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 للتعليم والتعلم االسرتاتيجية لغاياتا
 العلميوووة املرا وووز جامعوووة ب  وووا   حووود-الزراعوووة بمرووو  ر بكليوووة التعليميوووة الفاعليوووة معووواي   تطوووو ر

 و اإلقليمي. املحلي علي املستوي  املتم زة

 :والتعلم للتعليم االسرتاتيجية األهداف
 الكلية. يحقق رسالة بما الطالبية والخدمات األنرطة التوسع في و راسية الد الب امج واملناهج تطو ر 

 الجودة. وإدارة والقدرة املؤسسية التعليمية للفاعلية املستمر التقو م 

  -Swotالتحليل البيئي للتعليم و التعلم

 :الراهن الوضع حتليل
 البيئووة موو   ووال عملهووا فووي يووؤ ر بوو  مغلووق نظووا  ظوو  فووي تعموو  ال جامعووة ب  ووا –الزراعووة بمروو  ر  كليووة

تنميوووة املووووارد و الت طوووي   لجنوووة خوووال  مووو  املوووؤ رات هووو   مناقروووة توووم وقووود والخارجيوووة الداخليوووة

 االست اتيجي.

 :الداخلية البيئة حتليل :أوال

 التعلووويم جوووودة لضووومان القوميوووة الهيئوووة معووواي   علووو  الداخليوووة للبيئوووة تحليلهوووا فوووي الكليوووة اعتمووودت

   :التعليمية والفاعلية املؤسسية القدرة ملحوري واالعتماد

 املعيار القوة نقاط الضعف نقاط
 فوووي الكليوووة رافوووق وم بعوووب مبووواني

 الت هيوو  وإعووادة التوسووع إلوو  حاجووة

 .والتوظيف

 ذات وحوودات إنرووا  فووي توسووع ال.2

 متم وز تعليموي وبرنووامج خووا  طوابع

)لغووووووة ,املعتموووووودة السوووووواعات بنظووووووا 

 توووودب   يضووووعف ممووووا انجل زيووووة 

 .للكلية ال اتية املوارد

 جديدة. ذاتي موارد البحث ع   .3

  ا سوونت مووو  االتصوووا  وسوووا   أشوووكا  جميوووع توووافر .1

 .اإلنت نت وشبكة بالكلية األما   جميع يرب  داخلي

 املنوووا  ب وووا يتووووافر الكليوووة ومنرووو ت مبووواني جميوووع..2

 العالمووات وتوووافر ,واإلضووا ة ال  و ووة حيووث موو  الصوو ي

 .املناسب اإلرشادية

 ب حوووود  مجهووووزة تعليميووووة ومعاموووو  قاعووووات وجووووود.3

 .والتعليم للتدريس التقنيات

 .العملي التدر ب للطالب وحدات توافر.4

 .راتاملؤتم و املناقرات و للندوات قاعة وجود .5

 لتغطيوووة اإلنفوووا  ومصوووادر بنوووود تحووودد و يقوووة توجووود.6

 املوارد املالية
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 .امل تلفة األكاديمية املجاالت في الكلية خطة

 

 املعيار القوة نقاط الضعف نقاط
 باملرونوة تسوم  ال الحاليوة اللوااح .1

 مقررات أو رامجب الستحدا  الكافية

 فوي تعوديالت او اجورا   جديودة دارسيه 

 .الحالية التعليمية الب امج 

 املعنيووة رافاألطوو مرووار ة غيوواب.2

  امجالبو وتطوو ر تصميم عند امل تلفة

 .التعليمية

 دالالت موو  االسووتفادة يووتم ال .3

 عووودد تطوووور  إحصووا يات ومؤشوورات

 فوي النجوا  ونسوب امللتحقو ن الطوالب

 وتطوووور  امل تلفوووة راسووويةالد الفووور  

 في السابقة للسنوات الخر ج ن نسبة

 .التعليمية  امجالب تطو ر

 رسوال  ا موع متفقوة الكليوة تقودمها التو  التعليميوة امج  البو.1

 .االست اتيجية. وأهدافها

 التو  سويةر الدا واملقررات التعليمية  امجللب توصيف يوجد.2

 .الكلية تقدمها

 املسو  دفة الوتعلم م رجوات تحقوق أن علو  الكليوة تحور .3

 .تقدمها الت  التعليمية رمج ا للب

 تقودمها  التو  التعليميوة  امجالبو تلبو  أن علو  الكليوة تحر .4

 .العم  سو   احتياجات ومحتواها تنوعها حيث م 

 عودد بتطوور  تتعلوق مو قوة إحصوا يات الكليوة لود  تتووافر.5

 الفر   في النجا  ونسبة التعليمي بالب نامج امللتحق ن الطالب

 السونوات خوال  الخور ج ن نسوبة وتطوور  امل تلفوة سويةاالدر 

 .السابقة

بوو امج لل الدور ووة جعووة ا رللموو مو قووة جوورا اتا  توجوود.6

 .سيةر الدا رت ا واملقر التعليمية

 الربامج التعليمية
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 املعيار القوة نقاط الضعف نقاط
 علوو  التغلووبعلوو   الكليووة تعموو  .1

دروس  زا ووووووودةال العدديوووووووة الكثافوووووووة

 .العملية للطالب

 الصووعوبات بعوب الكليوة تواجووه .2

الت صصووووووووووووووووووووات  لوووووووووووووووووووونق  بالنسووووووووووووووووووووبة

 الهياكوووووووووو فووووووووووي بعووووووووووب  الدقيقووووووووووة 

 .االكاديمية

 فاعليوة لودعم آليوة جوار  تفعيو   .3

 .للطالب يدانيامل التدر ب

 محووووددة آليووووات جووووار  تفعيوووو .4

 وربووو  توافوووق مووود  مووو  للت  ووود

 الووووووتعلم بم رجووووووات االمتحانووووووات

 .املس  دفة

 .املتاحة املوارد ضعف.5

 مقووووووووورارت .جوووووووووار    وووووووووادة عووووووووودد 6

 .الكت ونية

 الورقوووة تقيوويم آليووةجووار  تحسوو ن .7

 .أالمتحانيه

 فوووووووي نق جوووووووار  معالجوووووووة الووووووو.8

 األسوووئلة بوضوووع الخاصوووة القووودارت

 التقيووووويم طووووور   و التحر ر وووووة

 .الرفه 

 .التعلم و للتعليم خطة توجد.1

 للطووووالب الووووتعلم فوووور  توووووف   علوووو  الكليووووة تعموووو .2

 الووتعلم أنمووا  مووع تووتال   والتوو  الوو اتي الووتعلم ومصووادر

 . اإللكت ونية املكتبة/اإلنت نت( املست دمة

 .وموضوعية بعدالة الطالب بتقو م الكلية تقو ..3

 واالسوووت دا  ال اتيوووة املووووارد لتنميوووة الكليوووة تسووو  .4

 .للموارد األمث 

 نتووووا ج لتو يووووق فعالووووة آليووووات بوجووووود الكليووووة ت ووووتم.5

 .االمتحانات

 .الخارجي ن املمتحن ن نظا  الكلية تست د .6

 تظلموووات موووع للتعامووو  مو قوووة قواعووود الكليوووة تضوووع.7

 .تطبيقها راقبوت وتعل  ا االمتحان نتا ج م  الطالب

 الحديثووة راجووعوامل املناسووبة زاتالتجه وو باملكتبووة يتوووافر.8

 .واإللكت ونية الورقية الكافية والدور ات

 رت ا املقور فوي الطوالب رأ  لقيواس استقصوا  را إجو يوتم.9

 .الدراسية

 واملعامووو  الدراسوووية والفصوووو   املحاضووورات قاعوووات.11

 السوومعية الوسووا   حيووث موو  التعليميووة للعمليووة مال مووة

 السوووالمة و املعامووو  تروووغي  ومسوووتلزمات /,والبصووور ة

 . واألم 

 األقسوووا  بعوووب فوووي الطوووالب تقوووو م أسووواليب تطوووور  .11

 العلمية.

 التعليم والتعلم والتسهيالت املادية
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 : اخلارجية البيئة حتليل : ثانيا
 الجوانووب علوو  التوو     ذات الخارجيووة العواموو  موو  مجموعووة علوو  الخارجيووة البيئووة تحليوو  فووي الكليووة تعتموود

 العوامووو  وتتمثووو  .واالعتمووواد التعلووويم جوووودة لضووومان القوميوووة الهيئوووة معووواي   فوووي واملحوووددة للكليوووة امل تلفووة

 العواموو   )زراعووةال كليووات لخر جووي العموو  سووو   اتجاهووات - (املسووتفيدي و  املصووةحة أصووحاب :فووي الخارجيووة

 .املتسارعة التكنولوجية راتالتطو   االجتماعية العوام   االقتصادية العوام   السياسية

 

 املعيار الفرص التهديدات
 بمؤسسات الخاصة املوا نات  فاية عد .1

 العالي. التعليم

القورارات  ات واذ علو  الكليوة قودرة عود  .2

 .املقبول ن الطلبة أعداد بتحديد الخا 

 صوووندو   مووو  الووووارد التمو ووو  انقطوووا .3

العووووووووالي بان  ووووووووا  مروووووووورو  التعليم تطووووووووو ر

 السكاب.

مكتوب  إنروا  مو  االن  وا را ات إجو تو خر. 4

خدمووووة املجتمووووع و ترووووغي  بعووووب الوحوووودات 

 ذات طابع خا .

 

 املسووتمر التطووو ر مروورو  علوو  الكليووة حصووو  .0

 دعوووومسوووواعد برووووك   ب وووو  فووووي  لالعتموووواد والت هيوووو 

 .املطلوبة املوارد

 أجنبيووةعربيووة و  جامعووات مووع را ةشوو عقوود إمكانيووة.2

 .مرت  ة علمية درجات من  في

املطووووور  مجمووووع املالعووووبب املتاحووووة اإلمكانيووووات .3

 ملمارسووووة كافيووووة ماديووووة تسووووهيالت توووووفر كليوووة بال

 .الطالبية األنرطة

وجووووووا  إلاكوووووول اللة مودوووووو  للةل وووووو  إل وووووو   .4

باللغوووو  الةمب وووو  و ا د ل ا وووو  و  وووو ا   ووووا   

 .الخارج إلن فمص ا د شار 

 املوارد املالية
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 املعيار الفرص التهديدات
 فوو  والتكن لوو    العلمووي التطوو ر  .1

 طووووور   وفووووو  التخصووووو  مجوووووا  

 .التدريس

 متطلبووا  فوو  السووريع  را التغيوو .2

 .العمل س   

 الطوب  أعوداد فوو  املطورد  الزيواد  .3

 فوووو  الكليووو  قووودر  وعووود  املقبووو لي 

 . سن ي  املقب ل  األعداد ف  التحكم

 و املحلوو  املسووت    علوو  املنافسوو  .4

 .اإلقليمي

و الشوورتا   املؤسسوا  مو  التودريس هيئو  أعضوا  ت اصول .1

 عني املراف األط مشارك  ييسر مما التنفيذي  واألجهز  زراعي ال

 .املختلف  التعليمي  رامجالب وتط ير تصميم ف  املختلف 

 الربامج التعليمية

 

 املعيار الفرص التهديدات
 سياسووووووا  تعووووووديل صووووووع   .1

 .التعيي 

 علوو  الحصوو    وصووع    التم يوول .2

 لتطووووووو ير الحديثووووووو  التكن ل جيوووووووا

 .املعامل

كاموووول بوووواملزار  ال هتمووووا   ا عوووود  .3

 رامجبوووالب الطوووب  فيهوووا يتووودر  التوووي

 .للطب  التدريبي 

 املمتحنووي  موون كبيوور عوودداعتوورا   .4

 تقوو يم فوو  املشووارك  عوون الخووارجيي 

 .املكافآ  لضآل  الطب 

 موو  الت اصوول تيسوور بالجامعوو  املعل مووا  شووبك  وجوو د .1

مراجعوووووو   و لتطوووووو ير الكليوووووو  خووووووار  املعنيوووووو  األطووووووراف

 .والتعلم التعليم تيجيا استرا

 إلنتا  بالجامع  اإللكتروني للتعليم وحد  وج د .2

 .اإللكتروني  ر  ااملقر 

 .لبعتماد املعامل لتأهيل مشروعا  وج د .3

 .و الكلي  بالجامع  اإللكتروني املكتبا  نظا  .4

 .وج د مشرو  نظم املعل ما  ا داري  بالجامع .5

 حووووووووووود  الخووووووووووودما  ب  الفوووووووووووارا يبنظوووووووووووا  تفعيووووووووووول العمووووووووووول  .6

 عوووون الطووووب  رضووووا استقصووووا  ييسوووورا لكترونيوووو  بالكليوووو  

 .التعليمي  الفاعلي 

 التعليم والتعلم والتسهيالت املادية
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 2102-2102اخلطة االسرتاتيجية لتعليم و التعلم االطار العام 
 العلميوووة املرا وووز جامعوووة ب  ووووا   حوووود-الزراعوووة بمروووو  ر بكليووووة التعليميووووة الفاعليووووة تطو رمعووواي  

 و اإلقليمي. املحلي علي املستوي  املتم زة

 للكلية الذاتية املوارد تنمية  :األول اهلدف

  :التنفيذ آليات

 .الوافدي  الطالب لج ب نظا  وضع.1

 .العامة الخدمة وحدة إنرا .2

 .الكلية  امجلب الجيد والتسو ق اإلعالن.3

 .املعتمدة الساعات بنظا  زراعيةال علو  في نه امل الدبلو  امجبر  تطبيق .4

 الطالبي للدعم نظام إنشاء  :الثاني اهلدف

  :تنفيذ آليات

 .الطالبي الدعم خطة تطبيق .1

 .التدريس هيئة وأعضا  الطالب ب ن التفاعلية األنرطة تشجيع .2

 .التعليمية العملية في الطالب دور  تفعي  .3

 .األكاديمي لإلرشاد نظا  وضع.4

 .والت في ية الطالبية األنرطة تشجيع .5

 .الطالب واتحاد الطالبية األسر دور  تفعي  .6

 متميزة تعليمية برامج  :الثالث اهلدف
  :تنفيذ آليات

 .التعليمي للب نامج الدور ة الخارجية الداخلية و راجعةللم آليات وضع.1

 والتقو م التعليم طر   توافق لضمان رت ا املقر توصيف  فا ة لضمان آلية وضع .2

 .املس  دفة التعليمية النتا ج مع

 .الدراسية رت املقرا تطو ر في العلمي البحث نتا ج م  لالستفادة آلية وضع.4

 . 2111/2112)عا  جام   املعتمدة الساعات بنظا  الدارسة ال حة تطبيق.5
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 متطورة تعليمية عملية :لرابع ا اهلدف
 اليات التنفيذ:

 .سنو ا للطالب امليداني التدر ب نظم مراجعة .0

 .اإللكت وني التعليم است دا  في التوسع .2

 .الطالب تقييم نظم تطو ر .3

 .بالكلية التدر ب الزراعي الطالبي  وحدة دور  تفعي  .4

 

 التدريس هيئة أعضاء كفاءة حتسني  :اخلامس اهلدف

  :التنفيذ آليات

 و الهيئة املعاونة.التدريس هيئة أعضا  وتدر ب رت ا قد لتنمية خطة تطبيق .0

 االنتدابات.   ادة خال  م العلمية  باألقسا ت صصات الدقيقة ال هياك  استكما  .2


