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 الزراعة كلية سياسات

 
 

 عللل  إسللتراتيايات ا تنفيلل  عمليلل  فلل  الكليلل  ترشلل  التلل   العاملل  العريضلل  الخطلل ط السياسللا  تمثلل 

 للكلي . العام  السياسا  تمث   اته ال ق   ف  مست يات ا. مختلف

 الكلية سياسات اعداد منهجية

      عل  اعتم    الت  االستراتياي  الخط  اع ا  مراح  ضمن الكلي  سياسا  صياغ  تم 

   الخاراي  البيئ  تحلي  عل  ق رت ا في المن اي  ه ه أهمي   تكمن المستقبل  التحلي  من اي 

  الضعف الق ة نقاط لتح ي  ال اخلي  البيئ   تحلي  المحتمل ،  الت  ي ا  الفرص لمعرف  للكلي 

 رؤيت لا  تحقيل  الكليل  اسلتراتياي  لتنفيل  االنشلط  اميل  بلين التكامل  احل ا  نحل  سلعياا ،

 االسلتراتياي  القلرارا  التخلا  سللي  بأسلا  تمل نا أن ا كما االستراتياي ،  غايات ا المستقبلي 

 بسل   عالقت لا فل  للكليل  االستراتيا  للتخطيط أساسياا الم خ  تعتبر المح  ة، للمعايير  فقاا

 الماتمعي  التنمي   احتيااا  العم 

  براما لا خطط لا  تلأت  الاامعل ، الكليل ، رسلالت  تعكل   اضلح  سياسلا  الكليل  تنلت   

  بالاامعل ، بنظيرات لا  ثيقلا ارتباطلا  تلرتبط للكليل  االسلتراتياي   األهل اف للغايلا  كترامل 

 المسلت   ل لاعل  المنلاظرة الكليلا  بلين بلاالحترا  ال ير  ضل  تحقيل  الل  الكليل   تطمل 

  ضل  تحقيل  الل  الط يل  األال  فل  تطمل  كملا السياسلا ، ل ل ه تبني لا خلال  ملن القل م ،

 كاف  تغط  سياسا  تبن  عل  العم  عل  الكلي   تحرص .العالم  المست   عل  ل ا تنافس 

 التعليمي  العملي  محا ر

 الكلية: رؤية

 علل  الطالل  قل رة تعزيلز مل   الال  ة التميلز ليحقل  بالكلي  الزراع  التعلي  بن عي  اإلرتقاء

 الخلراين ملن الكفلاءا  مصل راا   الكليل  لتكل ن ال لا ف التطبيقل  العلمل   البح  ال ات  التعل 

ا  المنافسلل  عللل  القللا رين  البللاحثين ا  إقليميللا  المسللت ام  التنميلل  تحقيلل  فلل   مسللاهمين  عالميللا

  البيئ   ينم  الزراع  القطاع يخ    التقن  العلم  علإلشعا  مركزاا 

 الكلية: رسالة

  ملؤهلين الل ات  اللتعل  علل  قلا رين المختلفل  الزراعيل  العل   مااال  ف  متخصصين إع ا 

ا  ا  علميا  بفاعليل  تسلاه  التل  التطبيقيل  العلميل  األبحلا   إالراء العم  س   ف  للمنافس   عمليا
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ا   الماتم  الكلي  بين اإليااب  التفاع  تنشيط م  الزراعي  للتنمي  ال  ل  خط  تحقي  ف   محليلا

ا   مبللا   مللن ينطللل  سللل ك  إطللار فلل    للل  ، البيئلل   تنميلل  الزراعلل  القطللاع لخ ملل   إقليميلا

  .المستمر  التط ير المتميز باأل اء  االلتزا  الفرص  تكافؤ  النزاه  الشفافي 

 

 : للكلية العامة السياسات  .1

 علمل   بحل  تعلي  من بالكلي  النشاط أ اه امي  ف  الا  ة ضمان  أسالي  ق اع  تطبي   

 ماتم .  خ م 

 التعليمي . العملي  أطراف  لكاف  بالكلي  النشاط أ اه لكاف  المستمر التط ير  

 بالكلي . األنشط  لكاف  الحاكم   اآلليا   الل ائ  للنظ  المستمر التط ير  

 الخلري  شلامل   منتالا  خل ما  ملن الكليل  تق مله فيملا الماتمل   ت قعلا  إحتيااا  تلبي   

  غيرها. الزراعي   المنتاا  اإلستشاري   الخ ما  الت ريبي   ال  را 

 إلستخ ام ا. أ ل يا    ض  من ا اإلستفا ة سب   تعظي  المتاح  للم ار  األمث  اإلستخ ا   

 التكن ل ايلللا  نقللل   محا لللل   التكن ل ايللل ، العلميللل  المسلللتا ا  مللل   التفاعللل  التعلللاط   

   تط يرها.

 التلل   اآلليللا  اإلاللراءا   إتخللا  التنفي يلل ،  خطط للا للكليلل  اإلسللتراتياي  الخطللط إحتللرا   

 األكم . ال اه عل  الخطط تنفي  تكف 

  التنفي ي . اتياي اإلستر  خطط ا سياسات ا ض ء ف   األنشط  للقرارا  ال ائم  المرااع   

  الخطط.  السياسا   القرارا  الممارسا  ف   الشفافي  العقل   اإلنفتاح المر ن   

  العللاملين  معللا ني   التلل ري  هيئلل   أعضللاء الطللال  بللين  المسللا اة الع اللل  قللي  تحقيلل   

 بالكلي .

 األصل   م  ارضعيت  ال الكلي   مخراا  منتاا  با  ة يخ  ال فيما المستفي ين إرضاء  

  . العلمي 

  ال بالكليل ، األنشلط  لكافل  محل  ة  خطط  ل ائ   ق اع  آليا  عل  تعتم  منظ مي  إ ارة  

 الفر ي . الرؤي  عل  تعتم 

 ب لي   اإلتزا   األنشط  المماسا  امي  ف  العلم  الماتم   أخالقيا  العام  القي  إحترا   

 الم ن . أخالقيا 
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 ل ا. شامل  بيانا  ق اع   عم  األنشط  كاف  ت ثي   

 األ اء.  ا  ة المب    بالا    المكافآ  الح افز ربط سياسا  تبن   

 

 البكالوريوس مرحلة طالب قبول سياسات -2

 لكل  الم حل  اللرق   ضل  يلت  الكليل  إللي المقبل لين الطلال  كشل ف التنسي  مكت  إرسا  بع 

   -به: الخاص المظر ف علي طال 

 -التالي: النح  علي  تفريغ ا  مرااعت ا الطال  من الملفا  إستال  يت  

 لت قيل  الطبيل  اإل ارة إلي إرسال ا يت  ث  الطال  ملف  اق  من الطبي الكشف إستمارة تمأل  

 بالكلي . المقب لين علي الطبي الكشف

 يكل ن  بل ل  عليله ةالمقلرر ال راسلي  الرسل   الطال  يس   الطبي الكشف نتيا  إظ ار بع   

 بالكلي . مقي  الطال 

 

 سياسات الكلية فى مجال التعليم :  .3

 األمث . ال اه عل  لتطبيق ا الاا   السع  المراعي  األكا يمي  المعايير إحترا   

 الما يلل   التسلل يال  التلل ري  هيئلل  ألعضللاء الطللال  نسلل  فلل  ال  ليلل  المعلل ال  إحتللرا   

 للتعل .

 ال راسي .  المقررا  للبرام   الخارا  ال اخل   التق ي  المرااع   

 . التعل   برام   سائ  في  االتصاال  المعل ما  تكن ل ايا استخ ا  تشاي   

  رعايت  .  اإلب اع التميز عل  الق رة      العالي  الق را      الطال  احتضان  

 ل  . العلم  ال ع  سب   ت فير الق را  مح     الطال  رعاي   

 المشترك .  التخصصا  الا ي ة  التخصصا  التعليمي  البرام  ف  الت س   

 الطال  رغبا  بين الم اءم  من ممكن ق ر أكبر لتحقي  األقسا  في القب   سياسا  تط ير  

 المختلف . التخصصا  ف  المتاح   األماكن

  صيانت ا.  التعل  التعلي  تس يال  كاف  ت فير  

 الكلي . مخراا  أه  بإعتباره الطال  ح   لتمح را  



 
 

4 
 

 الت ري . هيئ   أعضاء الطال  بين الصل  أ اصر تق ي   

 التعليمي . العملي  ألطراف العا  الرضاء زيا ة  

  معا ني  . الت ري  هيئ  أعضاء أل اء المستمر التق ي   

 التعليمي . للفاعلي  المستمر التق ي   

 علي ا.  التشاي   المستمر ال ات  التعل  قي  غر   

 البيئ .  تنمي  الماتم  خ م   ماا  العلم  البح  ماا  ف  الكلي  سياسا  م  التكام   

 

 سياسات الكلية فى مجال البحث العلمى :  .4

 ا ل  ملن  الاامعل  ا ل  ملن الكليل  ب لا تقل   التلي الما   ا  في  التنسي  التكام  تحقي   

 العلم . للبح  ال  ل  خط  إطار ف  أخر 

  أهللل  الماتمللل ،  حاالللا  التنميللل  بخطلللط اإلرتبلللاط تضلللمن شلللامل  علمللل  بحللل  خطلللط  

 ا ي ة. تخصصا  من الكلي   إحتيااا  العالمي ، العلمي  المستا ا 

 العلمي. البح    ع  لتم ي  الالزم  المالي  الم ار  تنمي   

 الماتمل   مشلكال  الق ميل  المشلكال  مل  تتعلاط  لتل ا التطبيقيل  العلميل  البحل   تشاي   

 المحل .

  المرتفع . التأثير معامال   ا  المحكم  ال  لي  العلمي  الماال  ف  العلم  النشر تشاي   

  بالكلي . الباحثين ق را   رف  تنمي   

  نشرها.  ال شامل  بيانا  ق اع   عم  المرتبط ،  األنشط  البحثي  األنشط  كاف  ت ثي   

 المناظرة. أ  المختلف  التخصصا  بين العلمي  البح   ف  الشراك  تشاي   

 ملن العلال   فلي العربلي ال طن في العلمي البح  مؤسسا  م   المعارف المعل ما  تبا    

 .الكلي  تنظم ا التي العلمي  المؤتمرا  خال 

 البيئ .  تنمي  الماتم  خ م   مااال  التعلي  ماا  ف  الكلي  سياسا  م  التكام   

 

 سياسات الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة :  .5
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 ا ل  ملن  الاامعل  ا ل  ملن الكليل  ب لا تقل   التلي الما   ا  في  التنسي  التكام  تحقي   

 الماتم .  خ م  البيئ   تنمي  حماي   خطط لل  ل  التنم ي  الخطط إطار ف  أخر 

 البيئ . ال ع   تنمي  البيئي  المشكا  ح  ف  المستمرة المساهم   

  ت ا اته. إحتياااته عل   ال ق ف الم ن  الماتم  م  المستمر الت اص   

  المستفي ين. الزراع  مااال  ف  العامل  لشركا  ا المؤسسا  م  المستمر الت اص   

 الخرياين. م  المستمر الت اص   

  الماتم . البيئ  أطراف لكاف   الت ريب  العلم  ال ع  تق ي   

 البيئ .  تنمي  الماتم  خ م  ماا  ف  التط ع  العم  عل  التشاي   

 خ مل  أنشط  ف   العاملين الت ري  هيئ   أعضاء العليا ال راسا   طال  الطال  إشرا   

 الماتم .

  الخ مي . البيئي  األنشط    ع  تبن   

 البيئ .  تنمي  الماتم  خ م  نطاقا  ت سي   

 العلم . البح   ماا  التعلي  ماا  ف  الكلي  سياسا  م  التكام   

 

 :جذب الطالب الوافدين ات الكلية فيسياس -6

 )مرحل  ال اف ين الطال  ل   العقبا  بت لي    الح يث  العلمي  التر ي  باسالي  الكلي  التزا  

 بالكلي . ال راس  أثناء ل   الالز  االرشا  تق ي    العليا( ال راسا  -البكال ري  

 

 التقويم المستمر:  ات الكلية فيسياس -7

 تلبيل  يضلمن مملا التعليميل  الفاعليل    المؤسسلي  للق رة المستمر التق ي  عل  بالعم  االلتزا  

   التعللي  ا  ة لضمان الق مي  ال يئ  من المعتم ة االكا يمي  المعايير   العم  س   احتيااا 

 االعتما .


