة.
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بنية أساسية من أترض ومنشآت لقاعات قدتريس ومعامل  ومكت ات وإتاترات ومراىق  -2

 )مزترعة ووترش وحظائر لحيوانات المزترعة وصوب وخالى (.

 إمكانيات وقدترات ماتية وقجهيزات واستثماترات. -3

 طالب ومتدتربين وباحثين. -4

 قشريعات وقوانين ولوئح إلنجاز األعمال. -5

 سياسات إتاترة الكلية. -6

 يمكن قحليل مكونات ال يئة الخاترجية للكلية إل  المكونات الرئيسية التالية:كما 

 :Macro-environmentالبيئة الخارجية العامة   -1

الكتلة وه  الت  ينجم عنها قأثيرات وقفاعالت غير م اشرة عل   PEST Forcesويطلق عليها 

 وه  ثابتة نس يا وقتمثل ىيما يل :

 .Political and Legal Forcesالقوى السياسية والقانونية   - أ

 .Economical Forcesالقوى االقتصاتية   - ب

 .Social and Cultural Forcesالقوى االجتماعية   -ج

 .Technological Forcesالقوى التكنولوجية   -ت

التفاعل بين هذه القوى والتطوترات العالمية األخرى مثل كما أن هناك عوامل أخرى قنجم عن 

 .Globalization العولمة

وى  تتراستنا هذه لم يتم التركيز عل  هذه ال يئة العامة ولكن كان التركيز عل  انعكاسات قأثيراقها 

والعوامل الداخلية لمنظومة مجتمع  Micro-environmentعل  كل من ال يئة الخاترجية الخاصة 

 ة.الكلي

 :Micro-environmentالبيئة الخارجية الخاصة   -0

وقشتمل عل  عوامل لها قأثيرات وقفاعالت واترق اطات م اشرة عل  منظومة مجتمع الكلية وهذه 

مجلس  –المجلس األعل  للجامعات  –العوامل قكون متغيرة نس يا وقتمثل ى : وزاترة التعليم العال  

القطاع  –سوق العمل  –أوليا  أموتر الطالب  –عات األخرى الكليات المناىسة بالجام –الجامعة 

الهيئة القومية لضمان  –المجتمع المحيط بالكلية  –الزتراع  وأنشطت  بالمحاىظة واإلقليم والوطن 

 الجوتة.
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 ثالثا: تحديد مستوى التخطيط الجامعى وبرامجه اإلدارية:

قكتيك  وقشغيل  ألنشطة الكلية يمكن أن يتم التخطيط عل  مستوى قصير األجل أى قخطيط 

والجامعة لفترات قصيرة )من سنة حت  أقل من خمس سنوات( أما التخطيط اإلستراقيج  ىيكون 

 سنة أو أكثر(. 25طويل األجل ال يقل عن خمس سنوات وقد يمتد إل  

 وقشتمل ال رامج اإلتاترية للكلية عل  المكونات التالية:

ومرنة وبرامج وموازنات  –يتضمن سياسات ىاعلة  قوىير مخطط إستراقيج  طويل األجل -1

 ومشروعات وقن ؤات قحسن من إنجازات األقسام العلمية واإلتاترية ومختلف مراىق الكلية.

 قوىير آلية لربط الخطة اإلستراقيجية للكلية بإستراقيجية الجامعة. -2

التفوق والتميز  أسلوب متطوتر ى  إتاترة المواترت ال شرية للكلية قوىر قوى قناىسية قؤتى إل  -3

 واإلبداع.

قوىير هيكل قنظيم  مرن يساعد عل  قحقيق األهداف ومناخ مشجع عل  التحسين  -4

 المستمر.

ترقابة إتاترية ومراجعة تاخلية قحقق النتائج وىق معدالت ومواصفات نمطية بإتاترة الجوتة  -5

 الشاملة.

 المجتمع. حماية وإتاترة ال يئة وحل مشاكلها مع التوظيف الجيد للمواترت لخدمة -6

االهتمام بالتربية السلوكية للش اب وىن القياتة واقخاذ القراترات وحل المشكالت والعالقات  -2

 والمسئولية االجتماعية. يةاإلنسان

 ساليب ال حث والمسوحات الميدانية.بالمعلومائية وأاالهتمام  -2

 رابعا: العناصر والمكونات الرئيسية لمشروع التخطيط اإلستراتيجى للكلية:

 توجهات اإلستراقيجية لوزاترة التعليم العال  والمجلس األعل  للجامعات.ال -1

 النظرة التحليلية لواقع الكلية وال يئة المحيطة. -2

 الرؤية المستق لية وترسالة الكلية والقيم الخاصة الت  قميزها عن غيرها. -3

 األهداف اإلستراقيجية والوسائل واألساليب واإلجرا ات المقترحة لتحقيقها. -4

 روعات التطويرية وال رامج التجديدية.المش -5

 الخطوات التكميلية لمشروع اإلستراتيجية:

 للجامعة والكلية. Master Planإعدات الخطة العامة  -1

 إعدات الخطة التنفيذية )أإلجرائية( حسب المحاوتر الرئيسية. -2
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 وضع آليات المتابعة والقياس عل  ققدم العمل. -3

 عقد لقا ات توترية للتقويم المستمر. -4

إجرا  التعديالت المناس ة والضروترية عل  الخطوات التنفيذية حس ما ققتضي  ظروف  -5

 العمل.

 الحصول عل  ضمانات أساسية لتنفيذ اإلستراقيجية أهمها: -6

 .إقراتر اإلستراقيجية من المستويات القياتية 

 .حشد المواترت المالية الكاىية لتغطية قكلفة برامج اإلستراقيجية ومشاتريعها 

 ستراقيجية.ال شرية المؤهلة الت  قتطل ها اإلقمكين المواترت استقطاب و 

 ة متكاملة للتوعية باإلستراقيجية.قصميم خطة إعالمي 

 .قطوير آليات  صنع القراتر 

  التحليل الكف  للسياسة التعليمية وال حثية وقنمية ال يئة وخدمة المجتمع، مع إتاترة

 ىاعلة لألنظمة قحقق المتابعة والمسا لة.
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 الوضع الحالى للكلية توصيف

 

 أوال: نشأة الكلية وتطورها:

 1945-1942اختيرت مشتهر مقرا لمدترسة زتراعية متوسطة. وى  عام  1911ى  عام  

قحولت إل  مدترسة  1946جامعة القاهرة. وى  عام  –قحولت المدترسة إل  ىرع لكلية الزتراعة 

شا  المعهد العال  الزتراع  بمشتهر ققرتر إن 1952ثانوية زتراعية )نظام الخمس سنوات(. وى  عام 

وكانت الدتراسة عل  شع تين )الشع ة العامة وشع ة اإلترشات والتعليم  –قابعا لوزاترة التعليم الزتراع  

كما كان يجرى قدتريب الطالب ى  السنة الثالثة لمدة عام بألمانيا الغربية. وى  عام  -الزتراع ( 

ل  كلية العلوم الزتراعية بمشتهر قابعة لجامعة قحول المعهد العال  الزتراع  بمشتهر إ 1925

بضم  1926لسنة  143صدتر قراتر السيد/ ترئيس مجلس الوزترا  ترقم  25/11/1926حلوان. وى  

صدتر قراتر السيد/ ترئيس الجمهوترية باستقالل  2005الكلية لجامعة الزقازيق/ىرع بنها. وى  عام 

 .1/2/2005تريخ ىرع بنها عن جامعة الزقازيق وإنشا  جامعة بنها بتا

 

 ثانيا موقع الكلية وأقسامها العلمية:

 2عل  بعد  –محاىظة القليوبية  –مركز طوخ  –ققع كلية الزتراعة بمشتهر بقرية مشتهر  

كيلومتر من الطريق الزتراع  السريع وقعت ر الكلية من أقدم المعاهد الزتراعية ى  مصر ولها سجل 

عل  إحدى عشر قسما علميا ه : المحاصيل، ال ساقين،  حاىل ى  العمل عل  ققدم الزتراعة. وقشتمل

اإلنتاج الحيوان ، الوتراثة، الكيميا  الزتراعية، األتراض ، االقتصات الزتراع ، الن ات الزتراع ، 

وقاية الن ات، علوم األغذية، الهندسة الزتراعية، كما قشتمل عل  إحدى عشر شع ة قخصصية إل  

 –والتربية. كما قمتاز الكلية باحتوائها عل  مزترعة ك يرة جانب الشع ة العامة وشع ة الزتراعة 

 143يتدترب الطالب عمليا عل  مماترسة العمليات الزتراعية بها. مساحتها ه  ومراىقها ق لغ حوال  

ىدان إل  جانب مزترعة االنتاج الحيوان  والدواجن. منها مشتل ىاكهة، ومشاقل وصوب لن اقات 

لعلمية وحديثة موالح وحلويات ومزترعة المحاصيل وال ساقين الزينة وصوب األبحاث لألقسام ا

وقحتوى عل  كثير من األصول الن اقية لمحاصيل الفاكهة والخضر والزينة وكثير من الن اقات 

 الط ية والعطرية. ويوجد بها معمل مركزى للتحاليل واالستشاترات الزتراعية.
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 ثالثا: الهيكل اإلدارى للكلية:

 ( عميد الكلية:1

 يف يعين؟ك

من قانون  143يعين بقراتر من السيد األستاذ الدكتوتر/ ترئيس الجامعة ط قا لنص الماتة  

 .1922لسنة  49قنظيم الجامعات 

 المهام الكلف بها:

يقوم بتصريف أموتر الكلية وإتاترة شئونها العلمية واإلتاترية والمالية ط قا لنصوص الموات  

 لمصرية.من قانون قنظيم الجامعات ا 46، 45، 44

 

 ( وكالء الكلية:0

 يكون للكلية ثالثة وكال  وهم: 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. - أ

 وكيل الكلية لشئون الدتراسات العليا وال حوث. - ب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وقنمية ال يئة. - ج

 

 مجلس الكلية: -3

  األقسام وأستاذ من كل يتكون مجلس الكلية من عميد الكلية وعضوية وكال  الكلية وترؤسا 

قسم علم  )بالتناوب توتريا كل سنة بترقيب األقدم ى  األستاذية(، أستاذين مساعدين ومدترسين 

 40وخمسة أعضا  ممن لهم تتراية خاصة ويتم قعينهم بقراتر من ترئيس الجامعة ط قا لنص الماتة 

 ىقرة جـ  من قانون قنظيم الجامعات المصرية.

 اختصاصات مجلس الكلية:

 من قانون قنظيم الجامعات المصرية. 41ينظم اختصاصات مجلس الكلية الماتة  

 

 ( رئيس مجلس القسم:3

 كيف يعين؟ 

يعين بقراتر من السيد األستاذ الدكتوتر/ ترئيس الجامعة بعد أخذ ترأى السيد األستاذ الدكتوتر/  

 انون قنظيم الجامعات.من ق 56عميد الكلية من بين أقدم ثالثة أساقذة بالقسم وط قا لنص الماتة 
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 وحدة ضمان الجودة

 قسم الشئون اإلدارية لجان وحدة ضمان الجودة مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

 عميد الكلية

 نواب رئيس مجلس اإلدارة
 ن التعليم والطالبوكيل الكلية لشئو

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير وحدة ضمان الجودة
يعين بموافقة مجلس الكلية 

 ومجلس الجامعة

 لجنة المتابعة والتسيير -1

 لجنة التخطيط األستراتيجى -2

لجنة توصيف وتقرير البرامج  -3

 لمرحلة البكالوريوس

لجنة توصيف وتقرير البرامج  -3

 لمرحلة الدراسات العليا

لجنةةة توصةةيف وتقريةةر المقةةررات  -2

 لمرحلة البكالوريوس

المقةةررات  تقريةةرتوصةةيف ولجنةةة  -5

 لمرحلة الدراسات العليا 

لجنة تطوير المناهج )البرامج(  -8

 لمرحلة البكالوريوس

لجنة تطوير المناهج )البرامج(  -4

 لمرحلة الدراسات العليا

 لجنة متابعة أعمال األمتحانات -4

لجنةةةةة مصةةةةادر التعلةةةةيم ودعةةةةم  -12

 لطالبا

 لجنة خدمة المجتمع  -11

لجنة متابعة شئون الخريجين  -10

 لحا وأصحاب المص

 لجنة البحوث -13

 لجنة التدريب  -13
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 ما هو اختصاصه؟

يشرف ترئيس مجلس القسم عل  الشئون العلمية واإلتاترية والمالية بالقسم ى  حدوت السياسة  

من قانون قنظيم الجامعات  59، 52الت  يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وط قا لنص الماتة 

 المصرية.

 

 ( مجلس القسم:2

 مما يتكون؟ 

يع األساقذة واألساقذة المساعدون ى  القسم ومن خمسة من المدترسين ىي  عل  يتألف من جم 

 من قانون قنظيم الجامعات المصرية. 52األكثر وط قا لنص الماتة 

 ما هو اختصاصه؟ 

يختص مجلس القسم بالنظر ى  جميع األعمال العلمية والدتراسية واإلتاترية والمالية المتعلقة  

 من قانون قنظيم الجامعات المصرية. 55بالقسم وط قا لنص الماتة 

 

 ( المؤتمر العلمى للكلية:5

 مما يشكل؟ 

يشكل برئاسة العميد وعضوية جميع الساتة أعضا  هيئة التدتريس ى  الكلية وممثلين عن  

المدترسين المساعدين والمعيدين بالكلية وممثلين عن الطالب عل  أن يكونوا من الطالب المتفوقين 

 من قانون قنظيم الجامعات المصرية. 49قا لنص الماتة ى  الدتراسة وط 

 ما هو اختصاصه؟ 

يختص المؤقمر العلم  بالكلية بتداترس ومناقشة كاىة شئون التعليم وال حث العلم  ى   

 من قانون قنظيم الجامعات المصرية. 50الكلية أو المعهد وط قا لنص الماتة 

 

 ( المؤتمر العلمى للقسم:4

 مما يشكل؟ 

ل من جميع أعضا  هيئة التدتريس بالقسم وممثلين عن المدترسين المساعدين والمعيدين يشك 

وممثلين عن الطالب عل  أن يكونوا من الطالب المتفوقين ى  الدتراسة بالقسم وط قا لنص الماتة 

 من قانون قنظيم الجامعات المصرية. 62
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 ما هو اختصاصه؟ 

ل حث العلم  ى  القسم وققييم النظم المقرترة يختص بتداترس ومناقشة كاىة شئون التعليم وا 

 من قانون قنظيم الجامعات المصرية. 63ى  شأنها ومراجعتها وقجديدها ... الخ وط قا لنص الماتة 

 

 رابعا: أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

ي لغ عدت أعضا  هيئة التدتريس بالكلية من أستاذ وأستاذ مساعد ومدترس ومعاونيهم )مدترس  -1 

 والجدول التال  يوضح ذلك. 2009عضوا حت  أول مايو  222عد ومعيد( مسا

 القســــم
 الموجودين مجموع مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 فى أجازات

النسبة 

 المئوية

مدرس 

 مساعد

 معيد

 متفرغ عامل متفرغ عامل

 1 3 - - 14 - - 0 4 12 المحاصيل

 03 3 - 1 2 12 البساتين
)أستاذ +  0

 مدرس(
833%  3 1 

علوم 

 األغذية
5 3 3 0 0 14 

)أستاذ مساعد  0

 + مدرس(
1134%  3 0 

االنتاج 

 الحيوانى
أستاذ 1 12 - - - 3 4  12%  3 3 

وقاية 

 النبات
5 3 3 1 3 18 

)أستاذ +  0

 مدرس(
11311%  3 3 

النبات 

 الزراعى
أستاذ مساعد 0 18 0 - 2 0 4  11311%  11 3 

أستاذ 1 12 0 - 3 - 2 األراضى  12%  3 0 

االقتصاد 

 الزراعى
5 1 3 - 1 11 

)استاذ +  0

 مدرس(
18318%  3 3 

الكيمياء 

 الزراعية
أستاذ 1 4 - - - 0   1330%  3 3 

 0 3 -- -- 4 0 - - 3 0 الوراثة

الهندسة 

 الزرعية
أستاذ متفرغ 1 4 0 - 3 0 -  1330%  3 3 

 32 33 4335  138 18 3 03 30 41 المجموع
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 عضوا 66تفرغين وغير المتفرغين ى  األقسام العلمية بالكلية ساتة األساقذة المي لغ عدت ال -2

 

 الشعبة
 أستاذ 

 متفرغ

 أستاذ 

 غير متفرغ

 أستاذ مساعد 

 غير متفرغ
 المجموع

 11 - 3 4 المحاصيل

 4 - 3 2 البساتين

 12 - 4 3 اإلنتاج الحيوانى

 3 - - 3 الوراثة

 1 - - 0 الكيمياء الزراعية

 3 - 3 - اضىاألر

 3 - 3 1 االقتصاد الزراعى

 5 - 2 0 النبات الزراعى

 5 1 0 3 وقاية النبات

 12 0 3 3 علوم األغذية

 0 - - 0 الهندسة الزراعية

 58 3 33 30 المجموع

 

 ال رامج التعليمية الت  قمنحها الكلية وعدت المقرترات لكل تترجة علمية -3

 عدد المقررات ليميةعدد البرامج التع الدرجة الجامعية

 343 13 البكالوريوس

 434 30 الماجستير والدكتوراه

 1103 22 اإلجمالى
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 خامسا: الطالب المقيدون بالكلية:

 2009/2010عدت طالب الكلية بالشعب المختلفة للعام الجامع   -1

 الشعبة

 عدد طالب الدراسات العليا عدد طالب مرحلة البكالوريوس

ى
ال
جم
إ

 

الفرقة 

 ألولىا

الفرقة 

 الثانية

الفرقة 

 الثالثة

الفرقة 

ع الرابعة
و
جم
م

 

 دكتوراه ماجستير

ع
و
جم
م

 

 وافدين مصريين وافدين مصريين

 22 31 - 30 - 4 13 4 4  - المحاصيل

 21 33 - 14 - 12 14 4 12  - البساتين

 52 33 - 18 - 05 15 8 8  - اإلنتاج الحيوانى

 02 11 - 4 - 3 4 3 2  - الوراثة

 25 31 - 13 - 14 12 12 2  - الكيمياء الزراعية

 42 48 - 34 - 31 10 5 5  - األراضى

 84 48 - 04 - 34 4 5 3  - االقتصاد الزراعى

 22 32 1 02 - 14 12 5 4  - النبات الزراعى

 40 58 - 34 - 31 03 10 10  - وقاية النبات

 54 32 - 03 - 00 00 12 10  - علوم األغذية

 302 01 - 13 - 8 044 52 34 53 101 الهندسة الزراعية

 513 - - - - - 513 14 13 48 383 الشعبة العامة

 88 - - - - - 88 01 13 3 22 الزراعة والتربية

 1532 341 1 024 - 031 1123 181 123 155 523 المجموع

 

 11:  1=  1645:  142نس ة عدت أعضا  هيئة التدتريس إل  الطالب بالكلية =  -2
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 2009/2010 نسب أعضا  هيئة التدتريس للطالب باألقسام المختلفة بالكلية -3
عدد أعضاء هيئة  القسم العلمى

 التدريس

 نسبة األعضاء للطالب عدد الطالب

 3:  1 22 14 المحاصيل

 0:  1 21 03 البساتين

 5:  1 52 12 اإلنتاج الحيوانى

 3:  1 02 4 الوراثة

 8:  1 25 4 لزراعيةالكيمياء ا

 4:  1 42 12 األراضى

 8:  1 84 11 االقتصاد الزراعى

 3:  1 22 18 النبات الزراعى

 2:  1 40 18 وقاية النبات

 3:  1 54 14 علوم األغذية

 35:  1 302 4 الهندسة الزراعية

 5:  1 423 138 اإلجمالى

 

 2002/2009أعدات الخريجين بالكلية من الشعب المختلفة عام  -4

 الشعبة
مرحلة 

 البكالوريوس

 الدراسات العليا

 دكتوراه ماجستير المجموع

 وافدين مصريين وافدين مصريين

 12 - 4 - 0 3 المحاصيل

 03 - 10 - 3 8 البساتين

 12 - 1 - 3 12 اإلنتاج الحيوانى

 5 - - - 1 2 الوراثة

 5 - - - - 5 الكيمياء الزراعية

 13 - 2 - 1 4 األراضى

 13 - 2 - 3 2 االقتصاد الزراعى

 4 - 1 - 3 3 النبات الزراعى

 02 - 5 - 5 8 وقاية النبات

 13 - 1 - 3 4 علوم األغذية

 - - - - - - الهندسة الزراعية

 00 - - - - 00 الشعبة العامة

 13 - - - - 13 الزراعة والتربية

 158 - 32 - 04 121 اإلجمالى
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 إلدارية بالكلية:سادسا: الكوادر ا

 الموظفون اإلتاتريون باألقسام العلمية واإلتاترية بالكلية.

 القســم

 الدرجة العلمية
 اإلجمالى

 دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 15 2 13 3 3 0     الشئون اإلدارية

  1  1       الشئون العامة

 5  0  3      ت العلياالدراسا

 1 3 1 0  1     الميزانية

 4  4  0      شئون الطالب

 8 3 3 1 3 0     رعاية الشباب

 3 0 3 1  1     سكرتارية العميد

 1 1 1 1       سكرتارية المدير

  0  1  1     المشتريات

 3  3        الوحدة العالجية

 1 8 1 4  1     المخازن

 5 05  18 2 8 1    ب والبحوثمركز التجار

 2 3 3 0 1 0   1  المكتبة

 12 4 8 3 0 3     الوحدة الحسابية

  8  8       الورش

  1  1       قاعة المؤتمرات

  3  1  0     الحاسب اآللى

  1  1       المعمل المركزى

 0  0        االقتصاد

 1 0 1 0       وقاية النبات

 3 5 3 2  1 1    النبات الزراعى

 0 0 0 0       االنتاج الحيوانى

 1 3 1 3       البساتين

 1 3 1 3       علوم األغذية

  3    1    0 الميكنة الزراعية

 0 3 0 0  1     المحاصيل

 0 2 0 2       الكيمياء واألراضى

 0 1 0 1       الجودة

 1 1   1 1     الشئون القانونية

 88 123 53 42 00 04 0 - 1 0 اإلجمالى

 نس ة عدت أعضا  هيئة التدتريس ومعاونيهم إل  عدت الكواتتر اإلتاترية 

 =222  :192    =1.16  :1  
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 العمال باألقسام العلمية واإلتاترية للكلية

 القسم
 العمــــــال

 اإلجمالى
 أنثى ذكر

 32 1 34 مركز البحوث

 14 3 13 الخدمات

 0 - 0 سويتش

 2 - 2 سائقين

 03 - 03 أقسام علمية

 12 - 12 ورش

 11 - 11 األمن

 113 2 128 المجموع

 44 10 52 مكافأة شاملة

 142 14 143 اإلجمالى

 

 سابعا: مركز البحوث الزراعية:

 ف  ط  س    

 153  10  2  المساحة الكلية: 

 

 ثامنا: الوحدات ذات الطابع الخاص:

 مركز التجاترب وال حوث الزتراعية. -1

 ركز التحاليل واالستشاترات الزتراعيةم -2

 

 2002/2002الميزانية خالل 

  11624250باب أول  

    336105باب ثان 
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 تاسعا: مجلة الكلية:

عدت بواقع عدت واحد كل عام موزعة عل  أتربع مجلدات ى  العام:  42صدتر حت  اآلن  

 تيسم ر -س تم ر  –يونيو  –ماترس 

 

 منشآت الكلية تحتوى على:

 فالوص عدد

 طالب 022مدرج سعة أكثر من  5

 طالب 122مدرج صغير سعة أقل من  02

 معامل طلبة 02

 معامل أبحاث + مركز التحاليل واالستشارات الزراعية 11

 قاعة مناقشات 12

 فدان 122مزرعة نباتية مساحتها  1

 مزرعة إنتاج حيوانى ودواجن مقامة على أربعة أفدنة 0

  يضم أقسام األتراض  والكيميا  الحيوية الزتراعية ومكت ة الكلية وناتى وجاترى حاليا إنشا  م ن

 ألعضا  هيئة التدتريس.
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 دراسة وتحليل نقاط القوة ومواطن الضعف بالبيئة الداخلية للكلية 

 (SWOT Analysis)والفرص المتاحة والتهديدات المعيقة بالبيئة الخارجية 

 

الضعف بال يئة الداخلية للكلية وكذلك الفرص  قمت تتراسة واستن اط نقاط القوة ومواطن

 المتاحة والتهديدات المعيقة بال يئة الخاترجية من خالل الخطوات التالية:

وزعت عل  األقسام العلمية وسلمت  Templatesأعد ىريق التخطيط االستراقيج  نماذج  -1

كذلك إتاترات أيضا لمدير عام الكلية قهدف إل  جمع بيانات حصرية عن األقسام العلمية و

 الكلية قؤتى إل  حصر وقوصيف وقحليل الوضع الحال  للكلية. 

ولقد قم إستيفا  وقجميع ال يانات المطلوبة بالنماذج قمهيدا لتحليلها. كما قم قحليل كيف  

 )بالمالحظة( لهذه ال يانات من ق ل أعضا  ىريق التخطيط االستراقيج .

حضرها قياتات  31/12/2002بالكلية يوم عقد ىريق التخطيط االستراقيج  وترشة عمل  -2

 الكلية وأعضا  هيئة التدتريس ومعاونيهم وممثلين لألقسام اإلتاترية حيث قم:

شرح لمفهوم التخطيط االستراقيج  الجامع  وعرض لخطة العمل بالمشروع مع حث  - أ

 المجتمع األكاتيم  عل  المشاتركة ى  إعدات الخطة التنفيذية للخطة.

ليل الكيف  للوضع الحال  للكلية، قل  ذلك ققسيم الحضوتر إل  قم عرض نتائج التح - ب

حيث تونت األترا   Brain stormingمجموعات عمل عقد لها جلسة عصف ذهن  

بهدف وضع قحديد م دئ  لنقاط القوة والضعف بال يئة الداخلية للكلية  Flip chartsعل  

 .وكذا الفرص المتاحة والتهديدات المعيقة بال يئة الخاترجية

 قمت مناقشة مفصلة مع الحضوتر لكل األترا  المعروضة وقم استخالص النتائج. -ج

قم است يان ترأى الحضوتر بشأن مقترح قحديث ترؤية وترسالة الكلية مع إضاىة القيم للرسالة  -ت

 مع مراعاة قواىقهما مع ترؤية وترسالة الجامعة.

 ل نتائجها.قم قجميع استماترة ققييم الوترشة من الساتة الحضوتر لتحلي -هـ

بنا  عل  المعلومات الت  قم قجميعها عالي  قام ىريق التخطيط االستراقيج  بالتعاون مع  -3

 أعضا  من لجنة التخطيط االستراقيج  بعمل حصر:

ألهم جوانب القوة وعوامل النجاح المتواىرة للكلية والت  يمكن أن قحقق بها وضعا  - أ

 متميزا بين كليات الزتراعة األخرى.
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نقاط الضعف والمشكالت الت  قعان  منها الكلية وقحتاج إل  اقخاذ  قم حصر أهم - ب

 إجرا ات محدتة لمعالجتها أو للحد من قأثيراقها.

حصر ألهم القوى والمؤثرات بالظروف المحيطة بالكلية والت  يمكن االستفاتة منها  -ج

 لتحقيق أهداف ونتائج إيجابية للكلية مستق ال.

ات الت  قواج  الكلية نتيجة للتغيرات الحالية أو المحتملة بال يئة قحديد التهديدات والتحدي -ت

 الخاترجية للكلية.

قم عقد لقا  بين المدير التنفيذى لمشروع التخطيط االستراقيج  والقياتات العليا بالكلية  -4

وترؤسا  مجالس األقسام العلمية حيث قم االقفاق عل  جدول زمن  لمواعيد عقد لقا ات ىريق 

الستراقيج  بأعضا  هيئة التدتريس لكل قسم علم  عل  حدة حيث امتدت هذه التخطيط ا

حيث قم خالل هذه اللقا ات المتعمقة  2/3/2009حت   16/2/2009اللقا ات خالل الفترة من 

مراجعة قحديث ترؤية وترسالة الكلية وأيضا مناقشة أهمية وأولوية كل عنصر من العناصر 

ط الضعف بال يئة الداخلية للكلية وكذلك الفرص المتاحة الت  قم حصرها لجوانب القوة ونقا

 والتحديات بال يئة الخاترجية.

برعاية وكيلة  3/3/2009قم عقد لقا  مع طالب الدتراسات العليا وبعض الخريجين بتاتريخ  -5

الكلية لشئون الدتراسات العليا وال حوث وبحضوتر مدير وحدة ضمان الجوتة بالكلية حيث 

شأن قحديث ترؤية وترسالة الكلية كما قم عرض عناصر القوة ونقاط جرى است يان ترأيهم ب

 الضعف بال يئة الداخلية للكلية وكذلك الفرص المتاحة والتحديات بال يئة الخاترجية.

قم عقد لقا  مع الساتة المستفيدين والمهتمين من القطاع الزتراع  بمحاىظة القليوبية بتاتريخ  -6

لجوتة بالكلية حيث جرى است يان آترائهم بشأن وى  حضوتر مدير وحدة ضمان ا 4/3/2009

قحديث ترؤية وترسالة الكلية  كما قم عرض عناصر القوة ونقاط الضهف بال يئة الداخلية وكذلك 

 الفرص والتحديات بال يئة الخاترجية للكلية.

كما قم  19/4/2009قم اعتمات مجلس الكلية لرؤية وترسالة الكلية بعد التحديث بجلست  ى   -2

 بنفس الجلسة. SWOTحليل إعتمات ق

قم إعالن ترؤية وترسالة الكلية عل  الموقع اإللكترون  لوحدة ضمان الجوتة بالكلية إل  جانب  -2

 نشرها عل  كاىة لوحات اإلعالنات بإتاترة الكلية واألقسام العلمية.
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 تحليل البيئة الداخلية للكلية

 

 :Strengths  أوالً: عناصر القوة

 بمشتهر موقعاً ىريداً وسط منطقة إنتاج زتراع  مكثف ومتنوع. قشغل كلية الزتراعة ـ1

ى  دان قن  تج مختل  ف  150ـ   يت  وىر للكلي  ة وعل    أترض  ها محط  ة بح  وث زتراعي  ة قش  غل مس  احة 2

المنتجات الزتراعي ة لإلقل يم ويج رى عليه ا الت دتريب والدتراس ات وال ح وث ى   ش ت  المج االت 

 الزتراعية. 

س متميزون ى  مختل ف التخصص ات الزتراعي ة وعل   مس توى ـ  يتوىر بالكلية أعضا  هيئة قدتري3

 مرقفع من الرغ ة ى  التطوتر والتفوق.

ـ   إتاترة الكلي  ة ج  اتة ى    قط  وير منش  ات ومراى  ق الكلي  ة القديم  ة إل    جان  ب مش  روعات المنش  أت 4

 الحديثة.

ترس    ـ   ق  نظم الكلي  ة توترات قدتري ي  ة لتنمي  ة ق  دترات المهندس  ين ال  زتراعيين بالمحاىظ  ة وأيض  اً مد5

 المداترس الزتراعية.

 ـ يوجد بالكلية شع ة لتخريج مدترس  التعليم الزتراع  قجمع بين التعليم الزتراع  والتربوى.6

 ـ قصدتر الكلية مجلة علمية ذات سمعة طي ة ولها ترقم تول . 2

ـ يتوىر بالكلي ة مجم ع مالع ب يق ام علي   العدي د م ن األنش طة الطالبي ة وك ذا مدين ة جامعي ة تاخ ل 2

 الجامع . الحرم

 

   :Weaknessesثانياً: عناصر الضعف 

قق ل الكلية عن طريق مكت ب التنس يق ط الب حاص لين ع ل الثانوي ة العام ة، نس  ة ك ي رة م نهم    ـ1

لألسف غير قاتترين عل  إعمال الفكر أو التحليل واإلستنتاج حي ث أنه م ل م يؤهل وا ى   مراح ل 

 خريجوه حاجة سوق العمل ال حالياً وال مستق الً. التعليم ق ل الجامع  لتعليم عال  متطوتر يل  

من العوامل الطاترتة ل قا  عضو هيئة التدتريس يوم كامل بالكلية، ع دم ق وىر وس ائل تراح ة له م  ـ 2

س  وا  بمك  اق هم أو بقاع  ات خاص  ة له  م، وذل  ك ل ع  د المس  اىة ب  ين موق  ع الكلي  ة وس  كن معظ  م 

 األساقذة.  

 ألتوات بالمعامل، وعدم كفا ة التدتريب العمل  للطالب.الحاجة إل  تعم التجهيزات وا ـ 3
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كلي  ات الزتراع  ة الحاج  ة إل    تع  م اإلقص  االت األىقي  ة وعق  د الس  يميناترات ووترش العم  ل م  ع  ـ 4

ع وعالمي اً م ع ض روترة ق وىير التموي ل المالئ م  ومراكز ال حوث الزتراعية األخ رى محلي اً وإقليمي ا

 ترات.  لحضوتر المؤقمرات العلمية وق اتل الزيا

 الحاجة إل  نظم إتاترية متطوترة وقنمية الخ رات اإلتاترية للعاملين. ـ 5

الحاج  ة إل    قحوي  ل مرك  ز ال ح  وث الزتراعي  ة بالكلي  ة إل    محط  ة بح  وث وإترش  ات زتراع     ـ 6

Agricultural Experiment and Extension Station حي  ث قخص  ص نس  ب م  ن ،

لمساحات والوحدات اإلنتاجية يتم قطويرها إلنت اج الوحدات اإلنتاجية للدتراسات ال حثية وباق  ا

 عال  محسن وبذلك قعمل كحقول إترشاتية لألنشطة الزتراعية بالمحاىظة. 

الحاجة إل  التنسيق والتكامل ب ين قس م اإلنت اج الحي وان  وال دواجن بالكلي ة واألقس ام المرق ط ة  ـ 2

ش   ات واإلنت  اج الحي   وان  بكلي  ة الط  ب ال يط   رى وذل  ك ى    مج   االت الت  دتريس وال ح  ث واإلتر

 والداجن .

الحاج  ة إل    ترى  ع كف  ا ة ال  دوترات التدتري ي  ة ووترش العم  ل لتنمي  ة مه  اترات الك  واتتر األكاتيمي  ة  -2

 واإلتاترية وخاصة ى  مجاالت قسويق أنشطة وخدمات الكلية واالقصال والعالقات العامة.

 لين بالكلية.عدم كفا ة المتابعة الداخلية وعدم ىاعلية ققييم أتا  العام -9

ـ الحاجة إل  إلتزام األقس ام العلمي ة بوض ع خط ط بحثي ة قط يقي ة قتن اول مش اكل إنت اج وقص نيع 10

وقسويق زتراع  حقيقية مدة كل خطة خم س س نوات م ع حف   ح ق ال اح ث ى   إج را  بح وث 

 إضاىية ى  مجاالت خاترج الخطة.

 هوت التطوير.ـ محدوتية التمويل لكاىة األنشطة التعليمية وال حثية وج11

 ـ مقاومة ال عض لفكر التخطيط اإلستراقيج  وثقاىة الجوتة والتطوير.12

 ـ ضعف ثقاىة العمل ضمن ىريق متكامل ى  القدترات والتخصصات.13

عدم القدترة عل  قسويق األبحاث التط يقية المتوىرة بالكلية مع انخفاض الوع  المجتمع   -14

 اكل القطاع الزتراع  وإحداث قطوير للمجتمع وال يئة.بأهمية ال حث العلم  وتوتره ى  حل مش

 قصوتر الم ان  وال نية التحتية عن استيفا  احتياجات الكلية. -15
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 البيئة المحيطة بالكلية والجامعة تحليل

 

 :Opportunities  أوالً : الفرص المتاحة

إنت  اج زتراع    مكث  ف ال يئ  ة المحيط  ة بالكلي  ة ه    مجتم  ع زتراع    ومحاىظ  ة القليوبي  ة قتمي  ز ب  ـ1

 ومتنوع كما يتوىر بها قصنيع زتراع  وقسويق نشط بسوق الع وتر.

يوج  د قكام  ل ب  ين التخصص  ات ى    كليت    الزتراع  ة والط  ب ال يط  رى المتج  اوترقين مم  ا يت  يح  ـ 2

قع  الج مش  اكل اإلنت  اج  Multidisciplinary Projectsالمج  ال لمش  روعات بحثي  ة قكاملي  ة 

 الحيوان  والدواجن. 

مكن للكلية أن قشاترك ى   إع دات تتراس ات ميداني ة وقق ديم إستش اترات لتنمي ة القط اع الزتراع   ي ـ 3

 بالمحاىظة. 

الدتراسات العليا وال حوث بالكلية يمكن أن قعالج الكثير من مشاكل اإلنتاج والتصنيع والتس ويق  ـ 4

 الزتراع  بالمحاىظة.

المه  اترات المهني  ة للمهندس  ين ال  زتراعيين موق  ع الكلي  ة أق  اح له  ا اإلهتم  ام بالت  دتريب المهن    و ـ 5

 ومدترس  المداترس الثانوية باإلقليم.

يقوم العديد من ال احثين بالمراكز ال حثية وكليات الزتراع ة بنش ر بح وثهم بمجل ة الكلي ة لم ا له ا  ـ 6

 من سمعة طي ة.

 س  للتنمية.الخطة القومية للدولة قعط  قطوير التعليم العال  أهمية مطلقة وقعت ره مدخل أسا -2

 

           :Threatsثانياً: التحديات المعيقة 

 ال طالة بين الخرجين وبالتال  عزوف الطل ة المتفوقين عن اإللتحاق بكليات الزتراعة.   ـ1

الحاجة إل  وضع إستراقيجية مدتروسة ومستقرة ال قتغي ر بتغي ر ال وزترا  إلحص الح التعل يم ق  ل  ـ 2

علم  ين وقط  وير المن  اهج الدتراس  ية وإزال  ة الحش  و وققلي  ل كثاى  ة الج  امع ، م  ع إع  اتة قأهي  ل الم

الطالب الجات الملتزم المؤه ل  - بحق – الفصول والقضا  عل  ثقاىة الغش وعدم األمانة ليتوىر

 لإللتحاق بالتعليم العال  وأيضاً المواطن الصالح.

قق  دتر أنش  طة ال ح  ث اإلىتق  اتر إل    مجتم  ع المعرى  ة ومؤسس  ات األعم  ال الت    يمك  ن أن قم  ول و ـ 3

وبالتال  محدوتية توتر وقفاعل مجتمع القطاع الزتراع  بالمحاىظة  العلم  ى  المجال الزتراع 

 .  مع الكلية
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 قرب كلية الزتراعة من كليات الزتراعة األخرى.  ـ 4

 اإلنفجاتر السكان  وزحف اإلمتدات الحضرى عل  األتراض  الزتراعية بالمحاىظة. ـ  5

م ا يمث ل عائق اً ك ي راً ام ام التط وير وإتخ ال التكنولوجي ات مللملكي ات الزتراعي ة تفتيت الشديد ال ـ  6

 الحديثة ى  الزتراعة.

صعوبة إقناع المزاترع الصغير لإلنضمام إل  جمعيات منتجين قتيح قجميع الملكيات المفتتة ى   ـ  2

 والتسويق. كيانات مالئمة لتط يق التقنيات الحديثة والتوىير ى  قكاليف اإلنتاج والحصات

 التضخم وإنفالت أسعاتر األتراض  الزتراعية بالمحاىظة. ـ  2

محدوتية القدترة عل   قس ويق ال ح وث التط يقي ة ى   المج ال الزتراع   ل دى الجه ات الحكومي ة   -9

 وغير الحكومية لتوىير التمويل الالزم لتنمية القدترات ال حثية والتط يقات التكنولوجية.
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 رؤية ورسالة الكلية

 

الرئيسية لمنظومة مجتمع الكلية ومختلف العالقات إنطالقا من نتائج الدتراسة التحليلية للمكونات 

التفاعلية بين قلك المكونات وكذا تتراسة وقحليل واقع المجتمع والقطاع الزتراع  بالمحاىظة واإلقليم 

م رترات التحديث  بدأت مراجعة تقيقة لرؤية وترسالة الكلية ق ين منها الحاجة إل  قحديثها وقنحصر

 ىيما يل :

 من حيث الشكل أن قكون الرؤية سابقة للرسالة. - أ

 شاب صياغة الرؤية قطويل استلزم اإليجاز مع الوضوح والشمول. - ب

 عند إعاتة صياغة الرسالة. Valuesقم إضاىة القيم  -ج

قم  31/12/2002وخالل وترشة العمل الت  عقدها ىريق التخطيط اإلستراقيج  بالكلية يوم 

برؤية وترسالة الجامعة. وقضمنت  رض م رترات التحديث وقصوتر للصياغة الجديدة واترق اطهاع

وترشة العمل جلسات عصف ذهن  قطرق إحداها لصياغات التحديث وعرضت نتائجها عل  جميع 

% من لمشاتركين عل  26حضوتر وترشة العمل وأىاتت نتائج است يان أترا  الحضوتر مواىقة 

 الصياغة بعد التحديث.

عقد ىريق التخطيط االستراقيج  حلقات  2/3/2009حت   16/2/2009ل الفترة من وخال

نقاش مع كل قسم علم  وإتاترى بالكلية عل  حدة نال خاللها قحديث الرؤية والرسالة ما يقرب من 

 اإلجماع عل  المواىقة.

وتر قم لقا  مع طلية الدتراسات العليا وبعض الخريجين ولقد واف الحض 3/3/2009وى  يوم 

باإلجماع عل  التحديث المعروض ثم نال هذا التحديث مواىقة الساتة ممثل  الجهات المستفيدة 

Stakeholders  4/3/2009ى  اللقا  الذى عقد بقاعة مجلس الكلية يوم. 

ية وترسالة الكلية ؤعل  تر 19/4/2009وبنا ا عل  كل ما ققدم واىق مجلس الكلية بجلست  ى  

ثر ذلك إعالن الرؤية والرسالة بعد التحديث عل  موقع وحدة ضمان الجوتة بعد التحديث. وقم عل  أ

بالكلية وعل  كاىة لوحات اإلعالم باألقسام العلمية واإلتاترية بالكلية وكذلك بالكتيب اإلعالم  

والذى أعده المدير التنفيذى لمشروع التخطيط اإلستراقيج  بالكلية والذى  2009الصاتتر ى  أبريل 

 ل  نشر ثقاىة التخطيط اإلسترقيج  والتخطيط للمستق ل.كان يهدف إ
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 :رؤية الكلية

اإلترققا  بنوعـية التعل يم الزتراع   بالكل ـية ليحق ق التمي ز والج وتة م ع قعزي ز ق دترة الطال ب   

 عل  التعلم الذاق  وال حـث العلم  التط يق  الهاتف لتكون الكلية: 

 اتترين عل  المناىسة إقليمـياً وعالمياً والمس اهمة ى   مصدتراً للكفا ات من الخريجين وال احثين الق

 قحقـيق التنمية المستدامة. 

 .مـركزاً لإلشعاع العلم  والتكنولوج  يعمل عل  النهوض بالقطاع الزتراع  وقنمية ال يئة 

 

 :كليةالرسالة 

 ومؤهلين عل  التعلم الذاق  ينتتراإعدات متخصصين ى  مجاالت العلوم الزتراعية المختلفة ق

التط يقي ة الت   قس اهم بفاعل ـية ى   را  األبح اث العلمي ة ـوإج علمياً وعملياً للمناىسة ى  سوق العمل 

ى   محاىظ ة والمجتم ع  الكلي ةقنش يط التفاع ل االيج اب  ب ين قحقيق خطة الدولة للتنمية الزتراعية مع 

إط اتر س لوك  ينطل ق  القليوي ة والمناطق المجاوترة لخدمة القطاع الزتراع  وقنمي ة ال يئ ة، وذل ك ى  

 من م ات  الشفاىية والنزاهة وقكاىؤ الفرص واإللتزام باألتا  المتميز والتطوير المستمر.
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 تحديد الغايات واألهداف اإلسترتيجية للكلية

بعد قحديد ترؤية وترسالة الكلية جرى استخالص غايات وأهداف إستراقيجية م ن المس تهدف  

(. وىيم ا 2014-2009م التواىق علي  وه و خم س س نوات )م ن قحقيقها خالل المدى الزمن  الذى ق

يل  الخطوات الت  قمت واإلجرا ات الت  اق عت لتحديد األهداف اإلستراقيجية للكلية وكذلك لتحدي د 

 الفجوة بين الوضع الحال  واألهداف اإلستراقيجية:

بقاع  ة  5/4/2009عق  دت وترش  ة العم  ل الثاني  ة لمش  روع التخط  يط اإلس  تراقيجية بت  اتريخ  -1

الم  ؤقمرات بالكلي  ة حي  ث ق  م اس  تعراض ومناقش  ة الوض  ع الح  ال  للكلي  ة عل    ض  و  نت  ائج 

قحلي  ل ال يئ  ة الداخلي  ة وال يئ  ة الخاترجي  ة للكلي  ة. ث  م ق  م اس  تعراض ومناقش  ة مقت  رح الغاي  ات 

واألهداف اإلستراقيجية لتع ر بوضوح عن مكونات ترؤية وترسالة الكلية وى  س يل ذل ك ق م 

 إل  مجموعات عمل وقمت جلسات عصف ذهن  لصياغة كل من: ققسيم الحضوتر

 الغايات واألهداف اإلستراقيجية. - أ

 الفجوة بين الوضع الحال  واألهداف االستراقيجية. - ب

 اآلليات العامة لتنفيذ سياسات قجاوز الفجوة. -ج

قم عرض النتائج الت  قوصلت إليها كل مجموعة عمل عل  جميع الحاضرين للوترشة وبعد 

 وترشة وجمع إستماترات التقييم من الساتة الحضوتر لتحليل نتائجها.لقشة قم قسجيل نتائج االمنا

عق  د اجتم  اع ألعض  ا  ىري  ق التخط  يط اإلس  تراقيج  بممثل    األقس  ام العلمي  ة ي  وم األتربع  ا   -2

بقاعة المؤقمرات بالكلية لمتابعة ومساندة األقسام العلمية ى  قحدي د األه داف  15/4/2009

 تشغيلية لكل قسم علم  وإتاترى عل  ضو  األهداف االسترقيجية للكلية.التكتيكية وال

ق  م ب  دعوة م  ن أ.ت/ عمي  د الكلي  ة عق  د إجتم  اع خ  اص ب  التخطيط االس  تراقيج  بقاع  ة مجل  س  -3

الكلية حضره أعضا  اإلتاترة العليا وترؤسا  األقس ام العلمي ة وم دير عل م الكلي ة وذل ك لح ث 

ن قحدي د ال  رامج والمش روعات الت   ين وى ك ل كل قسم علم   وإتاترى إلنج از م يخص   م 

ح  ال  واأله  داف لقس  م قنفي  ذها خ  الل الخم  س س  نوات القاتم  ة لم  ل  الفج  وة ب  ن الوض  ع ا

اقيجية وقم قسليم كل قس م نم وذج أع ده ىري ق التخط يط اإلس تراقيج  لملئ   وإس تيفا  راالست

 النقاط عالي .

ية للكلي ة وقحدي د الفج وة ب ين الوض ع قم عرض اققرير النهائ  لتحدي د األه داف اإلس تراقيج -4

الح  ال  واأله  داف اإلس  تراقيجية لسياس  ات التعل  يم والح  ث العلم    وخدم  ة المجتم  ع وقنمي  ة 

 .10/5/2009ال يئة عل  مجلس الكلية حيث قم اإلعتمات بجلسة مجلس الكلية ى  
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 جامعة بنها –األهداف اإلستراتيجية لكلية الزراعة 

 

لديهم القدترات العلمية والمهاترات الت  قؤهلهم للمناىسة بسوق قخريج مهندسين زتراعيين  -1

 العمل وقاتترين عل  اإلسهام ى  قطوير القطاع الزتراع  بجمهوترية مصر العربية.

اإلعدات العلم  والفكرى والشخص  المتكامل لعضو هيئة التدتريس وال احث الم تكر الم دع  -2

 وىقا للمواصفات والنظم والمرجعيات العالمية.

ظيف خطط ال حث العلم  لإلسهام ى  التنمية الشاملة للقطاع الزتراع  وحل مشكالق  قو -3

 واإلترققا  بال يئة.

 قنمية القدترات الماتية وال نية األساسية. -4

إتاترة ىاعلة مع قنقية وقرشيد وقطوير مناخ العمل واإللتزام بالجوتة لمختلف المخرجات  -5

 ا بالمواصفات والمرجعيات العالمية.التعليمية وال حثية والمهنية للكلية إسترشات

 Agriculturalمواك ة التقدم والتطوتر العالم  ى  المعاترف العلمية والتقنيات الزتراعيــة  -6

technologies    مع قعظيم قوظيف قط يقاقها ى  قنمية قدترات المجتمع الزتراع

مؤسس  ومؤسساق  وقشجيع إستمراتر التعلم الذاق  عل  المستوى الفرتى والجماع  وال

 ب رامج التدتريب والخدمات المجتمعية.

 

 :المبادىء والقيم الحاكمة ألنشطة الكليـــــــــة

 اإللتزام بالشفاىية والنزاهة وقكاىؤ الفرص واألتا  المتميز. -1

اإللتزام بخضوع كاىة األنشطة الت  ق اشرها الكلية للمراجعة والقياس والتقويم والتطوير  -2

 لمرجعيات الجامعية العالمية.المستمر وىقا للمماترسات وا

قوىير حرية الرأى والفكر والتع ير واإلختياتر ألعضا  هيئة التدتريس والطالب وقوىير  -3

 تيموقراطية المشاتركة لجميع العاملين بالكلية والمعنيين بأتائها.

اإللتزام بالمراجعة المستمرة لخطط قطوير الكلية وال رامج واألنشطة التعليمية وال حثية  -4

 نية وقصحيح مساترها بما يخدم اإلحتياجات التنموية وال يئة المحلية.والمه

التزام الكلية بتنمية مناخ وثقاىة العمل الجماع  وقعاون وقضاىر التخصصات بما يتسق مع  -5

 ط يعة الجامعة كمؤسسة لتنمية المعرىة.
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 الفجوة بين الوضع الحالى واألهداف اإلستراتيجية لسياسات التعليم

 خيص الوضع الحالى:أوالً : تش

التعليم ى  كاىة مراحل  يعتمد بدترجة ك يرة عل  التلقين والحف  تون قمكين عقول الش  اب م ن  ـ 1

 االنفتاح بإعمال الفكر والتحليل واإلستنتاج.

التربية األسرية بمؤسسات التعل يم قفتق د ى   مجمله ا إل   الق يم الس لوكية الت   قق وم عل   ىك رة  ـ 2

والتف   اهم والتع   ايش م   ع اخ   تالف األىك   اتر  Critical thinkingالنق   دى الح   واتر والتفكي   ر 

 واالقجاهات.

 كثيراً ما قطغ  الدتراسات النظرية عل  جانب التدتريب العمل . ـ 3

 التركيز عل  اجتياز االمتحان والحصول عل  المؤهل وليس التعلم واكتساب المعرىة والخ رات. ـ4

يئة التدتريس وجهات التوظيف والعاملين بالقطاع الزتراع  عدم التواصل الكاى  بين أعضا  ه ـ 5

 مما يعوق التعرف عل  المتغيرات ى  احتياجات سوق العمل وجهات التوظيف.

  الكثير من الخريجين قنقطع صلتهم بكل ما هو جديد ى  مجاالت قخصصهم بعد التخرج. ـ 6

 

  ثانياً : المواصفات والمهارات المطلوبة لخريجى الكلية:

قخريج مهندسين زتراعيين وباحثين لديهم القدترات العلمية والمهاترات الت  قؤهلهم لسوق العمل   ـ1

 وقاتترين عل  اإلسهام بفاعلية ى  قطوير القطاع الزتراع .

مراعاة المس تجدات العلمي ة واإلقليمي ة وقط وترات التناىس ية الدولي ة واحتم االت المس تق ل عن د  ـ 2

تراس ية ليك ون الخ ريج ق اتتراً عل   قط ي ق المماترس ات الزتراعي ة إعدات ال  رامج والمق رترات الد

ذات الكفا ة لزياتة اإلنتاج الزتراع  وإنتاج غذا  آمن لإلنسان والحيوان مع الحف   عل   ال يئ ة 

 واالستخدام األمثل للمواترت الزتراعية.

لي ل أن يتوىر ى   الخ ريج مه اترات وض ع موازن ة ققديري ة للمش روعات الزتراعي ة وإج را  قح ـ 3

 للسوق المحلية ووضع قصوتر لتطوير األنشطة الزتراعية وقنفيذ برامج اإلترشات الزتراع . 

أن يتوىر ى  لخريج مهاترات االقصال واستخالص المعلومات من التقاترير وقحليل المعلومات  ـ 4

والح  ديث بكف  ا ة م  ع المج  اميع المس  تهدىة وع  رض المعلوم  ات واس  تخدام وس  ائل الع  رض 

 المناس ة.

ن يت  وىر ب  الخريج مه  اترات اإلتاترة والق  دترة عل    ح  ل المش  اكل وإتاترة الح  واتر والتعام  ل م  ع أ ـ 5

 زمال  المهنة.
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أن يتوىر بالخريج القدترة عل   التخط يط وقط وير المه اترات المهني ة واس تخدام الحاس ب اآلل    ـ 6

 واإلنترنت كمصدتر للمعلومات ى  مجال التخصص. 

 

 :ياسات تجاوز الفجوةثالثاً: اآلليات الالزمة لتنفيذ س

إق  اع نظ م قعل يم حديث ة قت ن   إعم ال الفك ر وال ح ث ال دائم ع ن ك ل م ا ه و جدي د وال ربط ب  ين  ـ 1

المعلومات مع التفكير النقدى واكتساب مه اترات التحلي ل واالس تنتاج وحس ن قوظي ف وقط ي ق 

 وحل المشكالت. المعلومة مما يساعد عل  قفتح العقول ويؤتى إل  االبتكاتر واإلبداع ومواجهة

قح  ديث ب  رامج وأس  اليب الت  دتريب العمل    وأيض  ا األتوات التدتري ي  ة به  دف قنمي  ة المه  اترات  ـ 2

واإللم  ام ب  التطوترات التكنولوجي  ة ى    مج  ال التخص  ص والت    يتطل ه  ا س  وق العم  ل بمص  ر 

والخاترج وكذا وضع ب رامج لمواص لة الت دتريب بع د التخ رج بم ا يس اهم ى   قط وير المنظوم ة 

ي ل مش روعات ويمية بشكل شامل هذا علما بأن ص ندوق قط وير التعل يم الع ال  مس تعد لتمالتعل

 قخدم هذا النوع من التطوير.

 التواصل الدائم مع جهات التوظيف لتوىير خريج يتواىق مع متطل ات سوق العمل. ـ 3

المعلوم ات يجب أن يهدف االمتحان إل  قياس قدترة الطالب عل  التفكير ومهاترق  ى  استخدام  ـ 4

 والتقنيات الت  تترسها أو قام  بتجميعها.

يوجد حاجة ألن نغرس ى  الطال ب ق يم االنض  اط الس لوك  بم ا يعكس   م ن اإللت زام بالش فاىية  ـ 5

والنزاهة وحسن أتا  الواجب واحترام حقوق الغير والق دترة عل   التميي ز ب ين م ا ه و مش روع 

  ة ب الحق وأن حري ة الف رت ق  دأ م ن االحت رام وما ه و محظ وتر وأن أتا  الواج ب يس  ق المطال

 الكامل لحرية األخرين وأن قكون مراعاة الصالح العام متقدمة عل  أى اعت اتر آخر.

 ققوم الكلية بإنشا  مركز للتدتريب وقنمية المهاترات ى  القطاع الزتراع    ـ6

يين العاملين بمختلف ققوم األقسام العلمية بإعدات توترات قدتري ية متخصصة للمهندسين الزتراع -2

 مجاالت القطاع الزتراع  وكذا مدترس  المداترس الثانوية الزتراعية.

يتق  دم ك  ل قس  م علم    ب ي  ان باحتياجاق    المؤسس  ية والتش  غيلية الت    يحت  اج إليه  ا لتنفي  ذ خطت      ـ 2

 الخمسية.

  يتم مراجعة سنوية للخطة وإجرا  التعديالت لمواجهة ما يطرأ من متغيرات. ـ 9
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 جوة بين الوضع الحالى واألهداف اإلستراتيجية لسياسات البحث العلمىالف

 أوال: تشخيص الوضع الحالى:

قجرى ال حوث العلمية غال اً كجهد ى رتى للحص ول عل   تترج ة علمي ة أو الترق   ال وظيف  

ومن الط يع  ى  هذه الحالة أن قكون ال حوث الجاترية بالقسم العلم  ع اترة عن أنشطة م عثرة غي ر 

مترابطة كل منها يع الج جزئي ة معين ة م ن مش كلة م ا وال ق ؤتى إل   حل ول قابل ة للتط ي ق، وبالت ال  

 يكون مآل هذه ال حوث هو وضعها عل  الرف ى  إحدى المكت ات. 

النتيج  ة: ه    إه  داتر للطاق  ات واإلمكاني  ات واألجه  زة المتاح  ة وع  دم االس  تفاتة م  ن الجه  د الم   ذول 

 لل احثين. 

 

 :لجة المطلوبةثانيا: المعا

وضع سياسة جديدة لل حث العلم  قتضمن قيام كل قسم علم   بتص ميم خط ة بحثي ة المطلوب هو 

مدقها خمس سنوات قهدف لمعالجة مشاكل حقيقي ة قواج   القط اع الزتراع   بحي ث ي تم قط ي ق المس تحدثات 

تج ويخف ض م ن التكلف ة م ع العلمية وقوظيف االبتكاترات التكنولوجية ىيما يرىع اإلنتاجية ويحسن جوتة المن 

 قدوير المخلفات والمحاىظة عل  نظاىة ال يئة مما يؤتى إل  ترىع مستوى ترىاهية اإلنسان المصرى.

 

 ثالثا: اآلليات الالزمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة:

قيام كل قسم علم  بدتراسة وضع  الداخل  لتحديد نقاط قوق  وقمي زه ى   مج ال ال ح ث العلم    ـ1

اط الضعف ثم تتراس ة الف رص المتاح ة بال يئ ة الخاترجي ة المحيط ة وك ذلك التهدي دات وكذلك نق

 الت  قد قعيق أنشطت  ال حثية وذلك بنا ا عل  قواعد بيانات يتم قحديثها سنويا.

أن قكون األقسام العلمية عل  قواصل تائم مع العاملين والمهنيين بالقطاع الزتراع  بالمحاىظ ة  ـ 2

بحيث يتوىر لألقسام العلمي ة أول ب أول قص وتر واض ح ع ن المش كالت كل ى  مجال قخصص  

 الت  يعان  منها القطاع ويتم ذلك بالتعاون مع أ.ت/ وكيل الكلية لشئون المجتمع وال يئة.

يقوم القسم العلم  بتشكيل ى رق بحثي ة متكامل ة قض م كاى ة التخصص ات الت   يس تلزم قواىره ا  ـ3

المشكلة أو موضوع الدتراس ة ك   قتوص ل إل    لمعالجة  ()سوا  من تاخل القسم أو من خاترج

 حلول متكاملة قابلة للتنفيذ عمليا واقتصاتيا. 

قشجيع أعضا  هيئة التدتريس للتق دم بمش روعات بحثي ة قومي ة وه   متاح ة حالي ا ى   مختل ف  ـ 4

مج   االت القط   اع الزتراع     عل     أن يق   وم بتنفي   ذ ه   ذه المش   روعات ىري   ق بحث     متكام   ل 

 .التخصصات
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لتخ  ريج خ ي  ر  Master of Agriculture (MA)تتراس  ة إنش  ا  تترج  ة ماجس  تير مهني  ة   -5

زتراع  ى  أحد مج االت التخص ص قؤهل   لقي اتة العم ل ى   الش ركات أو الهيئ ات الت   يعم ل 

 بها.

 يتقدم القسم ب يان باحتياجاق  المؤسسية والتشغيلية الت  يحتاج إليها لتنفيذ خطت  الخمسية. ـ 6

 م مراجعة سنوية للخطة إلجرا  التعديالت الالزمة لمواجهة ما يطرأ من متغيرات.يت ـ 2

ققوم الكلية كل عام وخالل أعيات الربيع بعقد منتدى قوظيف الخريجين يتضمن عرض ألنشطة  -2

الكلية وزياترات لمزترعة الكلية ومخت راقها مع قخصيص مساحات عرض  لمختلف الش ركات 

ها خ الل ه ذا الي وم وك ذا ع رض ل  رامج الت دتريب الت   قتيحه ا الت  قرغب ى  ع رض أنش طت

الكلي  ة للمهندس  ين ال  زتراعيين وأيض  ا الف  رص الت    يمك  ن أن قتيحه  ا الش  ركات لت  دتريب طل   ة 

 الكلية.

يمكن للكلية مساعدة وقشجيع الخريجين النابهين عل  تتراسة احتياجات المجتمع وخل ق أنش طة  -9

م ق  دتر تخ  ال ق  د يف  وق بكثي  ر م  ا يع  رض عل  يهم م  ن جه  ات خدمي  ة جدي  دة بالتع  اون ىيم  ا بي  نه

 التوظيف.

إنش  ا  نظ  ام لت  أمين س  المة منش  آت ومراى  ق الكلي  ة وص  يانة أجهزقه  ا وقكه  ين والتص  رف ى     -10

 التالف منها.
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 الفجوة بين الوضع الحالى واألهداف اإلستراتيجية لسياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 والمعالجة المطلوبة: أوال: تشخيص الوضع الحالى

يوجد حاجة إل  التواصل الفعال مع المجتمع وخاصة القطاع الزتراع   بالمحاىظ ة ومزي د م ن  ـ 1

التع   اون والتفاع   ل م   ع كاى   ة الع   املين والمهتم   ين بالقط   اع الزتراع     لرى   ع مس   توى ال   وع  

ى   ح ل المجتمع  بأهمية قطوير مماترسات األنشطة الزتراعية وقأكيد توتر ال ح وث الزتراعي ة 

مش   كالت اإلنت   اج والتص   نيع والتس   ويق الزتراع     بم   ا يحق   ق زي   اتة تخ   ل المن   تج وترىاهي   ة 

 المستهلك. 

مطل  وب مزي  د م  ن التع  اون والمش  اتركة ب  ين كليت    الزتراع  ة والط  ب ال يط  رى والتكام  ل ىيم  ا  ـ 2

بينهما ى  مجاالت التدتريس وال حوث واإلترشات واالستشاترات بهدف إحداث طفرة ى   اإلنت اج 

 لحيوان  والدواجن بالمحاىظة.ا

مطلوب مزيد من التواصل مع جهات التوظي ف للتع رف عل   احتياج اقهم ى   ظ ل المتغي رات  ـ 3

 الحاتثة ى  سوق العمل.

يمك  ن للكلي  ة القي  ام ب  دوتر ه  ام ى    عم  ل ب  رامج قوعي  ة ب  الطرق العلمي  ة واالقتص  اتية لت  دوير  ـ 4

ب منها مع قنظي ف ال يئ ة م ن الملوث ات وك ذا المخلفات بالمزترعة والمصنع وقحقيق تخل مناس

 العمل عل  ترىع مستوى الوع  المجتمع  بأهمية ترعاية ال يئة لصالح صحة وترىاهية اإلنسان.

 

 ثانيا: اآلليات الالزمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة:

قحويل مركز ال حوث الزتراعية بالكلية إل  محط ة بح وث وإترش ات واستش اترات زتراعي ة عل    ـ 1

احتياجات الكلية وأقسامها العلمية إلح داث التط وير  –ضمن التخطيط اإلستراقيج   -ن يحدت أ

المس  تمر ى    ال يئ  ة التحتي  ة باإلض  اىة إل    احتياج  ات الخط  ط التش  غيلية م  ن قموي  ل )ذاق    أو 

 خاترج (.

 عقد ندوات ومؤقمرات ووترش عمل بصفة توترية يتم ىيه ا تع وة الع املين والمهتم ين بالقط اع ـ 2

 الزتراع  ل حث ومناقشة مشاكل القطاع وس ل التعاون الممكنة لحلها.

عمل قواىل قوعية وإترشات ى  حالة حدوث أزمات أو مشكالت طاترئة ألى من مجاالت اإلنتاج  ـ 3

 الزتراع  لتشخيص الحالة وطرح التوصيات الالزمة والمشاتركة ى  العالج.

اتر المنتج ين يط  ق ىيه ا أح دث األس اليب العلمي ة إنشا  حقول إترشاتية بمزترعة الكلية ولدى ك  ـ 4

 والتكنولوجية عل  ضو  نتائج الدتراسات وال حوث العلمية الت  قمت محليا وإقليميا وتوليا.
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إحداث نوع من التعاون مع المجالس المحلية والتنفيذية بالمحاىظة بشأن ك ل م ا يخ ص القط اع  ـ 5

جامعة لشئون المجتمع وال يئ ة وبقي اتة أ.ت/ وكي ل الزتراع  ويتم ذلك برعاية أ.ت/ نائب ترئيس ال

 الكلية لشئون المجتمع وال يئة.

يل  زم االهتم  ام بال  دعوة لض  روترة قعم  يم قك  وين جمعي  ات منتج  ين لمختل  ف مج  االت االنت  اج   -6

والتسويق والتصنيع الزتراع  ققوم بالنيابة عن صغاتر المنتجين وبالتعاون مع الكلية ى  قط يق 

الحديث  ة ى    الزتراع  ة حي  ث أن    م  ن المس  تحيل قط ي  ق ه  ذه التكنولوجي  ات م  ع التكنولوجي  ات 

 الملكيات الشديدة التفتت بالمحاىظة.

عل  الكلية توتر هام ى  العمل عل  عوتة القرى لتكون منتج ة وجاذب ة ألبنائه ا وليس ت ط اترتة  -2

م ن خ الل  لهم وذلك بالتعاون مع مشروعات وزاترة التض امن االجتم اع  والجمعي ات األهلي ة

التوعية واإلترشات ل دعم وقش جيع إنش ا  وإتاترة المش روعات الزتراعي ة الص غيرة ذات الج دوى 

م  ع االس  تفاتة م  ن الق  روض الميس  رة للص  ندوق االجتم  اع  للتنمي  ة الت    يوىره  ا بن  ك التنمي  ة 

واإلئتم  ان الزتراع    لمش  روعات مث  ل إنش  ا  المناح  ل وقس  مين العج  ول والزتراع  ات المحمي  ة 

نش  ا  المش  اقل لن اق  ات الفاكه  ة والزين  ة واألش  جاتر الخش   ية والميكن  ة الزتراعي  ة والص  وب وإ

 وقدوير المخلفات وقنمية مختلف المنتجات ال يئية.

ققوم الكلية كل عام وخالل أعيات الربيع بعقد منتدى قوظيف الخريجين يتضمن عرض ألنشطة   -2

حات عرض  لمختلف الش ركات الكلية وزياترات لمزترعة الكلية ومخت راقها مع قخصيص مسا

الت  قرغب ى  ع رض أنش طتها خ الل ه ذا الي وم وك ذا ع رض ل  رامج الت دتريب الت   قتيحه ا 

الكلي  ة للمهندس  ين ال  زتراعيين وأيض  ا الف  رص الت    يمك  ن أن قتيحه  ا الش  ركات لت  دتريب طل   ة 

 الكلية.

جتمع وخل ق أنش طة يمكن للكلية مساعدة وقشجيع الخريجين النابهين عل  تتراسة احتياجات الم -9

خدمي  ة جدي  دة بالتع  اون ىيم  ا بي  نهم ق  دتر تخ  ال ق  د يف  وق بكثي  ر م  ا يع  رض عل  يهم م  ن جه  ات 

 التوظيف.

إنش  ا  نظ  ام لت  أمين س  المة منش  آت ومراى  ق الكلي  ة وص  يانة أجهزقه  ا وقكه  ين والتص  رف ى     -10

 التالف منها.
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 تجاوز الفجوة فى مجال الخدمات الطالبية

 

 ب وقرسيخ الروح النقدية والحواتر الديمقراط  بينهم.تعم أنشطة إقحات الطال -1

 تعم برامج الرعاية الصحية واألنشطة الرياضية والثقاىية والفنية للطالب. -2

قحسين العالقة التفاعلية بين الطالب وأعضا  هيئة التدتريس مع غرس قيم االنض اط السلوك   -3

 للطالب.

ال حثية لزياتة االحتكاك العلم  والتقن   إعدات برنامج لت اتل الطالب مع الجامعات والجهات -4

 والثقاى .

 قعقد الكلية كل عام منتدى قوظيف للخريجين. -5

 

 تشجيع الطالب المتفوقين:

حرصا من الكلية عل  إترسا  تروح المثابرة والتفوق بين أبنائها الطل ة، قم إعدات نظام  

 النحو التال :عل   بينهم لتشجيع الطالب عل  التفوق ويزك  تروح المناىسة ىيما

 إعفا  أوائل الطالب ى  كل ىرقة وشع   من المصروىات الدتراسية. -1

 إعالن أسما  أوائل الطالب ى  لوحة التفوق بالكلية مع قكريمهم يوم الخريجين. -2

إقاحة استخدام وحدة الحاسب اآلل  بدون نفقات لمدة عام تتراس  للطالب األول عل  كل ىرقة  -3

 وشع ة بالكلية.

 

 يجين:متابعة الخر

أن القفزات التكنولوجية الهائلة ى  مختلف نواح  الحياة قتطلب خريجين ذوى مواصفات  

قتميز بالقدترة عل  مواك ة التطوترات المتالحقة ى  احتياجات سوق العمل. لذلك قم إعدات نظام 

لمتابعة الخريجين يشتمل عل  قنظيم ملتق  للتواصل بين ترجال األعمال والمسئولين بجهات 

ظيف وخريج  الكلية مع قيام مكتب متابعة الخريجين بالكلية بدوتر المنسق للعالقة ما بين التو

 مؤسسات القطاع الزتراع  وترجال األعمال وخريج  الكلية.

 

 أهداف مكتب متابعة الخريجين:

ققديم المساعدة للخريجين بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الزتراع  وترجال األعمال لك   -1

 صة حقيقية للعمل.يحصل الخريج عل  ىر
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ققديم اإلترشاتات للخريجين إلق اع الطرق المثل  لتنمية قدتراقهم لتتناسب مع احتياجات سوق  -2

 العمل.

متابعة العاملين من خريج  الكلية بأماكن عملهم لرصد مدى الموائمة بين عملهم  -3

 وقخصصاقهم وحصر اإليجابيات والسل يات الناجمة عن ذلك.

 ف المتاحة وشروطها.اإلعالن توتريا عن الوظائ -4

إلعدات برامج قدتري ية بمركز التدتريب  التوظيف التنسيق مع األقسام العلمية بالكلية وجهات -5

 وقنمية المهاترات بالكلية مع متابعة مدى استفاتة واستيعاب الخريجين لما قم قدتري هم علي .

نح قدتري ية االستفاتة من العالقات بين الكلية ومؤسسات القطاع الزتراع  بهدف ققديم م -6

 ووظيفية لطالب الكلية وخريجيها.

 

 برنامج عمل مكتب متابعة الخريجين:

 المرحلة األولى: إنشاء قاعدة بيانات:

 قصميم الموقع اإللكترون  للمكتب عل  ش كة األنترنت. -1

 إعدات سجل متكامل ب يانات الخريجين. -2

 إعدات سجل متكامل ب يانات جهات التوظيف بالقطاع الزتراع . -3
 

 رحلة الثانية: التواصل مع الخريجين:الم

 االقصال ومراسلة الخريجين ى  كاىة األموتر المتعلقة بإلحاقهم بالوظائف. -1

عقد توترات قدتري ية لتنمية قدترات الخريجين سوا  ى  مجاالت قخصصهم أو ى  مجاالت  -2

 الحاسب اآلل  واللغات ... الخ.

 خريجين برجال األعمال.تعوة الخريجين لحضوتر الندوات والمؤقمرات وملتق  ال -3

 عرض نماذج مشرىة للتجاترب الناجحة لخريج  الكلية. -4

تعم إسهام الخريجين ومشاتركتهم ى  المشروعات الصغيرة من خالل االقصال بالجهات  -5

 المعنية.
 

 المرحلة الثالثة: خلق فرص عمل:

 االقصال المستمر بمختلف المؤسسات المعنية لإلطالع عل  احتياجات سوق العمل. -1

تابعة إعالنات التوظيف عل  كاىة وسائل اإلعالم المسموعة والمقرؤة والمرئية ونشرها عل  م -2

 موقع المكتب.
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 يل الخطةوتجاوز الفجوة فى المصادر المتاحة لتوفير تم

 

قطوير الهيكل التنظيم  إلتتراترة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية مع تعم وزياتة مشاتركة  -1

أنشطتها لتحقيق خدمات أىضل للمجتمع وال يئة مع قحقيق مواترت مالية األقسام العلمية ى  كاىة 

 مناس ة للكلية.

 قنشيط مشاتركة أعضا  هيئة التدتريس بالكلية ى  المشروعات ال حثية القومية والمنح التناىسية. -2

 التحفيز األتب  لت رعات المؤسسات وترجال األعمال ألنشطة الكلية. -3

ب وقنمية المهاترات بالكلية باالقفاق مع الجهات المستفيدة عقد توترات قدتري ية بمركز التدتري -4

 لتحمل قكاليف الدوترات مثل:

 توترات قدتري ية للمهندسين الزتراعيين قل   احتياجات مديريات الزتراعة. - أ

 توترات قدتري ية لمدترس  المداترس الزتراعية قل   احتياجات التعليم الزتراع . - ب

إلقامة مشروعات زتراعية صغيرة )مناحل توترات قدتري ية قخصصية للخريجين والطل ة  -ج

 قدوير مخلفات مزترعية ... الخ(. –زتراعات محمية  –قسمين عجول  –

قشجيع الشركات ومؤسسات القطاع الزتراع  لعرض إنتاجهم وأنشطتهم ى  مساحات عرض  -5

 قخصصها الكلية بمقابل خالل المؤقمرات واحتفاالت الكلية.

 

 اإلدارة(:تجاوز الفجوة فى القدرة المؤسسية )

إعاتة النظر ى  المعايير الت  يتم عل  أساسها إختياتر القياتات بحيث قكفل قول  هذه المناصب  -1

 العلمية واإلتاترية بعناصر قاتترة عل  العطا .

 قوصيف وظيف  يشمل قحديد تقيق لمسئوليات القياتات واألقسام العلمية واإلتاترية بالكلية. -2

األتا  بالكلية، قكون معلنة للجميع ك داية لمرحلة ىاصلة  لتقييم –عامة ونوعية  –وضع معايير  -3

ى  األتا  المرق ط بتحقيق األهداف، مع ق ن  وسائل غير نمطية ى  األتا  ومعدالق  بالجوتة 

 المطلوبة.

وط قا للولويات  –إق اع نظم إلتاترة المواترت قتيح إنجاز المطلوب بكفا ة مع االستفاتة القصوى  -4

 ية المتاحة.من المواترت المال –
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 تجاوز الفجوة فى الممارسات العادلة وتكافؤ الفرص:

 ق ن  اإلتاترة لسياسات قعل  قيم الحق والعدل وقكاىؤ الفرص. -1

 وضع نظم عاتلة للتوظيف قعتمد عل  ضوابط وسياسات قتسم بالشفاىية والمساواة. -2

 وضع نظام متكامل للشكاوى والتظلمات لكاىة الكواتتر. -3

 تت ع مساتر التحقيق ى  الشكاوى والرت عليها.قحديد جدول زمن  ل -4

 قفعيل مكتب قلق  شكاوى الطالب. -5

 

 تجاوز الفجوة فى التقييم الداخلى المستمر:

استكمال وقنفيذ نظام متكامل للمراجعة الداخلية لمراق ة وققييم كفا ة األتا  لجميع األنشطة  -1

ة مع قحديد آليات القياس وأساليب اإلتاترية والتعليمية وال حثية وخدمة المجتمع وقنمية ال يئ

 قصحيح االنحراىات.

 التنسيق الدائم بين أنظمة المراجعة الداخلية بالكلية. -2

وضع آلية للمراجعة والتحديث المستمر لسياسة التقييم الداخل  لجميع أنشطة الكلية ق عا  -3

 للمستجدات.
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 تقييم االحتياجات والمخاطر

 

 –ميع مؤسسات التعليم العال  بجمهوترية مصر العربية مثل ج –كلية الزتراعة بجامعة بنها 

 –غال ا  –لم قكرس منهج التخطيط اإلستراقيج  إسلوبا للعمل بها . وبالتال  إعتمدت نظم اإلتاترة 

عل  ق ن  سياسات ترت الفعل أكثر من الم اتترة والتخطيط اإلستراقيج  طويل المدى كأتاة أساسية 

 لإلتاترة بها.

وضع الحال  للكلية ومن قحليل وتتراسة نقاط القوة ومواطن الضعف ومن خالل قوصيف ال

( ىإن    SWOT Analysisة ) تاحة والتهديدات بال يئة الخاترجيبال يئة الداخلية وأيضا الفرص الم

من المنطق  ضروترة قوىير إحتياجات ملحة لتحقيق الخطة اإلستراقيجية الت  نحن بصدت وضع 

 يذها وأيضا قحليل وققييم المخاطر.لتنف  Action planخطة العمل 

 أوال : تقييم اإلحتياجــات:

 إحتياجات تتطلب قرارات وسياسات داخلية: -أ

وضع السياسات القاتترة عل  تربط ال حث العلم  للكلية بإحتياجات المجتمع مع إق اع  -1

 أولوياق  ووضع برنامج للمتابعة الدوترية لتقييم ىاعلية هذه السياسات ى  قطوير ال حث

 العلم  للكلية .

لتقييم األتا  بالكلية ، قكون معلنة للجميع ك داية لمرحلة  –عامة ونوعية  –وضع معايير  -2

ىاصلة ى  األتا  المرق ط بتحقيق األهداف ، مع ق ن  وسائل غير نمطية ى  األتا  

 ومعدالق  وبالجوتة المطلوبة . 

ضها وزياتة ىاعليتها حت  قدعيم الوحدات ذات الطابع الخاص إلزالة أى عوائق قعتر -3

قستطيع القيام بدوترها عل  أكمل وج  مع النظر ى  قوسع أنشطتها لتل   اإلحتياجات 

الملحة والمستجدة لسياسات التعليم وال حث العلم  وخدمة المجتمع وقنمية ال يئة وذلك عن 

 –نتاجها إ –مراجعة ميزانياقها  –ققييم أتائها  –طريق مراجعة اللوائح المنظمة لعملها 

 وقحقيق اهداىها. –ىاعلية اإلتاترة التنفيذية لها  –قشكيل مجلس إتاترقها 

إنشا  وحدات ومراكز بحثية بالمجاالت المتميزة بالكلية قكون نواة للتحسين والتميز  -4

 ونماذج قابلة للتكراتر بالمجاالت األخرى.

لفة وقرا ة إحتياجاقهم التخطيط إلمكانية اإلعتمات عل  ققييم الطل ة ألنشطة الكلية المخت -5

 المستق لية كأحد وسائل التقويم المت ع بالكلية.
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التطوتر السريع ى  حجم ونوعية المعرىة  ق ن  برامج ومناهج جديدة قتعامل مع  -6

 ومستجدات التكنولوجيا وإستيعابها وقطويعها لتل ية مايستجد من إحتياجات لسوق العمل.

الزتراعة والطب ال يطرى بمشتهر ليص ح ملتق   إنشا  ناتى ألعضا  هيئة التدتريس بكليت  -2

 ثقاى  وإجتماع  ألعضا  هيئة التدتريس وقطاع األعمال والمستفيدين من أنشطة الكليتين.

 

 -إحتياجات تتطلب توفير دعم مالى لتحقيقها: -ب

قزويد مكت ة الكلية بقواعد بيانات مكتملة واإلشتراك بالدوتريات العلمية ى  المجاالت  -1

 إلكترونيا مع قزويد المكت ة ب رامج حاسب آل  متخصصة لتطوير توتر المكت ة.الزتراعية 

نشر ثقاىة التكنولوجيا بين العاملين بالكلية بتدتري هم عل  إستخدامها وقزويدهم بالحاس ات،  -2

 وإعتمات وسيلة ال ريد اإللكترون  كأحد الوسائل المعتمدة للتعامل.

المخت رات ال حثية ومزترعة الكلية ووترش الهندسة قوىير التمويل الالزم لتطوير المعامل و -3

الزتراعية لمدها باألجهزة والمعدات الحديثة الت  قكفل قيامها بخدماقها التعليمية وال حثية 

 وأعمال اإلصالح والصيانة الدوترية بالجوتة المطلوبة.

 –ة قوىير التمويل الالزم ووضع اآلليات والسياسات الت  قكفل قوىير ىرصة قدتريب واحد -4

لمدت من ثالثة إل  ستة أشهر  –بالمعاهد المتميزة والمتخصصة بالخاترج  –عل  األقل 

 لجميع مدترس  الكلية من الحاصلين عل  الدكتوتراة من الداخل.

قوىير اإلعتماتات الالزمة لتغطية ق اتل بين أعضا  هيئة التدتريس بالكلية ونظرائهم  -5

 بالجامعات األجن ية.

اتتر اإلتاترية بالكلية لتقريب صوترة جامعة المستق ل ألذهان شاغل  قوىير منح لتدتريب الكو -6

 المناصب القياتية.

قوىير اإلعتماتات المالية المخصصة لتدتريب العمالة الفنية بالمخت رات ووترش الصيانة  -2

 لتحويلهم إل  حرىيين ى  مجاالت قخصصهم.

ة للطالب بما يتيح لهم زياتة المخصصات المالية لألنشطة الثقاىية والرياضية واإلجتماعي -2

 المناىسة مع باق  طالب الجامعات إقليميا وقوميا.

جميع اإلحتياجات المذكوترة عالي  سيتم قنفيذها خالل خمس سنوات وط قا لألولويات الت  

ستحدت ى  خطة العمل للخطة اإلستراقيجية للكلية وذلك ق عا لنظم إتاترة المواترت بكفا ة قتيح كل 

 مع اإلستفاتة القصوى من المواترت المالية المتاحة.ماهو مطلوب إنجازه 
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 -إحتياجات تتطلب تعديل أو إصدار قوانين جديدة : -ج

يجب أن يتيح قانون قنظيم الجامعات قميزا ماليا ألعضا  هيئة التدتريس الذين يمنحون  -1

 كلياقهم كل الوقت.

ترؤسا   –دير عام الكلية إعاتة النظر ى  المعايير الت  يتم عل  أساسها إختياتر القياتات ) م -2

وكال  وعميد الكلية ( بحيث قكفل قول  هذه المناصب الفنية واإلتاترية  –األقسام العلمية 

بعناصر قاتترة عل  العطا  ويتم إختياترها عل  ضو  سيرقها الذاقية وقاعدة المعلومات مع 

فهوم المفاضلة بين النظرا  آخذين ى  الحس ان إست يان اآلترا  كأتاة ألترسا  الم

  الديموقراط  بكليات الجامعة.

 بما يتيح تيموقراطية اإلختياتر.   Credit hoursقط يق نظام الساعات المعتمدة  -3

إنشا  وظيفة مساعد باحث بما يتيح مجاال أىضل لتقييم وإختياتر األىضل للتعيين ى  وظائف  -4

 أعضا  هيئة التدتريس ومعاونيهم.

 

 ثانيا : تقييم المخاطر:

الزمة لوضع الخطة اإلستراقيجية للكلية إجرا  قحليل للمخاطر المحتملة من العناصر ال

 -وه  قتمثل ىيما يل  :

جموت بعض اللوائح والقوانين الت  قحكم التعليم العال  وقواعد قنسيق الق ول لإللتحاق  -1

 بالكليات.

 مقاومة ىكرة قيام الطالب بتقييم كفا ة العملية التعليمية . -2

 م اتى  القياس الدوترى والمستمر للجوتة وكفا ة األتا  واإلنجاز.مقاومة ال عض ألترسا   -3

 عدم قوىر الدعم المال  الكاى  لتنفيذ الخطة اإلستراقيجية . -4

 

 سبل التعامل مع المخاطر المحتملة: 

قمت حواترات ومناقشات لفريق مشروع التخطيط اإلستراقيج  مع الساتة الحضوتر ى  

 مت بكل قسم علم  عل  حدة.وترشة العمل وحلقات النقاش الت  ق

ويمكن إيجاز وسائل التعامل مع المخاطر المحتملة الت  يمكن أن قعوق قنفيذ الخطة 

 -اإلستراقيجة للكلية ىيما يل :

 نشر ثقاىة الجوتة وخلق مناخ التفكير اإلستراقيج  بين الكواتتر األكاتيمية واإلتاترية بالكلية. -1
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ظومة مجتمع الكلية وأوساط أصحاب المصلحة نشر وقأكيد ترؤية وترسالة الكلية لدى من -2

Stake holders  . 

 قشجيع إنضمام الطالب إل  تائرة صنع القراترات الت  قخصهم. -3

 اإلعدات الجيد للقياتات بالكلية وترجال الصف الثان  من أكاتيميين وإتاتريين لتجديد الدما . -4

 

 استرتيجية إدارة المخاطر:

 قائمة المخاطر الرئيسية

احتمالية  روصف الخط م

 الحدوث

1-5 

مدى 

 التأثير

1-5 

قيمة 

 الخطر*

 العالقة مع األهداف

1-3 

 جميع األهداف 02 2 2 محدودية الموارد المالية 1

 1 02 2 3 التصرفات غير المسئولة 0

 1 02 2 3 تعطل األجهزة واألنظمة 3

 1 12 3 2 أمن المعلومات وتسربها 3

 3، 1 10 3 3 تسرب الكفاءات 2

ص عدد وكفاءات الصف نق 5

 الثانى

0 3 8 1 ،3 

التدخالت والقرارات  4

 الخارجية

 جميع األهداف 8 3 0

عدم مالءمة األبنية  8

 للمستجدات

3 0 8 1،3 

الحرائق والفياضانات ..  4

 الكوارث

1 2 2 3 

 * مالحظة:

 مدى التأثير× قيمة الخطر = احتمالية الحدوث   
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 طة االستراتيجيةالمصادر المتاحة لتمويل الخ

  

 -يتم قنشيط وتعم األنشطة التالية لتوىير مصاتترا ضاىية لتمويل الخطة االستراقيجية :

قطوير الهيك ل التنظيم   إلتاترة الوح دات ذات الط ابع الخ اص بالكلي ة م ع تع م وزي اتة ىعالي ة  -1

م ع  مشاتركة أعضا  هيئة التدتريس ى   كاى ة أنش طتها لتحقي ق خ دمات أىض ل للمجتم ع وال يئ ة

 قحقيق مواترت مالية مناس ة للكلية .

قنشيط مشاتركة أعضا  هيئة التدتريس بالكلية ى  المشروعات ال حثية الت  قعالج مشاكل قومية  -2

 وى  المنح التناىسية .

إنشا  مركز للتدتريب وقنمية المهاترات بالكلية مع قحفيز األقسام العلمية للتق دم ب  رامج قدتري ي ة  -3

 المجال الزتراع  وقل   احتياجات سوق العمل مثل :قنم  مهاترات العاملين ب

 توترات قدتري ية باالقفاق مع مديريات الزتراعة للمهندسين الزتراعيين . - أ

 .توترات قدتري ية باالقفاق مع مديريات التعليم الزتراع  لمدترس  المداترس الزتراعية - ب

مناحل  توترات قدتري ية قخصصية للخريجين والطل ة إلقامة مشروعات زتراعية صغيرة ) - ج

الزتراع ات  –قدوير مخلفات مز ترعية  –مشاقل وصوب إكثاتر بستانية  –قسمين عجول  –

 اإلكثاتر بتكنولوجيا زتراعة األنسجة ........ الخ ( –إنتاج عيش الغراب  –المحمية 

 ويتم االقفاق مع الجهات المستفيدة لتحمل قكاليف الدوترات التدتري ية .  

 عمال والمؤسسات ألنشطة الكلية وخدماقها الطالبية .التحفيز االتب  لت رعات ترجال األ -4

قشجيع الشركات ومؤسسات القطاع الزتراع  لعرض إنتاجهم وأنشطتهم ى   مس احات ع رض  -5

 خالل المؤقمرات واحتفاالت الكلية . –قخصصها الكلية  بمقابل 

 

  :آليات تنفيذ أنشطة مصادر التمويل

بالكلية ل حث مصاتتر زياتة التمويل من األنماط غير  عقد اجتماع للقياتات األكاتيمية واالتاترية -1

المشروعات ال حثية الممولة من  –التدتريب لتنمية المهاترات  –التقليدية )ال رامج المميزة 

 ق رعات المؤسسات وترجال األعمال ... الخ( –الجهات المانحة 

 .تعم االقصال مع المصاتتر المتاحة للتمويل غير الحكوم  بالقطاع الزتراع   -2

بحث وسائل قحفيز الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لتنمية مواترتها وقذليل ما يواجهها من  -3

 عق ات .
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 مؤشرات النجاح:

 وجوت ققرير بمصاتتر التمويل التقليدية الت  قم استحداثها . -1

 اعتمات ال رنامج التمويلي المقترح من مجلس الكلية . -2

 الصعوبات والتحديات للخطة االستراتيجية:

 عف الحاىز للتطوير ومقاومة ال عض للتغيير.ض -1

 ضعف مشاتركة المجتمع الزتراع  ى  تعم أنشطة الكلية. -2

 عدم قوىر الدعم المال  الكاى  لتنفيذ الخطة االستراقيجية. -3

 األنشطة المطلوبة :

 قغيير ثقاىة ضعف الحاىز للتطوير ومقاومة ال عض للتغيير. -1

 .ية لخدمة المجتمع وقنمية ال يئةتركة ىىدعم الكلقشجيع وقحفيز المجتمع الزتراع  عل  المشا -2

 .التقليدية وغير التقليدية للكليةقنمية مصاتتر التمويل  -3

 آليات تنفيذ األنشطة:

 نشر ثقاىة الجوتة وخلق مناخ التفكير االستراقيجي بين الكواتتر األكاتيمية واالتاترية بالكلية. -1

ى منظومة مجتمع الكلية وأوساط أصحاب نشر ترؤية وترسالة الكلية وأهداىها االستراقيجية لد -2

 المصلحة 

 استطالع مختلف اآلترا  بشأن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات  -3

 مؤشرات النجاح:

 ققاترير موثقة بتحسين األتا  وقحقيق إنجازات . -1

 ققاترير موثقة بزياتة مشاتركة وتعم ترجال األعمال ومؤسسات القطاع الزتراع  ألنشطة الكلية  -2

 لتمويل التقليدية وغير التقليدية للكلية .نمو مصاتتر ا -3
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 الخطة التنفيذية لتطبيق اإلستراتيجية وتطوير الكلية

 

األهداف اإلستراقيجية للكلية يلزم لتحقيقها ق ن   مجموع ة م ن األه داف التكتيكي ة وال  رامج  

قحقي ق التشغيلية الت  قن ثق من كل ه دف إس تراقيج  بحي ث يك ون م ن الممك ن قي اس م دى إنج از و

 المستهدف من كل منها.

 الهدف اإلستراتيجى األول:

خريج ون ل  ديهم الق دترات العلمي  ة والمه اترات الت    ق ؤهلهم للمناىس  ة بس وق العم  ل وق  اتترين  

 عل  اإلسهام ى  قطوير القطاع الزتراع  بجمهوترية مصر العربية.

 األهداف التكتيكية:

ع  ايير األكاتيمي  ة القياس  ية المرجعي  ة قط  وير ال   رامج والمق  رترات الدتراس  ية لتت  وا م م  ع الم -1

 ل رامج التعليم الزتراع  وقرق ط بحاجات المجتمع وسوق العمل.

 قطوير أساليب وأتوات التعليم والتعلم والتدتري ات العملية والحقلية. -2

 قنمية الوع  الفكرى والثقاى  والحضاترى للطالب. -3

التكام  ل لتحقي  ق التف  وق قط  وير الس  لوك الف  رتى والجم  اع  ليعتم  د عل    ق  يم التمي  ز م  ع  -4

 والتكاىل.

 تعم الرعاية الصحية واالجتماعية والثقاىية للطالب. -5

 البرامج التشغيلية:

مراجع  ة واس  تكمال إع  دات ال   رامج والمق  رترات بم  ا يتف  ق م  ع المع  ايير األكاتيمي  ة القياس  ية  -1

 المرجعية ل رامج التعليم الزتراع .

مية يأخذ ى  اإلعت اتر كل من إحتياج ات س وق إعدات قواعد لتوزيع الطالب عل  األقسام العل -2

 العمل وترغ ات وإمكانيات الطالب.

بم ا يت يح  –بمزترعة الكلي ة  –قوىير اإلمكانيات والتسهيالت التعليمية والمعملية والمزترعية  -3

قط يق تتراسات ومشروعات قعالج مشاكل وقضايا المجتمع المحيط وقؤتى توترها التعليم  

 التط يق  لطل ة الكلية.

 قضمين ال رامج الدتراسية حلقات نقاش مع قطوير أساليب التعليم والتعلم. -4

 تتراسة قرشيد وققويم الكتاب الجامع . -5

 تتراسة قط يق نظام الساعات المعتمدة. -6
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 إعدات برنامج للتعلم اإلليكترون  يأخذ ى  االعت اتر السمات المميز للعلوم الزتراعية. -2

ل   ب عل     التفكي   ر ومهاترق     ى     اس   تخدام قط   وير االمتحان   ات لتك   ون مقي   اس لق   دترة الطا -2

 المعلومات والتقنيات الت  تترسها أو قام بتجميعها.

تتراسة قرشيد وقحسين العالقة التفاعلية بين الطالب وأعضا  هيئة التدتريس م ع غ رس ق يم  -9

 االنض اط السلوك  للطالب.

 تعم أنشطة إقحات الطالب وقرسيخ الروح النقدية والحواتر الديمقراط  بينهم. -10

 قدعيم برامج النشاط الرياض  والثقاى  والفن  للطالب. -11

 إعدات برامج للتدتريب الصيف  للطالب ى  مواقع عمل مناس ة لتخصصاقهم. -12

إع  دات برن  امج لت   اتل الط  الب م  ع الجامع  ات والجه  ات ال حثي  ة لزي  اتة اإلحتك  اك العلم     -13

 والتقن .

 متطل ات سوق العمل.التواصل الدائم مع جهات التوظيف لتوىير خريج يتواىق مع  -14

 

 الهدف اإلستراتيجى الثانى:

اإلعدات العلم  والفكرى والشخص  المتكامل لعضو هيئة التدتريس وال احث الم تكر الم دع  

 وىقا للمواصفات والمرجعيات العالمية.

 األهداف التكتيكية:

لقاع دة االختياتر الموضوع  والعاتل لمن يؤهل ليكون باحثا أو عضوا بهيئ ة الت دتريس م ن ا -1

 العريضة لخريج  كليات الزتراعة.

التنمية المستدامة لقدترات ومهاترات عضو هيئة التدتريس والهيئة المعاونة مهني ا وعلمي ا م ع  -2

 قطوير قدتراق  اإلتاترية.

 قنمية الوع  الفكرى  والثقاى  والحضاترى لعضو التدتريس. -3

لتمي  ز والتكام  ل قرش  يد الس  لوك الف  رتى والنش  اط الجم  اع  ض  من ىري  ق معتم  دا عل    ق  يم ا -4

 لتحقيق التطوتر والتفوق.

 البرامج التشغيلية: 

إعدات قواعد ومعايير موضوعية الختياتر أعضا  هيئة الت دتريس ومع اونيهم وك ذلك لش غلهم  -1

 للمناصب القياتية.
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إنشا  وظيفة مساعد باحث بما يتيح مجاال أىضل لتقييم واختياتر أىضل العناصر للتعي ين ى    -2

 دتريس ومعاونيهم.وظائف أعضا  هيئة الت

إعدات قاعدة بيانات لتحديد مجاالت التخصص ألعضا  هيئة التدتريس لتحديد ىاعلية وكف ا ة  -3

 القدترات المتميزة ى  كل مجال.

 التنمية المستمرة لقدترات ومهاترات أعضا  هيئة التدتريس والقياتات. -4

 تعم نظم معلومات وقوثيق مكت ة الكلية. -5

 

 الهدف اإلستراتيجى الثالث:

يف خطط ال حث العلم  لإلس هام ى   التنمي ة الش املة للقط اع الزتراع   وح ل مش كالق  قوظ 

 واإلترققا  بال يئة.

 األهداف التكنيكية:

 قوجي  ال حوث لمواجهة وحل مشكالت القطاع الزتراع  األساسية وط قا لأللوليات القومية. -1

وقف إس تنزاف الم واترت ق ن  التفكير العلم  الخالق مع ن ذ الموتروثات السل ية والعمل عل   -2

 ال يئية أو قلويثها.

تع  م قواص  ل األقس  ام العلمي  ة ال  دائم م  ع الع  املين والمهني  ين وقي  اتات القط  اع الزتراع     -3

بحي  ث يت  واىر لألقس  ام العلمي  ة أوال ب  أول  –ك  ل ى    مج  ال قخصص     –بالمحاىظ  ة واإلقل  يم 

ذلك بالتعاون مع أ.ت/ قصوترا واضحا عن المشكالت الت  يعان  منها القطاع الزتراع  ويتم 

 وكيل الكلية لشئون المجتمع وال يئة.

 قحويل مزترعة الكلية إل  محطة بحوث وإترشات واستشاترات زتراعية  -4

Agricultural Research and Extension Station 

إنشا  مراك ز قمي ز بحثي ة قش اترك ى   إيج ات الحل ول المالئم ة لحاج ات المجتم ع ومتطل  ات  -5

 المحاىظة عل  ال يئة.

 البرامج التشغيلية:

إع  دات برن  امج لحص  ر مش  كالت القط  اع الزتراع    بالمحاىظ  ة واألقل  يم ووض  ع أولوي  ات  -1

 المواجهة وإعدات خطط بحثية قط يقية للمساهمة ى  حلها.

قحويل مزترعة الكلية إل   محط ة بح وث وإترش ات واستش اترات زتراعي ة وه ذا يتطل ب إع دات  -2

ع قحدي د إحتياج ات الخط ط التطويري ة والتش غيلية برنامج لتطوير ال نية التحتية للمزترع ة م 

 من قمويل )ذاق  وإضاى (.
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إعدات الخطة ال حثية للكلية وموضوعها الرئيس  "تتراسات عن جدوى استخدام طرق الرى  -3

 الحديثة بأتراض  الواتى والدلتا لتوىير مياه لرى مساحات إضاىية من األتراض  الجديدة.

لتخ ريج خ  را   Master of Agriculture (MA)تتراس ة إنش ا  تترج ة ماجس تير مهني ة  -4

زتراعيين ى  مجاالت قخصص قؤهلهم لقياتة العمل ى   الش ركات أو الهيئ ات الت   يعمل ون 

 .Master of Science (MSc)بها هذا إل  جانب تترجة الماجستير العلمية 

 عق د إقفاقي ات قع اون م  ع الش ركات الزتراعي ة وذل ك للمس  اهمة ى   ح ل المش كالت وقط  وير -5

األتا  مع االستفاتة من خ رات هذه الشركات ى  التدتريب الص يف  للط الب وللتع رف عل   

 احتياجات سوق العمل.

إنشا  مركز للتدتريب وقنمية المهاترات بالكلية لعق د توترات قدتري ي ة متخصص ة ى   مختل ف  -6

 التخصصات الت  يحتاجها سوق العمل.

نتجين يط ق ىيها أحدث األساليب العلمية إنشا  حقول إترشاتية بمزترعة الكلية ولدى ك اتر الم -2

 والتكنولوجية عل  ضو  نتائج الدتراسات وال حوث العلمية الت  قمت محليا وإقليميا وتوتريا.

الغ ذا  م ع  –اله وا   –المي اه  –إنشا  وحدة لمعاجة نلوث ال يئة بمحاوترها المختلفة، الترب ة  -2

 وضع برنامج لتدوير المخلفات المزترعية.

خريج   الكلي ة إلنش ا  وإتاترة المش روعات الزتراعي ة الص غيرة ذات الج دوى تعم وقشجيع  -9

وذلك بالتعاون مع مشروعات وزاترة التضامن اإلجتماع  والجمعيات األهلية م ع االس تفاتة 

من القروض الميسرة للصندوق اإلجتماع  للتنمية لمشروعات مثل إنشا  المناحل وقس مين 

لمشاقل والصوب والميكنة الزتراعية وقدوير المخلفات العجول والزتراعات المحمية وإنشا  ا

 وقنمية مختلف المنتجات ال يئية.

برنامج مساعدة وقشجيع الخريجين النابهين عل   تتراس ات إحتياج ات المجتم ع الس تحداث  -10

أنشطة خدمي ة جدي دة بالتع اون ىيم ا بي نهم ق دتر تخ ال ق د يف وق بكثي ر م ا يع رض عل يهم م ن 

 جهات التوظيف.

ية كل عام خالل أعيات الربيع، منتدى قوظيف الخريجين يتضمن ع رض ألنش طة قعقد الكل -11

الكلية وزياترات للمزترع ة والمخت  رات م ع قخص يص مس احات ع رض لمختل ف الش ركات 

الت    قرغ  ب ى    ع  رض أنش  طتها ومنتجاقه  ا خ  الل ه  ذا الي  وم. كم  ا قع  رض الكلي  ة ب  رامج 

لف رص الت   يمك ن أن قتيحه ا الش ركات التدتريب الت  قتيحها للمهندسين الزتراعيين وأيضا ا

 للتدتريب الصيف  لطل ة الكلية.
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 الهدف اإلستراتيجى الرابع:

 قنمية القدترات الماتية وال نية األساسية للكلية. 

 األهداف التكتيكية:

 التخطيط الجيد لإلستثماتر األمثل للقدترات واإلمكانيات الماتية وال نية األساسية المتاحة. -1

سع واإلنشا ات الجديدة لتتمش  مع االحتياجات الفعلية المستق لية ومعالجة قحديد برامج التو -2

 نواح  القصوتر ى  الم ان  الحالية.

 قطوير وتعم وصيانة ال نية األساسية ومختلف مراىق الكلية. -3

 البرامج التشغيلية:

 الدولية.إصالح واستكمال ال نية التحتية لإلقصاالت بالكلية مع تربطها بش كة الجامعة والش كة  -1

 استكمال إحتياجات الكلية من أجهزة حاس ات وملحقاقها. -2

 إنشا  م ن  قسم الهندسة الزتراعية. -3

 استكمال الم ان  قحت اإلنشا  وقجهيزها وقأثيثها. -4

 إعاتة قأهيل الم ان  القديمة بعد إصالحها وقرميمها. -5

 قطوير وقدعيم الخدمات والمراىق الصحية بالكلية. -6

 خامس:الهدف اإلستراتيجى ال

إتاترة ىاعلية مع قنقية وقرشيد وقطوير مناخ العمل واإللتزام بالجوتة إسترش اتا بالموص فات  

 والمرجعيات العالمية.

 األهداف التكتيكية:

قطوير الهيكل التنظيم  والوظيف  للكلية مع ق ن  سياسات قعل   ق يم الح ق والع دل والتمي ز  -1

 ى  األتا .

 ضوابط وسياسات قتسم بالشفاىية والمساواة.وضع نظم عاتلة للتوظيف قعتمد عل   -2

قنمية الق دترات المهني ة ألتا  أعض ا  الجه از اإلتاترى بجمي ع مس توياق  وقفعي ل اإلقص االت  -3

 التنظيمية بين القياتات والعاملين بالكلية.

 ق ن  نماذج وموضوعية لتقييم العاملين قعتمد عل  األتا  المهن  والسلوك التنظيم . -4

وقط وير ققني ات التخط يط والمتابع ة والتح ديث المس تمر لقواع د ال يان ات  ميكنة نظ م العم ل -5

 لدعم اقخاذ القراترات.

 قطوير نظم المراجعة والمحاس ة لتحسين أتا  المواترت ال شرية. -6
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 البرامج التشغيلية:

 إعدات نظام معلومات متكامل للكلية مع التحديث المستمر لقواعد ال يانات. -1

 المحاس ية مع إعدات نظام متابعة وترقابة مميكنة.قطوير اللوائح المالية و -2

ب  رامج قدتري ي  ة لتنمي  ة المه  اترات الوظيفي  ة للك  واتتر والقي  اتات اإلتاتري  ة باس  تخدام التقني  ات  -3

 الحديثة.

قطوير الهيكل التنظيم  إلتاترة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية مع تع م وزي اتة ىعالي ة  -4

طتها لتحقق خدمات أىض ل للمجتم ع وال يئ ة م ع قحقي ق مشاتركة األقسام العلمية ى  كاىة أنش

 مواترت مالية مناس ة للكلية.

 قطوير التفاعل بين أعضا  هيئة التدتريس ومختلف الهياكل اإلتاترية بالكلية. -5

 إعدات برنامج للصيانة الدوترية والوقائية للمعامل ومعداقها والوترش ومراىق المزترعة. -6

 

 الهدف اإلستراتيجى السادس:

ة التقدم والتطوتر العالم  ى  المعاترف العلمية والتقنيات الزتراعية م ع قعظ يم قوظي ف مواك  

 قط يقاقها ى  قنمية قدترات المجتمع الزتراع  ومؤسساق .

 األهداف التكتيكية:

قطوير عالقات الكلية الخاترجية بهدف عقد اقفاقيات قعاون بحث  وق  اتل األس اقذة م ع المراك ز  -1

 ت والزتراعة وقطوير مشروعات بحثية مشتركة.والمؤسسات ال حثية وكليا

التنمية المستدامة الس هامات الكلي ة ى   المج ال العلم   وال حث   والتقن   وى   مج ال الخ دمات  -2

 المجتمعية.

 قأهيل الكلية للتقدم لإلعتمات من ق ل الهيئة القومية لضمان جوتة التعليم واالعتمات. -3

 البرامج التشغيلية:

تريس عل    قش  كيل ى  رق بحثي  ة متكامل  ة والتق  دم للمش  اتركة ى    قش  جيع أعض  ا  هيئ  ة الت  د -1

 المشروعات ال حثية القومية.

 قشجيع نشر بحوث الكلية ى  الدوترات العلمية الدولية المتميزة. -2

إعدات نشرة توترية قضم إسهامات وإبداعات أعض ا  هيئ ة الت دتريس ووض عها عل   الموق ع  -3

 اإللكترون  لوحدة الجوتة بالكلية.
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إقص  ال م  ع الهيئ  ات الزتراعي  ة الدولي  ة ل  دعم مج  االت التنمي  ة المحلي  ة وح  ل ى  تح قن  وات  -4

 المشكالت وقطوير األتا .

إعدات برنامج لدعوة العلما  الزتراعيين المصريين بالخاترج إللق ا  المحاض رات واإلش تراك  -5

 ى  إجرا  بحوث مع األقسام العلمية المختلفة.

قمرات الدولي  ة المحكم  ة إل    جان  ب قط  وير برن  امج لحض  وتر أعض  ا  هيئ  ة الت  دتريس للم  ؤ -6

 المحل  منها.

 عتماتها عل  المستوى الدول .لمجلة العلمية للكلية بما يسمح باتعم ا -2

 

 



 61 

استخدام نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية في تحديد االستراتيجيات البديلة للكلية *   
عناصر البيئة الخارجيةإن التفاعل بين عناصر البيئة الداخلية ) القوة والضعف ( مع   

 ) الفرص والتهديدات ( يمكن أن ينتج أربعة مجموعات من البدائل االستراتيجية الممكن تحقيقها .
 

 

 

 عوامل ال يئة الداخلية / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل ال يئة الخاترجية 

 (Sمجاالت القوة )

موق     ع الكلي     ة وس     ط منطق      ة  -1

 إنتاج زتراع  كثيف ومتنوع 

ض الكلي        ة يت        وىر عل          أتر -2

 ىدان. 150محطة بحوث وانتاج 

ـ يت  وىر اعض  ا  هيئ  ة الت  دتريس  3

متمي             زون ى               مختل             ف 

 التخصصات 

ـ اتاترة الكلي  ة ج  اتة ى    قط  وير  4

 الكلية .

ـ بالكلي      ة ش      ع ة لتخ      ريج  5

 مدترس  التعليم الزتراع .

ـ ق   نظم الكلي   ة توترات قدتري ي   ة  6

لتنمي          ة ق          دترات المهندس          ين 

 الزتراعيين 

ة مجل     ة علمي     ة قص     دتر الكلي      -2

 ذات سمعة طي ة 

يت      وىر ض      من ح      رم الكلي      ة  -2

مدين    ة جامعي     ة ومجم     ع مالع     ب 

 لمختلف األنشطة الطالبية 

 

 (Wمجاالت الضعف )

الحاص       لون عل         الثانوي       ة  -1

العام      ة ل      م ي      أهلوا إلعم      ال 

الفك   ر والتحلي   ل وال ح   ث ع   ن 

 المعلومة 

ع    دم كفاي    ة ب    رامج الت    دتريب  -2

العمل           للط         الب ل         نقص 

 ألتوات التجهيزات وا

نق   ص االقص   االت األىقي   ة م   ع  -3

 الكليات المناظرة 

الحاج      ة إل        نظ      م إتاتري      ة  -4

 متطوترة 

الحاج     ة ال       قط     وير مرك     ز  -5

 ال حوث الزتراعية بالكلية 

ع      دم ق       وىر خط      ط بحثي       ة  -6

لمش       اكل حقيقي       ة وض       عف 

 التمويل 

المقاوم        ة لفك        ر التخط        يط  -2

اإلس     تراقيج  وثقاى     ة الج     وتة 

 والتطوير 

ض     عف ثقاى     ة العم     ل ض     من  -2

 ىريق 

 (Oالفرص المتاحة لل يئة الخاترجية )

 مجتمع زتراع  مكثف ومتنوع  -1

يت   وىر قكام   ل ب   ين قخصص   ات كليت     الزتراع   ة والط   ب  -2

 ال يطرى 

مت   اح إع   دات تتراس   ات ميداني   ة وقق   ديم إستش   اترات لتنمي   ة  -3

 القطاع الزتراع  

الدتراس   ات العلي   ا وبح   وث الكلي   ة يمك   ن أن قع   الج مش   اكل  -4

 تاج والتصنيع والتسويق الزتراع  بالمحاىظة االن

 موقع الكلية يتيح التدتريب المهن  وقنمية المهاترات  -5

مجل   ة الكلي   ة قنش   ر بح   وث م   ن مختل   ف المراك   ز ال حثي   ة  -6

 وكليات الزتراعة 

 

 إستراقيجية نمو وقطوير وقوسع

 

حس    ن قوظي    ف نق    اط الق    وة م     ع 

قعظ      يم االس      تفاتة م      ن الف      رص 

 . المتاحة

 

 ويرإستراقيجية قط

 

 

قعظ      يم االس      تفاتة م      ن الف      رص 

المتاح   ة م   ع التغل   ب عل     أو ققلي   ل 

 أثر نقاط الضعف

 (Tالتهديدات )

ع     زوف المتفوق     ون ع     ن اإللتح     اق بكلي     ات الزتراع     ة  -1

 بس ب ال طالة بين خريجيها 

 الحاجة إل  قطوير التعليم ق ل الجامع   -2

اإلىتق   اتر إل     مجتم   ع المعرى   ة ومؤسس   ات األعم   ال الت      -3

 أنشطة ال حث العلم   قمول وققدتر

قفت    ت الملكي    ات الزتراعي    ة يع    وق قط ي    ق التكنولوجي    ات  -4

 الحديثة 

التض   خم وإنف    الت أس   عاتر األتراض      الزتراعي   ة وزح    ف  -5

 االمتدات الحضرى عل  الزتراعة بالمحاىظة 

 

 

 إستراقيجية ث ات وإستقراتر

 

قعظ   يم االس    تفاتة م    ن نق    اط الق    وة 

م   ع قجن   ب وققلي   ل أث   ر التهدي   دات 

 الخاترجية

 

 إستراقيجية إنكماش

 

محاول   ة ققلي   ل نق   اط الض   عف م   ع 

قجن      ب وققلي      ل أث      ر التهدي      دات 

 الخاترجية

 *  يعتمد  نجاح االستراتيجية على حسن إستخدام كل ما هو متاح لتحقيق األهداف . 

 10/5/2009* مواىقة مجلس الكلية * 
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( واإلطار الزمنى للتنفيذ0213-0224أوال: األنشطة التنفيذية لخطط وبرامج الخطة االستراتيجية )  
 

بجمهوريةة مصةر  الزراعة تطةوير القطةاع  فة : خريجون لديهم القةدرات العلميةة والمهةارات التةى تةؤهلهم للمنافسةة بسةوق العمةل وقةادرين علةى اإلسةهام الهدف االستراتيجى األول

 العربية.

 : أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المسئول عن تحقيق الهدف
 

 األنشطة التنفيذية لخطط والبرامجا
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 
: مراجعةةةةةةةةةةةة واسةةةةةةةةةةةتكمال إعةةةةةةةةةةةداد 1/1

البةةةةةرامج والمقةةةةةررات بمةةةةةا يتفةةةةةق 

مةةةع المعةةةايير األكاديميةةةة القياسةةةية 

المرجعيةةةةةةةةةةةة لبةةةةةةةةةةةرامج التعلةةةةةةةةةةةيم 

الزراعةةةةةةةةةةى وتةةةةةةةةةةرتبط بحاجةةةةةةةةةةات 

 المجتمع.

 

 

 

 

 األولوية: عالية

قةةةد ورشةةةة عمةةةل ألعضةةةاء هيئةةةة ع

التةةةةةةدريس والجهةةةةةةات المسةةةةةةتفيدة 

واستقصةةةةةةةةةةةةةةةاء رأى حضةةةةةةةةةةةةةةةةور 

 الورشة

                    

برنةةةةامج تةةةةدريبى ألعضةةةةاء هيئةةةةةة 

التةةةةةدريس ومعةةةةةاونيهم لتوصةةةةةيف 

 وتقارير المقررات

                    

نظةةةةةةةةةةةام لاتصةةةةةةةةةةةال والمتابعةةةةةةةةةةةة 

 والتقييم الداخلى
                    

                     مراجعة الدورية كل عامنظام لل

: إعةةةةةةداد قواعةةةةةةد لتوزيةةةةةةع الطةةةةةةالب 1/0

علةةةى شةةةعب التخصةةةص يأخةةةذ فةةةى 

االعتبةةار كةةةل مةةن احتياجةةةات سةةةوق 

العمةةةةةةةةةل ورغبةةةةةةةةةات وإمكانيةةةةةةةةةات 

 الطالب

 

 األولوية: عالية

عقةةةةةةد ورشةةةةةةة عمةةةةةةل لمسةةةةةةئولى 

جهةةةات التو يةةةةف وأعضةةةاء هيئةةةةة 

 التدريس

                    

رأى جهةةةةات التو يةةةةف استقصةةةةاء 

 والطالب
                    

إعةةةةداد قواعةةةةد التوزيةةةةع وتنفيةةةةذها 

 على ضوء الدراسة الميدانية
                    

: تةةةةةةوفير اإلمكانيةةةةةةات والتسةةةةةةهيالت 1/3

التعليميةةةةة والمعمليةةةةةة والمزرعيةةةةةة 

بمةةةةةا يتةةةةةيح  –بمزرعةةةةةة الكليةةةةةة  –

تطبيةةةةةةةق دراسةةةةةةةات ومشةةةةةةةروعات 

البحثةةةةى تةةةةؤدى دورهةةةةا التعليمةةةةى و

للطةةةةالب وتعةةةةالج مشةةةةاكل وقضةةةةايا 

 المجتمع المحيط

 

 

 

 األولوية: عالية

برنةةةةامج تنفيةةةةذى لتطةةةةوير األقسةةةةام 

 العلمية
                    

تقةةةةةةةةةةةةارير األقسةةةةةةةةةةةةام العلميةةةةةةةةةةةةة 

 باحتياجاتها وأولوياتها
                    

تقةةةةةةةةةارير أنشةةةةةةةةةطة واحتياجةةةةةةةةةات 

 الوحدات ذات الطابع الخاص
                    

ورشةةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةةل لمناقشةةةةةةةةةةةةات 

المشةةةةةةةةةةةةةةروعات واحتياجاتهةةةةةةةةةةةةةةا 

 وتحديد األولويات

                    

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة للتنسةةةةةيق ووضةةةةةع 

 برنامج التنفيذ وفقا لألولويات
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 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 

: تضةةةةةةمين البةةةةةةرامج الدراسةةةةةةية 1/3

أسةةةةةةةةاليب متطةةةةةةةةورة للتعلةةةةةةةةيم 

 والتعلم

 

 

 األولوية: عالية

برنةةةةةةةةةةامج لتنميةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةدرات 

أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس 

 ومعاونيهم

                    

نظةةةةةام متابعةةةةةة وتقيةةةةةيم لمةةةةةدى 

مشةةةةاركة الطةةةةالب فةةةةى عمليةةةةة 

 التعليم والتعلم

                    

يم الكتةةةاب : دراسةةةة ترشةةةيد وتقةةةو1/2

 الجامعى

 

 

 

 األولوية: متوسطة

دراسةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةاكل وتقيةةةةةةةةةيم 

 إصدارات الكتب
                    

                     استبيان آراء الطالب

تحديةةةةةةةةةةد أسةةةةةةةةةةاليب تطةةةةةةةةةةوير 

 إصدارات الكتب
                    

: دراسةةةةةةةة تعمةةةةةةةةيم تطبيةةةةةةةق نظةةةةةةةةام 1/5

 الساعات المعتمدة

 

 

 

 األولوية: عالية

جةةةةةةراء دراسةةةةةةة تحليليةةةةةةة حةةةةةةول إ

إمكانيةةةةة تطبيةةةةةق نظةةةةةام السةةةةةاعات 

المعتمةةةةةةةةةةةةدة علةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةتوى 

 البكالوريوس

                    

تحديةةةةةةةةةةةد احتياجةةةةةةةةةةةات التعةةةةةةةةةةةديل 

 وأولوياته وتطبيقه بالتتابع
                    

: إعةةةةداد برنةةةةامج للةةةةتعلم اإللكترونةةةةى 1/4

يأخةةةةةةةذ فةةةةةةةى اإلعتبةةةةةةةار السةةةةةةةمات 

 ةالمميزة للعلوم الزراعي

 

 

 األولوية: متوسطة

إجةةةةةراء دراسةةةةةة جةةةةةدوى لتحديةةةةةد 

المجةةةةةةةةةةةةةةةاالت األكاديميةةةةةةةةةةةةةةةة ذات 

 األولوية فى التطبيق

                    

إعةةةةةداد برنةةةةةامج للةةةةةتعلم اإللكترونةةةةةى 

 فى المجاالت ذات األولوية
                    

إعةةةداد خمسةةةة مقةةةررات إلكترونيةةةة 

 كل عام على األقل
                    

: تطةةةوير االمتحانةةةات لتكةةةون مقياسةةةا 1/8

لقةةةةةةةدرة الطالةةةةةةةب علةةةةةةةى التفكيةةةةةةةر 

ومهارتةةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةةةةتخدام 

المعلومةةةةةةةةةات والتقنيةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةى 

 درسها أو قام بتجميعها

 

 

 

 األولوية: عالية

دراسةةةة معةةةايير ومواصةةةفات تقيةةةيم 

الطةةةةالب وإعةةةةةداد األدلةةةةةة الالزمةةةةةة 

 لذلك

                    

ورشةةةة عمةةةل لنشةةةر ثقافةةةة تطةةةوير 

 ق التقويم واالمتحاناتطر
                    

تكةةةوين بنةةةوة أسةةةئلة فةةةى مختلةةةف 

التخصصةةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةةى ضةةةةةةةةةةةوء 

المعةةةةةةةةةةايير الموضةةةةةةةةةةوعة لكةةةةةةةةةةل 

 تخصص ومجال

                    



 3 

 

 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 

العالقةةةةةةةةة : ترشةةةةةةةةيد وتحسةةةةةةةةين 1/4

التفاعليةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةين الطةةةةةةةةةةالب 

وأعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس مةةةةع 

غةةةةةةةةةةةرس قةةةةةةةةةةةيم االنضةةةةةةةةةةةباط 

 السلوكى للطالب

 

 

 

 

 األولوية: عالية

إجةةةةةةةةةةراء دراسةةةةةةةةةةة تحليليةةةةةةةةةةة 

لمنظومةةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةين 

الطالةةةةةةةةةب وأعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة 

 التدريس وإعداد توصيات

                    

تطبيةةةةةةةةةق أسةةةةةةةةةاليب وآليةةةةةةةةةات 

ترشةةةيد وتحسةةةين العالقةةةة بةةةين 

الةةةةةةةةةب وأعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة الط

 التدريس

                    

اسةةةةةتبيان آراء أعضةةةةةاء هيئةةةةةة 

 التدريس والطالب
                    

: دعةةةةم أنشةةةةطة اتحةةةةاد الطةةةةالب 1/12

وترسةةةةةةةي  الةةةةةةةروح النقديةةةةةةةة 

 والحوار الديمقراطى بينهم

 

 

 

 

 

 األولوية: متوسطة

دراسةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةوير األنشةةةةةةةةةطة 

الطالبيةةةةةة لةةةةةدعم روح الحةةةةةوار 

 ى والنقد البناءالموضوع

                    

اسةةةةةةةةةةةةةتبيان آراء المجتمةةةةةةةةةةةةةع 

 األكاديمى واإلدارى والطالب
                    

تنفيةةةةذ آليةةةةةات ترشةةةةةي  الةةةةةروح 

النقديةةةةة والحةةةةوار الةةةةديمقراطى 

بةةةةين الطةةةةالب وتطبيقهةةةةا تبعةةةةةا 

 لبرنامج زمنى

                    

: تةةةةةةةةةدعيم بةةةةةةةةةرامج النشةةةةةةةةةاط 1/11

افى والفنةةةةةةى الرياضةةةةةةى والثقةةةةةة

 للطالب

 

 

 

 

 

 األولوية: متوسطة

دراسةةةة تطةةةوير مختلةةةف بةةةرامج 

 األنشطة الطالبية
                    

تحديةةةةةةةةةةد احتياجةةةةةةةةةةات دعةةةةةةةةةةم 

وتطةةةةةةةةوير بةةةةةةةةرامج األنشةةةةةةةةطة 

الطالبيةةةةةةةةة ووضةةةةةةةةع برنةةةةةةةةامج 

 زمنى للتنفيذ

                    

اسةةةةتبيان مةةةةدى نجةةةةاح بةةةةرامج 

التطةةةةةةةةةوير ومةةةةةةةةةدى رضةةةةةةةةةاء 

وى الطةةةةةةةالب وتحسةةةةةةةن مسةةةةةةةت

 األنشطة الطالبية

                    



 4 

 

 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 

: إعةةةداد بةةةرامج تةةةدريب صةةةيفى 1/10

للطةةةةةةةالب فةةةةةةةى مواقةةةةةةةع عمةةةةةةةل 

 مناسبة لتخصصاتهم

 

 

 

 

 األولوية: عالية

دراسةةةةةةةة المواقةةةةةةةع المناسةةةةةةةبة 

لتةةةدريب الطةةةالب كةةةل والمؤهلةةةة 

 فى مجال تخصصه

                    

عقةةةةةةةد اتفةةةةةةةاق مةةةةةةةع الجهةةةةةةةات 

المؤهلةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى البرنةةةةةةةةةامج 

 التدريبى المناسب للطالب

                    

متابعةةةةةةةةةة وتقيةةةةةةةةةيم البةةةةةةةةةرامج 

 التدريبية المنفذة
                    

: إعةةةةةةةةةداد برنةةةةةةةةةامج لتبةةةةةةةةةادل 1/13

الطةةةةةةةةةةةالب مةةةةةةةةةةةع الجامعةةةةةةةةةةةات 

بحثيةةةةةةةةة لزيةةةةةةةةادة والجهةةةةةةةةات ال

 االحتكاة العلمى والتقنى

 

 

 

 األولوية: متوسطة

مخاطبةةةةةةةةة هيئةةةةةةةةات التةةةةةةةةدريب 

والتبةةةةةةةةادل الطالبةةةةةةةةى لتحديةةةةةةةةد 

اإلمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات وتقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 

 اإلحتياجات

                    

إجةةةةةةةراء االتصةةةةةةةاالت لتبسةةةةةةةيط 

إجةةةةةةةةةراءات سةةةةةةةةةفر الطةةةةةةةةةالب 

وإعةةةةداد معسةةةةكرات عمةةةةل لهةةةةم 

 بالخارج

                    

بةةةةةةةةرامج التدريبيةةةةةةةةة تقيةةةةةةةةيم ال

 المنفذة
                    

: دعةةةةةةةةةةةم مكتةةةةةةةةةةةب متابعةةةةةةةةةةةة 1/13

 الخريجين

 

 

 

 

 

 األولوية: عالية

تصةةةةةةةةميم موقةةةةةةةةع إلكترونةةةةةةةةى 

للمكتةةةةةةةةب وتحةةةةةةةةديث بياناتةةةةةةةةه 

 سنويا

                    

برنةةةةةةةةةةةامج للتواصةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع 

 الخريجين وتنمية قدراتهم
                    

دعةةةةةةةةةم أنشةةةةةةةةةطة الخةةةةةةةةةريجين 

اتهم فةةةةى المشةةةةروعات وإسةةةةهام

 الصغيرة
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 الهدف االستراتيجى الثانى: اإلعداد العلمى والفكرى والشخصى المتكامل لعضو هيئة التدريس والباحث المبتكر المبدع وفقا للمواصفات والمرجعيات العالمية.

 المسئول عن تحقيق الهدف: أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 
: إعةةةداد قواعةةةد ومعةةةايير موضةةةوعية 0/1

الختيةةةةار أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس 

 ومعاونيهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولوية: عالية

إعةةةةادة النظةةةةر فةةةةى المعةةةةايير التةةةةى 

ف يةةتم علةةى أساسةةها شةةغل الو ةةائ

ألعضةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةدريس 

 ومعاونيهم

                    

ورشةةةةةةة عمةةةةةةل لطةةةةةةرح المعةةةةةةايير 

المقترحةةةةةةةةةةةةةةة واسةةةةةةةةةةةةةةتطالع رأى 

أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةدريس 

 ومعاونيهم

                    

طةةةةةةةةةةةرح القواعةةةةةةةةةةةد والمعةةةةةةةةةةةايير 

المقترحةةةةةة علةةةةةى مجلةةةةةس الكليةةةةةة 

ومجلةةةةةةةس الجامعةةةةةةةة العتمادهةةةةةةةا 

 والعمل بها

                    

: تحديةةةد مجةةةةاالت تخصةةةةص أعضةةةةاء 0/0

هيئةةةةةة التةةةةةدريس لتحديةةةةةد فاعليةةةةةة 

وكفةةاءة القةةدرات المتميةةزة فةةى كةةل 

مجةةةةةال ولتيسةةةةةير االسةةةةةتفادة مةةةةةن 

خبةةةةةةراتهم فةةةةةةى المشةةةةةةروعات ذات 

 الصلة

 

 

 

 األولوية: عالية

إعةةداد قاعةةدة بيانةةات يةةتم تجديةةدها 

سةةةةنويا بمجةةةةاالت التميةةةةز الخاصةةةةة 

بكةةةةةل عضةةةةةو هيئةةةةةة تةةةةةدريس فةةةةةى 

 مجال تخصصه

                    

إعةةةداد سةةةجل بالكفةةةاءات المتميةةةزة 

فةةى كةةل مجةةال وتعلةةن علةةى الموقةةع 

اإللكترونةةةةةةةةةةى للكليةةةةةةةةةةة لتيسةةةةةةةةةةير 

االسةةةةةةةتفادة مةةةةةةةن خبةةةةةةةراتهم فةةةةةةةى 

 المشروعات ذات الصلة

                    

: التنميةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةمتمرة لقةةةةةةةةةةدرات 0/3

ومهةةةارات أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس 

والقيةةةةةةادات علميةةةةةةا ومهنيةةةةةةا مةةةةةةع 

 رات اإلداريةتطوير القد

 

 

 األولوية: عالية

برنةةةةامج لةةةةدورات تدريبيةةةةة لتنميةةةةة 

القةةةةةةةدرات والمهةةةةةةةارات المهنيةةةةةةةة 

واإلداريةةةةةةةة والفكريةةةةةةةة ألعضةةةةةةةاء 

 هيئة التدريس والقيادات

                    

عقةةةةةةد ورش عمةةةةةةل وجلسةةةةةةات 

عصةةةةةةف ذهنةةةةةةى واسةةةةةةةتبيانات 

 وتقييم التقدم فى األداء
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امجالخطط والبر  األنشطة التنفيذية 
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 

: ميكنةةةةةة مكتبةةةةةة الكليةةةةةة ضةةةةةمن 0/3

مشةةةةةةةةةروع ميكنةةةةةةةةةة مكتبةةةةةةةةةات 

جامعةةةةة بنهةةةةا باسةةةةتخدام نظةةةةام 

المسةةةةةةتقبل للمكتبةةةةةةات وإتمةةةةةةام 

تشةةةةةةةةطيب وتجهيةةةةةةةةز المبنةةةةةةةةى 

 الجديد للمكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 األولوية: عالية

ز اتمةةةةةةةةةام تشةةةةةةةةةطيب وتجهيةةةةةةةةة

المبنةةةةى الجديةةةةد لمكتبةةةةة الكليةةةةة 

 وإتمام ميكنتها

                    

تةةةدريب العةةةاملين بالمكتبةةةة كةةةل 

 فى مجاله
                    

اسةةةةةةةةتكمال اشةةةةةةةةتراة جميةةةةةةةةع 

أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس 

 بالمكتبة الرقمية

                    

اسةةةةةةتكمال شةةةةةةراء احتياجةةةةةةات 

مكتبةةةةةةة الكليةةةةةةة مةةةةةةن أجهةةةةةةزة 

 وأدوات

                    

دعةةةةةم ميزانيةةةةةة شةةةةةراء الكتةةةةةب 

 والدوريات
                    

 

 

 

 



 2 

 
 الهدف االستراتيجى الثالث: تو يف خطط البحث العلمى لاسهام فى التنمية الشاملة للقطاع الزراعى وحل مشكالته واإلرتقاء بالبيئة .

 المسئول عن تحقيق الهدف: وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج التنفيذية
ربع سنوى -اإلطار الزمنى للتنفيذ  

0212 0211 0210 0213 0213 
إعةةةةةةةةداد برنةةةةةةةةامج لحصةةةةةةةةر مشةةةةةةةةكالت  :3/1

القطةةةةةةةةةةاع الزراعةةةةةةةةةةى بالمحافظةةةةةةةةةةة 

واالقلةةةيم ووضةةةع اولويةةةات المواجهةةةة 

تطبيقيةةةةةةةةة  وإعةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةط بحثيةةةةةةةةة

 للمساهمة فى حلها

                     ورش عمل -
                     دراسات ميدانية للمحافظة واإلقليم -
                     نظام للمراجعة والتقييم -

تحويةةةةةل مزرعةةةةةة الكليةةةةةة الةةةةةى محطةةةةةة  :3/0

بحةةةةةةةةةةوث وإرشةةةةةةةةةةاد وإستشةةةةةةةةةةارات 

 زراعية.

اث برنةةةامج تنفيةةةةذى لتطبيةةةةق اهةةةةم األبحةةةة -

 العلمية
                    

                     إنشاء حقول إرشادية -
                     دراسات اقتصادية للعائد مقابل التكلفة -

إنشةةةةةةةةةةاء قاعةةةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةةةات بحثيةةةةةةةةةةة  - أعداد خطة بحثية للكلية :3/3

 واستحداثها سنويا
                    

 تشةةةةةةةكيل فةةةةةةةرق بحثيةةةةةةةة مةةةةةةةن مختلةةةةةةةف -

التخصصةةةةات التةةةةى تعةةةةالج المشةةةةكلة مةةةةن 

 كافة جوانبها.

                    

اسةةةةةةتحداث أسةةةةةةاليب جديةةةةةةدة لتشةةةةةةجيع  :3/3

البحةةةةث العلمةةةةى وتطةةةةوير الدراسةةةةات 

 العليا.

دراسةةةةةةةةة وتحليةةةةةةةةل الوضةةةةةةةةع الحةةةةةةةةالى  -

لبةةةةةرامج الدراسةةةةةات العليةةةةةا وارتباطهةةةةةا 

 باحتياجات سوق العمل

                    

دراسةةةةة جةةةةدوى فةةةةرق وورش عمةةةةل ل -

إنشةةةةةةاء درجةةةةةةة الماجسةةةةةةتير المهنةةةةةةى 

 وتفعيل الدبلومات المهنية.

                    

إسةةةةةةةةةةتحداث برنةةةةةةةةةةامج ومقةةةةةةةةةةررات  -

 الماجستير والدبلومات المهنية
                    

عقةةةةةةةةد اتفاقيةةةةةةةةات تعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةع  :3/2

الشةةةةةةةركات الزراعيةةةةةةةة للتعةةةةةةةرف 

علةةةةةةى احتياجةةةةةةات سةةةةةةوق العمةةةةةةل 

 وتو يف الخريجين

د ورش عمةةةةةةةةةةل للشةةةةةةةةةةركات عقةةةةةةةةةة -

 الزراعية وجهات التو يف.
                    

                     تدريب الطالب لدى الشركات -



 2 

 

 

 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج التنفيذية
ربع سنوى -اإلطار الزمنى للتنفيذ  

0212 0211 0210 0213 0213 
إنشةةةةةةاء مركةةةةةةز للتةةةةةةدريب المهنةةةةةةى  :3/5

 المهارات بالكلية وتنمية

دورات تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةة متخصصةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 تقدمها االقسام المختلفة
                    

إنشةةةةةةةاء وحةةةةةةةدة إلدارة المخلفةةةةةةةات  :3/4

 الزراعية وتدويرها

إجةةةةةةةةةةةةراء دراسةةةةةةةةةةةةات للجةةةةةةةةةةةةدوى  -

االقتصةةةةةةةةادية لتةةةةةةةةدوير المخلفةةةةةةةةات 

 الزراعية.

                    

تحديةةةةةد مكةةةةةان لتجميةةةةةع المخلفةةةةةات   -

 ولعمليات تدويرها.الزراعية 
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 الهدف االستراتيجى الرابع: تنمية القدرات المادية والبنية األساسية للكلية.

 المسئول عن تحقيق الهدف: أ.د. عميد الكلية وأمين الكلية.

 

 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 

: اسةةةةةةةةتكمال بنةةةةةةةةاء وتشةةةةةةةةطيب 3/1

المبنةةةةةةةةى الخةةةةةةةةاص بأقسةةةةةةةةام 

األراضةةةةةةةةةةةةةةةى والكيميةةةةةةةةةةةةةةةاء 

والمكتبةةةةةةة ونةةةةةةادى أعضةةةةةةاء 

 هيئة التدريس

حسةةةةةم الخةةةةةالف مةةةةةع المقةةةةةاول 

وتعةةديل األسةةعار بمةةا يتفةةق مةةع 

 مستوى األسعار الحالية

                    

تحديةةةةةد جةةةةةدول زمنةةةةةى لتنفيةةةةةذ 

بةةةاقى مراحةةةةل تشةةةطيب المبنةةةةى 

بعةةةةة الدقيقةةةةة ألعمةةةةال مةةةةع المتا

 التنفيذ

                    

: تجهيةةةةةةةةةةز وتأثيةةةةةةةةةةث أقسةةةةةةةةةةام 3/0

األراضةةةةةةةةةةةةةةةى والكيميةةةةةةةةةةةةةةةاء 

الزراعيةةةةةةة بةةةةةةالمبنى الجديةةةةةةد 

 بعد التشطيب

تأثيةةةةةةةةةث وتجهيةةةةةةةةةز المعامةةةةةةةةةل 

والمختبةةةةةةةةةةةةةةةةةرات وإتمةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

توصةةةةةةيالت الميةةةةةةاه والصةةةةةةرف 

والكهربةةةةةةةاء والغةةةةةةةاز وتأثيةةةةةةةث 

وتجهيةةةةةةةز المكاتةةةةةةةب وقاعةةةةةةةات 

التةةةةةةةدريس وتسةةةةةةةليم األقسةةةةةةةام 

العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )األراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 والكيمياء(

                    

: تجهيةةةز وتأثيةةةةث مكتبةةةةة الكليةةةةة 3-3

ونةةةةةةةةةادى أعضةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةة 

 التدريس بالمبنى الجديد

 * إتمام تأثيث المكتبة

* تجهيةةةةةةةةةز وتأثيةةةةةةةةةث نةةةةةةةةةادى 

 أعضاء هيئة التدريس

                    

: اسةةةةةةةةتكمال بنةةةةةةةةاء وتشةةةةةةةةطيب 3/3

الجةةةةزء المفتةةةةوح مةةةةن الةةةةدور 

بمبنةةةةةةةةةةى قسةةةةةةةةةةم  األرضةةةةةةةةةةى

المحاصةةةةةةةةةةةةيل السةةةةةةةةةةةةتخدامه 

 مكاتب إدارية

عمةةةةل رسةةةةم معمةةةةارى لتقسةةةةيم 

هةةةةةةذه المسةةةةةةاحة إلةةةةةةى مكاتةةةةةةب 

 إدارية وخدماتها

                    

                     تنفيذ األعمال من بناء وتشطيب

: إنشةةةةاء مبنةةةةى لقسةةةةم الهندسةةةةة 3/2

الزراعيةةةةةةةةة ليكةةةةةةةةون جةةةةةةةةاهز 

لاسةةةةةتخدام بالعةةةةةام الجةةةةةامعى 

0210-0213 

تنفيةةةةذ التصةةةةميم الهندسةةةةى للمبنةةةةى 

واعتمةةةةةةةةةةةةاد الموافقةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى 

 المشروع

                    

تنفيةةةةةةةةةةةةذ أعمةةةةةةةةةةةةةال البنةةةةةةةةةةةةةاء 

 والتشطيب
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 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 

: إنشةةةةةةةةةةاء مركةةةةةةةةةةز التةةةةةةةةةةدريب 3/5

 لتنمية البشريةوا

تعةةةةةةةةديل وتطةةةةةةةةوير تصةةةةةةةةميمات 

المبنةةةةةى القةةةةةديم لمكتبةةةةةة الكليةةةةةة 

ليصةةةةةةبح مركةةةةةةز للتةةةةةةدريب مةةةةةةع 

تخصةةةةةةيص جةةةةةةزء مةةةةةةن الةةةةةةدور 

األرضةةةةى ليضةةةةم قسةةةةم الصةةةةيانة 

 بالكلية

                    

تنفيةةةةةةةةذ وتشةةةةةةةةطيب األعمةةةةةةةةال 

المطلوبةةةةةةة وتسةةةةةةليمها لمركةةةةةةز 

 التدريب وقسم الصيانة

                    

األداء الةةةةةةةةةةةةةو يفى  : تحسةةةةةةةةةةةةين3/4

للصةةةةةةوبة الزجاجيةةةةةةة بقسةةةةةةم 

 البساتين

اإلصةةةةةةالح الهيكلةةةةةةى للصةةةةةةوبة 

وتطةةةةةةةةةةوير نظةةةةةةةةةةم التهويةةةةةةةةةةة 

وصةةةةةةةةرف الميةةةةةةةةاه وتركيةةةةةةةةب 

 بنشات معزولة من الرطوبة

                    

: اسةةةةةةةةةتكمال عوامةةةةةةةةةل األمةةةةةةةةةان 3/8

والسةةةةةةةالمة بمبةةةةةةةانى أقسةةةةةةةام 

النبةةةةةةةةةةةةةةةةات والمحاصةةةةةةةةةةةةةةةةيل 

 واإلنتاج الحيوانى

 إنشةةةةاء سةةةةلم هةةةةروب لكةةةةل مةةةةن

مبةةةةةةةةةةةةانى أقسةةةةةةةةةةةةام النبةةةةةةةةةةةةات 

والمحاصةةةةةةةةةةةةةةةيل واإلنتةةةةةةةةةةةةةةةاج 

 الحيوانى

                    

إصةةةالح السةةةلم الرئيسةةةى لقسةةةم 

 المحاصيل
                    

: صةةةيانة البنيةةةة التحتيةةةة القائمةةةة 3/4

 للكلية

إجةةةراء صةةةيانة لةةةدورات الميةةةاه 

بجميةةةةةةةةةع األقسةةةةةةةةةام العلميةةةةةةةةةة 

 واإلدارية بالكلية وتطويرها

                    

وضةةةةةةةةع برنةةةةةةةةامج للمراجعةةةةةةةةة 

الدوريةةةةةةةة لحالتهةةةةةةةةا وإجةةةةةةةةراء 

 الصيانة الالزمة

                    

: إنشةةةةةةاء نظةةةةةةةام للصةةةةةةيانة علةةةةةةةى 3/12

 مستوى الكلية

اسةةةةتكمال وتطةةةةوير قسةةةةم الصةةةةيانة 

باألقسةةةةةةةةةام المختلفةةةةةةةةةة ودعمةةةةةةةةةه 

 بمختلف التخصصات

                    

وضةةةةةع برنةةةةةامج زمنةةةةةى للصةةةةةيانة 

ريةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى والمراجعةةةةةةةةةةة الدو

مختلةةةةةةةةف األجهةةةةةةةةزة والمرافةةةةةةةةةق 

 وتحديد كفاءتها
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 األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج
ربع سنوى –اإلطار الزمنى للتنفيذ   

0212 0211 0210 0213 0213 

: اسةةةةةتكمال مةةةةةواطن القصةةةةةور 3/11

 فى البنية التحتية

اسةةةةتبدال شةةةةبكة الميةةةةاه النقيةةةةة 

ال مةةةن للكليةةةة بشةةةبكة جديةةةدة بةةةد

 الشبكة القديمة المتهالكة

                    

اسةةةةةةةةتكمال شةةةةةةةةبكة الصةةةةةةةةرف 

الصةةةةةةةحى للكليةةةةةةةة وتوصةةةةةةةيلها 

 بالشبكة الرئيسية بمشتهر

                    

تةةةةرميم وإعةةةةادة دهةةةةان المبةةةةانى  : تجميل حرم الكلية3/10

القديمةةةةةة مةةةةةع توحيةةةةةد الشةةةةةكل 

 العام المميز لمبانى الكلية

                    

: تطةةةةةةةوير أمةةةةةةةاكن التجمعةةةةةةةات 3/13

 الطالبية بالكلية

تطةةةةةةةةوير المالعةةةةةةةةب وتةةةةةةةةوفير 

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتلزمات ممارسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الرياضات المختلفة

                    

                     إنشاء مبنى لكافتيريا الطلبة
: إصةةةةةةةةالح البنيةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةة 3/13

لاتصةةةةةةةةةةةةةاالت الموجةةةةةةةةةةةةةودة 

 بالكلية

تحديةةةةةةةد المتطلبةةةةةةةات إلصةةةةةةةالح 

 التحتية البنية
                    

إجةةةةةةةةراء عمليةةةةةةةةات اإلصةةةةةةةةالح 

 واختبار مدى فاعلية أدائها
                    

: دعةةةةةةم ربةةةةةةط شةةةةةةبكة الكليةةةةةةة 3/12

بشةةةةةةةبكة الجامعةةةةةةةة بسةةةةةةةرعة 

 عالية وآمنة

تحديةةةةةةةد وتةةةةةةةوفير التجهيةةةةةةةزات 

 المطلوبة وتركيبها
                    

تةةةةةةةةدريب الفنةةةةةةةةين والقةةةةةةةةائمين 

 بالتشغيل
                    

                     اختبار فاعلية النظام
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 الهدف االستراتيجى الخامس: إدارة فاعلة مع تنقية وترشيد مناخ العمل واأللتزم بالجودة استرشادا بالمواصفات المرجعية العالمية.

 المسئول عن تحقيق الهدف: أ.د/ عميد الكلية ومدير الكلية

نفيذيةالخطط والبرامج الت  انشطة التنفيذ 
 الزمـــن

0212 0211 0210 0213 0213 
: اعةةةةةداد نظةةةةةام معلومةةةةةات متكامةةةةةل للكليةةةةةة مةةةةةع 2/1

 تحديث قواعد البيانات 

 

                     حصر بيانات البنية االساسية للكلية والموارد البشرية والمادية.

                     اعداد قاعدة بيانات متكاملة للكلية
                     اعداد منظومة التحديث المستمر البيانات

                     تدريب الكوادر الفنية

: تطةةةةةةوير اللةةةةةةوائح الماليةةةةةةة والمحاسةةةةةةبية مةةةةةةع 2/0

 اعداد نظام متابعة  ورقابة مميكن

 

تبسةةةةيط وتحسةةةةين كفةةةةاءة اللةةةةوائح الماليةةةةة والمحاسةةةةبية  بالتعةةةةاون مةةةةع 

 الجامعة.
                    

                     اعداد نظام متابعة ورقابة مميكن

                     تحديد مدى الرضا العام عن النظم المستحدثة

: تطةةةةةةوير الهيكةةةةةةل التنظيمةةةةةةى الدارة الوحةةةةةةدات 2/3

ذات الطةةةةةةابع الخةةةةةةاص مةةةةةةع دعةةةةةةم وزيةةةةةةادة 

 فاعلية مشاركة االقسام العلمية

ع الةةةةراهن للوحةةةةدات ذات الطةةةةابع الخةةةةاص اجةةةةراء دراسةةةةة تقيةةةةيم الوضةةةة

 واقتراح سبل للتطوير
                    

                     االرتفاع بكفاءة وفاعلية الكوادر المشاركة

                     وضع نظام محاسبى يشجع المشاركة ويحسن االداء  

: بةةةةةرامج تدريبيةةةةةة لتنميةةةةةة الكةةةةةوادر والقيةةةةةادات 2/3

 ةاالداري

                     دورات تدريبية متخصصة لمختلف الكوادر

                     متابعة وتقييم مستمر لالداء

: تطةةةوير التفاعةةةل بةةةين اعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس 2/3

 ومختلف الهياكل االدارية بالكلية

تحسةةةين وزيةةةادة كفةةةاءة فنةةةوات االتصةةةال بةةةين االداريةةةين واعضةةةاء هيئةةةة 

 التدريس
                    

: اعةةةةةداد بةةةةةرامج للصةةةةةيانة الدوريةةةةةة والوقائيةةةةةة 2/2

 للمعامل ومعداتها والورش ومرافقها

                     حصر دورى ومتابعة  لحالة المعدات واالجهزة بالكلية وصيانتها

: انشةةةةةاء مكتةةةةةةب لمتابعةةةةةة الخةةةةةةريجين وتةةةةةةوفير 2/5

 فرص عمل لهم

                     انشاء قاعدة بيانات للخريجين
                     تنمية قدرات الخريجين

                     االتصال المستمر بالخريجين ومختلف جهات ومؤسسات التو يف
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 ات المجتمع الزراع : مواكبة التقدم العالم  ف  المعارف العلمية والتقنيات الزراعية مع تعظيم تو يف تطبيقاتها ف  تنمية قدرالهدف االستراتيج  السادس

 : أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياالمسئول عن تحقيق الهدف

 

ربع سنوي -االطار الزمن  للتنفيذ االنشطة التنفيذية الخطط والبرامج  

0212 0211 0210 0213 0213 

:تشةةةةةةجيع اعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة   التةةةةةةدريس 5/1

علةةةةة  تشةةةةةكيل فةةةةةرق بحثيةةةةةة متكاملةةةةةة 

بحثيةةةةةةةةةةةة والتقةةةةةةةةةةةدم للمشةةةةةةةةةةةروعات ال

 القومية

 

 

 االولوية: عالية   

عقةةةةةةد ورش عمةةةةةةل العضةةةةةةاء هيئةةةةةةة 

 التدريس
                    

                     برامج تدريبية
حصةةةةةر المشةةةةةروعات القوميةةةةةة التةةةةة  

 يمكن للكلية التقدم لها
                    

حصةةةةةةةةةر التخصصةةةةةةةةةات المرتبطةةةةةةةةةة 

 ببعضها داخل الكلية
                    

: تشةةةجيع نشةةةر االبحةةةاث فةةة  الةةةدوريات 5/0

 العلمية المتميزة

 

 

 

 

 االولوية: عالية

                     تقديم منح مالية للنشر
 –تقةةةةةديم دعةةةةةم لوجيسةةةةةت ) معامةةةةةل 

 (2222–صوب  –اراض  
                    

تشةةةجيع البةةةاحثين علةةة  اقامةةةة قنةةةوات 

اتصةةةةةةةةال مةةةةةةةةع بةةةةةةةةاحثين بالخةةةةةةةةارج 

ت العلميةةةةةةةةةةة وحضةةةةةةةةةةور المةةةةةةةةةةؤتمرا

 الدولية

                    

:اعةةةةةةةةةداد دوريةةةةةةةةةة تضةةةةةةةةةم اسةةةةةةةةةهامات 5/3

وابةةةةةداعات اعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس 

ونشةةةةةةرها علةةةةةة  الموقةةةةةةع االلكترونةةةةةة  

 للكلية

 االولوية متوسطة

تشةةةةةةةةكيل لجةةةةةةةةان لجمةةةةةةةةع ابةةةةةةةةداعات 

 اعضاء هيئة التدريس
                    

:فةةةةةةتح قنةةةةةةوات اتصةةةةةةال مةةةةةةع الهيئةةةةةةات 5/3

الزراعيةةةةةة الدوليةةةةةة  ومراكةةةةةز االبحةةةةةاث

لةةةدعم مجةةةاالت التنميةةةةة المحليةةةة وحةةةةل 

 المشكالت وتطوير االداء

 االولوية : عالية

 ندوات وورش عمل

 
                    

                     تشكيل لجنة االتصال والمتابعة
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ربع سنوي -االطار الزمن  للتنفيذ االنشطة التنفيذية الخطط والبرامج  

0212 0211 0210 0213 0213 

:اعةةةةةةةةةداد بةةةةةةةةةرامج لةةةةةةةةةدعوة العلمةةةةةةةةةاء 5/2

الةةةةةةةةزراعيين المصةةةةةةةةريين واالجانةةةةةةةةب 

اللقةةةةةاء المحاضةةةةةرات والمشةةةةةاركة فةةةةة  

البرنةةةةةةامج البحثةةةةةة  لالقسةةةةةةام العلميةةةةةةة 

 المختلفة

 االولوية : متوسطة

                     تشكيل لجنة االتصال والمتابعة

:تطةةةةةوير برنةةةةةامج جضةةةةةور المةةةةةؤتمرات 5/5

المحليةةةةة والدوليةةةةة بمةةةةا يتةةةةيح العلميةةةةة 

مشةةةةةةةةةاركة اكبةةةةةةةةةر العضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة 

 التدريس والمعاونون

 االولوية: عالية

نمةةةةةاذج استقصةةةةةاء العضةةةةةاء هيئةةةةةةة 

 التدريس والمعاونون
                    

                     ورش عمل

: دعةةةةةةةم مجلةةةةةةةة الكليةةةةةةةة بمةةةةةةةا يسةةةةةةةمح 5/4

 العتمادها عل  المستوي الدول 

 

 االولوية: عالية

                     لجان
                     ندوات

                     مؤتمرات
                     موقع الكترون  للمجلة
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(0213-0212الخمسية ) الخطة االستراتيجية مؤشرات األداء والتمويل المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة: ثانيا  
 

 الهدف االستراتيجى األول: خريجون لديهم القدرات العلمية والمهارات التى تؤهلهم للمنافسة بسوق العمل وقادرين على اإلسهام فى تطوير القطاع الزراعى بجمهورية مصر العربية.

 المسئول عن تحقيق الهدف: أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 

سئولية عن التنفيذالم المهام مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج  

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

الكلية 

 والجامعة

 مطلوب

: مراجعةةةةةةةة واسةةةةةةةتكمال إعةةةةةةةداد 1/1

البةةةرامج والمقةةةررات بمةةةا يتفةةةق 

مةةةةةةةةةع المعةةةةةةةةةايير األكاديميةةةةةةةةةة 

القياسةةةةةةية المرجعيةةةةةةة لبةةةةةةرامج 

التعلةةةةةةةةيم الزراعةةةةةةةةى وتةةةةةةةةرتبط 

 بحاجات المجتمع.

 

* عقةةةد ورشةةةة عمةةةل ألعضةةةاء 

هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس والجهةةةةةةةةات 

المسةةةةةةةةتفيدة واستقصةةةةةةةةاء رأى 

 حضور الورشة

* برنةةةةةامج تةةةةةدريبى ألعضةةةةةاء 

هيئةةةةةةة التةةةةةةدريس ومعةةةةةةاونيهم 

 لتوصيف وتقارير المقررات

* نظةةةةةةام لاتصةةةةةةال والمتابعةةةةةةة 

 والتقييم الداخلى

* نظةةةةةةام للمراجعةةةةةةة الدوريةةةةةةة 

 كل عام

* نتةةةةةةةائج المراجعةةةةةةةة الداخليةةةةةةةة 

 والمقارنة المرجعية

* نتةةةائج التقيةةةيم والمراجعةةةة مةةةن 

 المراجعين الخارجيين جانب

* نتةةةةةةةةةةةةةةائج استقصةةةةةةةةةةةةةةاء رأى 

 الجهات المستفيدة

* اإلعةةةداد لورشةةةة العمةةةل واإلعةةةالن 

 عنها

 * تنفيذ ورشة العمل

 * تصميم االستقصاء

* تحليةةةةةةةةةل االستقصةةةةةةةةةاء وإعةةةةةةةةةداد 

 اتقارير

* إعةةةةداد الةةةةرامج واإلشةةةةراف علةةةةى 

 تنفيذها

 * تنفيذ البرامج التدريبية

 * تصةةةةميم نظةةةةام للمتابعةةةةة والتقيةةةةيم

 الداخلى والمراجعة الدورية

 * تنفيذ المتابعة والتقييم الداخلى

* تنفيةةةةةةذ المراجعةةةةةةة الدوريةةةةةةة كةةةةةةل 

 عام

* وحةةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةودة 

 بالكلية

* مشةةةةةةرف وثالثةةةةةةة متحةةةةةةدثين 

 من أعضاء هيئة التدريس

* عضةةةةةةةةةةو هيئةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةدريس 

متخصةةةص فةةةى تصةةةميم وتحليةةةل 

 االستقصاء

* وحةةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةودة 

 بالكلية

 3عدد * مدربين مؤهلين 

 3* مةةةةةراجعين داخليةةةةةين عةةةةةدد 

 مع منسقوا األقسام العلمية

 نظراء مراجعون 3* عدد 

422 

422 

222 

 

522 

 

 

0222 

 

 

522 

 

: إعةةةةةةداد قواعةةةةةةد لتوزيةةةةةةع الطةةةةةةالب 1/0

علةةةى شةةةعب التخصةةةص يأخةةةذ فةةةى 

االعتبةةةار كةةةل مةةةن احتياجةةةات سةةةوق 

العمةةةةةةةةةل ورغبةةةةةةةةةات وإمكانيةةةةةةةةةات 

 الطالب

 

* عقةةةةةد ورشةةةةةة عمةةةةةل لمسةةةةةئولى 

يةةةةف وأعضةةةةاء هيئةةةةة جهةةةةات التو 

 التدريس

* استقصةةةةةةةةةةةةةةةةاء رأى جهةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 التو يف والطالب

* إعةةةةةةةةةةةداد قواعةةةةةةةةةةةد التوزيةةةةةةةةةةةع 

وتنفيةةةةةذها علةةةةةى ضةةةةةوء الدراسةةةةةة 

 الميدانية

* التحسةةةن فةةةى نسةةةب رضةةةاء طلبةةةة 

 الكلية

* التحسةةةةةةةن فةةةةةةةى نسةةةةةةةب تو يةةةةةةةف 

 خريجى الكلية

* اإلعةةةةةداد لورشةةةةةة العمةةةةةل واإلعةةةةةالن 

 عنها

 * تنفيذ ورشة العمل

 

 وجمع بياناته * تصميم االستقصاء

 * تحليل االستقصاء وإعداد تقرير

* إعةةةةداد قواعةةةةد توزيةةةةع الطةةةةالب علةةةةى 

 ضوء الدراسة الميدانية

* تنفيةةةةةةذ التوزيةةةةةةع مةةةةةةع بدايةةةةةةة العةةةةةةام 

 الجامعى

 * وحدة ضمان الجودة بالكلية

* مشةةةرف + متحةةةدث مةةةن أعضةةةاء 

هيئةةةةةة التةةةةةدريس + متحةةةةةدث مةةةةةن 

 جهات التو يف

* عضةةةةةةةةةةةةةو هيئةةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةةدريس 

وتحليةةةةةل  متخصةةةةةص فةةةةةى تصةةةةةميم

 االستقصاء

* لجنةةةةةةة برئاسةةةةةةة وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة 

لشةةةةئون التعلةةةةيم والطةةةةالب وثالثةةةةة 

أعضةةةةةاء هيئةةةةةةة تةةةةةةدريس وممثةةةةةةل 

 لمكتب متابعة الخريجين

522 

522 

 

 

322 

 

 

422 
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 المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

الكلية 

لجامعةوا  

 مطلوب

: تةةةةةوفير اإلمكانيةةةةةات والتسةةةةةهيالت 1/3

التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والمعمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

بمزرعةةةةةة الكليةةةةةة  –والمزرعيةةةةةة 

بمةةةةةا يتةةةةةيح تطبيةةةةةق دراسةةةةةات  –

ومشةةةةةةةةروعات تةةةةةةةةؤدى دورهةةةةةةةةا 

التعليمةةةةةةةةى والبحثةةةةةةةةى للطةةةةةةةةالب 

وتعةةةةةةةةةةالج مشةةةةةةةةةةاكل وقضةةةةةةةةةةايا 

 المجتمع المحيط

 

* برنةةةةةةةةامج تنفيةةةةةةةةذى لتطةةةةةةةةوير 

 األقسام العلمية

لميةةةةةةةةةة * تقةةةةةةةةةارير األقسةةةةةةةةةام الع

 باحتياجاتها وأولوياتها

* تقةةةةةةارير أنشةةةةةةطة واحتياجةةةةةةات 

 الوحدات ذات الطابع الخاص

* ورشةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةل لمناقشةةةةةةةةةات 

المشةةةةةةةةةةةةروعات واحتياجاتهةةةةةةةةةةةةا 

 وتحديد األولويات

 

 

* تشةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةة للتنسةةةةةةةةةةيق 

ووضةةةةةع برنةةةةةامج التنفيةةةةةذ وفقةةةةةا 

 لألولويات

* تةةةةةةةةةةةةةةوفر خطةةةةةةةةةةةةةةة تنفيذيةةةةةةةةةةةةةةة 

لمشةةةةةةةةروعات تطةةةةةةةةوير األقسةةةةةةةةام 

بةةةةةةة تبعةةةةةةا العلميةةةةةةة معتمةةةةةةدة ومرت

 لألولويات

* رضةةةاء أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس 

والطلبةةةةةةةة عةةةةةةةن تحسةةةةةةةن وتةةةةةةةوفر 

اإلمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةات والتسةةةةةةةةةةةةةةةةةهيالت 

التعليميةةةةةة والمعمليةةةةةة والمزرعيةةةةةة 

 بالكلية

 * نتائج المراجعة الداخلية

* نتةةةةائج المراجعةةةةة والتقيةةةةيم مةةةةن 

 جانب المراجعيين الخارجيين

* وضةةةةةع برنةةةةةامج تفصةةةةةيلى لتطةةةةةوير 

 كل قسم علمى

ة باحتياجةةةات كةةةل قسةةةم * وضةةةع قائمةةة

 علمى مع ترتيب أولوياته

* وضةةةةع قائمةةةةة بأنشةةةةطة واحتياجةةةةات 

 الوحدات ذات الطابع الخاص

* اإلعةةةةةةةداد لورشةةةةةةةة عمةةةةةةةل تنةةةةةةةاقش 

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات واالحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 واألولويات

* تصةةةميم استقصةةةاء وجمةةةع البيانةةةات 

 وتحليلها

* تحديةةةةد خطةةةةة عمةةةةل لجنةةةةة التنسةةةةيق 

للبرنةةةةةةامج التنفيةةةةةةذى للتطةةةةةةوير وفقةةةةةةا 

 ولوياتلأل

 * مجلس كل قسم علمى

 

 * منسقوا األقسام العلمية

 

* إدارة الوحةةةةةةةةدات ذات الطةةةةةةةةابع 

 الخاص

 * فريق التخطيط االستراتيجى

* عضةةةةةةةةةةةةو هيئةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةدريس 

متخصةةةةص فةةةةى تصةةةةميم وتحليةةةةل 

 االستقصاء

 * فريق التخطيط االستراتيجى

 

 

 

 

 

422222 

 

 

 

 

 

0222222 

)مرفق بيان 

باالحتياجات 

واألجهزة 

 المطلوبة(

: تضةةةةةمين البةةةةةرامج الدراسةةةةةية 1/3

أسةةةةةةةاليب متطةةةةةةةورة للتعلةةةةةةةيم 

 والتعلم

 

* برنةةةةةةةامج لتنميةةةةةةةة قةةةةةةةدرات 

أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة التةةةةةةةةدريس 

 ومعاونيهم

* نظةةةام متابعةةةة وتقيةةةيم لمةةةدى 

مشةةةاركة الطةةةالب فةةةى عمليةةةةة 

 التعليم والتعلم

* نتةةةةةةائج المراجعةةةةةةة الداخليةةةةةةة 

 والمقارنة المرجعية

* نتةةةةةةةةةةةةائج استقصةةةةةةةةةةةةااء رأى 

تةةةةةةةةةدريس أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة ال

 والطالب

* نتةةةةةةائج التقيةةةةةةيم والمراجعةةةةةةة 

مةةةةةةةةةةةن جانةةةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةةةراجعين 

 الخارجيين

* إعةةةةةداد برنةةةةةامج تنميةةةةةة قةةةةةدرات 

أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةدريس 

 واإلشراف على تنفيذه

 * تنفيذ برنامج التدريب

* تصةةةةةميم نظةةةةةام متابعةةةةةة وتقيةةةةةيم 

داخلةةةةةى لمةةةةةدى مشةةةةةاركة الطةةةةةالب 

 فى أنشطة التعليم والتعليم

قيةةةةةةةةةةيم * تنفيةةةةةةةةةةذ المتابعةةةةةةةةةةة والت

 الداخلى

* تنفيةةةةةةةذ النظةةةةةةةراء المراجعةةةةةةةون 

 للمراجعة الدورية كل عام

* وحةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةودة 

 بالكلية

 مدربين مؤهلين 3* عدد 

* ثالثةةةةة مراجعةةةةون داخليةةةةون 

 مع منسقوا األقسام العلمية

 

 

 

 ثالثة نظراء مراجعون

 

0222 

 

522 

 

 

 

 

522 
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لمهاما مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج  المسئولية عن التنفيذ 

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

الكلية 

 والجامعة

 مطلوب

: دراسةةةةةةةةةة ترشةةةةةةةةةيد وتقةةةةةةةةةويم 1/2

 الكتاب الجامعى

 

 

* دراسةةةةةةة المشةةةةةةاكل وتقيةةةةةةيم 

 إصدارات الكتب

 * استبيان آراء الطالب

* تحديةةةةةةةةد أسةةةةةةةةاليب تطةةةةةةةةوير 

 إصدارات الكتب

* وثيقةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةة وتقيةةةةةةةةةيم 

 ةإصدارات الكتب الحالي

* وثيقةةةةةةةةةة بكيفيةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةوير 

 إصدارات الكتب

* نتةةةةةةةائج تحليةةةةةةةل اسةةةةةةةتبيانات 

 آراء الطالب

* تشةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةة لحصةةةةةةةةةةةةةر 

 المشكالت

* إعةةداد تقريةةر عةةن نتةةائج التقيةةيم 

وإعةةةةةةةةةةداد مقترحةةةةةةةةةةات لتطةةةةةةةةةةوير 

 إصدارات الكتب

* تصةةةةميم االسةةةةتبيان وتنفيةةةةذه تةةةةم 

 التحليل وإعداد تقرير

* وحةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةودة 

 لتشةةةةةةةةةكيل اللجنةةةةةةةةةة وتحديةةةةةةةةةد

 مهامها

أعضةةةاء هيئةةةة  3* لجنةةةة مةةةن 

تةةةةةةدريس للدراسةةةةةةة والتقيةةةةةةيم 

 وإعداد مقترحات التطوير

* عضةةةةةةةةةو هيئةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةدريس 

متخصةةةةةةةةةص فةةةةةةةةةى تصةةةةةةةةةميم 

 وتحليل االستبيان

 

 

 

522 

 

 

222 

 

: دراسةةةةة تعمةةةةيم تطبيةةةةق نظةةةةام 1/5

 الساعات المعتمدة

 

* إجةةةةةةةراء دراسةةةةةةةة تحليليةةةةةةةة 

حةةةةةول إمكانيةةةةةة تطبيةةةةةق نظةةةةةام 

السةةةةةةةةاعات المعتمةةةةةةةةدة علةةةةةةةةى 

 وى البكالوريوسمست

* تحديةةةةةد احتياجةةةةةات التعةةةةةديل 

 وأولوياته وتطبيقه بالتتابع

* وثيقةةةةةةة الدراسةةةةةةة التحليليةةةةةةة 

إلمكانيةةةةةةةةةةةة تطبيةةةةةةةةةةةق نظةةةةةةةةةةةام 

 الساعات المعتمدة.

* وثيقةةةةةةةةةة بخطةةةةةةةةةط التعةةةةةةةةةديل 

 واحتياجاته وأولوياته

اعضةةةةةاء  3* تشةةةةةكيل لجنةةةةةة مةةةةةن 

لدراسةةةةةة تطبيةةةةةق نظةةةةةام السةةةةةاعات 

 المعتمدة

 * إعةةةةةةداد تقريةةةةةةر عةةةةةةن الدراسةةةةةةة

الخاصةةةةة بتطبيةةةةق نظةةةةام السةةةةاعات 

 المعتمدة

* وحةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةودة 

لتشةةةةةةةةةكيل اللجنةةةةةةةةةة وتحديةةةةةةةةةد 

 مهمها

 3* لجنةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةكلة مةةةةةةةةةن 

أعضةةةةةةةاء يعةةةةةةةاونهم منسةةةةةةةقوا 

األقسةةةةةةةةةام العلميةةةةةةةةةة إلعةةةةةةةةةداد 

التقريةةةةةر باحتياجةةةةةات التعةةةةةديل 

 وأولوياته

 

 

 

822 

 

: إعةةةةةةةةةةداد برنةةةةةةةةةةامج للةةةةةةةةةةتعلم 1/4

اإللكترونةةةةةةةةةةةى يأخةةةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةةةى 

ة اإلعتبةةةةةةار السةةةةةةمات المميةةةةةةز

 للعلوم الزراعية

* إجةةةةةةةةراء دراسةةةةةةةةة جةةةةةةةةدوى 

لتحديةةةةةد المجةةةةةاالت األكاديميةةةةةة 

 ذات األولوية فى التطبيق

* إعةةةةةةةةةداد برنةةةةةةةةةامج للةةةةةةةةةتعلم 

اإللكترونةةةةةةةى فةةةةةةةى المجةةةةةةةاالت 

 ذات األولوية

* إعةةةةةةةداد خمسةةةةةةةة مقةةةةةةةررات 

إليكترونيةةةةةةة كةةةةةةل عةةةةةةام علةةةةةةى 

 األقل

 * وثيقة بنتائج الدراسة

* تةةةةةةةةةةةوفر مقةةةةةةةةةةةررات تعلةةةةةةةةةةةم 

ذات  إلكترونةةةةةى فةةةةةى المجةةةةةاالت

 األولوية

أعضةةةةةاء  3* تشةةةةةكيل لجنةةةةةة مةةةةةن 

لدراسةةةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةةةدوى وتحديةةةةةةةةةةةد 

المجةةةةةةةةةةةةةةةاالت األكاديميةةةةةةةةةةةةةةةة ذات 

 األولوية

* تةةةةةةةةوفير التةةةةةةةةدريب والمعاونةةةةةةةةة 

ألعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس إلعةةةةداد 

المقةةةةةةةررات فةةةةةةةةى المجةةةةةةةةاالت ذات 

 األولوية

* وحةةةةةةةةدة ضةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةودة 

 لتشكيل اللجنة

 * فريق من اثنين مدربين

* أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة التةةةةةةدريس 

المعينةةةةةين ب عةةةةةداد المقةةةةةررات 

 المطلوبة

 

 

 

3222 

 

 

2222 

 

 

 

 

 

 

022222 
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 المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

الكلية 

 والجامعة

 مطلوب

: تطةةةةةةةةةةوير االمتحانةةةةةةةةةةات لتكةةةةةةةةةةون 1/8

مقياسةةةةةةا لقةةةةةةدرة الطالةةةةةةب علةةةةةةى 

هارتةةةةه فةةةةى اسةةةةتخدام التفكيةةةةر وم

المعلومةةةةةةةةات والتقنيةةةةةةةةات التةةةةةةةةى 

 درسها أو قام بتجميعها

* دراسةةةةةةة معةةةةةةايير ومواصةةةةةةفات 

تقيةةةةةةيم الطةةةةةةالب وإعةةةةةةداد األدلةةةةةةة 

 الالزمة لذلك

* ورشةةةةةةة عمةةةةةةل لنشةةةةةةر ثقافةةةةةةة 

تطةةةةةةةةةةةةةوير طةةةةةةةةةةةةةرق التقةةةةةةةةةةةةةويم 

 واالمتحانات

* تكةةةةةةةوين بنةةةةةةةوة أسةةةةةةةئلة فةةةةةةةى 

مختلةةةف التخصصةةةات علةةةى ضةةةوء 

المعةةةةةةةةةةايير الموضةةةةةةةةةةوعة لكةةةةةةةةةةل 

 لتخصص ومجا

* وثيقةةةةةة بمعةةةةةايير تقيةةةةةيم الطةةةةةالب 

 واألدلة الالزمة لذلك

* تةةةوفر بنةةةوة أسةةةئلة فةةةى مختلةةةف 

التخصصةةةةةات تتفةةةةةق مةةةةةع المعةةةةةايير 

 الموضوعة لكل تخصص

أعضةةةةةةةاء  3* تشةةةةةةةكيل فريةةةةةةةق مةةةةةةةن 

لصةةةةةياغة معةةةةةةايير تقيةةةةةيم وامتحانةةةةةةات 

 الطالب

* اإلعةةةةةداد لورشةةةةةة العمةةةةةل واإلعةةةةةالن 

 عنها

 * تنفيذ ورشة العمل

ة التةةةةةةدريس * تكليةةةةةةف أعضةةةةةةاء هيئةةةةةة

بتكةةةةةوين بنةةةةةوة أسةةةةةئلة فةةةةةى مختلةةةةةف 

 التخصصات

 * وكيل الكلية لشئون التعليم

 * وحدة ضمان الجودة بالكلية

* ثالثةةةةة متحةةةةةدثين مةةةةةن أعضةةةةةاء 

 هيئة التدريس

* أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس 

 بالكلية

 

822 

 

422 

 

422 

 

: ترشةةةةةةةةةةةيد وتحسةةةةةةةةةةةين العالقةةةةةةةةةةةة 1/4

التفاعليةةةة بةةةين الطةةةالب وأعضةةةاء 

رس قةةةةيم هيئةةةةة التةةةةدريس مةةةةع غةةةة

 االنضباط السلوكى للطالب

* إجةةةةةةةةةةراء دراسةةةةةةةةةةة تحليليةةةةةةةةةةة 

لمنظومةةةةة العالقةةةةات بةةةةين الطالةةةةب 

وأعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس وإعةةةداد 

 توصيات

* تطبيةةةق أسةةةاليب وآليةةةات ترشةةةيد 

وتحسةةةةةين العالقةةةةةة بةةةةةين الطالةةةةةب 

 وأعضاء هيئة التدريس

* اسةةةةةةتبيان آراء أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة 

 التدريس والطالب

 * وثيقة الدراسة التحليلية

* وثيقةةةة بآليةةةات وأسةةةاليب تحسةةةين 

العالقةةةةةةة التفاعليةةةةةةة بةةةةةةين الطةةةةةةالب 

 وأعضاء هيئة التدريس

* إرتفةةةةةاع نسةةةةةبة رضةةةةةاء أعضةةةةةاء 

 هيئة التدريس والطالب

 * تشكيل لجنة إلجراء الدراسة

 * إعداد اللجنة لتقريرها وتوصياتها

* تصةةةميم االسةةةتبيان وتحليلةةةه وإعةةةداد 

 تقرير بنتائجه

ات نقةةةاش عقةةةد نةةةدوات ولقةةةاءات وحلقةةة

تتنةةةةةاول مختلةةةةةف جوانةةةةةب السةةةةةلوكيات 

 والقيم النبيلة

 * وحدة ضمان الجودة

* لجنةةةة مةةةن ثالثةةةة أعضةةةاء هيئةةةة 

 تدريس + ممثل اتحاد الطالب

* عضةةةةةةةةةةةةو هيئةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةدريس 

متخصةةةةص فةةةةى تصةةةةميم وتحليةةةةل 

 االستبيان

522 

 

222 

 

522 

 

: دعةةةةةةم أنشةةةةةةطة اتحةةةةةةاد الطةةةةةةالب 1/12

وترسي  الروح النقديةة والحةوار 

 ى بينهمالديمقراط

 

* دراسة تطوير األنشةطة الطالبيةة 

لةةةةدعم روح الحةةةةوار الموضةةةةوعى 

 والنقد البناء

* استبيان آراء المجتمع األكاديمى 

 واإلدارى والطالب

* تنفيةةةةةذ آليةةةةةات ترشةةةةةي  الةةةةةروح 

النقديةةة والحةةوار الةةديمقراطى بةةين 

الطةةةةالب وتطبيقهةةةةا تبعةةةةا لبرنةةةةامج 

 زمنى

* وثيقةةةةة دراسةةةةة تطةةةةوير األنشةةةةطة 

 الطالبية

 * وثيقة بنتائج االستبيان

* تحسين درجة رضاء أعضاء هيئة 

 التدريس والطالب

 * تشكيل لجنة إلجراء الدراسة

 * إعداد اللجنة لتقريرها وتوصياتها

* تصةةةةةميم االسةةةةةتبيان وجمةةةةةع بياناتةةةةةه 

 وتحليله وإعداد تقرير بالنتائج

* عقةةةةد حلقةةةةات نقةةةةاش ولقةةةةاءات بةةةةين 

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأقطاب

 المجتمع المحلى

 * وحدة ضمان الجودة

* لجنةةةة مةةةن ثالثةةةة أعضةةةاء هيئةةةة 

 تدريس + ممثل اتحاد الطالب

* عضةةو هيئةةة تةةدريس متخصةةص 

 لتصميم وتحليل االستبيان

 

522 

 

 

222 

 



 19 

 

 المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

لكلية ا

 والجامعة

 مطلوب

: تةةةةةةةةةةةةدعيم بةةةةةةةةةةةةرامج النشةةةةةةةةةةةةاط 1/11

الرياضةةةةةةةةى والثقةةةةةةةةافى والفنةةةةةةةةى 

 للطالب

 

* دراسةةةة تطةةةوير مختلةةةف بةةةرامج 

 األنشطة الطالبية

* تحديةةةةةةةةةةد احتياجةةةةةةةةةةات دعةةةةةةةةةةم 

وتطةةةةةةةةةةوير بةةةةةةةةةةرامج األنشةةةةةةةةةةطة 

الطالبيةةةة ووضةةةع برنةةةامج زمنةةةةى 

 للتنفيذ

* اسةةةةتبيان مةةةةدى نجةةةةاح بةةةةرامج 

التطةةةةوير ومةةةةدى رضةةةةاء الطةةةةالب 

توى األنشةةةةةةةةطة وتحسةةةةةةةةن مسةةةةةةةة

 الطالبية

 * وثيقة بنتائج الدراسة

 * وثيقة بنتائج االستبيان

* تحسةةةةةةةةين مسةةةةةةةةتوى األنشةةةةةةةةطة 

الرياضةةةية والثقافيةةةة للطةةةالب خةةةالل 

 المباريات واللقاءات الثقافية

 * تشكيل لجنة إجراء الدراسة

* إعةةةةةةةةةةةةةةداد اللجنةةةةةةةةةةةةةةة لتقريرهةةةةةةةةةةةةةةا 

 وتوصياتها

* وضةةةةةةةةع برنةةةةةةةةامج زمنةةةةةةةةى لةةةةةةةةدعم 

 يةوتطوير األنشطة الطالب

* تصةةةةةميم االسةةةةةتبيان وجمةةةةةع بياناتةةةةةه 

 وتحليله وإعداد تقرير بالنتائج

 * وحدة ضمان الجودة بالكلية

* لجنةةةة مةةةن ثالثةةةة أعضةةةاء هيئةةةة 

تةةةةدريس + ممثةةةةل اتحةةةةاد الطةةةةالب 

 + ممثل للجهاز اإلدارى بالكلية

* عضةةةةةةةةةةةةو هيئةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةدريس 

متخصةةةةةةةةص لتصةةةةةةةةميم وتحليةةةةةةةةل 

 االستبيان

 

522 

 

222 

 

 

2222 

 

ج تةةةةةدريب صةةةةةيفى : إعةةةةةداد بةةةةةرام1/10

للطةةالب فةةى مواقةةع عمةةل مناسةةبة 

 لتخصصاتهم

* دراسةةةةةةةة المواقةةةةةةةع المناسةةةةةةةبة 

والمؤهلةةةةة لتةةةةدريب الطةةةةالب كةةةةل 

 فى مجال تخصصه

* عقةةةةةةةد اتفةةةةةةةاق مةةةةةةةع الجهةةةةةةةات 

المؤهلةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى البرنةةةةةةةةةةةامج 

 التدريبى المناسب للطالب

* متابعةةةةةةةةةة وتقيةةةةةةةةةيم البةةةةةةةةةرامج 

 التدريبية المنفذة

* وثيقةةةة بالجهةةةات والمواقةةةع التةةةى 

اختيارهةةةةا والبةةةةرامج التةةةةى تةةةةم  تةةةةم

 االتفاق عليها للتدريب

* نتةةةةةةةةائج متابعةةةةةةةةة وتقيةةةةةةةةيم كةةةةةةةةل 

 برنامج تدريبى تم تنفيذه

* تشةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةة مواقةةةةةةةةع 

وجهةةةات التةةةدريب المناسةةةبة والمؤهلةةةة 

 للتدريب

* إعةةةداد اللجنةةةة لتقريرهةةةا مةةةع تحديةةةد 

 أفضلية اختياراتها

 * إتمام االتفاق مع جهات التدريب

 نة متابعة وتقييم* تشكيل لج

 * تقديم لجنة المتابعة لتقريرها

* وكيةةةةل الكليةةةةة لشةةةةئون التعلةةةةيم 

 والطالب 

* وكيةةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةةئون البيئةةةةةة 

 والمجتمع

أعضةةةةاء  3* لجنةةةةة مكونةةةةة مةةةةن 

هيئةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةدريس + منسةةةةةةةةةةقوا 

 األقسام العلمية

 *نظراء مراجعون لتقييم األداء

 

 

 

3222 

 

 

 مينى باص

022222 

لتبةادل الطةةالب : إعةداد برنةامج 1/13

مع الجامعات والجهةات البحثيةة 

 لزيادة االحتكاة العلمى والتقنى

* مخاطبةةةةةة هيئةةةةةات التةةةةةدريب 

والتبةةةةةةةادل الطالبةةةةةةةى لتحديةةةةةةةد 

 اإلمكانيات وتقييم اإلحتياجات

* إجةةةةراء االتصةةةةاالت لتبسةةةةيط 

إجةةراءات سةةفر الطةةالب وإعةةداد 

 معسكرات عمل لهم بالخارج

 * تقييم البرامج المنفذة

الت موثقةةةةةة لبةةةةةرامج * بروتةةةةوك

 تبادل الطالب

* تةةةةةوفر تسةةةةةهيالت الجةةةةةراءات 

سةةةفر لطةةةالب وتةةةوفر معسةةةكرات 

 عمل متبادلة

* مخاطبةةة هيئةةات التةةدريب للتعةةرف 

 على الفرص المتاحة

* تشةةةكيل لجنةةةة لتحديةةةد االمكانيةةةات 

 وتقييم االحتياجات

* إتمةةةةام إجةةةةراءات سةةةةفر الطةةةةالب 

 وإعداد معسكرات عمل الطالب

ئون البيئةةةة * وكيةةةل الكليةةةة لشةةة

 والمجتمع

* وكيةةل الكليةةة لشةةئون التعلةةيم 

 والطالب

أعضةةاء  3* لجنةةة مكونةةة مةةن 

هيئةةةةة تةةةةدريس + مةةةةدير عةةةةام 

 الكلية + ممثل اتحاد الطالب

 

 

 

2222 

 

 

 

22222 
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 المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

كلية ال

 والجامعة

 مطلوب

: دعةةةةةةةةةةم مكتةةةةةةةةةةب متابعةةةةةةةةةةةة 1/13

 الخريجين

* تصةةةةةميم موقةةةةةع إلكترونةةةةةى 

للمكتةةةةةةةب وتحةةةةةةةديث بياناتةةةةةةةه 

 سنويا

* برنةةةةةةةةامج للتواصةةةةةةةةل مةةةةةةةةع 

 الخريجين وتنمية قدراتهم

* دعةةةةةةم أنشةةةةةةطة الخةةةةةةريجين 

وإسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاماتهم فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 المشروعات الصغيرة

* تةةةةوفر سةةةةجل كامةةةةل ببيانةةةةات 

الخةةةةةةةةةةريجين وكةةةةةةةةةةذا جهةةةةةةةةةةات 

موقةةةةةةةةةةع التو يةةةةةةةةةةف علةةةةةةةةةةى ال

 اإللكترونى

* تةةةةةةةةةةةةةوفر دورات تدريبيةةةةةةةةةةةةةة 

للخةةةريجين فةةةى المجةةةاالت التةةةى 

 يحتاجها سوق العمل

* تةةةةةةةةوفر سةةةةةةةةجل باسةةةةةةةةهامات 

الخةةةةةةريجين فةةةةةةى المشةةةةةةروعات 

الصةةةةةةةةةغيرة وكةةةةةةةةةذا تجةةةةةةةةةاربهم 

 الناجحة

* إعةةةةداد سةةةةجل متكامةةةةل ببيانةةةةات 

 الخريجين

* إعةةةداد سةةةجل بجهةةةات التو يةةةف 

 بالقطاع الزراعى

 ين* التواصل الدائم مع الخريج

* عقةةةةةةد دورات تدريبيةةةةةةة لتنميةةةةةةة 

 قدراتهم

* نةةةدوات للخةةةريجين وملتقةةةى لهةةةم 

 برجال األعمال

* دعةةةةةةم إسةةةةةةهام الخةةةةةةريجين فةةةةةةى 

 المشروعات الصغيرة

* عةةةةةةةةرج النمةةةةةةةةاذج المشةةةةةةةةرفة 

 لتجاربهم الناجحة

* مكتةةةةةب متابعةةةةةة الخةةةةةريجين 

بةةدعم مةةن مكتةةب وكيةةل الكليةةة 

 لشئون البيئة والمجتمع

 

 

2222 

 

 

12222 

ويةةةةةةةةل الهةةةةةةةةدف إجمةةةةةةةةالى تم

 االستراتيجى األول

    852522 3212222 
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 والبحوث.: أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا المسئول عن تحقيق الهدف

 المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

الكلية 

 والجامعة

 مطلوب

: إعةةةداد قواعةةةد ومعةةةايير 0/1

موضةةةةةةةوعية الختيةةةةةةةار 

أعضةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةةةةة 

 التدريس ومعاونيهم.

 

 

* دراسةةةة التعاقةةةد مةةةع المتفةةةوق مةةةن 

يفةةةةةة مسةةةةةاعد الخةةةةةريجين لشةةةةةغل و 

باحةةث بمةةا يتةةيح مجةةاال أفضةةل لتقيةةيم 

واختيةةةةةار أفضةةةةةل العناصةةةةةر ليكةةةةةون 

 باحثا أو عضوا بهيئة التدريس

* تحديةةةةةةةد معةةةةةةةايير وشةةةةةةةروط فةةةةةةةى 

و ةةائف أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةةع 

وضةةةةع المسةةةةتوى الفكةةةةرى والثقةةةةافى 

والحضةةةةةةةةةةةارى والسةةةةةةةةةةةلوكى فةةةةةةةةةةةى 

 االعتبار

* العةةةرج علةةةى مجلةةةس الكليةةةة ثةةةم 

مجلةةةةةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةةةةةة لاعتمةةةةةةةةةةةةاد 

 والموافقة على التميل والعمل بها

* إعتمةةةةةةةةةةةةاد مجلةةةةةةةةةةةةس الكليةةةةةةةةةةةةة 

لتوصةةةيات تطةةةوير قواعةةةد ومعةةةايير 

اختيةةةةةار أعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس 

 ومعاونيهم

* إعتمةةةةةةةةةةاد مجلةةةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةةةة 

 والموافقة على التمويل

* نتةةةةةةةةةةائج المتابعةةةةةةةةةةة والتقيةةةةةةةةةةيم 

 لتطبيق المعايير الجديدة

* تشةةةةكيل لجنةةةةة مةةةةن أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس 

وضةةةوع مةةةن كافةةةة جوانبةةةه وتقةةةديم لدراسةةةة الم

 تقرير وافى عن جدواه

* عقةةةةد ورشةةةةة عمةةةةل لمناقشةةةةة الدراسةةةةة التةةةةى 

 تمت وتقرير بالتوصيات

* اسةةةةةةتبيان رأى حضةةةةةةةور الورشةةةةةةةة وإعةةةةةةةداد 

 تقرير نتائج تحليل االستبيان

* إعةةةةةةةداد مةةةةةةةذكرة وافيةةةةةةةه بنتةةةةةةةائج الدراسةةةةةةةة 

وتوصةةةةةةياتها للعةةةةةةرج علةةةةةةى مجلةةةةةةس الكليةةةةةةة 

 لاعتماد 

س الكليةةةةةةة إلةةةةةةى لجنةةةةةةة * رفةةةةةةع قةةةةةةرار مجلةةةةةة

الدراسةةةةات العليةةةةا بالجامعةةةةة ومجلةةةةس الجامعةةةةة 

 لاعتماد والموافقة على التمويل

* وكيةةةةةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةةةئون 

 الدراسات العليا لتشكيل اللجنة

أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة  3* لجنةةةةةةة مةةةةةةن 

تةةةدريس للدراسةةةة وكتابةةةة التقريةةةر 

 وعقد ورشة العمل

 

عضةةةةو هيئةةةةة تةةةةدريس متخصةةةةص 

 فى تصميم وتحليل االستقصاء

 

كيةةةةل الكليةةةةة لشةةةةئون الدراسةةةةات و

 العليا والبحوث

 

 عميد الكلية

 

1222 

 

 

1322 
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222222 

: تحديةةةةةةةةةةةةةةد مجةةةةةةةةةةةةةةاالت 0/0

تخصةةةةةةةةةةص أعضةةةةةةةةةةاء 

هيئةةةة التةةةدريس لتحديةةةد 

فاعليةةةةةةةةةةةةةة وكفةةةةةةةةةةةةةاءة 

القةةةدرات المتميةةةزة فةةةى 

كةةةةةةل مجةةةةةةال ولتيسةةةةةةير 

االسةةةةةةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةةةةةةةن 

خبةةةةةةةةةةةةةةةةراتهم فةةةةةةةةةةةةةةةةى 

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات ذات 

 الصلة

 

م تجديةةدها * إعةةداد قاعةةدة بيانةةات يةةت

سةةةنويا بمجةةةاالت لتخصةةةص والتميةةةز 

 الخاصة بكل عضو هيئة تدريس

 

 

* إعةةةداد سةةةجل بالكفةةةاءات المتميةةةزة 

فةةةى كةةةل مجةةةال تدريسةةةى أو بحثةةةى أو 

خدمةةةة للمجتمةةةع والبيئةةةة يةةةتم تحديثةةةه 

سةةةةةةةةنويا ويعلةةةةةةةةن علةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةع 

اإللكترونةةةةةةةى للكليةةةةةةةة ممةةةةةةةا ييسةةةةةةةر 

االسةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةن خبةةةةةةةةراتهم فةةةةةةةةى 

 المشروعات ذات الصلة

 

وفر قاعةةةةدة بيانةةةةات بمجةةةةاالت * تةةةة

التخصةةةةةص والتميةةةةةز لكةةةةةل عضةةةةةو 

عيئةةةةةةةةة تةةةةةةةةدريس بالكليةةةةةةةةة يةةةةةةةةتم 

 تحديثها سنويا موثقة ومعتمدة

 

* تةةةوفر سةةةجل يةةةتم تحديثةةةه سةةةنويا 

بالكفةةاءات المتميةةزة فةةى كةةل مجةةال 

تدريسةةةةةةةةةى أو بحثةةةةةةةةةى أو خدمةةةةةةةةةة 

المجتمةةةةةةع والبيئةةةةةةةة مغتمةةةةةةةد مةةةةةةةن 

مجلةةةةةةةس الكليةةةةةةةة ومعلةةةةةةةن علةةةةةةةى 

 الموقع اإللكترونى للكلية

تقةةةدم كةةةل عضةةةو هيئةةةة تةةةدريس بنهايةةةة كةةةل * ي

عةةام جةةامعى بتقريةةر بكةةل مةةا قةةام بةةه مةةن أنشةةطة 

متميةةةزة خةةةالل العةةةام الجةةةامعى موثقةةةة ويعتمةةةده 

 من مجلس القسم العلمى

* تحةةةةةةةديث قاعةةةةةةةدة بيانةةةةةةةات أعضةةةةةةةاء هيئةةةةةةةة 

 التدريس

* تقةةةةوم األقسةةةةام العلميةةةةة بترشةةةةيح أعضةةةةائها 

الةةةذين أ هةةةروا وتميةةةزوا فةةةى مجةةةاالت التةةةدريس 

بحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةى أو اإلرشةةةةةةةةاد الزراعةةةةةةةةى أو ال

وخدمةةةةةةة المجتمةةةةةةع والبيئةةةةةةة وتعةةةةةةرج علةةةةةةى 

 مجلس الكلية العتمادها.

* ضةةم األسةةماء التةةى تةةم اعتمادهةةا مةةن مجلةةس 

الكليةةةة إلةةةى سةةةجل الكفةةةاءات المتميةةةزة كةةةل فةةةى 

مجالةةةةةةه وتعلةةةةةةن علةةةةةةةى الموقةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةى 

 للطلبة

* جميةةةع أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس 

بالكليةةةةةةة ملزمةةةةةةون بتقةةةةةةديم هةةةةةةذا 

لتقريةةةةةر قبةةةةةةل نهايةةةةةة كةةةةةةل عةةةةةةام ا

جةةةةامعى بعةةةةد مراجعتةةةةه واعتمةةةةاده 

 من مجلس القسم

* لجنةةةةة إعةةةةداد وتحةةةةديث قواعةةةةد 

بيانةةةةات أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس 

 بالكلية

 

 * مجالس األقسام العلمية

 

* مجلةةةةةةةةةةس الكليةةةةةةةةةةة إلعتمةةةةةةةةةةاد 

 الترشيحات

 

 * منسقوا األقسام العلمية

 

 

 

 

 

3222 

 

 

 

 

0222 
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لتنفيذيةاألنشطة ا الخطط والبرامج  المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء 

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

الكلية 

 والجامعة

 مطلوب

: التنميةةةةةةةة السةةةةةةةمتمرة 0/3

لقةةةةةةةدرات ومهةةةةةةةارات 

أعضةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةةة 

التةةةةةدريس والقيةةةةةادات 

علميةةةةةا ومهنيةةةةةا مةةةةةع 

تطةةةةةةةةةةوير القةةةةةةةةةةدرات 

 اإلدارية

 

* برنةةةةةةةامج لةةةةةةةدورات تدريبيةةةةةةةة 

ات لتنميةةةةةةةة القةةةةةةةدرات والمهةةةةةةةار

المهنيةةةةةةة واإلداريةةةةةةة والفكريةةةةةةة 

ألعضةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةدريس 

والقيةةةةةةةةةةةةادات بعةةةةةةةةةةةةد تحديةةةةةةةةةةةةد 

 االحتياجات التدريبية

* عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 واستبيانات

% مةةةةةةن 02* إتمةةةةةةام تةةةةةةدريب 

أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس 

 والقيادات سنويا

 

 

 

 * نتائج المراجعة والتقييم

* تحديةةةةةةةد االحتياجةةةةةةةات التدريبيةةةةةةةة مةةةةةةةن 

 خالل ورشة عمل

عةةةةةن االحتياجةةةةةات التدريبيةةةةةة  * اسةةةةةتبيان

بورشةةةةةة العمةةةةةل وإعةةةةةداد تقريةةةةةر بنتةةةةةائج 

 تحليل االستبيان

 * تنفيذ البرنامج التدريبى 

 * المراجعة والتقييم

ثالثةةةةة أعضةةةةاء هيئةةةةة تةةةةدريس 

إلعةةةةداد وتنفيةةةةذ ورشةةةةة العمةةةةل 

وتقةةةةةةديم تقريةةةةةةر عةةةةةةن نتةةةةةةائج 

 الورشة

عضةةةةةةةةةةةو هيئةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةدريس 

متخصةةةةةةةةةص فةةةةةةةةةى تصةةةةةةةةةميم 

 وتحليل االستقصاء

ؤهةةةةةةل مةةةةةةن فريةةةةةةق تةةةةةةدريب م

 الجامعة

 نظراء مراجعون 3

 

5222 

 

 

0222 

 

 

 

3222 

 

 

 

 

122222 

 

: ميكنةةةة مكتبةةةة الكليةةةة 0/3

ضةةةةةةةةةةةمن مشةةةةةةةةةةةروع 

ميكنةةةةةةةةةةةة مكتبةةةةةةةةةةةةات 

جامعةةةةةةةةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةةةةةةةةا 

باسةةةةةةةةةةتخدام نظةةةةةةةةةةام 

المسةةةةةتقبل للمكتبةةةةةات 

وإتمةةةةةةةةةةام تشةةةةةةةةةةطيب 

وتجهيةةةةةةةةةةز المبنةةةةةةةةةةى 

 الجديد للمكتبة

 

* إتمةةةةةةةةةام تشةةةةةةةةةطيب وتجهيةةةةةةةةةز 

المبنةةةةةى الجديةةةةةد لمكتبةةةةةة الكليةةةةةة 

 كنتهاوإتمام مي

* تةةةدريب العةةةاملين بالمكتبةةةة كةةةل 

 فى مجاله

* اسةةةةةةةةتكمال اشةةةةةةةةتراة جميةةةةةةةةع 

أعضةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةدريس 

 بالمكتبة الرقمية

* اسةةةةةةتكمال شةةةةةةراء احتياجةةةةةةات 

مكتبةةةةةةةة الكليةةةةةةةة مةةةةةةةن أجهةةةةةةةزة 

 ولوازمها

* دعةةةةةةةةم الميزانيةةةةةةةةة السةةةةةةةةنوية 

لشةةةةةةراء الكتةةةةةةب والةةةةةةدوريات ... 

الةةةة  لتةةةةوفير احتياجةةةةات األقسةةةةام 

 العلمية

حديثةةةة مميكنةةةة * تةةةوفر مكتبةةةة 

تفةةةةةةةةى باحتياجةةةةةةةةةات الطةةةةةةةةةالب 

وأعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة التةةةةةةةةدريس 

 بالكلية

* رضةةةةةةاء الطةةةةةةالب وأعضةةةةةةاء 

هيئةةةةةة التةةةةةدريس عةةةةةن مكتبةةةةةة 

 الكلية وإمكانياتها

 * إتمام تشطيب وتجهيز المبنى الجديد

 * إتمام ميكنة مكتبة الكلية

* تكليةةةةف مةةةةةدربين مةةةةةن الجامعةةةةةة التمةةةةةام 

 التدريب

* توعيةةةةةةةةةة وتحفيةةةةةةةةةز أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة 

دريس ومعةةةةاونيهم لالشةةةةتراة بالمكتبةةةةة التةةةة

 الرقمية

* شةةةةةراء حاسةةةةةبات وطابعةةةةةات وماكينةةةةةات 

 تصوير وخالفه

* ربةةةةةةةط الحاسةةةةةةةبات بالشةةةةةةةبكة القوميةةةةةةةة 

 للمعلومات

* تجميةةةةةع طلبةةةةةات األقسةةةةةام العلميةةةةةة مةةةةةن 

 كتب ودوريات .. ال 

 * إتمام الشراء بعد تدبير التمويل

 

 

 

* مةةةةدربين علةةةةى نظةةةةم ميكنةةةةة 

 الرقميةالمكتبات والمكتبات 

* أعضةةةةةةةةاء لجنةةةةةةةةة المكتبةةةةةةةةة 

 بالكلية

 * إدارة المشتريات بالكلية

* وحةةةةةةةةةةةةةةةةةدة تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

االتصةةةةةةةةةةةةاالت والمعلومةةةةةةةةةةةةات 

 بالجامعة

* إدارة الموازنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والحسابات

* إدارة المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتريات 

 والمخازن

 

 

 

3222 

 

 

 

 

 

 

 

22222 

 

 

 

 

 

 

38222 

 

 

 

 

42222 

إجمةةالى تمويةةل الهةةدف 

 االستراتيجى الثانى

    408222 403222 
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 : تو يف خطط البحث العلمى لاسهام فى التنمية الشاملة للقطاع الزراعى وحل مشكالته واإلرتقاء بالبيئة .الهدف االستراتيجى الثالث

 : وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.المسئول عن تحقيق الهدف

نفيذيةالخطط والبرامج الت  المسئولين عن التنفيذ المهام مؤشرات اآلداء أنشطة التنفيذ 
 التمويل بالجنيه

ذاتى من الكلية 

 والجامعة
 مطلوب

إعةةةةداد برنةةةةةامج لحصةةةةةر  :3/1

مشةةةةةةةةةةةةكالت القطةةةةةةةةةةةةاع 

الزراعةةةةةةةى بالمحافظةةةةةةةة 

واالقلةةةةةةةةةةةةةيم ووضةةةةةةةةةةةةةع 

اولويةةةةةةةةةات المواجهةةةةةةةةةة 

وإعةةةةةداد خطةةةةةط بحثيةةةةةة 

تطبيقيةةةة للمسةةةاهمة فةةةى 

 حلها

 ورش عمل -

 

دراسةةةةةةةةةةات ميدانيةةةةةةةةةةة للمحافظةةةةةةةةةةة  -

 واإلقليم

 

 

 

 نظام للمراجعة والتقييم -

نتةةةةةةةةةةائج تحلةةةةةةةةةةيالت الدراسةةةةةةةةةةات  -

 الميدانية

 تقارير لجان المراجعة والتقييم -

 اإلعداد والتجهيز لورش العمل -

 تنفيذ وتقييم ورش العمل المختلفة -

تشةةةةةةكيل لجةةةةةةان فةةةةةةى التخصصةةةةةةات المختلفةةةةةةة  -

يانةةةةةةةةةات لمقابلةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتفيدين لتجميةةةةةةةةةع الب

 الضرورية.

 تحليل البيانات احصائيا الستخالص النتائج -

 إعداد برنامج للمراجعة والتقييم. -

 تنفيذ برنامج المتابعة -

 وحدة ضمان الجودة بالكلية -

عشةةةةةةةةرة مةةةةةةةةن أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة  -

 التدريس بالكلية

عضةةةةةو هيئةةةةةة تةةةةةدريس مةةةةةن كةةةةةل  -

 تخصص علمى بالكلية

مةةةةةن المتخصصةةةةةين فةةةةةى  0عةةةةةدد  -

 اإلحصاء.

 وحدة ضمان الجودة بالكلية -

 مراجعون نظراء  3عدد  -

1222 

 

 

1222 

 

 

222 

32222 

تحويةةةةل مزرعةةةةة الكليةةةةة  :3/0

الةةةةةةةةى محطةةةةةةةةة بحةةةةةةةةوث 

وإرشةةةةةةةاد وإستشةةةةةةةةارات 

 زراعية.

برنةةةةةةةامج تنفيةةةةةةةذى لتطبيةةةةةةةق اهةةةةةةةم  -

 األبحاث العلمية

 

 

 

 إنشاء حقول إرشادية -

 

 

 

 

 

 

دراسةةةةةات اقتصةةةةةادية للعائةةةةةد مقابةةةةةل  -

 التكلفة

بحةةةةةةةةةةةةاث التطبيقيةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةدد اال -

 والضرورية للتنمية الزراعية.

إقبةةةةةةال المةةةةةةزارعين علةةةةةةى عةةةةةةةدد  -

الزيةةةةةةةةةارات الميدانيةةةةةةةةةة للحقةةةةةةةةةول 

 اإلرشادية

عةةةةةدد االستشةةةةةارات التةةةةةى تقةةةةةدمها  -

 الكلية.

تشةةةةكيل لجةةةةان لحصةةةةر األبحةةةةاث التطبيقيتةةةةة فةةةةى  -

 التخصصات المختلفة

 

تنفيةةةةذ التوصةةةةيات الفنيةةةةة لتعظةةةةيم االسةةةةتفادة مةةةةن  -

 تطبيقيةاألبحاث ال

 اإلعداد والتجهيز إلنشاء الحقول اإلرشادية -

زراعةةةةةةة المحاصةةةةةةيل الحقليةةةةةةة والبسةةةةةةتانية فةةةةةةى  -

 الموسم الشتوى والصيفى.

 

 

 

تجميةةةةةةةةةع البيانةةةةةةةةةات الالزمةةةةةةةةةة للدراسةةةةةةةةةة  -

 االقتصادية

 التحليل االحصائى المطلوب -

مةةةةةةةةن اعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة  3عةةةةةةةةدد  -

التةةةةةةةةةةدريس فةةةةةةةةةةى التخصصةةةةةةةةةةات 

 المرتبطة بالمزرعة.

ئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس فةةةةةةةى أعضةةةةةةةاء هي -

 التخصصات المعنية

عضةةةةةةةوين مةةةةةةةن أعضةةةةةةةاء هيئةةةةةةةة  -

 التدريس فى األقسام المعنية

اثنةةةةةةةةين مةةةةةةةةن اعضةةةةةةةةاء هيئتةةةةةةةةى  -

التةةةةةةةدريس بقسةةةةةةةةمى المحاصةةةةةةةةيل 

والبسةةةةةةةةةةاتين + مةةةةةةةةةةدير مركةةةةةةةةةةز 

البجةةةةةةةةوث الزراعيةةةةةةةةة ومشةةةةةةةةرف 

 المزرعة

ثالثةةةةةةةةةة أعضةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةن هيئةةةةةةةةةة  -

 التدريس.

 عضو هيئة تدريس متخصص -

1222 

 

 

 

 

2222 

 

 

 

 

 

 

1222 

22222 



 24 

 

 

 المسئولين عن التنفيذ المهام مؤشرات اآلداء أنشطة التنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية
 التمويل بالجنيه

ذاتى من الكلية 

 والجامعة
 مطلوب

أعةةةةةةةداد خطةةةةةةةة بحثيةةةةةةةة  :3/3

 للكلية

إنشةةةةةةةةاء قاعةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةات بحثيةةةةةةةةة  -

 واستحداثها سنويا

تشةةةةكيل فةةةةرق بحثيةةةةة مةةةةن مختلةةةةف  -

ى تعةةةةالج المشةةةةكلة التخصصةةةةات التةةةة

 من كافة جوانبها.

اعتمةةةةةةةاد الخطةةةةةةةة البحثيةةةةةةةة مةةةةةةةن  -

 مجلس الكلية

وجةةةود آليةةةة محةةةددة لمتابعةةةة تنفيةةةذ  -

 الخطة البحثية

وضةةةةةع قائمةةةةةة باألبحةةةةةاث العلميةةةةةة لكةةةةةل قسةةةةةم  -

 بالكلية.

تحديةةةةةةةةةةد األبحةةةةةةةةةةاث العلميةةةةةةةةةةة ذات األهميةةةةةةةةةةة  -

 التطبيقية

تقيةةةةةةةيم الخطةةةةةةةة البحثيةةةةةةةة لالقسةةةةةةةام العلميةةةةةةةة   -

 والكلية.

وكيةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةئون الدراسةةةةةات  -

العليةةةةةةا والبحةةةةةةوث + ممثةةةةةةل لكةةةةةةل 

قسةةةةم علمةةةةى مةةةةن أعضةةةةاء هيئةةةةة 

 التدريس.

جميةةةةع أعضةةةةةاء هيئةةةةة التةةةةةدريس   -

 بالكلية

عضةةو هيئةةة تةةدريس مةةن كةةل قسةةم  -

 علمى

222 
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اسةةةةةةةةةةةتحداث أسةةةةةةةةةةةاليب : 3/3

جديةةةةةةةةةةةةدة لتشةةةةةةةةةةةةجيع 

البحةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةى 

وتطةةةةةةةةوير الدراسةةةةةةةةات 

 العليا.

لوضةةةةةةع الحةةةةةةالى دراسةةةةةةة وتحليةةةةةةل ا -

لبةةةةةةةةةةةةةرامج الدراسةةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةةا 

وارتباطهةةةةةةةةةا باحتياجةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةوق 

 العمل.

فةةةرق وورش عمةةةل لدراسةةةة جةةةدوى  -

إنشةةةةةاء درجةةةةةة الماجسةةةةةتير المهنةةةةةى 

 وتفعيل الدبلومات المهنية.

إسةةةةةةةةةتحداث برنةةةةةةةةةامج ومقةةةةةةةةةررات  -

 الماجستير والدبلومات المهنية

 تحديث الئحة الدراسات العليا . -

 وجود درجة  -

لتحةةةةةةةةةةةةاق ببةةةةةةةةةةةةرامج معةةةةةةةةةةةةدل اال -

 الدراسات العليا

 عدد البحوث المتميزة -

الماجسةةةةةتير المهنةةةةةى والةةةةةدبلومات  -

 المهنية.

تشةةةةكيل لجنةةةةة لدراسةةةةة مشةةةةاكل الالئحةةةةة وتحديةةةةد  -

احتياجةةةةات سةةةةوق العمةةةةل تضةةةةم عضةةةةو فةةةةى كةةةةل 

 تخصص.

 إعداد تقرير اللجنة وتحديد التوصيات الهامة. -

 اإلعداد لورش العمل -

 تنفيذ ورش العمل -

 تقييم العمل وإعداد التقارير -

 إعداد مقررات الماجستير المهنى -

 إعداد مقررات الدبلومات المهنية -

 عميد الكلية  -

 وكيل الكلية لشئون الدراسات  -

 العليا والبحوث. -

ثالثةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس  -

 بالكلية.

 وحدة ضمان الجودة بالكلية -

وكيةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةئون الدراسةةةةةات  -

ا والبحةةةوث + أعضةةةاء هيئةةةة العليةةة

 التدريس بالكلية.

عةةةةةدد أثنةةةةةين مةةةةةن أعضةةةةةاء هيئةةةةةة  -

 التدريس

وكيةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةئون الدراسةةةةةات  -

العليةةةةةةةةةا والبحةةةةةةةةةوث + رؤسةةةةةةةةةاء 

 االقسام
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 المسئولين عن التنفيذ المهام مؤشرات اآلداء أنشطة التنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية
 التمويل بالجنيه

ذاتى من الكلية 

 والجامعة
 مطلوب

عقةةةةةد اتفاقيةةةةةات تعةةةةةاون : 3/2

مةةةةةةةةةةةةةةةةع الشةةةةةةةةةةةةةةةةركات 

الزراعيةةةةةةةةةةة للتعةةةةةةةةةةرف 

علةةةةى احتياجةةةةات سةةةةوق 

العمةةةةةةةةةةةةةل وتو يةةةةةةةةةةةةةف 

 الخريجين

عقةةةةةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةةةةةل للشةةةةةةةةةةةركات  -

 الزراعية وجهات التو يف.

 تدريب الطالب لدى الشركات. -

 

عةةةةةدد االتفاقيةةةةةات بةةةةةين الشةةةةةركات  -

 وجهات التو يف مع الكلية.

 حسن فى نسب التو يفالت -

 اإلعداد والتجهيز لورش العمل. -

 تنفيذ ورش العمل. -

 تقييم النتائج. -

 اإلعداد للتدريب الطالبى. -

 تنفيذ التدريب فى الشركات وجهات   -

 التو يف.    

وكيةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةئون الدراسةةةةةات  -

العليةةةةةةا والبحةةةةةةوث + ثالثةةةةةةة مةةةةةةن 

 اعضاء هيئة التدريس.

 .أعضاء هيئة التدريس -

ثالثةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة  -

 التدريس.

 وحدة ضمان الجودة بالكلية -

خمسةةةةةةةةة مةةةةةةةةن أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة  -

التةةةةةةةةةةدريس مةةةةةةةةةةع المختصةةةةةةةةةةين 

بشةةةةةةةةةركات التقةةةةةةةةةاوى وجهةةةةةةةةةات 

 التو يف

1222 

 

إنشةةةةاء مركةةةةز للتةةةةدريب  :3/5

المهنةةةةةةةةةةةةةى وتنميةةةةةةةةةةةةةة 

 المهارات بالكلية

دورات تدريبيةةةةة متخصصةةةةة تقةةةةدمها  -

 االقسام المختلفة

ليةةةةةةةة علةةةةةةةى موافقةةةةةةةة مجلةةةةةةةس الك -

 الدورات التدريبية.

 عدد المتدربين. -

 

 اإلعداد للدورات التدريبية. -

 تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة. -

 تقييم الدورات المختلفة -

وكيةةةةةةةل الكليةةةةةةةة لشةةةةةةةئون خدمةةةةةةةة  -

المجتمةةةةع وتنميةةةةة البيئةةةةة + ثالثةةةةة 

 من أعضاء هيئة التدريس.

   أعضاء هيئة التدريس بالكلية. -

 عضاء هيئة التدريسثالثة من أ -

0222 

 

إنشةةةةةةةةةاء وحةةةةةةةةةدة إلدارة  :3/4

المخلفةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةة 

 وتدويرها

إجةةةةةةةةةةةةراء دراسةةةةةةةةةةةةات للجةةةةةةةةةةةةةدوى  -

االقتصةةةةةةةةةادية لتةةةةةةةةةدوير المخلفةةةةةةةةةات 

 الزراعية.

تحديةةةةةةد مكةةةةةةان لتجميةةةةةةع المخلفةةةةةةات  -

 الزراعية.

 

 تقارير دراسات الجدوى. -

 رضى المستفيدين عن اإلنتاج. -

 

 اإلعداد لدراسة الجدوى. -

 جراء الدراسة وإعداد تقرير عنها.إ -

 

 إعداد األماكن المناسبة لتدوير المخلفات -

 تنفيذ عمليات تدوير المخلفات -

وكيةةةةةةةل الكليةةةةةةةة لشةةةةةةةئون خدمةةةةةةةة  -

المجتمةةةةةةةةةع وتنميةةةةةةةةةة البيئةةةةةةةةةةة + 

خمسةةةةةةةةة مةةةةةةةةن أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة 

 التدريس.

خمسةةةةةةةةة مةةةةةةةةن أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة  -

 التدريس.

أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس المعنيةةةين  -

 الزراعية بتدوير المخلفات
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إجمةةةةالى تمويةةةةل الهةةةةةدف 

 االستراتيجى الثالث
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 : تنمية القدرات المادية والبنية األساسية للكلية.الرابعالهدف االستراتيجى 

 : أ.د/ عميد الكلية وأمين الكلية.المسئول عن تحقيق الهدف

 

 المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء األنشطة التنفيذية الخطط والبرامج

 التمويل بالجنيه
ذاتى من 

الكلية 

 والجامعة

 مطلوب

: اسةةةةةةةةةةةةةةتكمال بنةةةةةةةةةةةةةةةاء 3/1

وتشةةةةةةةطيب المبنةةةةةةةى 

الخةةةةةةةةةاص بأقسةةةةةةةةةام 

األراضةةةةى والكيميةةةةاء 

والمكتبةةةةةةةةة ونةةةةةةةةادى 

أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةة 

 التدريس

* حسةةةةةةةم الخةةةةةةةالف مةةةةةةةع المقةةةةةةةاول 

وتعةةةةةديل األسةةةةةعار بمةةةةةا يتفةةةةةق مةةةةةع 

 مستوى األسعار الحالية

زمنةةةى لتنفيةةةذ بةةةاقى  * تحديةةةد جةةةدول

مراحةةةل تشةةةطيب المبنةةةى قبةةةل نهايةةةة 

مةةةةع المتابعةةةةة الدقيقةةةةة  0212عةةةةام 

 ألعمال التنفيذ

* تةةةةةةوفر ملحةةةةةةق بعقةةةةةةد المقةةةةةةاول 

معتمةةةةةةةد لتحديةةةةةةةد إلتزامةةةةةةةات كةةةةةةةل 

طةةةةةةةةةةةةةرف إلتمةةةةةةةةةةةةةام األعمةةةةةةةةةةةةةةال 

بالمواصةةةةةةةةفات المطلوبةةةةةةةةة وفةةةةةةةةى 

 توقيتاتها

* تقةةةةةةةةةارير متابعةةةةةةةةةة المهنةةةةةةةةةدس 

المسةةةةةةئول عةةةةةةن انتظةةةةةةام وكفةةةةةةاءة 

 توقيتات المحددةاألداء وفى ال

* تسةةةةليم المبنةةةةى كامةةةةل التشةةةةطيب 

 0212قبل نهاية عام 

 * تشكيل اللجنة الهندسية لحسم الخالف

* الموافقةةةة علةةةى قةةةرار اللجنةةةة وكتابةةةة ملحةةةق 

 بعقد المقاول

* تقةةةةةارير متابعةةةةةة مةةةةةن المهنةةةةةدس المسةةةةةئول 

 عن متابعة التنفيذ

 * لجنة تسلم المبنى بعد التنفيذ

 أ.د/ عميد الكلية

 الكلية أمين

 رؤساء األقسام المعنية 

 اإلدارة الهندسية بالجامعة
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1222222 

: تجهيةةةز وتأثيةةةةث أقسةةةةام 3/0

األراضةةةةى والكيميةةةةاء 

الزراعيةةةةةةة بةةةةةةالمبنى 

الجديةةةةةةةةةةةةةةةد بعةةةةةةةةةةةةةةةد 

 التشطيب

*تأثيةةةةةةةةةةةةث وتجهيةةةةةةةةةةةةز المعامةةةةةةةةةةةةل 

والمختبةةةةةرات بالنشةةةةةات والخزانةةةةةات 

مةةةةةةةةع إتمةةةةةةةةام توصةةةةةةةةيالت الميةةةةةةةةاه 

 والصرف والكهرباء والغاز 

*تأثيةةةث وتجهيةةةز المكاتةةةب وقاعةةةات 

التةةةةةةةةةدريس ومخةةةةةةةةةازن وخةةةةةةةةةدمات 

 القسمين

*وتسةةةةةةةةةةةليم وتسةةةةةةةةةةةكين قسةةةةةةةةةةةمى 

األراضةةةةةةةةى والكيميةةةةةةةةاء الزراعيةةةةةةةةة 

واسةةةةةةةةةتعدادهما السةةةةةةةةةتقبال العةةةةةةةةةام 

 0210-0211الجامعى 

* تةةةةةةةةةةةةوفر تصةةةةةةةةةةةةميمات فنيةةةةةةةةةةةةة 

ومواصةةةفات معتمةةةدة مةةةن مجةةةالس 

 األقسام المعنية وعميد الكلية

* إتمةةةةام التأثيةةةةث والتجهيةةةةز طبقةةةةا 

 للمواصفات

* اسةةةةةةةةةتالم قسةةةةةةةةةمى األراضةةةةةةةةةى 

والكيميةةةةاء وتسةةةةكينهم قبةةةةل بدايةةةةة 

 02210-0211العام الجامعى 

* تشةةةكيل لجنةةةة مشةةةتركة مةةةن القسةةةم العلمةةةى 

واإلدارة الهندسةةةةةةةةةةية لوضةةةةةةةةةةع التصةةةةةةةةةةميمات 

 والمواصفات الفنية

 * متابعة التنفيذ طبقا للمواصفات المطلوبة

 * تسليم القسمين بعد التأثيث والتجهيز

 دارة الهندسية بالجامعة* اإل

 * إدارة الكلية

* رئيسةةةةةةةى قسةةةةةةةمى األراضةةةةةةةى 

 والكيمياء الزراعية
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: تجهيةةةةز وتأثيةةةةث مكتبةةةةة 3/3

الكليةةةةةةةةةةةةة ونةةةةةةةةةةةةادى 

أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةة 

التةةةةةةةدريس بةةةةةةةالمبنى 

 الجديد

* إتمةةةةةةةام تأثيةةةةةةةث المكتبةةةةةةةة بحيةةةةةةةث 

تتناسةةةةةةب مةةةةةةع ميكنتهةةةةةةا والمكتبةةةةةةة 

-0211الرقميةةةةةة يبةةةةةدأ اسةةةةةتخدامها 

0210 

* تجهيةةةةةز وتأثيةةةةةث نةةةةةادى أعضةةةةةاء 

 هيئة التدريس بالمبنى الجديد

* تةةةةةوفر مكتبةةةةةة حديثةةةةةة مميكنةةةةةة 

تفةةةةةةةةةةةى باحتياجةةةةةةةةةةةات الطةةةةةةةةةةةةالب 

 وأعضاء هيئة التدريس

 

* تةةةةةةوفر نةةةةةةادى ألعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة 

التةةةةدريس مؤثةةةةث يبةةةةدأ اسةةةةتخدامه 

 0210-0211بالعام الجامعى 

* تشةةةةةةكيل لجنةةةةةةة فنيةةةةةةة وهندسةةةةةةية لتحديةةةةةةد 

 المكتبة والنادى احتياجات تأثيث وتجهيز

 * متابعة التنفيذ واستالم المكتبة والنادى

* وكيةةةةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةةئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 * أمين الكلية

 * إدارة المكتبة

* شةةةةةةةةةةئون أعضةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةة 

 التدريس

 

 

 

022222 

 

 

 

422222 
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: اسةةةةةةةةةةةتكمال بنةةةةةةةةةةةاء 3/3

وتشةةةةةطيب الجةةةةةزء 

المفتةةةةةةةةةةوح مةةةةةةةةةةن 

الةةةةةةةدور األرضةةةةةةةى 

بمبنةةةةةةةةةةةةى قسةةةةةةةةةةةةم 

المحاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيل 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامه 

 مكاتب إدارية

* عمةةةةل رسةةةةم معمةةةةارى لتقسةةةةيم 

هةةةةةةةذه المسةةةةةةةاحة إلةةةةةةةى مكاتةةةةةةةب 

إداريةةةةةةةةةة وخةةةةةةةةةدماتها وتحديةةةةةةةةةد 

 الميزانية المطلوبة

لتنفيةةةةةةذ  * التعاقةةةةةةد مةةةةةةع مقةةةةةةاول

 األعمال من بناء وتشطيب

* إعتمةةةةةةاد الرسةةةةةةم المعمةةةةةةارى 

والميزانيةةةةةة المطلوبةةةةةة بنهايةةةةةة 

 0212يونيو 

* إتمةةةةةةةةةةةام أعمةةةةةةةةةةةال البنةةةةةةةةةةةاء 

والتشةةةةطيب واسةةةةتالم المكاتةةةةب 

 0212قبل نهاية عام 

* معاينةةةةةةةةة الموقةةةةةةةةع وعمةةةةةةةةل الرسةةةةةةةةم 

 المعمارى

* تحديةةةةةةةةةةةةةد الميزانيةةةةةةةةةةةةةة المطلوبةةةةةةةةةةةةةة 

 واعتمادها

 فيذ* التعاقد مع المقاول للتن

* متابعةةةةةةةةةةة تنفيةةةةةةةةةةذ األعمةةةةةةةةةةال طبقةةةةةةةةةةا 

 للمواصفات

* اإلدارة الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 بالجامعة 

 

 * أمين الكلية

 

* المهنةةةةةدس المسةةةةةئول عةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

22222 

 

 

 

122222 

: إنشةةةةاء مبنةةةةى لقسةةةةم 3/2

الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الزراعيةةةةةة ليكةةةةةون 

جةةةةةاهز لاسةةةةةتخدام 

بالعةةةةةةةام الجةةةةةةةامعى 

0210-0213 

* عمةةةل تصةةةةميم هندسةةةةى لمبنةةةةى 

 1022علةةةةةةةى مسةةةةةةةاحة  القسةةةةةةةم

متةةةةةةةةةةةر
0
يفةةةةةةةةةةةى باالحتياجةةةةةةةةةةةات  

التعليميةةةةة والتدريبيةةةةة والبحثيةةةةةة 

ويلحةةةق بةةةالمبنى ورشةةةة إصةةةالح 

ومظلةةةةةةةة لعةةةةةةةدد وآالت مزرعةةةةةةةة 

الكليةةةةةةة بالةةةةةةدور األرضةةةةةةى مةةةةةةن 

 المبنى

* تنفيةةةةةةةةذ األعمةةةةةةةةال المطلوبةةةةةةةةة 

طبقةةةةةةةةةا للمواصةةةةةةةةةفات وتسةةةةةةةةةليم 

المبنةةى مةةع بدايةةة العةةام الجةةامعى 

0210-0213 

* إعتمةةةةةةةةةةةةةةةةاد الرسةةةةةةةةةةةةةةةةومات 

سةةةةية مةةةةن القسةةةةم العلمةةةةى الهند

 وعميد الكلية 

* إعتمةةةةةةةاد رئةةةةةةةيس الجامعةةةةةةةة 

 للمشروع وميزانية التنفيذ

* تنفيةةةةةةةةةةذ األعمةةةةةةةةةةال طبقةةةةةةةةةةا 

 للمواصفات

* تسةةةةةليم المبنةةةةةى مةةةةةع بدايةةةةةة 

-0210العةةةةةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةةةةةامعى 

0213 

* تكليةةةةةةةةف اإلدارة الهندسةةةةةةةةية ب عةةةةةةةةةداد 

 التصميم الهندسى

* طةةةةرح العمليةةةةةة علةةةةى المقةةةةةاولين بعةةةةةد 

 معة للمشروعإعتماد رئيس الجا

* لجنةةةةةةةةة لتلقةةةةةةةةى ودراسةةةةةةةةة عةةةةةةةةروج 

 المقاولين واختيار أنسبها

* تنفسةةةذ األعمةةةال ومتابعتهةةةا حتةةةى تمةةةام 

 التنفيذ والتسليم

* اإلدارة الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 بالجامعة

 * إدارة الكلية

* رئةةةةةةةةيس قسةةةةةةةةم الهندسةةةةةةةةة 

 الزراعية

* المهنةةةةةدس المسةةةةةئول عةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

 

------ 

 

 

 

 

0222222 

مركةةةةةةةةةةةةز : إنشةةةةةةةةةةةةاء 3/5

التةةةةدريب والتنميةةةةة 

 البشرية

* تطةةةةةةةةوير تصةةةةةةةةميمات المبنةةةةةةةةى 

القةةةةةةديم لمكتبةةةةةةة الكليةةةةةةة ليضةةةةةةبح 

مركةةةةةز للتةةةةةدريب مةةةةةع تخصةةةةةيص 

جةةةةزء مةةةةن الةةةةدور األرضةةةةى ليضةةةةم 

 قسم الصيانة بالكلية

 * تنفيذ األعمال المطلوبة 

* تةةةةةةةةةوفر تصةةةةةةةةةةميم لمركةةةةةةةةةةز 

 التدريب

* تقةةةةةةةارير متابعةةةةةةةة خطةةةةةةةوات 

 التنفيذ طبقا للمواصفات 

مبنةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةاهز * تسةةةةةةةةةةليم ال

لالسةةةةةتخدام مةةةةةع بدايةةةةةة العةةةةةام 

 0213-0210الجامعى 

* معاينةةةةةةةةة الموقةةةةةةةةع وعمةةةةةةةةل الرسةةةةةةةةم 

 المعمارى

* تحديةةةةةةةةةةةةةد الميزانيةةةةةةةةةةةةةة المطلوبةةةةةةةةةةةةةة 

 واعتمادها

 * التعاقد مع المقاول للتنفيذ

* متابعةةةةة تنفيةةةةذ األعمةةةةةال حتةةةةى تسةةةةةليم 

 المبنى مطابق للمواصفات

* اإلدارة الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 بالجامعة

 * إدارة الكلية

وكيةةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةئون * 

 المجتمع والبيئة

* المهنةةةةةدس المسةةةةةئول عةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

 

022222 

 

 

 

 

422222 
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: تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين األداء 3/4

الةةةةةةةو يفى للصةةةةةةةوبة 

الزجاجيةةةةةةةةةة بقسةةةةةةةةةم 

 البساتين

* اإلصةةةةةةةةةالح الهيكلةةةةةةةةةى للصةةةةةةةةةوبة 

وتطةةةةةةوير نظةةةةةةم التهويةةةةةةة وتركيةةةةةةب 

شةةةةفاطات مةةةةةزودة باللبةةةةاد المرطةةةةةب 

مةةةةع عمةةةةل تقسةةةةيم داخلةةةةى بحةةةةواجز 

ألومنيةةةةةةةةةةةوم وزجةةةةةةةةةةةاج وتطةةةةةةةةةةةوير 

الصةةةةرف وتركيةةةةب بنشةةةةات معزولةةةةة 

 من الرطوبة

* إتمةةةةةةةةةةةام اإلصةةةةةةةةةةةالح لةةةةةةةةةةةألداء 

الةةةةةةةةةةةةو يفى للصةةةةةةةةةةةةوبة طبقةةةةةةةةةةةةا 

 للمواصفات

ميةةةةةةةةةةةزة * إجةةةةةةةةةةةراء أبحةةةةةةةةةةةاث مت

بالصةةةةةةةوبة وتةةةةةةةةدريبات متطةةةةةةةةورة 

 للطالب

 * عمل مقايسة باألعمال المطلوبة

 * إعتماد الميزانية المطلوبة

* تطةةةوير نظةةةام صةةةرف الميةةةاه داخةةةل الصةةةوبة 

 مع إمدادها بالكهرباء

* إمةةةةةداد أحةةةةةد أقسةةةةةام الصةةةةةوبة بتجهيةةةةةزات 

 نظام الرى الرزازى

* تركيةةةةةةةةةب بنشةةةةةةةةةات معزولةةةةةةةةةة لمقاومةةةةةةةةةة 

 الرطوبة

 * إدارة الكلية

 * اإلدارة الهندسية بالجامعة

 * رئيس قسم البساتين

* المهنةةةةةةةةدس المسةةةةةةةةئول عةةةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

28222 

 

 

 

022222 

: اسةةةةةةةةةةةتكمال عوامةةةةةةةةةةةل 3/8

األمةةةةةةةان والسةةةةةةةالمة 

بمبةةةةةةةةةةةةانى أقسةةةةةةةةةةةةام 

النبةةةةةات والمحاصةةةةةيل 

 واإلنتاج الحيوانى

* إنشةةةةةاء سةةةةةلم هةةةةةروب لكةةةةةل مةةةةةن 

مبةةةةانى أقسةةةةام النبةةةةات والمحاصةةةةيل 

 ىواإلنتاج الحيوان

* إصةةةةةالح السةةةةةلم الرئيسةةةةةى لقسةةةةةم 

 المحاصيل

* تةةةوفر عوامةةةل اآلمةةةان والسةةةالمة 

فةةةةةةى حالةةةةةةة الحريةةةةةةق أو الةةةةةةزالزل 

لمبةةةانى الكليةةةة تكةةةون مكتملةةةة مةةةع 

-0212بدايةةةةةةةة العةةةةةةةام الجةةةةةةةامعى 

0211 

* عمةةةةةل تصةةةةةميم هندسةةةةةى لسةةةةةاللم الهةةةةةروب 

 المطلوبة

 * طرح العملية على المقاولين وإسنادها

 صفات* تنفيذ األعمال طبقا للموا

 * اإلدارة الهندسية بالجامعة

 * أمين الكلية

 * رؤساء األقسام الثالثة 

* المهنةةةةةةةةدس المسةةةةةةةةئول عةةةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

122222 

 

 

322222 

: صةةةةيانة البنيةةةةة التحتيةةةةة 3/4

 القائمة للكلية

* إجةةةةةراء صةةةةةيانة لةةةةةدورات الميةةةةةاه 

بجميةةةةع األقسةةةةام العلميةةةةة واإلداريةةةةة 

 بالكليةةةةةة وتطويرهةةةةةا مةةةةةع المراجعةةةةةة

 الدورية لحالتها 

* تقةةةةةةةةةةارير نتةةةةةةةةةةائج المراجعةةةةةةةةةةة 

 واٌصالح والصيانة

* تةةةوفر بيةةةان بمةةةا تةةةم تنفيةةةذه قبةةةل 

-0212بةةةةةةةةدء العةةةةةةةةام الجةةةةةةةةامعى 

0211 

* تشةةةةةكل لجنةةةةةة لتحديةةةةةد احتياجةةةةةات صةةةةةيانة 

 كافة دورات المياه بالكلية.

* تكليةةةةةف قسةةةةةم الصةةةةةيانة بالكليةةةةةة لاحةةةةةالل 

 والتجديد والصيانة المطلوبة

ذ تبعةةةةا للجةةةةدول الزمنةةةةى مةةةةع * متابعةةةة التنفيةةةة

وضةةةةةع برنةةةةةامج للصةةةةةيانة الدوريةةةةةة وتقريةةةةةر 

 أسبوعى عن حالة دورات المياه

 * أمين الكلية

 * مدير قسم الصيانة بالكلية

* المو ةةةةةةف المخةةةةةةتص بأعمةةةةةةال 

متابعةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةيانة والمتابعةةةةةةةةةة 

 الدورية

 

 

 

222222 

 

 

 

122222 

: إنشةةةاء نظةةةام للصةةةيانة 3/12

 على مستوى الكلية

وتطةةةوير قسةةةم الصةةةيانة * اسةةةتكمال 

باألقسةةةةةةةةةةةام المختلفةةةةةةةةةةةة ودعمةةةةةةةةةةةه 

بمختلةةةةةف التخصصةةةةةات الفنيةةةةةة مةةةةةع 

تحديةةةةةةد برنةةةةةةامج زمنةةةةةةى للصةةةةةةيانة 

والمراجعةةةةة الدوريةةةةة علةةةةى مختلةةةةف 

األجهةةةةزة والمرافةةةةق وتحديةةةةد كفةةةةاءة 

 أدائها

* تةةةةةةوفر قسةةةةةةم صةةةةةةيانة متكامةةةةةةل 

مةةةةةةزود بورشةةةةةةة صةةةةةةيانة وفنةةةةةةين 

مةةةؤهلين فةةةى مختلةةةف التخصصةةةات 

 التى تحتاجها الكلية

ارير المتابعغةةةةةةةةة الدوريةةةةةةةةة * تقةةةةةةةة

 لكفاءات أداء المرافق واألجهزة

* تحديةةةةةةةةد االحتياجةةةةةةةةات التدريبيةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةة 

 المتخصصة للعاملين بقسم الصيانة

* تنفيةةةةةةةةذ الةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةاعدة 

 مدربين من الجامعة 

 * تحديد خطة زمنية للمتابعة الدورية

 * أمين الكلية

 * وحدة التدريب بالجامعة

 انة بالكلية* قسم الصي

 * لجنة متابعة اإلنجاز

 

 

 

122222 

 

 

 

222222 
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: اسةةةةةةةةةتكمال مةةةةةةةةةواطن 3/11

القصةةةةور فةةةةى البنيةةةةة 

 التحتية

يةةةةةةة * اسةةةةةةتبدال شةةةةةةبكة الميةةةةةةاه النق

للكليةةةةةة بشةةةةةبكة جديةةةةةدة بةةةةةدال مةةةةةةن 

 الشبكة الحالية المتهالكة لقدمها

 

* تقةةةةةةةارير المهنةةةةةةةدس المسةةةةةةةئول 

 عن متابعة التنفيذ

* تسةةةةليم شةةةةبكة ميةةةةاه نقيةةةةة طبقةةةةا 

للمواصةةةةةةةفات قبةةةةةةةل نهايةةةةةةةة عةةةةةةةام 

0212 

 

* عمةةةةل مقايسةةةةة بأعمةةةةال اإلحةةةةالل والتجديةةةةد 

 المطلوبة

* إعتمةةةاد الموازنةةةة المطلوبةةةة وطرحهةةةا علةةةى 

 ن للتنفيذالمقاولي

* متابعةةةةةة تنفيةةةةةذ األعمةةةةةال واسةةةةةتالمها قبةةةةةل 

 0212نهاية عام 

 * أمين الكلية

 * اإلدارة الهندسية بالجامعة

* إدارة شةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكات الميةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه 

 بالقليوبية

* المهنةةةةةةةةةدس المسةةةةةةةةةئول عةةةةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

----- 

 

 

 

222222 

* اسةةةتكمال شةةةبكة الصةةةرف الصةةةحى 

للكليةةةةةةةةةةةة وتوصةةةةةةةةةةةيلها بالشةةةةةةةةةةةبكة 

 تهرالرئيسية بمش

* تقةةةةةةةارير المهنةةةةةةةدس المسةةةةةةةئول 

 عن متابعة التنفيذ

* تسةةةةةةةةةةةةةليم الشةةةةةةةةةةةةةبكة طبقةةةةةةةةةةةةةا 

للمواصةةةةةةةفات قبةةةةةةةل نهايةةةةةةةة عةةةةةةةام 

0212 

* عمةةةةل مقايسةةةةة بأعمةةةةال اإلحةةةةالل والتجديةةةةد 

 المطلوبة

* إعتمةةةاد الموازنةةةة المطلوبةةةة وطرحهةةةا علةةةى 

 المقاولين للتنفيذ

* متابعةةةةةة تنفيةةةةةذ األعمةةةةةال واسةةةةةتالمها قبةةةةةل 

 0212نهاية عام 

 الكلية * أمين

 * اإلدارة الهندسية بالجامعة

* إدارة شةةةةةةةةةةةةةةةبكات الصةةةةةةةةةةةةةةةرف 

 الصحى بالقليوبية

* المهنةةةةةةةةةدس المسةةةةةةةةةئول عةةةةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

----- 

 

 

 

222222 

* تةةةةةرميم وإعةةةةةادة دهةةةةةان المبةةةةةانى  : تجميل حرم الكلية3/10

القديمةةةةة مةةةةع توحيةةةةد الشةةةةكل العةةةةام 

 المميز لمبانى الكلية

فيةةةذ * تقةةةارير متابعةةةة خطةةةوات التن

 طبقا للجدول الزمنى المحدد.

* إتمةةةام كافةةةة األعمةةةال مةةةع بدايةةةة 

 0213-0210العام الجامعى 

* وضةةةةةةةةع تصةةةةةةةةميم للترميمةةةةةةةةات واألعمةةةةةةةةال 

 المطلوبة

 * إعتماد المشروع وميزانيته

 * طرح العملية على المقاولين وترسيتها

* تنفيةةةةةةةةةذ األعمةةةةةةةةةةال بمتابعةةةةةةةةةة المهنةةةةةةةةةةدس 

 المسئول

 * أمين الكلية

 ندسية بالجامعة* اإلدارة اله

* المهنةةةةةةةةةدس المسةةةةةةةةةئول عةةةةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

----- 

 

 

 

222222 

: تطةةةةةةةةةةةةةوير أمةةةةةةةةةةةةةاكن 3/13

التجمعةةةةةات الطالبيةةةةةة 

 بالكلية

* جةةةةذب التجمعةةةةات الطالبيةةةةة نحةةةةةو 

المالعةةةةةةب المتةةةةةةوفرة بالكليةةةةةةة مةةةةةةع 

تطويرهةةةةةةةةةا وتةةةةةةةةةوفير مسةةةةةةةةةتلزمات 

 ممارسة الرياضات المختلفة

 

* تقةةةةارير متابعةةةةة رعايةةةةة الشةةةةباب 

الكليةةةةةة لمعةةةةةدالت اإلنجةةةةةاز وأمةةةةةين 

 لألعمال المطلوبة

* سةةةجل النشةةةاط الرياضةةةى وزيةةةادة 

إقبةةةةةةال الطةةةةةةالب علةةةةةةى ممارسةةةةةةة 

 الرياضات المختلفة

 * إنشاء مدرجات بالمالعب

 * دعم الجمانزيوم باألجهزة

 * متابعة تنفيذ المدرجات

 * شراء األجهزة الرياضية

 * أمين الكلية

 * اإلدارة الهندسية بالجامعة

نةةةةةةةةةدس المسةةةةةةةةةئول عةةةةةةةةةن * المه

 متابعة تنفيذ المدرجات

* اللجنةةةةة المسةةةةئولة عةةةةن شةةةةراء 

 األجهزة 

 * رعاية الشباب بالكلية

 

 

 

----- 

 

 

 

022222 

* إنشةةةةةاء مبنةةةةةى لكافتيريةةةةةا الطلبةةةةةة 

بعةةةةد  0م122علةةةةى مسةةةةاحة حةةةةوالى 

إزالةةة المبنةةى الخشةةبى الحةةالى الغيةةر 

 آمن

* تةةةةوفر كافتريةةةةا مناسةةةةبة ويتةةةةوفر 

واآلمةةةةةةان بهةةةةةا عوامةةةةةةل السةةةةةةالمة 

تكةةةةةون جتهةةةةةزة مةةةةةع بدايةةةةةة العةةةةةام 

 0210-0211الجامعى 

 * عمل تصميم لمبنى الخدمات بالكافتريا

 * تنفيذ المبنى وتجهيزه

 * أمين الكلية

 * اإلدارة الهندسية بالجامعة

* المهنةةةةةةةةةدس المسةةةةةةةةةئول عةةةةةةةةةن 

 متابعة التنفيذ

 * رعاية الشباب بالكلية

 

 

02222 

 

 

122222 
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التنفيذيةاألنشطة  الخطط والبرامج  المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات األداء 
 التمويل بالجنيه

ذاتى من الكلية 

 والجامعة

 مطلوب

: إصةةةةةةةةةالح البنيةةةةةةةةةة 3/13

التحتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

لاتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت 

 الموجودة بالكلية

* تحديةةةةد المتطلبةةةةات المطلوبةةةةة 

إلصةةةةةةةةةةالح البنيةةةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةةةة 

 لالتصاالت بالكلية

* إجةةةةةةراء عمليةةةةةةات اإلصةةةةةةالح 

مةةةةةدى فاعليتهةةةةةا فةةةةةى  واختبةةةةةار

 األداء

* وجةةةةةةود تقريةةةةةةر بمتطلبةةةةةةات 

 إصالح البنية التحتية 

* تةةةةةوفير أجهةةةةةزة ومتطلبةةةةةات 

 اإلصالح

* عةةةدد سةةةاعات التشةةةغيل لكةةةل 

مةةةةن أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس 

 واإلداريين بالكلية

* نسةةةبة األخطةةةاء التةةةى تظهةةةر 

 أثناء التشغيل

* تشةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةة لتحديةةةةةةةد المتطلبةةةةةةةات 

 حتيةلعملية إصالح البنية الت

* تةةةةةةةةةةةةدبير المةةةةةةةةةةةةوارد واإلمكانيةةةةةةةةةةةةات 

 المطلوبة

* إختيةةةةةةار وتقيةةةةةةيم عمليةةةةةةات اإلصةةةةةةالح 

 التى تمت

 * لجنة تحديد المتطلبات

 * فريق تدبير المتطلبات

* فريةةةةةةةةةةق العملةةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةةى 

 اإلصالح

* فريةةةةةةةةق اختبةةةةةةةةار وتقيةةةةةةةةيم 

 عمليات اإلصالح 

 * أمين الكلية

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

122222 

: دعةةةةم ربةةةةط شةةةةبكة 3/12

ة الكليةةةةةةةةةةة بشةةةةةةةةةةبك

الجامعةةةةةة بسةةةةةةرعة 

 عالية وآمنة

* تحديةةةةةد وتةةةةةوفير التجهيةةةةةزات 

 المطلوبة وتركيبها

* تةةةةةةدريب الفنةةةةةةين والقةةةةةةائمين 

 بالتشغيل

* اختبةةةةةةةةةار فاعليةةةةةةةةةة النظةةةةةةةةةام 

 وتقييم أدائه

* إتمةةةةةام تركيةةةةةب التجهيةةةةةزات 

 المطلوبة

* عةةةةةةدد األفةةةةةةراد الةةةةةةذى تةةةةةةةم 

 تدريبهم

* النسةةةةةبة المئويةةةةةة لألخطةةةةةاء 

 وأعطال الشبكة

لتحديةةةةةةةةد وتةةةةةةةةوفير * تشةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةة 

 المتطلبات وتركيبها

* عقةةةةةةةةةةةد دورات تدريبيةةةةةةةةةةةة للفنةةةةةةةةةةةين 

 والقائمين بالتشغيل 

* تنفيةةةةةةذ أعمةةةةةةةال الصةةةةةةةيانة المطلوبةةةةةةةة 

 أثناء التشغيل

* تقيةةةةةةةيم عمليةةةةةةةات التةةةةةةةدريب بصةةةةةةةفة 

 دورية

 * اختبار دورى لكفاءة الشبكة

 * لجنة تحديد المتطلبات

 * فريق تدبير المتطلبات

 * فريق العمل فى التركيب

 * مدربين من الجامعة

* فريةةةةةةةةةق تنفيةةةةةةةةةذ أعمةةةةةةةةةال 

 الصيانة

* فريةةةةةةةةق تقيةةةةةةةةيم عمليةةةةةةةةات 

 التدريب

* فريةةةةةق االختبةةةةةار الةةةةةةدورى 

 لكفاءة الشبكة

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

122222 

إجمةةالى تمويةةل الهةةدف 

 االستراتيجى الرابع

    
1248222 12422222 
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 اخ العمل وااللتزام بالجودة استرشادا بالموصفات والمرجعيات العالمية : ادارة فاعلة مع تنقية وترشيد من الهدف االستراتيجى الخامس

 : أ.د/ عميد الكلية ومدير الكلية  المسئول عن تحقيق الهدف

 

 المسئولية عن التنفيذ المهام  مؤشرات االداء انشطةالتنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية 

 التمويل المطلوب)بالجنية(

تمويل ذاتى من 

ة والجامعةالكلي  

تمويل 

 خارجى 

: اعةةةةةةةةةداد نظةةةةةةةةةام معلومةةةةةةةةةات 2/1

متكامةةةل للكليةةةة مةةةع تحةةةديث 

 قواعد البيانات 

 

 

 

 

حصةةةةر بيانةةةةات البنيةةةةة االساسةةةةية   -

للكليةةةةةةةةةةةةة والمةةةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةةةرية 

 والمادية.

اعةةةةةةداد قاعةةةةةةدة بيانةةةةةةات متكاملةةةةةةة  -

 للكلية

اعةةةةةةةةةةةداد منظومةةةةةةةةةةةة التحةةةةةةةةةةةديث  -

 المستمر البيانات

 تدريب الكوادر الفنية -

 

 توفر قاعدة بيانات متكاملة للكلية -

تةةةةةةةةوفر ادلةةةةةةةةة بحةةةةةةةةث واستقصةةةةةةةةاء   -

 واسترجاع للبيانات

 تدريب الكوادر الفنية -

عمةةةل لجنةةةة لحصةةةر البيانةةةات االساسةةةية  -

 للكلية والموارد البشرية والمادية 

تشةةةةةةكيل فريةةةةةةق عمةةةةةةل العةةةةةةداد قاعةةةةةةدة  -

 البيانات ومنظومة التحديث المستمر

 ر الفنية تننفيذ التدريب للكواد -

 

 

 مدير عام الكلية

12222  

: تطةةةةةةةةوير اللةةةةةةةةوائح الماليةةةةةةةةة 2/0

والمحاسةةةةةةبية مةةةةةةع اعةةةةةةداد 

نظةةةةةةةةام متابعةةةةةةةةة  ورقابةةةةةةةةة 

 مميكن

تبسةةةةيط وتحسةةةةين كفةةةةاءة اللةةةةوائح  -

الماليةةةة والمحاسةةةةبية  بالتعةةةاون مةةةةع 

 الجامعة.

 

اعةةةةةةةداد نظةةةةةةةام متابعةةةةةةةة ورقابةةةةةةةة  -

 مميكن 

تحديةةةةةد مةةةةةدى الرضةةةةةا العةةةةةام عةةةةةن  -

 النظم المستحدثة

رضةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةةنظم الماليةةةةةةةةةةةة  -

 والمحاسبية المستخدمة

 سهولة التعامل ودقة االداء -

تةةةوفر نظةةةام دقيةةةق ومحةةةدد للسةةةلطات  -

 والمسئوليات المالية والمحاسبية

تشةةةكيل لجنةةةة لتبسةةةيط وتحسةةةين كفةةةاءة  -

اللةةةةةوائح الماليةةةةةة والمحاسةةةةةبية  بالتعةةةةةاون 

 مع الكوادر المتخصصة من الجامعة.

نظةةةةةةام متابعةةةةةةة فريةةةةةةق عمةةةةةةل العةةةةةةداد  -

 ورقابة مميكن

اسةةةتبان يوضةةةح مةةةدى الرضةةةا العةةةام عةةةن  -

 النظم المستحدثة

مدير عام الكلية -  

االدارة المالية  -

والمحاسبية بالكلية 

 والجامعة

2222  

: تطةةةةةةوير الهيكةةةةةةل التنظيمةةةةةةى 2/3

الدارة الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات ذات 

الطةةةةابع الخةةةةاص مةةةةع دعةةةةم 

وزيةةةةةادة فاعليةةةةةة مشةةةةةاركة 

 االقسام العلمية 

دراسةةةةةةة تقيةةةةةةيم الوضةةةةةةع  اجةةةةةةراء -

الةةةةةةةةةراهن للوحةةةةةةةةةدات ذات الطةةةةةةةةةابع 

 الخاص واقتراح سبل للتطوير

االرتفةةةةةةةةةةاع بكفةةةةةةةةةةاءة وفاعليةةةةةةةةةةة  -

 الكوادر المشاركة

وضةةةةةةع نظةةةةةةام محاسةةةةةةبى يشةةةةةةجع  -

 المشاركة ويحسن االداء  

تةةةةوفر هيكةةةةل تنظيمةةةةى مطةةةةور يحقةةةةق  -

 مشاركة فاعلة لالقسام العلمية

رضةةةةةا عةةةةةام عةةةةةن خةةةةةدمات الوحةةةةةدات -

 الخاصذات الطابع 

زيةةةةةةادة فةةةةةةى المةةةةةةوارد الماليةةةةةةة مةةةةةةن  -

 الوحدات ذات الطابع الخاص

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة الجةةةةةراء تقيةةةةةيم للوضةةةةةع  -

 الراهن واقتراح سبل للتطوير

عمةةةةةل ورش ودورات تدريبيةةةةةة للكةةةةةوادر  -

 المشاركة

تكةةةةوين فريةةةةق لوضةةةةع نظةةةةام محاسةةةةبى  -

 يشجع على المشاركة ويحسن االداء

عمةةةةل اسةةةةتبيان عةةةةن خةةةةدمات الوحةةةةدات -

 الطابع الخاص ذات

وكيل الكلية لشئون  -

 المجتمع والبيئة

مدير عام الكلية -  

ادارات الوحدات ذات -

 الطابع الخاص

12222  
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 المسئولية عن التنفيذ المهام مؤشرات االداء انشطةالتنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية

 التمويل المطلوب)بالجنية(

تمويل ذاتى من 

 الكلية والجامعة

ل تموي

 خارجى

: بةةةةةةةةرامج تدريبيةةةةةةةةة لتنميةةةةةةةةة 2/3

الكةةةةةةةةةةةةةةوادر والقيةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 االدارية 

دورات تدريبيةةةةةةةةةةةةةة متخصصةةةةةةةةةةةةةة  -

 لمختلف الكوادر

 متابعة وتقييم مستمر لالداء -

ارتفةةةةةةةةةاع مسةةةةةةةةةتوى االداء والتميةةةةةةةةةز -

 وتحسن نتائج التقييم

ارتفةةةةةةةةةةاع نسةةةةةةةةةةبة رضةةةةةةةةةةاء كافةةةةةةةةةةة -

المتعةةةةةةةةةةةاملين مةةةةةةةةةةةع ادارات الكليةةةةةةةةةةةة 

 المختلفة 

تدريبيةةةةةةة المتخصصةةةةةةة اسةةةةةةناد دورات ال -

 الى مكتب التدريب

تشةةةةةةكيل لجنةةةةةةة لمتابعةةةةةةة اداء الكةةةةةةوادر  -

 والقيادات االدارية 

عمةةةةل اسةةةةتبيان للمتعةةةةاملين مةةةةع ادارات  -

 الكلية المختلفة 

وكيةةةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةئون  -

 المجتمع والبيئة

 مدير عام الكلية -

 

12222  

: تطةةوير التفاعةةةل بةةةين اعضةةةاء 2/2

هيئةةةةةة التةةةةةدريس ومختلةةةةةف 

 اكل االدارية بالكليةالهي

تحسةةةةةين وزيةةةةةادة كفةةةةةاءة فنةةةةةوات  -

االتصةةةةال بةةةةين االداريةةةةين واعضةةةةاء 

 هيئة التدريس 

 سهولة التعامل ودقة االداء -

تحسةةةةةةةةن وزيةةةةةةةةادة رضةةةةةةةةاء جميةةةةةةةةع  -

 االطراف

االعةةةداد لةةةةورش عمةةةل  وحلقةةةةات نقةةةةاش  -

عةةةةةةةن طةةةةةةةرق تحسةةةةةةةين االتصةةةةةةةال بةةةةةةةين 

 االطراف المعنية واالعالن عنها

 المعنيةاستبيان لالطراف  -

وكيةةةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةئون  -

 المجتمع والبيئة

 مدير عام الكلية -

 

2222  

: اعةةةةةةةةداد بةةةةةةةةرامج للصةةةةةةةةيانة 2/5

الدوريةةةةةةةةةةةةةةة والوقائيةةةةةةةةةةةةةةة 

للمعامةةةةةةةةةةةةةةةل ومعةةةةةةةةةةةةةةةداتها 

 والورش ومرافقها

حصةةةةةةةر دورى ومتابعةةةةةةةة  لحالةةةةةةةة  -

المعةةةةةةةةةةةدات واالجهةةةةةةةةةةةزة بالكليةةةةةةةةةةةة 

 وصيانتها 

تقةةةةارير انجةةةةازات الةةةةدورات التدريبيةةةةة -

 المتخصصة

ج الحصةةةةةر الةةةةةدورى والمتابعةةةةةة نتةةةةةائ -

 الجهزة ومعدات الكلية 

 جصر بعدد االجهزة بالكلية-

اسةةةةةةةةةناد مسةةةةةةةةةئولية عقةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةدورات  -

التدريبيةةةة لصةةةيانة وتشةةةعيل االجهةةةزة الةةةى 

 مكتب التدريب

تشةةةةةكيل فريةةةةةق لعمةةةةةل حصةةةةةر لالجهةةةةةزة  -

 وحالتها بالكلية 

وكيةةةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةئون  -

 المجتمع والبيئة

 مدير عام الكلية -

 

12222  

إجمةةةةةةةةةةةةةةالى تمويةةةةةةةةةةةةةةل الهةةةةةةةةةةةةةةدف 

 االستراتيجى الخامس

    
52222  
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  : مواكبة التقدم العالم  ف  المعارف العلمية والتقنيات الزراعية مع تعظيم تو يف تطبيقاتها ف  تنمية قدرات المجتمع الزراع الهدف االستراتيج  السادس

 

الدراسات العليا أ.د. وكيل الكلية لشئون :الهدفالمسئول عن تحقيق 
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:تشةةةةةةةةجيع اعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة 5/1

التةةةةةةدريس علةةةةةة  تشةةةةةةكيل 

فةةةةةةةرق بحثيةةةةةةةة متكاملةةةةةةةة 

والتقةةةةةةةةةدم للمشةةةةةةةةةروعات 

 البحثية القومية

 ية   االولوية: عال

عقةةةةةد ورش عمةةةةةل العضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس 

 واستقصاء االراء

 برامج تدريبية

حصةةةةةةر المشةةةةةةروعات القوميةةةةةةة التةةةةةة  يمكةةةةةةن 

 للكلية التقدم لها

حصةةةر التخصصةةةات المرتبطةةةة ببعضةةةها داخةةةل 

 الكلية

* محاضةةةةةةةةةةةةر اللجةةةةةةةةةةةةان وورش العمةةةةةةةةةةةةل 

 والبرامج التدريبية

*اتمةةةةةةةةةةةام تشةةةةةةةةةةةكيل اللجةةةةةةةةةةةان وحصةةةةةةةةةةةر 

 المشروعات

شةةةةةةاريع التةةةةةة  تمةةةةةةنح * زيةةةةةادة اعةةةةةةداد الم

 للكلية

*االعةةةةةةةداد لةةةةةةةورش العمةةةةةةةل والبةةةةةةةرامج التدريبيةةةةةةةة  

 واالعالن عنها

 *تنفيذ ورشة العمل والبرنامج التدريب 

 تصميم االستقصاء وتحليلية واعداد التقرير

*المةةةدير التنفيةةةذي لوحةةةدة ضةةةمان 

 الجودة

*وكيةةةل الكليةةةة لشةةةئون الدراسةةةات 

 العليا

 *رؤساء االقسام

3222 3222 

 

 

تشةةةجيع نشةةةر االبحةةةاث فةةة   :5/0

الةةةةةةةةةةةةةةدوريات العلميةةةةةةةةةةةةةةة 

 المتميزة

 تقديم منح مالية للنشر

 –اراضةةةة   –تقةةةةديم دعةةةةم لوجيسةةةةت ) معامةةةةل 

 (2222–صوب 

تشةةةةجيع البةةةةاحثين علةةةة  قمةةةةوات اتصةةةةال مةةةةع 

بةةةةةةةةاحثين بالخةةةةةةةةارج وحضةةةةةةةةور المةةةةةةةةؤتمرات 

 العلمية الدولية

 *زيادة عدد االبحاث المنشوره

ين فةةة  *زيةةةادة قنةةةوات االتصةةةال بةةةين البةةةاحث

 الداخل والخارج

* عةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةاركين فةةةةةةةة  المةةةةةةةةؤتمرات 

 العلمية سنويا

 

*اعةةةةةداد قائمةةةةةة بةةةةةاهم المجةةةةةالت العالميةةةةةة ومعامةةةةةل 

 تاثيرها لمختلف التخصصات ونشرها

 *عميد الكلية

*وكيةةةل الكليةةةة لشةةةئون الدراسةةةات 

 العليا والبحوث 

*المةةةةةةةةةةدير التنفيةةةةةةةةةةذي لوحةةةةةةةةةةدة 

 الجودة

2222 

 

 

 

2222 

4222 

 

 

 

2222 

اعةةةةةةةةةةداد دوريةةةةةةةةةةة تضةةةةةةةةةةم :5/3

اسةةةةةةةةةةهامات وابةةةةةةةةةةداعات 

اعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس 

ونشةةةةةةرها علةةةةةة  الموقةةةةةةع 

 االلكترون  للكلية

تشةةةةكيل لجةةةةان لجمةةةةع ابةةةةداعات اعضةةةةاء هيئةةةةة 

 التدريس

 *محاضر الجتماعات اللجنة

* نشةةةةةةةر نتةةةةةةةائج اللحنةةةةةةةة علةةةةةةة  الموقةةةةةةةع 

 االلكترون 

*المةةةةةةةةةةدير التنفيةةةةةةةةةةذي لوحةةةةةةةةةةدة  * وضع معايير الختيار للجنة

 الجودة

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االدارة *من

 االلكترونية للكلية

1222 0222 

:فةةةةةتح قنةةةةةوات اتصةةةةةال مةةةةةع 5/3

الهيئةةةات ومراكةةةز االبحةةةاث 

الزراعيةةةةةة الدوليةةةةةة لةةةةةدعم 

مجةةةةاالت التنميةةةةة المحليةةةةة 

وحةةةل المشةةةكالت وتطةةةوير 

 االداء

 ندوات وورش عمل ونماذج استقصاء

 تشكيل لجنة االتصال والمتابعة

* محاضةةةةةةةر االجتماعةةةةةةةات وورش العمةةةةةةةل 

 ندواتوال

* محاضةةةةةةةر اجتماعةةةةةةةات لجنةةةةةةةة االتصةةةةةةةال 

 والمتابعة

*االعةةةةةةةداد لةةةةةةةورش العمةةةةةةةل والبةةةةةةةرامج التدريبيةةةةةةةة  

 واالعالن عنها

 *تنفيذ ورشة العمل والبرنامج التدريب 

 تصميم االستقصاء وتحليلية واعداد التقرير

 * وضع معايير الختيار اللجنة

 *عميد الكلية

*وكيةةةل الكليةةةة لشةةةئون الدرسةةةات 

 حوثالعليا والب

*مةةةةةدير ادارة العرقةةةةةةات الثقافيةةةةةةة 

 بالكلية

1222 0222 
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:اعةةةةةداد بةةةةةرامج لةةةةةدعوة 5/2

العلمةةةةةةةةاء الةةةةةةةةزراعيين 

المصةةةةةريين واالجانةةةةةب 

 * محاضر االحتماعات تشكيل لجنة االتصال والمتابعة

*زيةةةةةةةةةةارات العلمةةةةةةةةةةاء المصةةةةةةةةةةريين 

 واالجانب 

 *عميد الكلية * وضع معايير الختيار اللجنة

 *مجلس الكلية

 *رؤساء االقسام

0222 0222 
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اضةةةةةةةرات اللقةةةةةةةاء المح

والمشةةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةة  

لبرنةةةةةةةةةةةامج البحثةةةةةةةةةةة  

لالقسةةةةةةةةةةةةام العلميةةةةةةةةةةةةة 

 المختلفة

:تطةةةةةةةةةةةةةةوير برنةةةةةةةةةةةةةةامج 5/5

جضةةةةةةةور المةةةةةةةؤتمرات 

علميةةةةةةةةةةةة المحليةةةةةةةةةةةة ال

والدوليةةةةةةة بمةةةةةةا يتةةةةةةيح 

مشةةةةةةةةةةةةةةاركة اكبةةةةةةةةةةةةةةر 

العضةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةةةة 

 التدريس والمعاونون

نمةةةةةةةةاذج استقصةةةةةةةةاء العضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة 

 التدريس والمعاونون

 ورش عمل

* زيةةةةةةةةادة عةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةاركين فةةةةةةةة  

 المؤتمرات سنويا

* عةةةةدد المةةةةؤتمرات والنةةةةدوات التةةةة  

 اقيمت بالكلية سنويا

 *االعداد لورش العمل واالعالن عنها

 فيذ ورشة العمل *تن

تصةةةةةةةةميم االستقصةةةةةةةةاء وتحليليةةةةةةةةة واعةةةةةةةةداد 

 التقرير

 *عميد الكلية

 *مجلس الكلية

 *مدير الكلية

3222 3222 

: دعةةةم مجلةةةة الكليةةةة بمةةةا 5/4

يسةةةةةةةةةةمح العتمادهةةةةةةةةةةا 

علةةةةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةةةةةتوي 

 الدول 

 لجان

 ندوات

 مؤتمرات

 موقع الكترون  للمجلة

* محاضةةةةر اجتماعةةةةات هيئةةةةة تحريةةةةر 

 المجلة

للجةةةةةةةةةةةان *محاضةةةةةةةةةةر وتوصةةةةةةةةةةيلت ا

 والمؤتمرات

*نشةةةةةةةةةةر الموقةةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةبكة 

 المعلومات الدولية

 *وضع معايير الختيار اللجان

االعةةةةةةةةةةةداد لةةةةةةةةةةةورش العمةةةةةةةةةةةل والنةةةةةةةةةةةدوات 

 والمؤتمرات

 * مجلس ادارة المجلة

 *عميد الكلية
2222 2222 

إجمةةةةةةةةالى تمويةةةةةةةةل الهةةةةةةةةدف 

 االستراتيجى السادس

    
02222 31222 

 13224222 0504422     إجمالى التمويل المطلوب
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 طرق التقويم والمتابعة واالستمرارية للخطة االستراتيجية

 

أن عملية التخطيط االستراقيجي القنته  بمجرت المواىقة عل  الخطة التنفيذية يكن من  

 الضروترى قوىير آلية لمتابعة للتأكد من أن التنفيذ يتم وىقا لما خطط ل .

  مجال الحديث عن المتابعة البد من التمييز بين مفهوم المتابعة ومفهوم الرقابة التقليدية وى 

عل  العمل ىالمتابعة قعن  مالحظة التنفيذ وقحديد تترجة النجاح أو الفشل ىي  خطوة بخطوة والتن ؤ 

قركز باحتماالت االنحراف عن الخطة المحدتة ومن ثم العمل عل  قالقيها ق ل حدوثها ى  حين 

الرقابة عل  قحليل النتائج النهائية أذن االختالف بين المتابعة والرقابة هو اختالف ى  التوقيت كما 

ان  اختالف ى  الهدف ىالمتابعة قرم  إل  الكشف عن األخطا  ق ل حدوثها والعمل عل  منعها 

 .بينما قهدف الرقابة إل  قحديد ماقم ىعال من األخطا  واقخاذ إجرا ات قصحيحها

وللقيام بمتابعة  الخطة االستراقيجية والخطة التنفيذية النابعة منها يقوم ترئيس وحدة ضمان  

الجوتة واالعتمات بالكلية  مع بداية العام الجامع  بتشكيل لجنة التقويم والمتابعة وققوم اللجنة بعملها 

 عقب اعتمات عميد الكلية لتشكيلها .

 

 لجنة التقويم والمتابعة:

ل لجنة التقويم والمتابعة بعضوية ثالثة إل  أتربعة من المراجعين النظرا  ى  الكلية يتم قشكي 

 مرات ى  العام ( 4يتم اجتماعهم بصفة توترية ) 

 هدف اللجنة:

قهدف اللجنة إل  متابعة قنفيذ الخطة االستراقيجية والخطة التنفيذية النابعة منها وذلك بعد  

 قحديد نظام عملها .

 :مهام اللجنة

 :مهام تنظيمية -1

  استكمال  وضع نظام تاخل  متكامل للمراجعة يراقب ويقيم كفا ة األتا  ى   جمي ع مج االت

 األنشطة اإلتاترية والتعليمية وال حثية وخدمة المجتمع وقنمية ال يئة .

 . التنسيق الدائم بين أنظمة المراجعة الداخلية بالكلية 

 داخل  المستمر لجميع األنشطة بالكلية اس تجابة وضع آلية لمراجعة وقحديث سياسة التقييم ال

 الى مستجدات.
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 . اعتمات مجلس الكلية لنظام عمل اللجنة 

 :مهام تنفيذية -0

  مراجع  ة الخط  ة نفس  ها ق  د قك  ون الخط  ة الموض  وعة م الغ  ا ىيه  ا أو أنه  ا قجاهل  ت كثي  ر م  ن

 األموتر الحيوية أو أن هناك خطا ى  التن ؤات والتقديرات .

 يذ : إذا قأكد المراجع من سالمة الخطة ي دأ بمراجعة التنفيذ ىقد يكون هنا مراجعة التنف 

 . سو  ىهم من ق ل العاملين حول األهداف والغايات الت  قسع  أليها الخطة 

  مالحظة الظروف الخاترجية قكون الخطة سليمة ومحكم ة وعملي ة لتنفي ذ قم ت ط ق ا لم ا ه و

نحراف ناقج ع ن ظ روف خاترجي ة طاترئ ة ويل زم مرسوم ىف  هذة الحالة يكون الخطأ أو اال

 ال حث ى  كيفية إقمام المعالجة .
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  0224/0213القادمة:سنوات الخمس الخالل  واألجهزة المطلوبة حتياجاتالقائمة بامرفق: 
 السعر التقري    اولوية استخدام  الغرض من اسم الصنف

 25000 ليةعا خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   –قدتريس  أسط ل حيونات ك يرة

 20000 منخفضة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   –قدتريس  مظلة 2عدت 

 40000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   –قدتريس  اسط ل اغنام 2عدت 

 25000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   –قدتريس  عن ر تواجن 3عدت 

 60000 متوسطة و بيئةخدمة مجتمع  -بحث علم   –قدتريس  عن رتواجن 1عدت 

عشة لتربية  12عدت 

 الدجاج ال ياض

 60000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

عشة لتربية ال ط  12عدت 

 و االوز

 35000 منخفضة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

 40000 منخفضة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   –قدتريس  معمل قفريخ 1عدت 

عة احواض قج ن س 4عدت 

 كجم250

 2000 عالية بحث علم   –قدتريس 

 12000 عالية بحث علم   –قدتريس  جهاز بسترة 1عدت 

 2000 عالية بحث علم  –قدتريس  جهاز ق ريد ل ن 1عدت 

 30000 عالية بحث علم   –قدتريس  ىرن ققدير الرطوبة 2عدت 

ىرن ققدير الرطوبة  1عدت 

 قحت التفريغ 

 20000 عالية بحث علم  –قدتريس 

 25000 عالية بحث علم   –قدتريس  جهاز كلداهل 1عدت 

 15000 عالية بحث علم  –قدتريس  حضانة قحت قفريغ 1عدت 

حضانة لمعمل  2عدت 

 الميكروبيولوج 

 30000 عالية بحث علم   –قدتريس 

 90000 عالية بحث علم  –قدتريس  جهاز قحليل و قياس القوام

 40000 يةعال بحث علم   –قدتريس  مجنس معمل 

 20000 عالية بحث علم  –قدتريس  خط قعليب معمل 

 30000 عالية بحث علم   –قدتريس  وحدة قركيز قحت قفريغ

 50000 عالية بحث علم  –قدتريس  جهاز ليفوبوند لتقدير اللون

 10000 عالية بحث علم   –قدتريس  مفرم لحمة استلس ستيل

حلة ط خ للمرب  

 بمشتمالقها

 20000 عالية م بحث عل –قدتريس 

وجدة قصنيع السجق و 

 ال رجر

 10000 عالية بحث علم   –قدتريس 

 10000 عالية بحث علم   –قدتريس  اوقوكالف

 20000 عالية بحث علم  –قدتريس  مخمر

 10000 عالية بحث علم   –قدتريس  جهاز كاتربوتراندوترم

 5000 عالية بحث علم  –قدتريس  ماكينةقفل قحت قفريغ

 5000 عالية بحث علم   –قدتريس  وسكوبميكر 5عدت 

Atomic - HPLC  200000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Total station  100000 عالية بحث علم  –قدتريس 

 125000 عالية بحث علم  –قدتريس  GPSجهاز 

 10000 متوسطة بحث علم  –قدتريس  جهاز قيوتوليت

 20000 متوسطة بحث علم  –قدتريس  ميزان المهندس 3عدت 

 30000 عالية بحث علم  –قدتريس  حاسب ال  متطوتر 2عدت 

Data loggers  40000 عالية بحث علم  –قدتريس 
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 السعر التقري    اولوية استخدام  الغرض من اسم الصنف

Dynamometers   20000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Strain gauges   20000 عالية بحث علم  –قدتريس 

 15000 متوسطة بحث علم  –قدتريس  رطوبةاجهزة قياس ال

 10000 متوسطة بحث علم  –قدتريس  ىرن 2عدت 

 3000 متوسطة بحث علم  –قدتريس  ميزان حساس 2عدت 

Oxygen meter  5000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Ion selective 

electrode 

 4000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Moisture content 

instrument 

 5000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Anemomenter  3000 عالية بحث علم  –قدتريس 

pH meter  3000 عالية بحث علم  –قدتريس 

CO2 meter  5000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Viscometer  15000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Digital 

penetrometer 

 10000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Hardness meter  5000 عالية ث علم بح –قدتريس 

جه      از قي      اس االش      عاع 

 الشمس 

 5000 عالية بحث علم  –قدتريس 

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  معدات زتراعية 5عدت 

 بيئة

 20000 عالية

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  جراترات زتراعية 3عدت 

 بيئة

 25000 عالية

ع و خدم    ة مجتم     -بح    ث علم       –ق    دتريس  جهاز ليزتر 1عدت 

 بيئة

 100000 عالية

جه    از قي    اس الح    راترة و 

 الرطوبة

 1500 عالية بحث علم  –قدتريس 

Chlorophyllmeter  4000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Digital planimeter   2000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Fruit penetrometer  2000 عالية بحث علم  –قدتريس 

Micro keldahyl   15000 عالية بحث علم  –قدتريس 

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  موقوتر ترش ال 

 بيئة

 2200 متوسطة

ج   م  0.5مي   زان حساس   ية 

 كجم 10ويزن حت  

 5000 متوسطة بحث علم  –قدتريس 

 15000 متوسطة بحث علم  –قدتريس  مجموعة برامج قعليمية

جه         از قي         اس ش         دة 

 االضا ة

 3000 منخفضة بحث علم  –قدتريس 

ص     غير  ج     راتر زتراع      

 بملحقاقة

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس 

 بيئة

 20000 منخفضة

pH meter  خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس

 بيئة

 5000 عالية

Spectrophotomete

r 

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس 

 بيئة

 20000 عالية

 3000 عالية بحث علم   –قدتريس مقل    ب كهرب    ائ  متع    دت و 
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 مزوت بترمومتر

 15000 عالية بحث علم   –قدتريس  ميزان حساس 10عدت 

 25000 عالية بحث علم  وحدة هضم كلداهل

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  ECجهاز 

 بيئة

 2000 عالية

Spectrophotmeter  خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس

 بيئة

 40000 عالية

 25000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   GLCجهاز 

 15000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   جهاز التفريد الكهرب 
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خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  HLPCجهاز 

 بيئة

 25000 عالية

 25000 عالية بحث علم  –قدتريس  IRجهاز 

 100000 عالية بحث علم  NMRجهاز 

 20000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   pH meterجهاز 

 2000 متوسطة بحث علم  –قدتريس  ميزان حساس

جه             از اس             تخالص 

 الزيوت الطياترة

 25000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

 15000 متوسطة بحث علم  جهاز ققدير الرطوبة

جه    از ش    يكر ى      حم    ام 

 مائ 

 10000 ةمتوسط بحث علم  –قدتريس 

جه      از ط      رت مرك       زى 

ال          ف  5000-150000

 لفة / تقيقة

 50000 عالية بحث علم  –قدتريس 

نظ       ام متكام       ل لتفري       د 

 الجيل

 150000 عالية بحث علم 

 150000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   PCR نظام متكامل ل 

 30000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   موازين حساسة

 20000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   هربائيةحضانات ك

جه      از ط      رت مرك       زى 

 قحت ق ريد

 100000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

 30000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   ىرن قجفيف

 2000 متوسطة خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم   ىرن احتراق

حض   انة نم   و قح   ت قحط   م 

 لتر 440كامل 

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس 

 بيئة

 20000 عالية

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  تيب ىريزتر –ثالجات 

 بيئة

 40000 عالية

نظ    ام متكام     ل بالحاس     ب 

االل                    متص                  ل 

 بالميكروسكوب

 100000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

جه     از ققلي     ب و قس     خين 

 مغناطيس 

ة مجتم    ع و خدم     -بح    ث علم       –ق    دتريس 

 بيئة

 60000 متوسطة

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  حمام مائ  هزاز

 بيئة

 25000 متوسطة

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  جهاز لتقطير المياة

 بيئة

 2000 متوسطة

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس  اوقوكالف

 بيئة

 10000 عالية

جه   از اس   تخالص عين   ات 

 قحت قفريغ

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –س ق    دتري

 بيئة

 40000 عالية

جه        از ى        رن قجفي        ف 

 عينات قحت قفريغ

خدم    ة مجتم    ع و  -بح    ث علم       –ق    دتريس 

 بيئة

 60000 عالية

Gel analysis 

software 

 10000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

Ultraviolet   35000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم 
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transillumnator 

Light 

spectrophotometer  

 25000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

Ultraviolet cross 

linker 

 12000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

Hybridization 

ovnes 

 9000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  
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Pulsed field 

electrophoresis 

 9000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

Vacuum-blot 

system 

 14000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم  

Dot blot system   22500 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم 

Gel-dryers system   16000 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم 

Chiller units   12500 عالية خدمة مجتمع و بيئة -بحث علم 

 3250000   إجمال  التمويل لألجهزة

 


