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4 

الطالب المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى برامج الدراسات 

عوام األربعة العليا المختلفة باألقسام العلمية بالكلية بالكلية خالل األ

 2998/2990حتى  2995/2996األخيرة من 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7 

 تقرير الدراسة الذاتية

 

 البيانات الوصفية عن المؤسسة. 1

 اسم المؤسسة: كلية الزراعة بمشتهر 

           نوع المؤسسة:  كليـــة     معهد عالي               معهد متوسط 

 التابعة لها المؤسسة:.....إحدى الجامعات المصرية اسم الجامعة 

 حكومية نوع الجامعة        :                                خاصة 

   :الموقع الجغرافى 

 القليوبيةالمحافظة:  -

    مدينة طوخالمدينـــة:  -

 :تاريخ التأسيس 

1011 

 :مدة الدراسة 

 سنوات 4

 :لغة الدراسة 

 العربية 

 :القيادة األكاديمية 

       الكلية  عميد -

 مية : أستاذ الدرجة العل  محمد أ. د. صفاء مصطفي

        لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية -

 الدرجة العلمية : أستاذ  محمود أ. د. صالح مصطفي

 سقائم باألعمال(     لشئون الدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية -

 الدرجة العلمية : أستاذ  محمدأ. د. صفاء مصطفي 

        البيئةلشئون خدمة المجتمع وتنمية  وكيل الكلية -

 الدرجة العلمية : أستاذ         محمد مهديه عبدأ. د. 

 

 :الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة 

 دبلومات متخصصة  ليسانس          بكالوريوس

         دبلوم ماجستير              دكتوراه

  :عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى 

643   

 :عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا 

490    
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 :األقسام العلمية 

 أسماء األقسام العلمية: -

 قسم علوم األغذيه -0

 قسم المحاصيل  -0

 قســـم وقاية النبات -0

 قسم البســـــاتين -4

 قسم اإلنتاج الحيوانى -5

 قسم األراضــــى -6

 قسم الكيمياء الزراعية -7

 قسم الوراثـــــه -8

 قسم النبات الزراعى  -9

 قسم اإلقتصاد الزراعى -02

 قسم الهندسة الزراعية -00

 :072  إجمالى  عدد أعضاء هيئة التدريس 

 --معار إلى المؤسسة  00     منتدب إلى المؤسسة   048دائم بالمؤسسة     

 كما  دائم بالمؤسسة 048  إجمالى لمية:عدد أعضاء هيئة التدريس موزعاً حسب الدرجات الع

 (.0هو موضح بالشكل رقم )

 70  أستاذ 07أســـتاذ مساعد    08       مــدرس

 

  30       أستاذ متفرغ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاملين بالكلية (: بيان بأعضاء هيئة التدريس0شكل رقم )

أستاذ مساعد, 27

أستاذ متفرغ, 32 مدرس, 18

أستاذ, 71
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 :04  إجمالى عدد المعارين/ األجازات الخاصة 

   4إناث      02    ذكور

 :74  إجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

   03إناث   50       ذكور

 :04  إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج 

    

 4:  0   مرحلة البكالوريوس: طالبنسبة أعضاء هيئة التدريس ل 

  3:  0   : الدراسات العليا لطالب هيئة التدريسنسبة أعضاء 

 9:  0  : مرحلة البكالوريوس ئة المعاونــة لطالبنسبة أعضاء الهي 

 : 9.5 نسبة المعارين/االجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس% 

 :405   إجمالى عدد العاملين بالجهاز اإلداري 

    

 :405  إجمالى عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقاً لحالتهم الوظيفية 

    006مؤقت   329      دائم

 

 أوالً : المرحلة الجامعية األولى :

    : أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 برنامج علوم األغذيه -0

 برنامج المحاصيل  -0

 برنامج وقاية النبات -3

 برنامج البســـــاتين -4

 برنامج اإلنتاج الحيوانى -5

 برنامج األراضــــى -6

 الزراعية ويةالحي برنامج الكيمياء -7

 برنامج الوراثـــــه -8

 برنامج النبات الزراعى  -9

 برنامج اإلقتصاد الزراعى -02

 برنامج الهندسة الزراعية -00

 برنامج الشعبة العامة -00

 برنامج شعبة التربية -03

  برنامج 13العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 برنامج 13طبقة بالفعل :  عدد البرامج الم 

 خريج 554 الخريجين فى األربعة سنوات األخيرة: عدد 
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 ثانياً : مرحلة الدراسات العليا :

    :أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 

 القسم العلمى
 الدرجات الممنوحة

 دكتوراه ماجستير

 البساتين

 خضر خضر

 فاكهة فاكهة

 زينة زينة

 كيمياء حيوى كيمياء حيوى الزراعية مياءالكي

 أراضى أراضى األراضى

 النبات الزراعى

 نبات زراعى نبات زراعى

 أمراض نبات أمراض نبات

 ميكروبيولوجى ميكروبيولوجى

 علوم أغذية
 صناعات غذائية صناعات غذائية

 ألبان ألبان

 الوراثة

 الخالياوبيولوجيا  وراثةال وبيولوجيا الخاليا وراثةال

البيولوجيا الجزيئية 

 والبيوتكنولوجى

البيولوجيا الجزيئية 

 والبيوتكنولوجى

 وقاية نبات وقاية نبات وقاية النبات

 االنتاج الحيوانى

 إنتاج حيوانى إنتاج حيوانى

 إنتاج دواجن إنتاج دواجن

 إنتاج أسماك إنتاج أسماك

 االقتصاد الزراعى
 أقتصاد زراعى أقتصاد زراعى

 إرشاد زراعى إرشاد زراعى

 المحاصيل
 إنتاج محاصيل إنتاج محاصيل

 تربية محاصيل تربية محاصيل

 هندسة زراعية هندسة زراعية الهندسة الزراعية
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  : 42العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

   :42عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 صفر :مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا نسبة المسجلين للدبلومات% 

  :47.0 نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا% 

 :50.8  نسبة المسجلين للدكتوراه  مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا% 

 

 

 إلى  0225/0226من  سنوات األخيرة األربعةل عدد الدرجات التى تم منحها خال

0228/0229: 

 080  دكتوراه 000ماجستير   -----      دبلـــوم

 

  394سنوات األخيرة:  األربعةعدد الخريجين خالل  

 

  :2عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 

 

 :.  رؤية المؤسسة0

ق التمـــــيز والجـــــودة مـــــع تعــــزيز قــــدرة اإلرتقـــــاء بنوعــــية التعلــيم الزراعــى بالكلــــية ليحـــــق

 الطـالب على التعلم الذاتى والبحــث العلمى التطبيقى الهــادف لتكــون الكلـــية: 

  ًــــيا ــــة إقليمــ ــــادرين علـــى المنافســ ــــ ين القــ ــــين والباحــ ــــاءات مـــن الخريجــ مصــــــدراً للكفــ

 نمـــية المســـتدامــــــة . وعالمـــياً والمســـاهمـة فى تحـــقـيق الت

  ــــزراعى ــــاع الـــ ــــوض بالقطــ ـــى النهـ ــــنولوجى يعمـــل عل ــــاع العلمـــى والتكـ ــــزاً لـشعــ مـركــ

 وتنمـــية البيـــئة .

 

 رسالة المؤسسة. 3

متخصصــــين فــى مجــــاالت العلــــوم الزراعــــية المختلفـــة قـــــادرين علــى التعلـــــم الـــذاتى  دادـــــإع

 ً وعملـياً للمنافســة فى ســـوق العمــل وإجـــراء األبحـــاث العلمــــية التطبيقـــية  ومؤهلــين علمـيا

التى تســــاهم بفاعلــية فى تحـقـيق خطـــة الدولـــة للتنمــية الزراعــية مـــع تنشـــيط التفــاعــــل 

جــــــاورة لخدمــــــة االيجــابى بـــين الكلـــــية والمجتمــــــع فـــى محافظـــــة القليويبـــــة والمـــــنا ق الم

ـــباد  الشـفافـــية  ـــةى وذلــ  فــى إ ـــار ســلوكى ينطلـــق مــن مــ القطـــــاع الزراعــى وتنمـــــية البيئــ

 والنزاهـــة وتكــافــؤ الفـــرص واإللـتزام باألداء المتمـــيز والتطــــوير المستمـــر.
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 المعايير التى تبنتها الكلية

 

محوريها القدرة بمية لضمان جودة التعليم واالعتماد تبنت الكلية معايير الهيئة القو 

 المؤسسية والفاعلية التعليمية.

 لمؤسسية:اأوال: القدرة 

 التخطيط االستراتيجى. -1

 الهيكل التنظيمى. -2

 القيادة الحوكمة. -3

 المصداقية. -4

 الجهاز اإلدارى. -5

 الموارد المالية المادية. -6

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. -7

 سى وإدارة الجودة.التقويم المؤس -8

 

 ثانيا: الفاعلية التعليمية:

 الطالب والخريجون. -1

 المعايير األكاديمية. -2

 البرامج التعليمية/المقررات الدراسية. -3

 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية. -4

 أعضاء هيئة التدريس. -5

 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى. -6

 الدراسات العليا. -7

 ة التعليمية.التعليم المستمر للفاعلي -8
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 أوال: القدرة المؤسسية:

 : التخطيط اإلستراتيجى:0

 : الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة والسياسات واألنشطة الداعمة0/0

 (SWOT): التحليل البيئى للمؤسسة التعليمية باستخدام أسلوب 0/0/0

بيئى من بيئة يتوفر للكلية استراتيجية تغطى كافة العناصر األساسية المتمثلة فى التحليل ال

داخلية للكلية وبيئة خارجية محيطة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وتم 

ذلك قبل تصميم االستراتيجية عن طريق طرح نماذج استقصاء وورش عمل وجلسات 

عصف ذهنى ومجموعات بؤرية مع كل من أعضاء هيئة التدريس والقيادات وطالب 

وممثلين من القطاع الزراعى سحكومى وخاص(. وقد استخدم الدراسات العليا والخريجين 

كل من التحليل الكمى والنوعى فى التحليل البيئى. ولقد استخدم ناتج عملية التحليل فى 

تحديد وزن كل عامل تحت الدراسة ونشأ عن ذلك تحديد لنقاط القوة والضعف بالبيئة 

ارجية المحيطة. ولقد تم عرض التهديدات بالبيئة الخالداخلية للكلية وكذا الفرص و

ومناقشة نتائج التحليل البيئى مع كافة األطراف المعنية داخل وخارج الكلية وتم إعالنها 

على الموقع اإللكترونى لوحدة الجودة بالكلية كما تم إعالنه من خالل النشرة اإلعالمية 

 جامعة بنها. –عن الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة 

تائج التحليل البيئى فى تحديد االستراتيجيات البديلة للكلية حيث أن التفاعل ولقد استخدمت ن

بين عناصر البيئة الداخلية سالقوة والضعف( مع عناصر البيئة الخارجية سالفرص 

 من البدائل االستراتيجية الممكن العمل على تحقيقها.والتهديدات( ينتج أربعة مجموعات 

 

 : الرؤية والرسالة:0/0/0

ر للكلية رؤية ورسالة خاصة بها وتم االعتماد فى صياغتها على التحليل البيئى وهما تتوف

مرتبطتان ارتباطا مباشرا برؤية ورسالة الجامعة. وقد اعتمدت الكلية فى صياغة الرؤية 

والرسالة على مناقشات واستبيانات المستفدين وتم عرض الرؤية والرسالة على األطراف 

م ثم حلقات 31/12/2998الكلية سورشة العمل األولى بتاريخ المختلفة داخل وخارج 

م وأخذ رأيهم 2/3/2990حتى  16/2نقاش مع كل قسم علمى على حدة خالل الفترة من 

وتم عمل التعديالت المطلوبة. ثم تم اعتماد الصيغة النهائية للرؤية والرسالة بمجلس الكلية 

توثيقها فى بعض المحافل المحلية. وقد و م، وقد تم اعتمادها10/4/2990بجلسته بتاريخ 

تم نشر الرؤية والرسالة المعتمدتين والموثقتين من خالل دليل الطالب والموقع اإللكترونى 

للكلية وكذلك من خالل معلقات فى مختلف أرجاء الكلية سالفناء أقسام الكلية المختلفة، 

 الكلية، والمدرجات(.  مبنى إدارة

ة وتحديث للرؤية والرسالة للمناقشة على مختلف المستويات ولقد تم مؤخرا عرض مراجع

بالكلية. ومن أهم مبررات المراجعة والتحديث هو جعل الرؤية أكثر طموحا واكثر إنجازا 

مما يدفع إلى تحفيز همم مختلف مستويات العاملين بالكلية وقطاعات المجتمع المستفيدة. 
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ه إلى اإليجاز مع االحتفاظ بكافة العناصر وبالنسبة لتحديث الرسالة جارى مناقشة التوج

 المكونة لها.

 

 : الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية:0/0/3

استخالصها وبلورتها توجد غايات نهائية وأهداف إستراتيجية للكلية حيث تم االعتماد فى  

ة سورشة على التحليل البيئى. وقد تم مناقشة تلك الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلي

(، وبناءا على استقصاء ألعضاء هيئة التدريس فى 5/4/2990العمل الثانية بتاريخ 

عضاء د الكلية حضره القيادات العليا وأم تم عقد اجتماع موسع برئاسة عمي15/4/2990

وقد شارك الجميع فى صياغة تلك الغايات واألهداف وتم هيئة التدريس ومدير عام الكلية، 

من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا هذا إلى جانب مجموعة  عرضها على مجموعة

 من النشطاء فى المجال الزراعى.

. 19/5/2990وقد تم اعتماد الغايات واألهداف االستراتيجية بجلسة مجلس الكلية بتاريخ 

وقد تم نشر هذه الغايات واألهداف من خالل الموقع اإللكترونى لوحدة ضمان الجودة 

(. لم يتم مراجعة 6طريق الفتات بمختلف المواقع بالكلية سمرفق رقم بالكلية وعن 

وتحديث هذه الغايات واألهداف االستراتيجية ألنها مازالت تعبر عن احتياجات تحقيق 

 رسالة الكلية.

 

 : السياسات:0/0/4

للكلية سياساتها المختلفة فى مجال التعليم حيث تم تحديد المواصفات والمهارات المطلوبة 

كما تعتمد سياساتها  زمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة.خريجى الكلية وتم ذكر اآلليات الالل

على تشجيع التعليم بالمشاركة وتشجيع الطالب على التعلم الذاتى وإعداد الئحة لشكاوى 

للكلية سياساتها الخاصة بالبحث العلمى وكذلك للكلية سياساتها الخاصة الطالب كما أن 

ع وتنمية البيئة. ولقد تم عرض هذه السياسات على األطراف المختلفة داخل بخدمة المجتم

وخارج الكلية سلقاءات مع السادة المستفيدين من تطوير التعليم ومع أعضاء هيئة التدريس 

(. كما تم عرض ومناقشة هذه السياسات فى 4/3/2990، 15/19/298بالكلية بتاريخ 

. كذلك تم 5/4/2990االستراتيجى للكلية بتاريخ ورشة العمل الثانية لمشروع التخطيط 

ى القدرة المؤسسية ساإلدارة( تحديد سياسات تجاوز الفجوة فى مجال الخدمات الطالبية وف

ة وتكافؤ الفرص وفى وفى المصادر المتاحة لتوفير تمويل الخطة وفى الممارسات العادل

ويم واالستمرارية للخطة تقييم االحتياجات والمخاطر وأيضا فى طرق المتابعة والتق

، هذه 19/5/2990االستراتيجية وتم اعتمادها جميعا بجلسة مجلس الكلية بتاريخ 

 السياسات لم يتم تطبيقها بعد وقد تحتاج إلى تحديث عند تقييم تطبيقاتها.
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 : الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلية:0/0/5

ة حيث تم تحديد الخطط والبرامج التنفيذية لكل توجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلي

كل برنامج تنفيذى إلى عدد من األنشطة وتم تحديد جدول هدف استراتيجى وتم تقسيم 

زمنى لتنفيذ كل نشاط. ولقد تم تقسيم كل نشاط إلى مهام حدوث المسئولية عن تنفيذ كل 

كان ذاتى من الكلية منها ومؤشرات األداء والتمويل الذى يحتاجه ومصدر التمويل إن 

 والجامعة أو مطلوب كدعم للكلية.

كذلك تم تحديد األولويات بالنسبة للخطط والبرامج المطلوب تنفيذها خالل الخطة الخمسية 

 ووضعت موازنة مالية للخطة التنفيذية. 2919-2914

 ولقد 22/11/2990بتاريخ  عقد تم إعتماد الخطة التنفيذية فى جلسة مجلس الكلية الذىو

 تم مراعاة ما يلى:

% منها على األقل والنقاط التى ال يتم 89أخذ فى الحسبان عند تصميم الخطة تنفيذ  - أ

تنفيذها يراعى توضيح األسباب التى أدت إلى ذلك وكيفية العالج مستقبال ويتم تجميع 

هذه المخاطر فى ملفات لإلستفادة منها مستقبال. سملحوظة سيراعى كتابتها عند نهاية 

 التنفيذية(. الخطة

دعم الوحدات ذات الطابع الخاص إلزالة العوائق التى تعترضها عن طريق مراجعة  - ب

رة مراجعة الميزانية وتشكيل مجلس اإلدا –تقييم األداء  –اللوائح المنظمة للعمل 

 .هاألهدافوفاعلية األداء ومدى تحقيقها 

ى غير اوقات العمل االعتماد على البريد اإللكترونى كوسيلة معتمدة للتعامل ف -ج

 الرسمية.

فى حالة عدم توافر الدعم المالى الكافى لتنفيذ الخطة، يتم تحديد أولويات يتم تنفيذها  -د

 .فى الخطة على حسب الميزانية المتاحة

 

 : ارتبا  اإلستراتيجية للكلية بإستراتيجية الجامعة:0/0

ل فى اللجنة التنفيذية فريق التخطيط اإلستراتيجى بالكلية ممث أعضاء من يوجد عضو

 مما يؤكد وجود إرتباط بين االستراتيجيتين. للجامعة ببنها للتخطيط اإلستراتيجى

 

 بالنسبة للرسالة:: 0/0/0

 تعكس رسالة الكلية إلى حد كبير االتجاهات الرئيسية لرسالة الجامعة.

 

 بالنسبة للغايات النهائية واألهداف االستراتيجية:: 0/0/0

ئية واألهداف اإلستراتيجية الخاصة بالكلية تساعد إلى حد كبير لتحقيق الغايات النها

 نظائرها على مستوى الجامعة.
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 بالنسبة لخطط وبرامج التطوير:: 0/0/3

خطط وبرامج التطوير فى إستراتيجية الكلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالغايات واألهداف 

 اإلستراتيجية للجامعة.

 

 جامعة بنها: –لية الزراعة : الوضع االستراتيجى لك0/3

 لمميزة للكلية ودورها فى المجتمع:: السمات ا0/3/0

تشغل الكلية موقعا فريدا وسط منطقة إنتاج زراعى مكثف ومتنوع، كما يتوفر للكلية  -1

على أرضها محطة بحوث زراعية تنتج مختلف المنتجات الزراعية لألقليم، ويجرى 

 شتى المجاالت الزراعية.عليها التدريب والدراسات والبحوث فى 

 تم إنشاء كلية الطب البيطرى على أرض كلية الزراعة مما يمثل تكامال فيما بينهما فى -2

التدريس والبحث العلمى واإلرشاد خدمة لتطوير االنتاج الحيوانى والداجنى 

 بالمحافظة حيث أنهما ذوا أهمية كبرى لمحافظة القليوبية.

نامج إلعداد مدرسين سبرنامج الزراعة والتربية( تتضمن برامج الكلية التعليمية بر -3

 مؤهلين للتدريس فى التعليم الزراعى.

حتياجات سوق العمل من ة برامج تعليمية جديدة بما يخدم اعتماد عدد ثمانياجارى  -4

 التخصصات المختلفة.

 ستراتيجية على إبراز هذه السمات المميزة ضمن نقاط القوة وقد ركزت اإل

 الستفادة من هذه السمات الفريدة.للعمل على تعظيم ا

  ية فى توظيف ستراتيجى الثالث والسادس دور الكلكل من الهدف اإليبرز

سهام فى التنمية الشاملة للقطاع الزراعى وحل خطط البحث العلمى لإل

التقنيات الزراعية فى  العلمىمشكالته واالرتقاء بالبيئة مع مواكبة التقدم 

 تنمية قدرات المجتمع الزراعى. لتعظيم وتوظيف تطبيقاتها فى

 

 : الوضع التنافسى الحالى لكلية الزراعة جامعة بنها:0/3/0

 م يعتبر ضعيف ة بكليات الزراعة بالجامعات األالوضع التنافسى الحالى للكلية مقارن

كلية عن ما المنشآت وتجهيزات بو فيما يتعلق نسبيا نظرا لقصور فى البيئة األساسية

 المنافسة. هو قائم بالكليات

  تهدف سياسات وخطط كلية زراعة مشتهر خالل الخطة الخمسية إلى تحسين وضغها

التنافسى من خالل دعم بنيتها األساسية واستكمال منشآتها وتجهيزات قاعات التدريس 

والمعامل والمكتبة، مع تنمية ودعم نقاط القوة والسمات المميزة لها مع االستغالل 

 البيئة الزراعية المحيطة.األمثل للفرص المتاحة ب
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 : الطموحات فى األجل الطويل:0/3/3

  تتضمن اإلستراتيجية عدد من الطموحات فى األجل الطويل على مستوى األقليم

لإلسهام فى التنمية الشاملة للقطاع  والدولة من أهمها توظيف خطط البحث العلمى

 الزراعى وحل مشكالته واإلرتقاء بالبيئة وفى إطار ذلك:

ارى حاليا إعداد مشروع لترشيد استهالك المياه فى الزراعة عن طريق تطبيق ج - أ

الطرق الحديثة فى الرى لتوفير مياه تسمح بالتوسع الزراعى. ومزرعة الكلية 

مؤهلة لتطبيق الدراسات البحثية فى هذا المجال على مختلف الحاصالت الحقلية 

 والبستانية.

الحيوانى والدواجن بالكلية مع كلية الطب  جارى حاليا التفاوض بين قسم اإلنتاج - ب

إلحداث تكامل فيما  –وهى منشأة على أرض كلية الزراعة  –البيطرى بالجامعة 

بينهما فى األنشطة التعليمية والبحثية وفى مشروعات خدمة قطاع اإلنتاج 

 الحيوانى والدواجن بالمحافظة.

 موحات وهذا سيتوقف إلى سياسات وخطط الكلية ممكن أن تساعد على تحقيق هذه الط

 حد كبير على إدارة فاعلة تهتم بتنفيذ الخطة االستراتيجية.

 

 : الهيكل التنظيمى0

 :مالئم ومعتمد: الهيكل التنظيمى 0/0

 : مالئمة الهيكل التنظيمى لطبيعة نشا  المؤسسة:0/0/0

ى أقرتهعا لجودة التعجامعة بنها طبقا لمعايير ا –يعتبر الهيكل التنظيمى مناسبا لكلية الزراعة  

حيث أنه من الناحية التشكيلية ومن ناحية كفاءة  التعليم واالعتماد جودالهيئة القومية لضمان 

يمكعن للكليعة أن تتعابع وتنفيعذ كعل متطلبعات تحسعين  الهيكعل التنظيمعىاألفراد العذين يشعكلون 

 وتطوير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

 :(2س للكلية كما يتضح من الرسم التخطيطى فى الشكل رقموينقسم الهيكل التنظيمى  

 أوال: الهيكل األكاديمى: 

 ويتكون الهيكل األكاديمى للكلية من: 

 هى: مجلس الكلية، وينبثق عن مجلس الكلية عدد من اللجان 

 لجنة شئون التعليم والطالب. -

 لجنة الدراسات العليا والبحوث. -

 لجنة العالقات الثقافية. -

 تبة.لجنة المك -

 لجنة المختبرات واألجهزة. -

 لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع. -

 .عميد الكلية 

 .وكالء الكلية 
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 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 .وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع 

 .وحدة ضمان الجودة 

 :األقسام العلمية 

 علوم األغذية. -

 الكيمياء الحيوية الزراعية. -

 البساتين. -

 األراضى. -

 المحاصيل. -

 أمراض النبات. -

 وقاية النبات. -

 الوراثة. -

 االنتاج الحيوانى. -

 الهندسة الزراعية. -

 االقتصاد الزراعى. -
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 مجلس الكلية

 عميد الكلية
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 (: الهيكل التنظيمى القائم لكلية الزراعة0شكل رقم )
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 ثانيا: الهيكل اإلدارى:

 ويتكون الهيكل اإلدارى من : 

 .مدير عام الكلية 

 .أقسام إدارية 

 أعضاء هيئة التدريس والعاملين. إدارة شئون -

 إدارة شئون الطالب والتعليم. -

 إدارة شئون الدراسات العليا والبحوث. -

 إدارة المكتبة. -

 رعاية الشباب. -

 إدارة الحسابات والموازنة. -

 إدارة الشئون القانونية. -

 إدارة المشتريات. -

 إدارة المخازن. -

 إدارة الشئون الهندسية. -

على تشكيل لجنة برئاسة وكيعل الكليعة 27/0/2990لية بتاريخ وقد تم أخذ موافقة مجلس الك 

لشئون البيئعة وخدمعة المجتمعع تتعولى إنشعاء إدارة مسعتقلة تسعمى إدارة شعئون البيئعة وخدمعة 

 المجتمع:

وتعتبر عملية البدأ فى إنشاء إدارة مستقلة لشئون البيئة وخدمة المجتمعع بالكليعة تكعون تابععة  

ن البيئة وخدمة المجتمع من المؤشرات الجيدة لتبنى الكلية لسياسة مباشرة لوكيل الكلية لشئو

ناجحععة نحععو تطععوير المشععاركة المجتمعيععة وتفعيععل العالقععة اإليجابيععة بععين الكليععة والمجتمععع 

 بطريقة علمية.

، 0/12/2997كما تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية بناء علعى موافقعة مجلعس الكليعة فعى 

، وقد تم أخذ موافقة الجامعة على حضور مدير 20/12/2997فى  وموافقة مجلس الجامعة

وذلعك لععرض المواضعيع   وحدة ضمان الجودة بصعفته الجتماععات الشعهرية لمجلعس الكليعة

واالجراءات والقرارات التى تتخذها وحدة ضمان الجودة معن خعالل لجانهعا المختلفعة، وهعذا 

، واعتبععار وحععدة ضععمان الجععودة مععن يعتبععر مؤشععر هععام لتبنععى الكليععة لمفهععوم وفكععر الجععودة

 المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمى للكلية.

كمععا قامععت الكليععة بإنشععاء لجنععة إلدارة األزمععات والكععوارث يرأسععها عميععد الكليععة وبعضععوية  

وكالء الكليعة ورؤسعاء األقسعام، وبععض أعضعاء هيئعة التعدريس الناشعطين فعى مجعال خدمعة 

راعيععة ومععدير الكليععة، وتكععون مهمععة هععذه اللجنععة إدارة المجتمععع ورئععيس مركععز البحععوث الز

األزمعععات والكعععوارث ووضعععع سياسعععات وقائيعععة واسعععتراتيجية فعععى مجعععال إدارة األزمعععات 

والكوارث، وتعتبر هذه اللجنة بداية إلنشاء إدارة مستقلة خاصعة باألزمعات والكعوارث وهعو 

 ما تهدف إليه الكلية.
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نحو إنشاء مكتب لمتابعة شعئون الخعريجين يتبعع إدارة كما قامت الكلية باتخاذ خطوات فعالة  

شععئون التعلععيم والطععالب، وتكععون مهمتععه متابعععة كععل األمععور الععت تتعلععق بطععالب مرحلععة 

 البكالوريوس والدراسات العليا بعد تخرجهم وخروجهم إلى الحياة المهنية.

 

 : اعتماد الهيكل التنظيمى:0/0/0

وأقدم كليات الزراععة بمصعر وتتمتعع بهيكعل تنظيمعى جامعة بنها من أعمق  –كلية الزراعة  

أكاديمى وإدارى كفء ومستقر منذ فترة طويلة، ونظرا لبعض التعديالت التى طعرأت علعى 

الهيكل التنظيمى كتطور طبيعى نتيجة لإلستجابة إلى متطلبات الجعودة، فإنعه تعم أخعذ موافقعة 

 لكلية.لتنظيمى على اعتماد الهيكل ال 18/19/2990مجلس الكلية بتاريخ  

 

 : السلطات والمسئوليات واالختصاصات:0/0

 : عالقات السلطة:0/0/0

عالقات السلطة فى الهيكل التنظيمى للكلية واضحة وغير متشابكة وتدعم بعضها البعض،  

وسلطات مكونات وقيادات الهيكعل التنظيمعى األكعاديمى واإلدارى للكليعة واضعحة، وكعذلك 

يؤدى إلى عدم تعارض االختصاصعات والقعرارات، كمعا تتبعع  التسلسل القيادى واضح مما

اإلدارة العليععا للكليععة فععى إدارتهععا المععنهج الععديمقراطى وحريععة إبععداء الععرأى وسياسععة البععاب 

المفتوح بما يزيد من التععاون بعين مكونعات الهيكعل التنظيمعى ويمنعع أى فرصعة للتععارض 

 بين األجهزة التنفيذية المختلفة للكلية.

 

 المسئوليات واالختصاصات: :0/0/0

يوجد توصيف وظيفى دقيق لجميع األفراد واإلدارة والوحدات بالهيكل التنظيمى واإلدارى  

للكلية موضح به المسئوليات واالختصاصات ومسارات اتخاذ القرارات ورفعهعا لإلعتمعاد 

ى ودخولها لحيز التطبيق بما يضمن عدم وجعود أى تععارض بعين مكونعات الهيكعل التنظيمع

للكليععة، باإلضععافة إلععى ذلععك تعمععل الكليععة علععى تحسععين وتنحيععة مهععارات وقععدرات أعضععاء 

وقيععادات الهيكععل التنظيمععى األكععاديمى واإلدارى ممععا يععؤدى إلععى الععتفهم التععام للمسععئوليات 

 واالختصاصات المحددة لهم باإلضافة إلى إعطاء الفرصة لإلبداع والتطوير للمتميزين منهم

 * مجلس الكلية: 

يعتبر مجلس الكلية هو الجهة العليا فى الكلية التى تبت فى كافعة األمعور المتعلقعة بعالتعليم و 

والتعلم والبحث العلمى وخدمعة المجتمعع، وكعذلك كافعة الموضعوعات التعى تتعلعق بأعضعاء 

قرارات وإجراءات وحدة الجودة  مناقشة واعتماد  هيئة التدريس ومعاونيهم، باإلضافة إلى

رات اللجععان المنبثقععة عععن مجلععس الكليععة، ويععرأس مجلععس الكليععة عميععد الكليععة بالكليععة، وقععرا

هيئععة  وبعضعوية وكعالء الكليععة ومعدير وحعدة ضععمان الجعودة، ورؤسعاء األقسععام، وبععض أعضعاء
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 تنظععيم تم التشععكيل طبقععا لقععانونالتععدريس، وأعضععاء مععن الخععارج يمتثلععون الجهععات المسععتفيدة، ويعع

 الجامعات.

 * عميد الكلية: 

س عميد الكلية مجلس الكلية وهو بذلك يمثل قمة اإلدارة العليا للكلية، وله اختصاصعات يرأ 

، ولعوائح المجلعس األعلعى للجامععات، كمعا أشعار ليات حددها قانون تنظيم الجامعاتومسئو

، ويقعع فعى دائعرة 18/19/2990إليها التوصيف الوظيفى العذى اعتمعده مجلعس الكليعة فعى 

يععع األمععور المتعلقععة بالهيكععل التنظيمععى اإلدارى واألكععاديمى، اختصاصععاته ومسععئولياته جم

، ويعتبعر بصعفته الموافقة عليها إلعى مجلعس الجامععةويقوم برفع قرارات مجلس الكلية بعد 

 عميدا للكلية ممثال لها فى مجلس الجامعة ولجنة القطاع التابعة للمجلس األعلى للجامعات.

 * وكالء الكلية: 

 ن التعليم والطالب:وكيل الكلية لشئو - 

كععل مععا يتعلععق بشععئون الطععالب والتعلععيم والععتعلم لطععالب مرحلععة البكععالوريوس، ويخععتب ب 

ويععرأس لجنععة شععئون الطععالب والتعلععيم المنبثقععة عععن مجلععس الكليععة، ويتبعععه إدارة شععئون 

الطععالب والتعلعععيم، ومهامععه الوظيفيعععة وسعععلطاته ومسععئوليات محعععددة طبقععا لقعععانون تنظعععيم 

ائح المجلعس األعلعى للجامععات، والتوصعيف العوظيفى العذى اعتمعده مجلعس الجامعات ولعو

ويقعوم برفعع قعرارات لجنعة شعئون الطعالب والتعلعيم إلعى مجلعس  .18/19/2990الكلية فى

 .الكلية للبت فيها

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث: -

ة المرتبطععة، ويخععتب بكععل مععا يتعلععق بشععئون الدراسععات العليععا والبحععث العلمععى واألنشععط 

ويرأس لجنة شئون الدراسات العليا والبحوث المنبثقة عن مجلس الكلية، ومهامه الوظيفيعة 

وسعععلطاته ومسعععئولياته محعععددة طبقعععا لقعععانون تنظعععيم الجامععععات ولعععوائح المجلعععس األعلعععى 

 18/19/2990للجامعات والتوصيف الوظيفى الذى اعتمده مجلس الكلية فى 

 ة وخدمة المجتمع:وكيل الكلية لشئون البيئ - 

، فععععإن 18/19/2990وطبقععععا للتوصععععيف الععععوظيفى الععععذى اعتمععععده مجلععععس الكليععععة فععععى  

 اختصاصات وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع تنحصر بصفة أساسية فيما يلى:

يقوم وكيل الكلية لشعئون البيئعة وخدمعة المجتمعع برفعع قعرارات لجنعة شعئون البيئعة وخدمعة  

 الكلية للبت فيها.المجتمع إلى مجلس 

 * مدير وحدة ضمان الجودة: 

يخععتب مععدير وحععدة ضععمان الجععودة، ويقععوم برفععع قععرارات لجععان وحععدة ضععمان الجععودة،  

وعععرض األنظمععة والسياسععات واآلليععات التععى يععتم التوصععل إليهععا وتطععوير بوحععدة ضععمان 

المجتمعيعة  الجودة والخاصة بتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحث العلمعى والمشعاركة

وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة، على مجلس الكلية شهريا للبت فيهعا واتخعاذ معا 

 يلزم نحو اعتمادها وتفعيلها.
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 * رؤساء األقسام: 

يوجععد بالكليععة إحععدى عشععر قسععما علميععا يععرأس مجععالس إدارتهععا رؤسععاء األقسععام ويعتبععروا  

القععرارات التععى تتخععذها مجععالس األقسععام  أعضععاء بمجلععس الكليععة بصععفتهم، ويقومععون برفععع

 العلمية إلى مجلس الكلية لمناقشتها والبت فيها.

ويعتبععر كععذلك رؤسععاء األقسععام بصععفتهم مسععئولين عععن جميععع األمععور المتعلقععة بالجهععاز  

األكععاديمى واإلدارى داخععل أقسععامهم العلميععة، وذلععك طبقععا لقععانون تنظععيم الجامعععات ولععوائح 

ات والتوصععععيف الععععوظيفى الععععذى اعتمععععده مجلععععس الكليععععة فععععى المجلععععس األعلععععى للجامععععع

18/19/2990. 

 * مدير عام الكلية: 

 يعتبر مدير عام الكلية على رأس الهيكعل التنظيمعى اإلدارى بالكليعة، ويقعوم بمتابععة شعئون 

 جميع الشئون الشئون اإلدارية باإلدارات المختلفة.

 

 :: اإلدارات المتخصصة لدعم العملية التعليمية0/3

 : كفاية وكفاءة إدارات خدمات الدعم:0/3/0

 تعتبر اإلدارات التالى ذكرها من اإلدارات التى لها عالقة مباشرة بدعم العملية التعليمية. 

 إدارة شئون الطالب والتعليم: - 

وتتولى هذه اإلدارة كافعة األمعور المتعلقعة بالعمليعة التعليميعة لطعالب مرحلعة البكعالوريوس  

اج الكارنيهات للطلبة، وتنظيم الجداول الدراسعية، وكافعة الخعدمات األخعرى وتتولى استخر

التى يحتاجها طالب مرحلة البكالوريوس خالل سنوات دراستهم وحتى تخرجهم وتسليمهم 

 شهادات التخرج.

ويضم مكتب شعئون الطعالب معوظفين معؤهلين للتعامعل معع الطعالب، وقعد تلقعى ععدد معنهم  

 عمل والتعامل مع الطالب. ويوجد به أجهزة كومبيوتر.تدريب عن كيفية إدارة ال

 بجامعة بنها فى ميكنة العمل بإدارة شئون الطالب. ICTPوقد بدأ مشروع 

وقد قامت وحدة ضمان الجودة بالكليعة بعمعل اسعتبيان تعم توزيععه علعى موظعف إدارة شعئون 

مناخ حسين الطالب والتعليم لقياس مدى الرضاء عن العمل، وذلك بغرض وضغ تصور لت

 العمل لتقديم خدمات للطالب تتوافق مع المعايير التى أقرتها الهيئة القومية لضمان الجودة.

 مكتب شئون متابعة الخريجين: -

، إلنشععاء مكتععب لمتابعععة شععئون 27/0/2990وقععد تععم أخععذ موافقععة مجلععس الكليععة بتععاريخ  

هم ويكعون حلقعة الوصعل الخريجين، ويتولى كل األمور المتعلقة بطعالب الكليعة بععد تخعرج

بين الكلية وخريجيهعا بععد دخعولهم إلعى الحيعاة العلميعة المهنيعة، ويكعون لهعذا المكتعب أيضعا 

بين خريجى الكلية وأصحاب ومسئولى الجهات التوظيفية بغرض إيجاد  التعارفدورا فى 

 فرص عمل لخريجى الكلية.
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 مكتب شكاوى الطالب: - 

ب مععن خععالل مشععروع نظععام داخلععى للجععودة بالكليععة تعم تطععوير نظععام متميععز لشععكاوى الطععال 

QAAP-2 علععى تطبيععق نظععام 23/11/2998، وتععم أخععذ موافقععة مجلععس الكليععة بتععاريخ ،

شكوى الطالب والالئحة التنفيذيعة الخاصعة بشعكاوى الطعالب، وتطبيقعا لهعذا النظعام فقعد تعم 

لععق بنظععام إنشععاء مكتععب لشععكاوى الطععالب، وتععم طباعععة كتيععب لشععكاوى الطععالب كععل مععا يتع

شكاوى الطالب وكيفية تلقى الطالب لخدمات مكتب الشكاوى، كما تعم توضعيح ذلعك أيضعا 

م، 2990/2919فى دليل الطالعب العذى تعم تزيععه علعى الطعالب فعى بدايعة الععام الجعامعى 

 ومرفق صورة من كتيب نظام شكاوى الطالب، ودليل الطالب.

 وحدة اإلرشاد األكاديمى: - 

تععم إنشععاء نظععام متميععز  QAAP-2اء نظععام داخلععى للجععودة بالكليععة مععن خععالل مشععروع إنشعع 

وشععامل لإلرشععاد األكععاديمى، وتععم أخععذ موافقععة مجلععس الكليععة علععى إنشععاء وحععدة لإلرشععاد 

وتععم عمععل  19/8/2990وتمععت الموافقععة عليععه بتععاريخ  األكععاديمى تتععولى تنفيععذ هععذا النظععام

دليل اإلرشاد األكاديمى" و "دليل خاصة أصدرتها وحدة اإلرشاد األكاديمى وهى "كتيبات 

المرشعد األكعاديمى"، وتوضعح هعذه الكتيبعات لكعل معن الطالعب والمرشعد األكعاديمى كعل معا 

 يتعلق بنظام اإلرشاد األكاديمى وكيفية تقديم وتلقى خدمات وحدة اإلرشاد األكاديمى.

 إدارة شئون الدراسات العليا: - 

حوث كافة األمور المتعلقة بشعئون الدراسعات العليعا تتولى إدارة شئون الدراسات العليا والب 

والبحوث وتضم إدارة شئون الدراسات العليا والبحوث موظفين معؤهلين لمباشعرة أعمعالهم 

وتقععديم الخععدمات لطععالب الدراسععات العليععا بالكليععة مثععل أوراق التسععجيل، ومسععتندات التقععدم 

لى الدرجات العلمية وغير ذلك لمناقشة الرسائل والجداول الدراسية، وشهادات الحصول ع

 من الخدمات.

وقععد قامععت وحععدة ضععمان الجععودة بتوزيععع اسععتبيانات لقيععاس رضععاء مععوظفى إدارة شععئون  

الدراسات العليا والبحوث بغرض جمع بيانات تهدف إلى وضع خطة لتحسين منعاخ العمعل 

لضعمان الجعودة  لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقا للمعايير التى أقرتها الهيئعة القوميعة

 واالعتماد.

 إدارة المكتبة: - 

قامععت الكليععة بحصععر جميععع الكتععب والرسععائل والععدوريات والمجععالت والنشععرات العلميععة  

بععاللغتين العربيععة واالنجليزيععة، وتععم توثيقهععا وإعطائهععا أرقععام كوديععة تمهيععدا  لتطبيععق نظععام 

 لتابعة لجامعة بنها.المكتبة الرقمية وذلك بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية ا

 ويوجد موظف واحد فقط يحمل مؤهل عالى فى المكتبات. 

والمكان الذى توجد فيه المكتبة حاليا هو مكان مؤقت لحين انتقال المتبة إلى مقرهعا الجديعد  

 الجارى إنشاؤه حاليا.
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ويجرى سنويا شراء كتب حديثة للمكتبة من مععرض الكتعاب العدولى العذى يقعام سعنويا، إال  

 ن الميزانية المخصصة لشراء هذه الكتب غير كافية.أ

 إدارة رعاية الشباب: - 

تضععم إدارة رعايععة الشععباب مععوظفين ذوى مععؤهالت مناسععبة تععؤهلهم للتعامععل مععع الطععالب  

 وتقديم الخدمات والرعاية لهم.

وقد تشكلت لجنة من إدارة رعاية الشباب واتحعاد الطعالب بالكليعة السعتقبال الطعالب الجعدد  

ى بداية العام الدراسى، وقامت بتوزيع نشرات علعى الطعالب موضعحا بهعا معلومعات ععن ف

نظام الدراسة والمبانى والمعامعل بالكليعة وكعذلك خعرائط إرشعادية، ععالوة علعى قيعام إدارة 

رعاية الشباب بتنظيم يوم لألنشعطة الطالبيعة فعى بدايعة الععام الدراسعى، وكعل ذلعك بغعرض 

 لى نظام الدراسة والحياة الجامعية بالكلية.تهيئة الطالب وأقلمتهم ع

 

 : إدارة األزمات والكوارث:0/4

 كفاية الوسائل المتاحة للتعامل مع األزمات والكوارث: :0/4/0

توجععد بالكليععة أدوات خاصععة بالتعامععل مععع الحرائععق مثععل طفايععات الحريععق، وقععد اتخععذت  -

ن الععاملين فعى المعدرجات الكلية بعض اإلجراءات التى تهدف إلى تدريب عدد من الفنعي

 والمعامل.

وقد قامعت وحعدة ضعمان الجعودة بمخاطبعة مشعرفى المعامعل لوضعع حقائعب للمسعاعدات  -

األوليعة ووضعع إرشعادات واضعحة لكيفيععة التعامعل معع الكيماويعات واإلسععافات األوليععة 

 الواجب اتخاذها فى حالة أى طوارئ وبدأ عدد كبير من المعامل فى االستجابة.

زويد العيادة الطبية بالكليعة بعديعد معن الكمامعات والمطهعرات واألدويعة، ويعمعل كما تم ت -

بالعيادة طبيب طوال أيام الدراسعة ويعاونعه جهعاز تمعريض، وقعد كعان لهعذه العيعادة دور 

فعال فعى اتخعاذ كافعة اإلجعراءات الوقائيعة فعى أوقعات انتشعار فيعروس أنفلعونزا الطيعور، 

 وكذلك فيروس أنفلونزا الخنازير.

وقامععت الكليععة بعقععد نععدوات نوعيععة ووضععع ملصععقات إرشععادية للطععالب وأعضععاء هيئععة  -

 التدريس عن كيفية الوقاية والتعامل مع أنفلونزا الطيور والخنازير.

 

 مسئولية إدارة األزمات والكوارث: :0/4/0

تعم تشععكيل لجنععة إلدارة األزمععات والكععوارث برئاسععة عميععد الكليععة وعضععوية السععادة وكععالء  

يععة ورؤسععاء األقسععام وبعععض أعضععاء هيئععة التععدريس الناشععطين فععى مجععال المشععاركة الكل

االجتماعية، ورئيس مركز البحوث الزراعية ومدير عام الكلية، وتتعولى هعذه اللجنعة إدارة 

كافعة اإلجعراءات التعى تتخعذ فعى حالععة وقعوع األزمعات أو الكعوارث سعواء كانعت إجععراءات 

ن لهععذه اللجنععة دور كبيععرة فععى أزمععة انتشععار أنفلععونزا وقائيعة أو إجععراءات مواجهععة، وقععد كععا

 الطيور، وأنفلونزا الخنازير.
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 : وحدة إدارة الجودة:0/5

 الجوانب التنظيمية لوحدة إدارة الجودة: :0/5/0

وتم  0/12/2997تم إنشاء وحدة لضمان الجودة بناء على قرار مجلس الكلية بتاريخ  -

 لجودة والئحتها التنفيذية وتشكيل مجلس اإلدارة.اعتماد الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان ا

ويشارك مدير مركز الجودة بالجامعة بصفته فى لجنة المتابعة والتسيير، وهى من اللجان  -

األساسية التى شكلتها وحدة ضمان الجودة بالكلية لمتابعة خطوات ومراحل تنفيذ مشروع 

ركز الجودة بصفته فى تشكيل إنشاء نظام داخلى للجودة بالكلية. كما يشارك مدير م

مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة لضمان التنسيق الكامل بين مركز الجودة بالجامعة 

 ووحدة ضمان الجودة بالكلية.

وقامت الكلية بتشكيل وحدة مستقلة للتخطيط االستراتيجى وجارى وضع الالئحة التنفيذية  -

 لها.

 

 : المشاركة فى األنشطة:0//0/5

مان الجعودة بعقعد عديعد معن ورش العمعل التدريبيعة فعى محعاوالت توصعيف قامت وحدة ضع 

وتقريععععر البععععرامج والمقععععررات ووضععععع الخطععععة االسععععتراتيجية، والمعععععايير األكاديميععععة، 

والمراجعة الداخلية، وجودة برامج الدراسات العليا، والمقيمين الخارجيين، وإععداد الخطعة 

 االستراتيجية، والتقرير الذاتى للكلية.

مت وحدة ضمان الجودة بعمعل عديعد معن اللقعاءات معع الطلبعة والمسعتفيدين، وتعم أخعذ قا -

أراؤهم فى عديد من األمور من خالل استبيانات تم تحليلها واالستفادة منها فى عدد من 

اإلجععراءات التععى اتخععذت لتطععوير العمليععة التعليميععة مثععل إعععداد الئحععة جديععدة لمرحلععة 

 وى الطالب.البكالوريوس، وإنشاء نظام شكا

تقععوم وحععدة ضععمان الجععودة بأخععذ رراء طععالب مرحلععة البكععالوريوس فععى المقععررات مععن  -

خالل استبيانات توزع فى نهاية كل فصل دراسعى، ويعتم تحليعل نتعائج هعذه االسعتبيانات 

وإعالم األقسام العلمية بهذه النتائج لإلستفادة بها فى تحسين المقررات والبرامج ووضع 

 قبلية.خطط التحسين المست

قامععت وحععدة ضععمان الجععودة بتنظععيم ورشععة عمععل تدريبيععة بالتعععاون مععع مركععز الجععودة  -

 فععععى PCIQAبالجامعععععة بكيفيععععة التقععععدم لمشععععروعات التطععععوير المسععععتمر واالعتمععععاد 

، وذلك العتماد البرامج، المعامل، نظم تقويم الطعالب، وقعد شعارك معدير 11/5/2990

 مركز الجودة بالجامعة فى هذا النشاط.

م اعتمعاده معن مت وحدة ضمان الجودة بتطوير نظام متميز وفريد لشكاوى الطعالب تعقا -

 .27/11/2990 مجلس الكلية بتاريخ

قامععت وحععدة ضععمان الجععودة بتطععوير نظععام متميععز وشععامل لإلرشععاد األكععاديمى يمكععن  -

اعتباره نموذجا يمكن األخذ بعه فعى الكليعات األخعرى وقعد تعم أخعذ موافقعة مجلعس الكليعة 
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، وبعدأ تفعيعل النظعام 19/8/2990النظام وإنشاء وحدة لإلرشاد األكاديمى فى  على هذا

 .2990/2919فى العام األكاديمى 

قامت وحدة ضمان الجودة بتطوير نظام للمراجععة الداخليعة بالكليعة تمعت الموافقعة عليعه  -

، وقد قامت وحدة ضمان الجودة بعقد ورشة 22/2/2990من قبل مجلس الكلية بتاريخ 

، إلعداد مراجعين داخليعين معن السعادة 25/6/2990-24دريبية لمدة يومين فى  عمل ت

أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وقد قام بالتدريس فى ورشة العمعل التدريبيعة هعذه خبعراء 

 فى مجال الجودة، وتم تخريج عدد   من المراجعين الداخلين.

ات العليا يتضمن القواعد قامت وحدة ضمان الجودة بعمل ميثاق للعمل فى مجال الدراس -

التى تحدد العالقة بين الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، كما تحدد 

هذه الوثيقة القواعد التى تضمن المصعداقية وأخالقيعات البحعث العلمعى وتعم اعتمعاد هعذه 

 .19/8/2990الوثيقة من مجلس الكلية بتاريخ 

ععداد التقريعر السعنوى للكليعة بالتععاون معع جميعع قامت وحدة ضمان الجودة بالتنسيق إل -

األقسام العلمية بالكلية، وكذلك كتابة خطة عمل مستقبلية لتحسين أوضاع التعليم والتعلم 

 والبحث العلمى والمشاركة المجتمعية.

يعتم  aufabu.co.ccwww.qوقد قامت وحعدة ضعمان الجعودة بإنشعاء موقعع إلكترونعى  -

من خالله نشر وعى وفكر الجودة، وإرسال مستندات الجودة إلى اعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم والطالب والمستفيدين بصفة عامة من خالل هذا الموقع.

ويقوم مدير وحعدة ضعمان الجعودة بحضعور اجتماععات مجلعس الكليعة شعهريا بنعاء علعى  -

 20/3/2998رئعيس الجامععة بتعاريخ  وقعرار 17/2/2998لس الكلية بتاريخ جم قرار

 وذلك لعرض األمور المتعلقة بالجودة وغنشاء نظام داخلى للجودة بالكلية.

 

 : التوصيف الوظيفى:0/6

 : توافر التوظيف الوظيفى:0/6/0

ية معتمد من رئيس الجامععة، ومعلعن، وقعد يوجد توصيف وظيفى لجميع الوظائف األكاديم 

فى لعبعض الوظعائف مثعل درجعة معدير وحعدة الجعودة، ومنسعقى تم إضعافة لتوصعيف العوظي

 .18/19/2990البرامج وتم اعتماده من مجلس الكلية بتاريخ 

 

 :استخدامات التوصيف الوظيفى: 0/6/0

تعمل الكلية على ربعط التوصعيف العوظيفى بعالمؤهالت فعى تعيعين قيعادات وموظعف الجهعاز 

 اإلدارى.

الجامعععات ولععوائح  قععانون تنظععيمحكمععه ألكععاديمى فييععادات وأعضععاء الجهععاز اوبالنسععبة لق 

 المجلس األعلى للجامعات.

 

http://www.qaufabu.co.cc/
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 : القيادة والحوكمة:3

 : اختيار القيادات األكاديمية:3/0

 : معايير االختيار:3/0/0

تلتزم الكلية بصفة عامة بقانون تنظعيم الجامععات والئحتعه التنفيذيعة وبالنسعبة لمنصعب عميعد 

على قرار من رئيس الجامععة بنعاء علعى ترشعيحات ترفعع لسعيادته  ون اختياره بناءكالكلية في

 من عميد الكلية الذى يسبقه، وتتم هذه الترشيحات بناء على معايير هى:

 الخبرة اإلدارية واألكاديمية. -1

القعععدرة علعععى وضعععع خطعععة للنهعععوض بالعمليعععة التعليميعععة والبحعععث العلمعععى والمشعععاركة  -2

 ة.المجتمعية وتنمية موارد الكلية الذاتي

القدرة على التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بطريقة تتسعم بعالحزم والعود  -3

 معا.

 تبنى فكر الجودة فى العليم العالى ووجود أنشطة له فى هذا المجال تثبت ذلك. -4

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -5

الثععة مرشععحين يععتم وبالنسععبة للسععادة وكععالء الكليععة فإنععه يععتم بنععاء علععى ترشععيح عميععد الكليععة لث

اختيار واحد منهم بناء على قرار رئيس الجامعة، والترشيح للسادة الوكالء يكون بنعاء علعى 

 المعايير التالية:

 الخبرة اإلدارية واألكاديمية. -1

 تبنى فكر جودة التعليم، واحتواء سجله المهنى على أنشطة فى هذا المجال. -2

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -3

للسادة رؤساء األقسام العلمية فإنه يتم تعيين واحد من بين أقدم ثالثعة أسعاتذة بالقسعم وبالنسبة 

العلمى وذلك بناء على قرار من عميد الكلية ورئيس الجامعة ويكون ذلك بناء على المععايير 

 التالية:

 األقدمية فى الحصول على درجة أستاذ. -1

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -2

وحععدة ضععمان الجععودة بالكليععة فإنععه يععتم بنععاء علععى ترشععيح مععن عميععد الكليععة وبالنسععبة لمععدير 

 وموافقة مجلس الكلية ويكون ذلك بناء على المعايير التالية:

 الخبرة النظرية والعملية فى جميع األمور المتعلقة بجودة التعليم العالى. -1

 المجال.يفضل أن يكون مراجع خارجى بالجامعات المصرية وله خبرة عملية فى هذا  -2

 أن يكون قادرا على العمل بروح الفريق. -3

 أن يكون له خبرة كافية بتكنولوجيا االتصاالت. -4

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -5

علعععى موقعععع الكليعععة وموقعععع وحعععدة ضعععمان الجعععودة اإللكترونعععى   وتعععم نشعععر هعععذه المععععايير

co.cc-qaufabuwww.ما تم إبالغ األقسام العلمية بهذ المعايير.، ك 

http://www.qaufabu-co.cc/
http://www.qaufabu-co.cc/
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 : المشاركة وإبداء الرأى فى االختيار:3/0/0

قامت اإلدارة العليا للكلية ممثلة فى عميد الكلية األستاذ الدكتور/ رئيس جامعة بنها واالستاذ 

الدكتور/ نائب رئيس الجامععة إلعى لقعاء مفتعوح معع أعضعاء مجلعس الكليعة ومعن يرغعب معن 

يئة التدريس وكعان اللقعاء فرصعة ديمقراطيعة جيعدة ألعضعاء هيئعة التعدريس إلبعداء أعضاء ه

رأيهم وتصورهم للمعايير التى يجعب أن تتعوفر فعى معن يتعولى منصعب "العميعد" خاصعة معا 

يتعلق بالنهوض بالعملية التعليمية وتنمية الموارد الذاتية، وقد تم بالفععل اعتبعار القعدرة علعى 

وض بالعمليععة التعليميععة والبحععث العلمععى والمشععاركة المجتمعيععة صععياغة وتنفيععذ خطععط للنهعع

 وتنمية الموارد الذاتية للكلية كأحد المعايير فى اختيار عميد الكلية.

 

 : نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية:3/0

 : نمط القيادة:3/0/0

 تتبنى اإلدارة العليا للكلية سياسة الباب المفتوح. 

رصععة للطععالب وأعضععاء هيئععة التععدريس ومعععاونيهم والطععالب وأعضععاء كمععا تتععيح الكليععة الف

الجهاز اإلدارى وأصحاب الجهعات التوظيفيعة إلبعداء ررائهعم فعى كافعة األمعور بالكليعة وذلعك 

 خالل عدد من الوسائل:

صناديق الشكاوى والمقترحعات الموجعودة بأرجعاء الكليعة واألقسعام العلميعة للكليعة، ويعتم  -1

 اوى والمقترحات بسرية تامة، واألخذ بها بصورة جيدة.التعامل مع هذه الشك

تم تطوير نظام متميز للشكاوى وتم باعتماده من مجلعس الكليعة، ويعتم تفعيعل هعذا النظعام  -2

 من خالل مكتب الشكاوى.

تم عمل استبيان ألعضاء الجهاز اإلدرارى مدى رضائهم عن طبيعة ومنعاخ العمعل فعى  -3

 ت لألخذ بما جاء فيها من رراء يمكن االستفادة منها.الكلية، وتم عمل تحليل لإلستبيانا

تم عمل لقاءين بين اإلدارة العليا للكلية وأصحاب المصعالح، وتعم تسعجيل رراء أصعحاب  -4

المصعالح فععى تطععوير أداء الكليعة خاصععة مععا يتعلععق بالتعدريب العملععى للطععالب، وتطععوير 

ءات وتععم تحليععل هععذه المشععاركة المجتمعيععة، كمععا تععم توزيععع اسععتبيانات فععى هععذه اللقععا

االستبيانات وتم األخذ بهذه اآلراء التعى وردت بهعذه اللقعاءات عنعد تطعوير الئحعة الكليعة 

 حيث تم زيادة عدد ساعات التدريب العملى والميدانى مقارنة بالالئحة القديمة.

تم تمثيل رئيس اتحاد الطالب وطالب رخر طالب مرحلة البكالوريوس فى مجلعس إدارة  -5

الجعودة وذلعك إلعطعاء الفرصعة للطعالب لإلسعتفادة معن ررائهعم فعى تطعوير وحدة ضمان 

 التعليم ونقل فكر الجودة إلى األوساط الطالبية.

فى نهاية كل فصل دراسى يتم توزيع استبيان للطالب لجمع ررائهم ععن المقعرر بجانعب  -6

عهعم، ررائهم فى الخدمات المقدمة لهم من الكلية وكيفيعة تعامعل أعضعاء هيئعة التعدريس م

ويتم التعامل مع هذه االستبيانات بسرية، وتحليل البيانات الورادة فيهعا وإرسعال نتائجهعا 

 إلى األقسام العلمية لالستفادة بها فى خطط التحسين المستقبلية للبرامج والمقررات.
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 : مساهمة المجالس الرسمية فى مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم:3/0/0

تمت الموافقة على حضور مدير وحدة  20/3/2998لى قرار رئيس الجامعة بتاريخ بناء ع

ضععمان الجععودة بصععفته جميععع جلسععات مجلععس الكليععة وذلععك لعععرض الموضععوعات المتعلقععة 

بجودة التعليم والتعلم والبحث العلمعى والمشعاركة المجتمعيعة فعى الكليعة وععرض التطعورات 

ة ضعمان الجعودة معن خعالل المراحعل المختلفعة واإلنجازات والمشعروعات المقدمعة معن وحعد

 لمشروع إنشاء نظام داخلى للجودة.

والجدول التالى يبعين القعرارات الخاصعة بمواضعيع الجعودة ونسعبة مواضعيع الجعودة بالنسعبة 

ومعا أسعفرت  2998/2990لباقى الموضوعات فعى جلسعات مجلعس الكليعة للععام األكعاديمى 

 عنه هذه القرارات.

 

 هارات اإلدارية للقيادات األكاديمية:: تنمية الم3/3

 : تدريب القيادات األكاديمية:3/3/0

لم يعتم حصعر علعى دقيعق الحتياجعات القيعادات األكاديميعة للتعدريب، وإن كانعت الكليعة تتبنعى 

 تشجيع القيادات األكاديمية واألساتذة.

 كاديمية.حيث يفترض أنهم سيكونوا مستقبال فى وقت ما مرشحين لتبوأ مناصب قيادية أ -

لحضعور العدورات التدريبيعة التعى ينظمهعا مشعروع تنميعة قعدرات أعضعاء هيئعة التععدريس  -

ببنهععا، وتنمععى هععذه الععدورات كثيععرا مععن المهععارات والجععدارات التععى  FLDPوالقيععادات 

 تحتاجها القيادات اإلدارية.

 

 : آليات تنفيذ البرامج/ الدورات التدريبية للقيادات األكاديمية:3/3/0

الكليععة سياسععة تشععجيع أعضععاء هيئععة التععدريس بصععفة عامععة بحضععور الععدورات التععى تتبنععى 

، وفععى المسععتقبل FLDPينظمهععا مشععروع تنميععة قععدرات أعضععاء هيئععة التععدريس والقيععادات 

القريب ستضع وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع اإلدارة العليا للكلية والمركز القومى لتنمية 

بعمعل حصعر علمعى دقيعق الحتياجعات  NCFLDدات قعدرات أعضعاء هيئعة التعدريس والقيعا

 القيادات األكاديمية من مجاالت التدريب المختلفة بوضع خطة تدريبية ورليات تنفيذها.

 

 : المخصصات المالية للتدريب:3/3/3

تعتمععد الكليععة بصععفة أساسععية علععى مشععروع تنميععة قععدرات أعضععاء هيئععة التععدريس والقيععادات 

FLDP باعتبعار أنهعم مسعتقبال سعيتم ترشعيحهم  –اديميعة واألسعاتذة فى تعدريب القيعادات األك

 لتبوء مناصب قيادية أكاديمية:

 

 : مؤشرات تقييم التدريب:3/3/4

من كلية الزراعة  FLDPأعداد األساتذة الذين حضروا دورات الـ  (1يوضح الجدول رقم س

 .2990إلى مارس  2994من سبتمبر جامعة بنها فى الفترة  –
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دورات  االى أعداد اعضاء هيئة التدريس والمعاونون والقيـادات االداريـة الـذين اجتـازو(: إجم0جدول )

FLDP   0229إلى مارس  0224فى الفترة من سبتمبر. 

 الفئة
مدرس  معيد

 مساعد

أستاذ  مدرس

 مساعد

قيادات  أستاذ

 أالدارية

 اإلجمالى

9/0224   

 0/0225إلى 
- - 37 52 04 - 020 

3/0225 

 9/0225إلى 
08 03 0 00 50 0 028 

00/0225 

 6/0226إلى 
08 06 83 004 3 04 058 

7/0226 

 00/0226إلى 
50 03 00 08 - - 003 

0/0227 

 7/0227إلى 
40 46 00 04 - - 003 

8/0227 

 6/0228إلى 
39 30 02 37 4 - 030 

7/0228 

 3/0229إلى 
03 6 0 4 5 - 09 

 

 : نظم المعلومات والتوثيق الرسمية:3/4

 : قواعد البيانات ونظم المعلومات:3/4/0

 CD’sيمكن القول بأن الكلية لديها معلومات مخزونعة إليكترونيعا علعى أقعراص منضعغطة 

 ICTPوذلك تمهيدا إلنشاء قاعدة بيانات بالتعاون معع المشعروع القعومى لعنظم المعلومعات 

نعات طعالب بجامعة بنها وهذه المعلومات تعطى جوانعب كثيعرة مثعل محتويعات المكتبعة، بيا

مرحلة البكعالوريوس والدراسعات العليعا، بيانعات أعضعاء هيئعة التعدريس، قاععات التعدريس 

 والمعامل، األجهزة العلمية، مجلة الكلية، نتيجة الكلية لعدة سنوات سابقة للفرق المختلفة.

بجامعة بنها فعى مكتبعة العمعل بعإدارة شعئون الطعالب وبالفععل   ICTP الـ  وقد بدأ مشروع

هنعاك قاععدة بيانعات يعتمعد عليهعا فعى اسعتخراج بيانعات الطعالب وعمعل الكارنيهعات أصبح 

حاليا بتدريب عدد من  ICTPواستخراج شهادات التخرج إليكترونيا، كما يقوم مشروع الـ 

موظفى إدارة شئون الطالب على استخدام قواعد البيانات الخاصة بشئون الطالب، كما تعم 

رقميعة ببنهعا علعى ميكنعة العمعل بالمكتبعة بحيعث تعتم عمليعات االتفاق مع مشعروع المكتبعة ال

البحث فعى قواععد البيانعات الخاصعة بالمكتبعة إليكترونيعا، وكعذلك تقعديم خعدمات إليكترونيعة 

أخرى مثل االستفادة، والبحث عن الدوريات والكتب العلمية وغير ذلعك، وقعد انتهعت إدارة 

ترونيعا تمهيعدا لتفعيعل قاععدة البيانعات الخاصعة الكلية بالفعل معن تجهيعز بيانعات المكتبعة إليك

 .ICTPبالمكتبة بواسطة مشروع الـ 
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 : نظام الحفظ والتداول للوثائق:3/4/0

هعا، وحاليعا تقعوم جميعع نببجامععة  ICTPجارى إعداد نظام لذلك بالتعاون مع مشعروع العـ 

هععزة رونيععا علععى أجزين كععل وثائقهععا إليكتاألقسععام اإلداريععة واألقسععام العلميععة بكتابععة وتخعع

 الحاسب اآللى.

 

 : دعم القيادات األكاديمية إلدارة الجودة بالكلية:3/5

 : الدعم المادى لنظم الجودة الداخلية:3/5/0

قامععت الكليععة بتععوفير مكععان مناسععب إلنشععاء وحععدة ضععمان الجععودة، وقامععت الكليععة بتجهيععز 

ساهمت الكلية بتوفير جهعاز  الوحدة باألثاث المكتبى المناسب للعمل وعقد االجتماعات كما

 Dataجهعاز كومبيعوتر الب تعوب، جهعاز ععرض بيانعات داتعا شعو  س 2كومبيوتر عادى، 

Show ،)3  جهاز تكييف. 2وحدات مكتبة لحفظ المستندات، وثالجة، و 

معوظفين إداريعين أحعدهم ذو خبعرة فعى اسعتخدام الحاسعب اآللعى  4كما قامت الكليعة بتعوفير 

األعمال اإلدارية باإلضافة إلى توفير أخصائى فى الحاسب اآللعى،  والباقين ذوى خبرة فى

وقد قامت الكلية بإرسال ثالثة من هؤالء المعوظفين بحضعور دورة للحاسعب اآللعى بمركعز 

تطوير نظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، كما حضعر أحعدهم بمركعز تعدريب 

 الجامعة دورة تدريبية على األعمال اإلدارية.

 

 : الدعم المعنوى:3/5/0

تتبنععى اإلدارة العليععا للكليععة مفهععوم الجععودة، قععام عميععد الكليععة والسععادة الععوكالء بالحضععور 

والمشععاركة الفعالععة فععى االجتماعععات وورش العمععل التععدريبى التععى عقععدتها وحععدة ضععمان 

ة الجودة ألعضاء هيئة التدريس ومععاونيهم، والطعالب، والمسعتفيدين واإلداريعين والخاصع

بموضوعات تتعلق بنشر فكر الجودة، وتطوير التعليم والتعلم والبحعث العلمعى والمشعاركة 

المجتمعيععة، وهععذا أعطععى إنطبععاع واضععح لجميععع المسععتفيدين مععن تطععوير التعلععيم والععتعلم 

 والبحث العلمى والمشاركة المجتمعية عن تبنى اإلدارة العليا للكلية لمفهوم وفكر الجودة.

 20/3/2998بتاريخ العليا للكلية فى استصدار قرار من رئيس الجامعة وقد سعت اإلدارة 

بالموافقة على حضور مدير وحدة ضمان الجعودة الجتماععات مجلعس الكليعة شعهريا وذلعك 

لعععرض أعمععال وإنجععازات وقععرارات متطلبععات وحععدة ضععمان الجععودة والخاصععة بتطععوير 

اركة االجتماعيععة وكععذلك اسععتعراض مراحععل تنفيععذ التعلععيم والععتعلم والبحععث العلمععى والمشعع

مشروع إنشاء النظام الداخلى للجودة بالكلية، وهذا اإلجراء يعتبر أقوى دعم معنوى لوحدة 

ضمان الجودة وما تقوم به من أعمال ترتبط بتطوير التعليم والتعلم وإنشاء النظعام العداخلى 

 للجودة.

ا المختلفعة تقعوم باتخعاذ معا يلعزم نحعو إنشعاء يضاف إلى ذلك أن وحدة ضمان الجودة بلجانه

 النظام الداخلى للجودة بالكلية بدون وجود أية قيود إدارية.
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 : التوجيه والمتابعة لألقسام األكاديمية واإلدارية:3/5/3

تقوم الكلية بإتباع رليات فعالة بغرض توجيه األقسعام األكاديميعة واإلداريعة نحعو المتطلبعات 

إنشاء نظام داخلى للجودة وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجعودة،  الواجب تنفيذها نحو

 وكذلك لمتابعة استيفاء وتنفيذ هذه المتطلبات وأهم هذه اآلليات:

كان من أهم المعايير التى تم بناء عليها تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة هو تمثيل  -1

عظم القيادات اإلدارية فى جميع األقسام العلمية فى هذه اللجان، وكذلك تم إشراك م

هذه اللجان، وقد كان لهذا أفضل األثر فى اإلنجازات التى تمت من خالل مشروع 

 إنشاء نظام داخلى للجودة بالكلية.

تم عمل عديد من الندوات وورش العمل تتعلق بمواضيع الجودة وإنشاء نظام داخلى  -2

م باألقسام العلمية المختلفة للجودة بالكلية ودعى إليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيه

 وكذلك لبعض قيادات وموظفى الجهاز اإلدارى.

ومن   www.qaufabu.co.ccتم عمل موقع إليكترونى لوحدة ضمان الجودة بالكلية  -3

 خالل هذا الموقع اإلليكترونى يتم إرسال كافة التعليمات والمتطلبات واإلرشادات

والنماذج الخاصة بالجودة إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، ومتاح أيضا 

 ألعضاء هيئة التدريس إمكانية االستفسار عن أى أمور تتعلق بمتطلبات الجودة.

قام كل قسم من األقسام العلمية بترشيح إثنان من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى  -4

 ة.تكوين فريق كتابة التقرير السنوى للكلي

قام كل قسم من األقسام العلمية بترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس ليعمل كمنسق مع  -5

 فريق إعداد الخطة االستراتيجية.

تم تطوير نظام متميز للمراجعة الداخلية للكلية بوحدة نظام الجودة، وأخذت موافقة  -6

ة ومن خالل هذا النظام يتم تشكيل لجن 22/2/2990عليه من مجلس الكلية بتاريخ 

للمراجعة الداخلية ويكونوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلضافة إلى مراجع 

خارحى وسكرتير اللجنة، وذلك لمتابعة إلتزام الكلية بمتطلبات ومعايير الجودة التى 

 أقرتها الهيئة القومية لضمان الجودة.

 

 : دور القيادات األكاديمية فى تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة:3/6

 : خطة لتنمية الموارد الذاتية:3/6/0

بنععاء علععى قععرار مجلععس خدمععة المجتمععع وتنميععة البيئععة والخععاص بتنميععة المععوارد لماليععة 

للجامعات الحكومية تمت لموافقة على تشكيل مجلس لتنميعة المعوارد الماليعة بالكليعة وتمعت 

معتمدة لتنميعة يوجد بالكلية خطة و .22/11/2990الموافقة عليه من مجلس الكلية بتاريخ 

 الموارد الذاتية بالكلية وتتضمن النقاط التالية:

عقد اتفاقيات تعاون مع الشركات الزراعية وذلك للمساهمة فى حل المشكالت  -1

 وتطوير األداء بها وذلك بمقابل مادى.

http://www.qaufabu.co.cc/
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إعداد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين الزراعيين والعاملين بمختلف مجاالت  -2

لمعلمى المدارس الثانوية الزراعية بالتعاون مع مديرية القطاع الزراعى وكذا 

الزراعة بالقليوبية وإدارة التعليم الفنى الزراعى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية 

 وذلك نظير رسوم اشتراك فى هذه الدورات.

تطوير العمل بوحدة تدوير المخلفات الزراعية باالستفادة من مخلفات المزرعة وقش  -3

ن المناطق المجاورة وتحويلها إلى سماد عضوى سكمبوست( وتوفير األجهزة األرز م

المطلوبة لعمل الوحدة وهذا سوف يدر عائد كبير نتيجة بيع وتسويق السماد العضوى 

 الناتج.

عمل معرض سنوى يتم من خالله عرض لنشطة الكلية وتخصيب مساحات عرض  -4

 اتها بمقابل.لمختلف الشركات التى ترغب فى عرض أنشطتها ومنتج

إنشاء وحدة للمخبوزات تشمل فرن بلدى وأفرنجى يقوم بإمداد المدن الجامعية وتوفير  -5

 احتياجات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والجامعة.

 إنشاء مبنى جديد للكافتريا واالستفادة من إيجارها. -6

 سبوع.تحديث وترميم مالعب الكلية وعرضها لإليجار فى أيام محددة من األ -7

تحويل مزرعة الخضر بالكلية إلى مزرعة عضوية وتسويق االنتاج داخل وخارج  -8

 الكلية.

دعم وزيادة أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص وتوفير االحتياجات الالزمة لرفع  -0

كفاءة التشغيل واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة بها وتفعيل ما تقدمه من خدمات 

 ل إمكانية استئجار اآلالت والمعدات .... الخ.للمجتمع المحيط بالكلية مث

 إنشاء وحدة للصيانة تخدم الكلية والمجتمع المحيط بها بمقابل مادى. -19

 تحديث وتطوير مزرعة االنتاج الحيوانى لزيادة كفاءتها وما تحققه من عائد. -11

 

 فى تنفيذ هذه الخطة وتأثيرها على زيادة.وجارى اآلن إعداد رلية لقياس مدى التقدم  -

 الموارد المالية.

وتعتبر أهم مصادر التمويل الذاتى التى تتضمنها الخطة هى ما تحققه الوحدات ذات  -

الطابع الخاص من عوائد فى كل عام نتيجة الخدمات التى تقدمها للغير، وجلة الكلية 

 وإيرادات المزرعة اإلنتاجية.

 

ـــدد العالقـــات والتفاعـــل مـــع القطاعـــات اإلنتاجيـــة والخد3/6/0 ميـــة فـــى المجتمـــع المحـــيط : تع

 بالمؤسسة:

توجد قنوات اتصال معع القطاععات اإلنتاجيعة والخدميعة فعى المجتمعع المحعيط بالكليعة حيعث 

تقععوم الكليععة بتععدريب المهندسععين الععزراعيين بمديريععة الزراعععة بالقليوبيععة وذلععك مععن خععالل 

ات التعى تنمعى برنامج أعدته الكلية للتدريب باالشتراك مع المديريعة يشعمل ععدد معن العدور
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المهععارات العلميععة واإلبتكاريععة وتحععدث معلومععاتهم وتطلعهععم علععى االتجاهععات الحديثععة فععى 

الفروع المختلفة والتى ترتبط باإلنتاج الزراعى مثل المكافحعة المتكاملعة وزراععة الخضعر 

تعععدوير المخلفعععات  –تربيعععة نحععل العسعععل  –فععى البيعععوت المحميعععة مكافحععة سوسعععة النخيعععل 

 ربية األرانب .... الخ.ت –الزراعية 

كمععا يوجععد أيضععا قنععاة اتصععال مععع إدارة التعلععيم الفنععى الزراعععى بمديريععة التربيععة والتعلععيم 

بالقليوبية يتم من خاللها تدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب وتطبيق الجودة فى التعليم 

 الفنى الزراعى.

لزراعععة، كمععا قامععت الكليععة وقععد تععم عمععل دورات تدريبيععة للمهندسععين الععزراعيين بمديريععة ا

بتدريب المعلمين فى التعليم الزراعى، عالوة على تقعديم بععض البعرامج التدريبيعة لطعالب 

المدارس الزراعيعة، كمعا تعم عمعل تشعجير وتنسعيق للمنطقعة المحيطعة بالكليعة بالتععاون معع 

 المجلس المحلى لقرية مشتهر.

 

 الذاتية: أعضاء هيئة التدريس لتنمية الموارد تحفيز: 3/6/3

تم إعداد الالئحة المالية الخاصة بمركز التحاليل االستشعارات الزراعيعة ومركعز التجعارب 

والبحوث الزراعية وحدات ذات طابع خاص وتم إضافة بند يتم من خالله زيعادة المكافعآت 

التى تعطى للقائمين بتنفيعذ االستشعارات أو القعائمين بالعدورات التدريبيعة معن أعضعاء هيئعة 

% للخامعات ومسعتلزمات التشعغيل والمكافعآت علعى أال 89يس حيث يتم صرف نسبة التدر

% ويجععوز أن تخصععب هععذه النسععبة 39تقععل نسععبة الخامععات ومسععتلزمات التشععغيل عععن 

بالكامل للمكافآت فى حالعة تقعديم أو نقعل مععارف أو استشعارات أو عقعد دورات تدريبيعة ال 

 بنشاط المركز.يترتب عليها مستلزمات سلعية وخدمية متعلقة 

 

 : دور القيادة فى تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص.3/6/4

يوجد بكلية الزراعة بمشتهر وحدتين معن الوحعدات ذات الطعابع الخعاص وتمتعاز الوحعدات 

ذات الطابع الخاص بأنها محررة من الروتين اإلدارى ويتم فيها ربط المكافعآت بمسعتويات 

% من العائد المحقق لكعل وحعدة لمكافعآت للععاملين 59اإلنتاج أو اإلنجاز حيث يتم صرف 

 بالوحدة عن كل عملية وذلك حسب الالئحة المالية المعتمدة من وزارة المالية.

ويتم الترويج والتسويق لمنتجات أو خدمات هذه الوحدات معن خعالل عمعل نشعرات دوريعة 

التعى يقعدمها مركعز  عن الخدمات التى تقدمها هذه الوحدات وأسعار التحاليل واالستشارات

التحاليععل التدريبيععة التععى يقععدمها المركععز. كمععا يقععوم مركععز التجععارب والبحععوث الزراعيععة 

بعرض وبيع إنتاجه من خالل منفذ التوزيعع الخعاص بالكليعة وكعذلك منفعذ التوزيعع الخعاص 

 بالجامعة. 
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 : التقييم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة:3/7

 ية فى استمرارية وتعزيز التطوير بالمؤسسة:: دور القيادة األكاديم3/7/0

قامت اإلدارة العليا للكليعة بتكعوين فريعق عمعل للتقعدم إلعى أحعد مشعروعات التطعوير الهامعة 

وهو مشروع "إنشاء نظام داخلى للجعودة بالكليعة" وذلعك ضعمن برنعامج التطعوير المسعتمر 

صعلت الكليعة علعى وقد ح PCIQA-QAAP2والتأهيل لإلعتماد بمؤسسات التعليم العالى 

المشروع وتم من خالله إنشاء نظام داخلى للجودة بالكلية وتم من خعالل المشعروع تطعوير 

ععدد مععن األنظمععة الهامعة التععى لهععا تععأثير كبيعر فععى تطععوير التعلعيم والععتعلم والبحععث العلمععى 

والمشععاركة المجتمعيععة مثععل نظععام لشععكاوى الطععالب، ونظععام لإلرشععاد األكععاديمى، ونظععام 

عة الداخلية، ومن خالل هذا المشروع أيضا تم وضع سياسات ورليات لتنفيذها وهى للمراج

"سياسعععة الكليعععة لتطعععوير منظومعععة البحعععث العلمعععى" و"سياسعععة الكليعععة لتطعععوير المشعععاركة 

 المجتمعية".

وتتبنى اإلدارة العليا للكلية فكر ومفهوم الجودة من خالل المشاركة فى مجلس إدارة وحعدة 

لجان المنبثقة من وحدة ضعمان الجعودة وكعذلك، قيعام اإلدارة العليعا للكليعة ضمان الجودة وال

بتوفير وتجهز أماكن االجتماعات وورش العمل التدريبية التى عقدتها وحدة ضمان الجودة 

ليععة بعععد أخععذ الععداخلى للجعودة، كمععا قععام عميعد الكأثنعاء مراحععل تنفيععذ مشعروع إنشععاء النظععام 

ر معدير وحعدة ضعمان الجعودة الجتماععات مجلعس الكليعة موافقة مجلس الكلية بطلب حضو

بحضععور مععدير وحععدة ضععمان  20/3/2998وبالفعععل صععدر قععرار رئععيس الجامعععة بتععاريخ 

 الجودة الجتماعات مجلس الكلية لعرض موضوعات الجودة المختلفة.

 

 : تقييم كفاءة إدارة المؤسسة والقيادات األكاديمية:3/7/0

رهععا لتفيععيم كفععاءة القيععادات األكاديميععة هععى لجنععة المراجعععة مععن أهععم اآلليععات التععى تععم تطوي

الداخلية والتى تتشكل سنويا عقب االنتهاء من توصيف وتقرير البرامج والمقررات وكتابة 

التقرير السنوى للكلية وتشكيل لجنة المراجعة الداخلية هى جوهر نظام المراجععة الداخليعة 

ومرفععق نشععرة تفصععيلية خاصععة بنظععام   22/2/2990الععذى أقععره مجلععس الكليععة بتععاريخ 

المراجعة الداخلية وقواعد تشكيل ونظعام عمعل لجنعة المراجععة الداخليعة، ولجنعة المراجععة 

الداخلية بصفة عام تقوم بتقييم جميع عناصر القعدرة المؤسسعية والفاعليعة التعليميعة وكتابعة 

سعتفاد معن هعذه التقعارير تقارير فردية وجماعية ورفعها إلى عميد الكلية ومجلس الكلية، وي

فى وضع خطة عمل سنوية لمعالجة السعلبيات وتعزيعز اإليجابيعة ممعا يعؤدى إلعى اسعتمرار 

 تطوير وتحسين القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

 

 : دور المشاركة الطالبية فى اتخاذ القرارات المؤسسية:3/7/3

يتععيح فرصععة نقععل أفكععارهم  تععم تمثيععل الطععالب فععى مجلععس إدارة وحععدة ضععمان الجععودة ممععا

ومقترحاتهم إلى لجان وحدة ضمان الجودة وكذلك مجلعس الكليعة معن خعالل حضعور معدير 
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وحععدة ضععمان الجععودة الجتماعععات مجلععس الكليععة ممععا يتععيح الفرصععة لالسععتفادة مععن رراء 

 الطالب.

وقامععت وحععدة ضععمان الجععودة بعقععد نععدوة مععع طععالب مرحلععة البكععالوريوس بالكليععة بتععاريخ 

حضرها جميع القيادات األكاديمية واإلداريعة وفعى هعذا االجتمعاع تعم تعدوين  8/19/2998

جميعععع مقترحعععات ورراء ومتطلبعععات الطععععالب وتعععم االسعععتفادة منهععععا فعععى وضعععع الخطععععة 

االسععتراتيجية للكليععة، وكععذلك فععى خطععط عمععل التحسععين السععنوية التععى اقترحتهععا البععرامج 

قعررات، كمعا تعم وضعع هعذه اآلراء والمتطلبعات التعليمية المختلفة فى تقعارير البعرامج والم

 عند وضع الالئحة الجديدة للكلية.

كمعا عقععدت وحععدة ضععمان الجععودة بالكليععة نعدوة رخععرى مععع طععالب الدراسععات العليععا بتععاريخ 

حضعرها عميععد الكليععة ووكيعل الكليععة لشععئون الدراسعات العليععا والبحععوث، وتععم  3/3/2990

فى هذه الندوة فى وضع ميثاق عمل للدراسات العليعا االستفادة من متطلبات ورراء الطالب 

وفيه يتم تحديد أسس العالقعة بعين طالعب الدراسعات العليعا وأعضعاء هيئعة التعدريس وكعذلك 

البنود والقواعد التى تعتحكم فعى جعودة البحعث العلمعى وكعذلك مصعداقية وأخالقيعات البحعث 

 العلمى.

 23/11/2998لعس الكليعة بتعاريخ  وقد تم تطوير نظام لشعكاوى الطعالب ووافعق عليعه مج

ويتيح هذا النظام للطالب الفرصة فى انتقاد أو الشعكوى معن أيعة أمعور تعيعق عمليعة التعلعيم 

والتعلم أو أية أمور أخرى، وطبقا لهذا النظام المعتمد يتم حل مشعاكل بعالطالب، معع األخعذ 

تطععوير فععى االعتبععار عععدم تكععرر هععذه المشععاكل وذلععك عنععد وضععع أى خطععط تحسععين أو 

 مستقبلية.

وينتشر فى أرجاء الكلية وجميع األقسعام العلميعة صعناديق للمقترحعات والشعكاوى وتتعامعل 

اإلدارة العليا للكلية مع هذه المقترحات والشكاوى بجدية ويتم وضع مقترحات الطالب فعى 

 االعتبار عند وضع أى خطط تطوير أو تحسين مستقبلية.

 : المصداقية واألخالقيات:4

 : حقوق الملكية الفكرية والنشر:4/0

 : اإللتزام بحقوق الملكية والنشر:4/0/0

عليععه مععن مجلععس الكليععة فععى  تععم عمععل ميثععاق للعمععل فععى الدراسععات العليععا وتمععت الموافقععة

وتضععمن فععى بعععض أجزائععه مععا يتعلععق بحقععوق الملكيععة الفكريععة والنشععر فععى  19/8/2990

 علمى حيث أوضح الميثاق القواعد التالية.الجزء الخاص بالمصداقية وأخالقيات البحث ال

  ممنوع علي الطالب، تحت أية ظروف، أن "ينسخ ويلصق" نب من أي مصدر في

 ال في حاالت نادرة من االقتباس أو االستشهاد بنب.إمقاالته وتقاريره، 

 .تأخذ الكلية مثل هذه الحاالت من السرقة العلمية مأخذ الجدية التامة 
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 ومات المتاحة للطالب، خاصة علي شبكة المعلومات، فمن مع تعدد مصادر المعل

األهمية اآلن أكثر من ذي قبل أن يتأكد الطالب من أن أية مادة أو أفكار يستخدمها في 

 أعماله المقدمة للتقييم قد قام بتوثيقها.

  غير مسموح بالنسخ من أو التشاور مع زمالء أو استخدام مواد أو أجهزة قد يساء

 ل التليفونات الخلوية، اآلالت الحاسبة( في قاعة االمتحان.استخدامها سمث

 .غير مسموح لشخب رخر أن ينتحل شخصية طالب في قاعات االمتحان 

 .غير مصرح بتقديم مادة علمية فيما عدا تلك الجاري االمتحان فيها 

 .ممنوع التزييف سبواسطة التغيير أو اإلضافة/الحذف( لنتائج بحثية 

ات المتبعة في مثل تلك الحاالت الغير سوية من جانب الطالب هناك وجهان لإلجراء

نتاجه بطريقة غير إ( أكاديمي: استبعاد ذلك الجزء من عمل الطالب الذي تم 1لتقييمه: 

( تأديبي: تحتفظ الكلية بحقها التأديبي لكل حاالت سوء التصرف العلمي 2مصرح بها. 

 ت العليا.جراء الفصل النهائي من الدراساإلي إوالتي تصل 

تساعد الطالب علي فهم نوع الممارسات البحثية التي  بحيثالتعاريف التالية وتم توضيح 

 يجب أن يتجنبها.

   Plagiarism االقتباس الغير مصرح به

ألفكار فرد رخر، كلماته أو  --السرقة العلمية–يعرف علي أنه االستخدام الغير مصرح به 

و، من جهة، ببساطة نوع من الغش، مثال علي ذلك ن االقتباس الغير مصرح به هإعمله. 

حينما يتم تقديم عمل كامل أو جزء كبير منه غير مصرح به يخب فرد رخر في امتحان 

 ما أو لنيل درجة علمية، أو النسخ من كتاب أو ورقة علمية.

لي هوة االقتباس الغير إرشادات عامة قد تساعد الطالب علي تجنب االنزالق إهناك 

 :مصرح به

المقطوعات التي تنسخ كما هي من عمل فرد رخر يجب أن توضع داخل عالمات  .1

االستشهاد بنب س" "(. يجب تقديم توثيق كامل للمصدر المأخوذ منه تلك 

ن استبدال كلمات بسيطة من نب لفرد رخر ال يعفي من مسئولية ذكر إالمقطوعات. 

 المصدر األصلي وتوثيقه.

بمصادر األفكار أو البيانات والتي ليست ملكا  يجب علي الطالب دائما أن يصرح .2

خاصا به وكذلك تلك التي لم تصير بعد ملكية عامة س علي سبيل المثال األفكار 

الجديدة أو محل نقاش فكري( أو تلك التي لم يتم قبولها بدرجة كبيرة أو لم تصبح 

 معترف بها علي نطاق واسع.

لب أو التي صارت فعليا ملكية عامة من الممكن طرح تلك األفكار التي تعود للطا .3

 بدون مرجعية، ولكن يجب أن يتم التعبير عنها بأسلوب الطالب.

يجب علي الطالب االعتناء بالتمييز بين أفكارهم الخاصة بهم وتلك الخاصة  .4

لي الشك في أنه اقتباس غير إباآلخرين. أي غموض فيما يخب هذا التمييز قد يقود 
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الب هو نتاج لبحث مشترك بين عديد من الباحثين، فعليه ذا كان عمل الطإمصرح به. 

 نتاجه هو.إجراءات ليست من إعالن مصادر البيانات، التحليل أو أية إذن إ

 Fabrication of research resultsتزييف النتائج البح ية 

هذا يتعلق خاصة بالعمل في مشروع بحثي واألطروحات المقدمة لنيل درجة علمية حيث 

استخدام بيانات ملفقة سمختلقة( أو نتائج بحثية مزيفة. يشمل بند تلفيق البيانات: يحذر من 

ادعاءات، ال يمكن تبريرها منطقيا، الحصول علي نتائج محددة أو عامة. ادعاءات كاذبة 

جراءات بحثية أو أية أنشطة بحثية أخري. إفيما يخب التجارب، المقابالت الشخصية، 

انات، النتائج، التجارب، المقابالت أو اإلجراءات البحثية، حذف عبارات فيما يخب البي

 حيث يكون ذلك الحذف من العسير تبريره منطقيا.

 Syndicationاالتحاد البح ي 

االتحاد البحثي هو تحضير غير مصرح به لعمل بحثي فيما بين مجموعة من األفراد في 

مه. هذا يختلف عن حين أن المطلوب عمل فردي يقدم من كل طالب علي حدة لتقيي

المشاريع أو األوراق البحثية التي يشارك فيها مجموعة من الطالب معروف أسماؤهم 

قبال. يجب أن تحمل مثل تلك الورقة البحثية المشتركة أسماء المساهمين فيها وكذلك تحمل 

ذا اشترك طالب، مع مجموعة إتصريحا لنوعية ومقدار كل فرد من المساهمين فيها. أما 

ذن إمن الطالب، إلعداد عمل ما، وتمرر للممتحن علي أنها مجهود فردي، هذا يعد أخري 

 غير قانوني ويتم تحديده.

 : ثقافة حقوق الملكية:4/0/0

تعم توزيعع كتيبعات لميثعاق العمعل فعى الدراسعات العليعا ويتضعمن عديعد معن المعلومعات عععن 

 ة الفكرية.الملكية الفكرية وتم عمل نشرة ومعلقات تتعلق بحقوق الملكي

 : الممارسات العادلة وعدم التمييز:4/0

 : ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس/العاملين/الطالب:4/0/0

تععم وضععع تسععاؤالت فععى عديععد مععن مععن االسععتبيانات الخاصععة بالرضععاء الععوظيفى الخععاص 

التحليعل عععدم  بأعضعاء هيئععة التعدريس ومعععاونيهم وموظعف الجهععاز اإلدارى وأثبتعت نتععائج

وجود تمييز فى التعينات أو توزيع المكافآت أو الترقيعات، كمعا أوضعح تحليعل االسعتبيانات 

عدم وجود ظاهرة التمييعز فعى المعاملعة معن قبعل أعضعاء هيئعة التعدريس الخاصة بالطالب 

 الطالب.نحو

 : المصداقية فى الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات:4/0/0

األقسعام العلميعة واألبنيعة التعى يتعردد عليهعا الطعالب وأعضعاء هيئعة  تضع الكلية فعى جميعع

التدريس ومععاونيهم صعناديق للشعكاوى، ععالوة علعى وجعود نظعام مميعز للشعكاوى بالكليعة 

ومكتب لشكاوى الطالب، ويتم التعامل مع الشكاوى بشفافية وسياسة التعامل معع الشعكاوى 

، كما أن اإلدارة العليا للكلية تتعامل بسياسة واضحة ومعلنة على موقع الوحدة اإلليكترونى

الباب المفتوح دون أى تمييز مع جميع أعضاء هيئة التعدريس والطعالب ومعوظفى الجهعاز 

اإلدارى والعاملين، وجميع المقترحات والشكاوى تؤخذ فى اإلعتبار بصورة جدية من قبل 

 .اإلدارة العليا للكلية
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 ير العادلة:: إجراءات تصحيح الممارسات غ4/0/3

تم وضع نظام متميز لشكاوى الطالب بالكلية وهعذا النظعام يتعيح للططعالب الحصعول علعى 

حقوقهم فيما يتعلق بأى ممارسات غير عادلعة، باإلضعافة إلعى أن اإلدارة العليعا للكليعة تتبعع 

سياسة الباب المفتوح والشفافية فعى تصعحيح أى أوضعاع غيعر عادلعة لجميعع أعضعاء هيئعة 

 معاونيهم والطالب والجهاز اإلدارى.التدريس و

 :الكلية راف المختلفة فى : عدم التعارض فى لمصالح بين األ4/0/4

يوجععد بالكليععة هيكععل تنظيمععى وتوصععيف وظيفععى واضععح ومعلععن تمععت الموافقععة عليععه فععى 

، وتتضح فيه من عالقات السلطة عدم وجود أى تعارض فى المصالح بين 18/19/2990

 الكلية. األطراف المختلفة فى

 : األخالقيات المهنية للمؤسسة التعليمية:4/3

 : دليل أخالقيات المهنية بالكلية:4/3/0

قامت وحدة ضمان الجعودة بالكليعة بعمعل ميثعاق عمعل مهنعى لكعل معن لعه صعلة بالدراسعات 

العليا بالكلية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والجهعاز اإلدارى واألكعاديمى 

م توضيح أسس التعامل وأخالقيات وقواعد العمعل فعى هعذا المجعال وجعارى اآلن للكلية، وت

 .عمل

 : اإللتزام بأخالقيات الوظيفة:4/3/0

تطبق اإلدارة العليا للكلية بحزم العقوبات المنصوص عليها فى قعانون الجامععات واللعوائح 

 بالجامعة فى حالة عدم اإللتزام بأخالقيات الوظيفة.الخاصة 

 لومات المتاحة عن المؤسسة فى الوسائل المختلفة:: المع4/4

 : شمولية ونشر المعلومات:4/4/0

تقوم الكلية بنشر جميع أنشطتها واللوائح واألنظمة المعمعول بهعا علعى موقعهعا اإللكترونعى 

بشعفافية، كمعا يعتم عمعل نشعرات وملصعقات  وكذلك على موقع وحدة ضمان الجودة بالكليعة

المستفيدين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطعالب  توضح ذلك وتوزع على جميع

كما تظهر هذه األنشطة واللوائح واألنظمة فى دليل الطالب ودليل البرامج، وجارى إدخال 

 هذه المعلومات فى موقع الكلية على البوابة اإللكترونية.

 : تحديث المعلومات:4/4/0

لكليعة وموقعع وحعدة ضعمان الجعودة علعى تم تعين عضو هيئة تدريس بالكلية كمدير لموقع ا

، كما أنعه تعم تععين فريعق سموقع خاص( شبكة اإلنترنت لتحديث المعلومات الخاصة بالكلية

من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلدخال كافعة المعلومعات الخاصعة بالكليعة وتحعديثها علعى 

لكترونية للجامععة يجعرى موقع الكلية بالبوابة اإللكترونية للجامعة طبقا لمشروع البوابة اإل

 تنفيذه.
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 : الجهاز اإلدارى:5

 : تعيين وتنمية القيادات اإلدارية والعاملين5/0

 معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية: : 5/0/0

( المعنظم للععاملين المعدنين بالدولعة وطبقعا للدرجعة النوعيعة للمتقعدمين 47يتم طبقا للقانون س 

طبقعا لإلعععالن وتؤخععذ بالكفعاءة واألقدميععة فععى اختيعار وترقيععة رؤسععاء لشعغل الوظيفععة ويععتم 

 األقسام اإلدارية. وتعتبر هذه المعايير مالئمة لما تتسم به من موضوعية وشفافية.

 

 التنمية المستمرة للقيادات اإلدارية والعاملين: :5/0/0

 ومعاونيهم تدريستقوم الكلية بإعداد دورات تدريبية وندوات وورش عمل ألعضاء هيئة ال 

والعاملين بها وذلك من أجل التنمية المهنية المستدامة. ويتم اإلعداد للدورات التدريبية بععد 

تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالكلية وذلك باإلضافة إلعى الخطعة التدريبيعة للجامععة 

ريبيعة وورش ودورات الترقى ألعضاء هيئعة التعدريس والمععاونون ويعتم تنفيعذ الخطعة التد

العمععل داخععل وخععارج الكليععة سمرفععق كشععف حضععور ورش العمععل فععي مجععال جععودة التعلععيم 

ودورة المراجععععع الععععداخلى ودورات الحاسععععب األلىساألرشععععفة االلكترونيععععة( للسععععكرتارية 

واإلداريين( وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. وتخطط الكليعة إلنشعاء مركعز 

وتقعوم الكليعة  رية بها وذلك معن أجعل التنميعة المسعتمرة للععاملين بهعا.للتدريب والتنمية البش

بتشجيع الموظفين بالجهاز اإلدارى لحضور الدورات التى تعقدها الجامعة لزيعادة كفعاءتهم 

 (.2رقم س الوظيفية كما يتضح من الجدول
 

م التـــدريبى فـــى العـــا بمقـــر الجامعـــة ببنهـــا (: يوضـــح عـــدد الـــدورات التدريبيـــة التـــى عقـــدت0جـــدول )

 .لموظفى 0228/0229

 عدد المشاركين عدد الدورات البرنامج

 0 0 اخصائى نظم المعلومات اإلدارية

 3 0 وندوز + وورد

 3 0 وندوز + أكسل

 7 0 العاملين الجدد للوظائف المكتبية

 3 0 المخازن

 0 0 المشتريات

 0 0 المعينين الجدد للوظائف التخصصية

 0 0 ن التدريسالعاملين بمجال شئو

 0 0 العاملين بمجال الشئون الهندسية

 0 0 إدارة أشرافية

 3 0 الجوانب المالية والقانونية
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 كفاءة اإلدارة فى االستفادة من الموارد البشرية المتاحة: :5/0

 مالئمة توزيع الموارد البشرية وحسن استقرارها: :5/0/0

يقة مناسبة وموضوعية وفقا لالحتياجات الفعلية يتم توزيع الموارد البشرية سالعاملين( بطر 

للكليععة حيععث يععتم ذلععك تبعععا للمجموعععة النوعيععة لكععل موظععف ويععتم تععوزيعهم بعععد ذلععك علععى 

اإلدارات المختلفة بالكلية. مرفق بيان بالسادة العاملين بالكليعة حسعب المجموععات النوعيعة 

 البشرية بكفاءة عالية.المختلفة ودرجاتهم الوظيفية ويتيح ذلك استخدام الموارد 
 

 ظروف العمل وفقا لمتطلبات الوظيفة: :5/0/0

وتناسب ظروف العمل متطلبعات كعل وظيفعة معن حيعث أمعاكن العمعل سالمكاتعب، المعامعل،  

خطعوط هعاتف  7المخازن، الورش، ...( وكذلك المناخ الصعحى بهعا. ويتعوفر بالكليعة ععدد 

فعاكس وتقعوم الجامععة حاليعا بإنشعاء 2وععددمباشر وشبكة من الخطعوط التليفونيعة الداخليعة 

بريد الكترونى للعاملين بها مرتبط بالموقع اإللكترونى للجامعة هذا باإلضافة لوجود قائمعة 

بالبريععد اإللكترونعععى سمجعععاني( للسعععادة الععععاملين وأعضعععاء هيئعععة التعععدريس بالكليعععة بوحعععدة 

 الجودة.سمرفق كشف البريد االلكتروني(.

 

 المكافئات بمستوى األداء:ربط الحوافز/ :5/0/3

يتم صرف الحوافز والمكافئات للعاملين بنعاء علعى مسعتويات األداء ععن طريعق المالحظعة  

والمتابعة والتقييم ألداء القيادات اإلدارية والعاملين بالمؤسسة معن خعالل لجنعة مكلفعة بعذلك 

وظفين. كمعا يوجعد سلجنة شئون العاملين( مع األخذ فى االعتبار تقارير الكفاءة السنوى للمع

 نظام خاص لقياس جودة أداء أعضاء هيئة التدريس سوزارة التعليم العالي(

 

 تقييم أداء العاملين: :5/3

 نظم ووسائل التقييم: :5/3/0

تسععتخدم الكليععة نظععم تقععويم صععادقة لتقيععيم اداء العععاملين بهععا حيععث يسععتخدام تقععارير الكفععاءة  

مهام التى تقوم بها القيادات اإلداريعة والععاملين السنوى الذى يتضمن مجموعة األنشطة وال

 خالل العام.سمرفق نموذج من التقرير(

 

 الرضاء الوظيفى للقيادات اإلدارية والعاملين: :5/3/0

تهتم الكلية ووحدة الجودة بقياس مستوي الرضا الوظيفي للقيادات االدارية والعاملين وذلك   

قيعادات اإلداريعة والععاملين فعى الكليعة سمرفعق( بعمل عدة استبيانات لتوضيح معدى رضعا ال

وقعد أوضعحت الرضععا العوظيفى فعى بعععض مؤشعرات الجهعاز اإلدارى مثععل مععايير اختيععار 

وتعين وترقية القيادات اإلدارية إنها تتصف بالموضعوعية وكعان مسعتوى الرضعا العوظيفى 

حيعث لعم تنفعذ من واقع نتعائج االسعتبيانات معنخفض فعى مؤشعر التعدريب المسعتمر للععاملين 

 .ولم تغطى جميع المهارات المطلوب اكتسابها خطة التدريب بالشكل المطلوب



 

 

 73 

 : الموارد المالية والمادية:6

 كفاية الموارد المالية والمادية: :6/0

 كفاية الموارد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف االستراتيجية: :6/0/0

نويا للكلية كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية فى بعض الموارد المالية المتاحة س 

بنود الموازنعة سعواء للبعاب األول الخعاص بالمرتبعات والمكافعأت للععاملين أو البعاب الثعانى 

الخععاص باالسععتخدامات لشععراء المععواد الخععام والصععيانات والصععرف علععى اسععتهالك الميععاه 

ود الهامععة والتععى تحتععاج لزيادتهععا بعععد الصععيانة والكهربععاء والتليفونععات والبريععد ومععن البنعع

 % سنويا لمواجهة المتطلباتسالتدريب(.39لآلالت والمعدات واألبحاث بحوالى 
 

 كفاية ومالئمة المبانى: :6/0/0

 299مدرجات سععة أكثعر معن  6تتناسب مساحة المبانى الحتياجات الكلية حيث يتوفر بها  

معمعل أبحعاث  11معمل طلبعة و  29طالب و 199مدرج صغير سعة أقل من  25طالب و

قاعة مناقشات كما أنه جارى تشييد مبنعى  15+ مركز التحاليل واالستشارات الزراعية و 

جديد لكل من قسم الكيمياء الحيوية الزراعية وقسم األراضى والمكتبة واستراحة ألعضعاء 

 .(3جدول رقم س طوابق( 6هيئة التدريس سمبنى من 

 الحجرات والمعامل وقاعات التدريس بالكلية(: بيان 3جدول ) 

قاعات  الحجرات  الدور عدد األدوار المبنى

 التدريس

 دورات المياه

ى
ار
إلد
ا

ار 
دو
 أ
سة
خم

 

 الدور األول

 0  0 شئون الطالب

   0 الدراسات العليا

   0 األرشيف

   0 السويتش

 0  0 الخزينة

 الدور ال انى

 0  0 الميزانية

   0 رعاية الشباب

   0 العالقات ال قافية

   0 الحرس الجامعى

   0 المشتريات

   0 الكنترول التراكمى

 الدور ال الث

 0  0 الشئون القانونية

   0 المدير العام

   0 السكرتارية

   3 ش العاملين

 الدور الرابع

 3  0 عميد الكلية

   3 الوكالء

ـــــــد  ســـــــكرتارية العمي

 والوكالء

4   

الدور 

 الخامس

 0  0 قاعة اجتماعات

   0 قاعة مناقشات

ـــــــــــة تصـــــــــــوير  غرف

 و باعة

0   
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عدد  المبنى

 األدوار

قاعة   الدور

 اجتماعات

قاعات  معامل الحجرات

 تدريس

دورات 

 مياه

االنتاج 

 الحيوانى

أربعة 

 أدوار

 0   4  المطعم األول

 0   3  ة العالجيةالوحد

 ال انى

 ال الث 6 4 5 07 0 االنتاج الحيوانى

 الرابع

الكيمياء 

 واألراضى

ثالثة 

 أدوار

الكيمياء  األول

 واألراضى

 
 ال انى 5  3 04 3

 ال الث

علوم 

 األغذية
 4 3 6 02 0 علوم األغذية  دورين

 4 3 6 02 0 البساتين  دورين البساتين

 4 4 4 04 0 وقاية النبات   

 3 3 - 00 0 االقتصاد   

 - - - 5 0 البساتين   

 - 0 - 0  الحاسب اآللى   

وحدة ذات 

  ابع خاص
  

المعمل 

 المركزى
0 0 

0 

+ 

 مخزن

-  

النبات 

الزراعى 

 والوراثة

أربعة 

 أدوار
 

النبات الزراعى 

 والوراثة
3 30 03  00 

أربعة  المحاصيل

 دوارأ

الــــــــــــــــدور 

األرضــــــــــى 

ورش + 

جــــــــــــــــراج 

ســــــيارات+ 

فــــــــــــــــــــرع 

للميكنـــــــة+ 

مخــــــــــــــزن 

أدوات 

 مكتبية

  7 6 04 0 المحاصيل

+ 

 مدرج 3

5 

الهندســـــــــــة 

 الزراعية

دور 

 واحد

الهندسة  

 الزراعية

0 0   0 

 0 4  0  المكتبة  دورين المكتبة

الوحدة 

 الحسابية
  دورين

الوحدة 

 الحسابية
 

5 

+ 

 مخزن 3

  0 

ـــــــــــــــــــى  مبن

المـــــــــــــدرج 

 يرالكب

مخزن   المدرج الكبير  

أسفل 

 المدرج

مدرج  

 واحد

 

ـــــــــــــــــــى  مبن

االقصــــــــــــاد 

 القديم

  مدرج 0  3  المدرج الصغير  

مكتب قائد    03مبنى 

 الحرس

استراحة 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

   0 

غرفة اتحاد    04مبنى 

 الطالب

استراحة 

  البات 

    منفذ بيع

 040 إجمالى

حجــــــــــرة 

أعضــــــاء 

هيئـــــــــــــة 

 تدريس

حجــــرة  40

 إداريين

قاعة  03

 اجتماعات

 05 معمل 45 مدرج 6

قاعة 

 تدريس

 68 منفذ بيع

دورة 

 مياه



 

 

 75 

وتتوفر بالكلية تجهيزات ومعدات لتحقيق األمن والسالمة فى مبانيها حيث يوجعد بكعل قسعم 

ومعععدرج طفايعععات وخعععراطيم الحريعععق وكمعععا توجعععد بالكليعععة عيعععادة طبيعععة للطعععوارئ لتقعععديم 

 بيان بعدد طفايات وخراطيم الحريق بالكلية. االسعافات االولية وفيما يلى

 العدد بيــــان

 ك6  سعة 35+ ك 00 سعة 32  فاية صالحة لالستخدام ويتم عمل صيانة دورية لها -0

اثنــــين  Xواحــــد ونصــــف بوصــــة  02 حنفيات حريق المجهزة بخرا يم الحريق الالزمة -0

 ونصف بوصة

 022 جرادل رمال مجهزة ألى أخطار -3

فر بكل مبنى عالمات إرشادية مناسعبة لتحقيعق األمعن والسعالمة لألفعراد والتعامعل معع وتتو 

 روج سمسالك الهرب(بعض المباني علي اكثر من سلم للخ الحاالت والكوارث.كما تحتوي

ال توجد اآلن خطط إلخالء المبانى وجارى عمل خطة لإلخالء والتدريب عليهعا بمشعاركة  

ينعععة طوخ.سمرفعععق زيعععارات متابععععة ادارة العععدفاع المعععدني وحعععدات معععن العععدفاع المعععدني بمد

 والحريق بالقليوبية للكلية(.

 

 النظافة والمناخ الصحى للمبانى: :6/0/3

تتصف مبانى الكليعة بالنظافعة سعواء داخلهعا أو خارجهعا سمكاتعب، قاععات تعدريس، دورات  

 ضاءة الطبيعية.مياه، مسطحات خضراء( كما أن جميع مبانى الكلية تتميز بالتهوية واإل

 

 المرافق العامة والخاصة: :6/0/4

يتععوفر بكععل مبنععى بالكليععة دورات ميععاه كافيععة ألعضععاء هيئععة التععدريس والعععاملين والطععالب  

باإلضافة لوجود دورات مياه خاصة للطالب عند المعدرجات وصعالة االمتحانعات. وجميعع 

الكليعة ضععيف وشعبكة الميعاه مبانى الكلية بهعا تيعار كهربعائى مناسعب إال أن ضعغط الميعاه ب

 تحتاج إلى صيانة وشبكة الصرف الصحى تحتاج إلى تجديد.

ويوجد مصعد سأسانسعير( بمبنعى اإلدارة بالكليعة والمبعانى الجديعدة مخطعط  أن يعتم تركيعب  

 مصاعد بها.

 وتتقدم الكلية كل عام بخطة صيانة سنوية للجامعة ويتم تنفيذها. 

 

 يالت التعليمية:صيانة المبانى والتسه :6/0/5

يتم سنويا صيانة المبانى وطالئها وصيانة المقاعد والمدرجات بالتوالى. من خعالل اإلدارة  

 العامة والشئون الهندسية بالجامعة ويتم التمويل للصيانة فى حدود موازنة الدولة.
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 التسهيالت المادية: :6/0

 التسهيالت المادية لممارسة األنشطة الطالبية: :6/0/0

توفر بالكلية األماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبيعة حيعث يوجعد بالكليعة اسعتاد لكعرة ت 

القدم وملعب لكرة السلة والكرة الطائرة وصالة لتنس الطاولعة وملععب رخعر للتعنس وصعالة 

 لأللعاب الرياضية سجيمانيزيم( وهى مالئمة لممارسة األنشطة الطالبية.

 

 معامل:األجهزة والمعدات وال :6/0/0

يوجد بكل أقسام الكلية ما يكفى أحتياجاتها من أجهزة علمية ومعامل وأن كان البعض منها  

جنيعه مصعرى(  199.999يحتاج إلى تحديث . أما األجهزة ذات القيمة العاليعة سأكثعر معن 

فيقتصر وجودها على المعمل المركزى بالكلية وهو وحدة ذات طابع خعاص. ويعتم صعيانة 

 اء على طلب األقسام العلمية سمرفق طلبات الصيانة(.تلك األجهزة بن

 

 نسبة الحاسبات اآللية إلجمالى عدد الطالب: :6/0/3

يالحظ  عدم تناسعب ععدد أجهعزة الحاسعب اآللعى فعى الكليعة لععدد اعضعاء هيئعة التعدريس و  

أنه (. وتتغلب الكلية علي ذلك بتقسيم الطلبة الي مجاميع كما 29: 1الطالب والعاملين بها س

. ICDLجارى إنشاء معمل للحاسب اآللى معتمعد لتقعديم الرخصعة الدوليعة للحاسعب اآللعى 

اجهزة كمبيوتر الستخدام اعضعاء هيئعة التعدريس متصعلة بشعبكة  3الي  2ويوجد بكل قسم 

 االنترنت.

 

 وسائل االتصاالت الحدي ة وتكنولوجيا المعلومات: :6/0/4

واخعععر لوحعععدة  www.facultyagric.co.nrيوجعععد للكليعععة موقعععع علعععى شعععبكة األنترنعععت  

وهى مواقع خاصة بالكلية قام بتصعميمها ونشعرها علعى   www.qaufabu.co.ccالجودة

ناصععر الجيععزاوى األسععتاذ المسععاعد بالكليععة ومنسععق اإلدارة  األنترنععت وإدارتهععا الععدكتور

اللغعة العربيعة وتقعوم الجامععة حاليعا بتطعوير البوابعة اإللكترونيعة باإللكترونية بالكلية وهعى 

الخاصة بها بما فيها موقع الكلية كى يتاح باللغعة العربيعة واألجنبيعة. ويتعوفر بالكليعة خدمعة 

األنترنععت وبسععرعة مناسععبة وجععارى تحععديثها وتطويرهععا. وزيععادة عععدد النقععاط بهععا وتتععوفر 

ليفونععات الداخليععة والخارجيععة والفععاكس والبريععد بالكليععة وسععائل االتصععال مععن خطععوط الت

 اإللكترونى بما يتالئم مع حجم الكلية.

 

 

 

 

 

http://www.facultyagric.co.nr/


 

 

 77 

 كفاءة استخدام الموارد: :6/3

 توافر أنظمة للمراجعة والرقابة الدورية على استخدام الموارد: :6/3/0

الدوريعة يوجد رقابة دورية لعإلدارة الماليعة متمثلعة فعى المفعتش المعالى العذى يقعوم بالزيعارة  

للكلية للوقوف على ما تم القيام به من الصعرف والجهعاز المركعزى للمحاسعبات العذى يقعوم 

 بالتفتيش على جميع الموارد المادية والمالية.

 

 : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.7

خطة وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئـة: انظـر المرفـق للكتابـة )السياسـة المسـتقبلية  : 7/0

 تطوير المشاركة المجتمعية للكلية(.ل

 خطة تحديد االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيط: :7/0/0

حيث وضعت خطة تشمل االحتياجات الحقيقية لخدمة المجتمع وتنمية البيئعة المحيطعة وقعد  

وقد تم تطبيق العدد  19/5/2990بتاريخ تم اعتمادها من قبل مجلس الكلية فى جلسته رقم 

بنعود الخطعة ويجعرى العمعل علعى تطبيععق معا تبقعى منهعا ولععل أهعم البنعود التععى األكبعر معن 

 تضمنتها الخطة وقد تم تطبيقها فعال ما يلى.

: تطوير وتحسعين األنشعطة المتعلقعة بالمشعاركة المجتمعيعة والتعريعف بالخعدمات التعى أوال 

شكالت التعى تواجعه تقدمها الكلية والتى تساهم بها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحل الم

االنتاج فى المؤسسات والمراكز المختلفة. وذلك من خالل إعداد نشرة إرشادية بهذا الشعأن 

عععن الخععدمات التععى تقععدمها الوحععدات ذات الطععابع الخععاص والتععى تشععمل مركععز التجععارب 

والبحعععوث الزراعيعععة وكعععذلك مركعععز التحاليعععل واالستشعععارات الزراعيعععة. والتعععى تضعععمنت 

نععواع الخععدمات التععى تقععدمها واألسعععار المعلنععة للتحاليععل واالستشععارات التعريععف بهععا وأ

الزراعية والدورات التدريبية. وقد تم توزيع هذه النشرات على الجهعات البحثيعة والخدميعة 

 ذات العالقة وذات االهتمام بهذا المجال.

ال خدمعة : قياس وتقييم مدى رضاء العمعالء ععن الخعدمات التعى تقعدمها الكليعة فعى مجعثانيا 

المجتمععع وتنميععة البيئععة. وقععد تععم ذلععك مععن خععالل عمععل اسععتمارة اسععتبيان تععم توزيعهععا علععى 

 الجهات المستفيدة والسادة العمالء والذين يستفيدون من الخدمات التى تقدمها الكلية.

: تشجيع التعاون المشترك بين األقسام العلمية المختلفعة بالكليعة والوحعدات ذات الطعابع ثالثا 

ص مععن خععالل قيععام مركععز التجععارب والبحععوث الزراعيععة بتنفيععذ البحععوث والتجععارب الخععا

الخاصة باألقسام العلمية بما فى ذلك البحوث التعى يقعدم بهعا السعادة أعضعاء هيئعة التعدريس 

ومعاونيهم وذلك بتوفير المساحات المطلوبة من األرض الزراعية وتوفير العمالة وأدوات 

 ها تنفيذ هذه التجارب.التشغيل وخالفة والتى يتطلب

: وضع البيانات والخدمات واألنشعطة التعى تقعدمها الكليعة للمجتمعع علعى موقعع الكليعة رابعا 

وقد بينت الخطة المعتمدة األساليب والوسعائل   (www.qaufabu.co.cc)ووحدة الجودة 

لتحديععد احتياجععات المجتمععع المحععيط وذلععك مععن خععالل اسععتمارة االسععتبيان وكععذلك االتصععال 
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المباشر بين الكلية والجهات المستفيدة من هعذه الخعدمات مثعل مديريعة الزراععة بالقليوبيعة، 

 إدارة التعليم الفنى الزراعى بالقليوبية والقطاع الزراعى الخاص.

 

 برامج التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة: :7/0/0

للتوعيعة بهعا شعملت  تضمنت الخطة الخاصة ببرامج وخدمة المجتمعع وتنميعة البيئعة بعرامج 

األسبوع األقليمى لحماية البيئة والذى يقام سنويا بالمشاركة مع باقى كليات الجامعة والذى 

يقام بعدد من القرى فى كل سنة وشملت مشعاركة الكليعة القافلعة الزراعيعة وعمعل النشعرات 

 نشععرة تععدوير المخلفععات الزراعيععة، نشععرة زراعععة وإنتععاج عععيش 6اإلرشععادية سمرفععق رقععم 

 الغراب(. كما تم وضعها أيضا على الموق اإللكترونى للكلية ووحدة ضمان الجودة.

كمععا اسععتهدفت عمليععة التوعيععة هععذه كععال مععن الطععالب وأعضععاء هيئععة التععدريس ومعععاونيهم  

وكععذلك األطععراف المجتمعيععة األخععرى وذلععك مععن خععالل مشععاركة الطععالب فععى األسععبوع 

لسعادة أعضعاء هيئعة التعدريس والسعادة المعزارعين اإلقليمى لحماية البيئة وكعذلك مشعاركة ا

وأصععحاب المصععالح الحكوميععة والععذين يسععتفيدون مععن خععدمات الكليععة. ويععتم عمععل اسععتمارة 

 استبيان عن مدى رضاء العمالء عن الخدمات التى تقدمها الكلية.

 

 تنظيم أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: :7/0

عععدم وق العمـل فـى مجـال خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة لعـل مـن أحـد المعوقـات التـى تعـ :7/0/0

وجود وحدة إدارية مستقلة تابعة لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميعة البيئعة ويجعرى 

اآلن العمععل علععى إنشععاء وحععدة إداريععة لهععذا الغععرض ويعتمععد وكيععل الكليععة فععى ذلععك علععى 

األستاذ الدكتور وكيل الكليعة. اإلدارات الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص وسكرتارية 

ويجععرى العمععل نحععو تععوفير الكفععاءات اإلداريععة التععى يمكععن االسععتعانة بهععا فععى إنشععاء وحععدة 

إدارية مستقلة تكون تابعة لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يكون منوطا بها 

 توثيق وتنفيذ األنشطة والخدمات التى تقدمها الكلية للمجتمع.

 

 ممارسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة: :7/0/0

نظرا لعدم وجود وحدة إدارة إدارة مستقلة تابعة لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  

 البيئة فال يوجد توصيف وظيفى محدد للعاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تمععع وتنميععة البيئععة بصععفة وتقععوم الكليععة بتوثيععق الخععدمات واألنشععطة المقدمععة لخدمععة المج 

مستمرة وذلعك بأععداد ملفعات خاصعة لكعل معن هعذه الخعدمات سالملفعات موجعودة فعى مكتعب 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة( ويجرى العمل علعى إنشعاء وتفعيعل إنشعاء 

 هذه الوحدة.
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 تفاعل الكلية مع منظمات المجتمع: :7/3

 ية فى مجال الكلية:مشاركة األ راف المجتمع :7/3/0

تشععارك األطععراف المجتمعيععة المختلفععة فععى مجلععس الكليععة سالسععيد المهنععدس وكيععل وزارة  

الزراعععة بالقليوبيععة عضععو مجلععس الكليععة( وكععذلك األسععتاذ الععدكتور نائععب رئععيس أكاديميععة 

 البحث العلمى عضو مجلس الكلية.

 

 مشاركة األ راف المجتمعية فى أنشطة الكلية. :7/3/0

رك األطراف المجتمعية المختلفة فى إعداد البرامج التعليمية وذلعك معن خعالل حضعور تشا 

مناقشات مجلس الكلية لالئحة الكلية الجديدة والتعى تعم اعتمادهعا معن لجنعة القطعاع وجعارى 

م سحضععر المناقشععة كععال مععن أ.د/ 2990/2919العمععل علععى تنفيععذها خععالل العععام الجععامعى 

ية البحث العلمى والمهنعدس/ حمعدى يعونس وكيعل وزارة محسن شكرى نائب رئيس أكاديم

كمعععععععععا   الزراعة بالقليوبية وذلك أثناء عرض ومناقشة الالئحة الجديدة على مجلس الكلية(.

منشآتهم الزراعية والصناعية شارك األطراف المجتمعية المختلفة فى تدريب الطالب فى ي

 عدد من الطالب. التدريب الصيفى وذلك أثناء

نت الخطععة أيضععا مشععاركة األطععراف المجتمعيععة المختلفععة فععى عيععد الخععريجيين وقععد تضععم 

وملتقععى التوظيععف ولععم يععتم التنفيععذ حتععى اآلن وسععوف يععتم تنفيععذ ذلععك خععالل العععام الجععامعى 

فى يوم عيعد الخعريجيين وملتقعى التوظيعف العذى يتوقعع أن يكعون فعى فتعرة  2990/2919

االتصععاالت الالزمععة لصععياغة وتوقيععع الربيععع مععن كععل عععام. كمععا تضععمنت الخطععة إجععراء 

بروتوكالت تعاون مع الجهعات ذات االختصعاص المشعترك لتعوفير فعرص عمعل لخريجعى 

 الكلية وما تم تنفيذه حتى اآلن لم يتعد الجهود الفردية ونأمل تنفيذ هذا البند فى المستقبل.

 

 االتصاالت والعالقات مع األ راف المستفيدة: :7/3/3

ل على إجراء االتصاالت وتوثيق االتصاالت مع الجهات ذات العالقعة تضمنت الخطة العم 

مع الكلية وكافة األطراف المجتمعية وتم تنفيذ ذلك من خالل تفعيل البرامج التدريبيعة التعى 

تدريبيععة: وكععذلك مععع  ( دورات5هندسععين الععزراعيين والتععى شععملت عععدد ستقععدمها الكليععة للم

دورات تدريبية لمدرسى التعلعيم الفنعى  4يوبية ستقديم عدد إدارة التعليم الفنى الزراعى بالقل

الزراعععى( والتععى عملععت علععى رفععع مسععتوى المدرسععين وإمععدادهم باألسععاليب الحديثععة فععى 

مختلععف المجععاالت الزراعيععة. وكععذلك تععدريب الطععالب والخععريجيين بالكليععة علععى تربيععة 

 األرانب وفى مجال علوم األغذية.

جانععب االسععبانى مععن خععالل مشععروع إنتععاج لون بععين الكليععة واكمععا شععملت االتصععاالت التعععا 

أرانب اللحم سالتقيعيم والتحسعين العوراثى للطعرز األسعبانية والمصعرية( لمعدة ثالثعة سعنوات 

 م.31/19/2990وحتى  39/11/2996إعتبارا من 
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 االستعانة بالخدمات المتخصصة للكلية: :7/3/4

العدد  نوع النشا  م

 سنويا

 القطاعات المستفيدة نوع االستشارة

    االستشارات 0

ــــــة الزراعــــــة  دورات تدريبية 02 البرامج/الدورات التدريبية 0 مديري

 بالقليوبية

إدارة التعلـــيم الفنــــى 

 الزراعى

ــــة لمزرعــــة  0 حل مشاكل زراعية 3 ــــارة ميداني زي

الكم ــرى الخاصــة بالحــاج 

حســـن يوســـف والوقـــوف 

ـــــــدهور  ـــــــى أســـــــباب ت عل

 المحصول و رق العالج

 ق الزيارةفري

 أ.د/ عبده مهدى

 أ.د/ سعيد دسوقى

 أ.د/ عزت الخيا 

 قطاع خاص

تـــــــدريب وتأهيـــــــل ذوى االحتياجـــــــات  4

الخاصـــــة مـــــن المعـــــاقين والمكفـــــوفين 

ــى مجــاالت الخبــز  ــة ف بمحافظــة القليوبي

والعجـــائن والتغذيـــة وصـــناعة الزبـــادى 

 والجبن واآليس كريم والتجفيف

ـــــــــل ذوى  0 ـــــــــدريب وتأهي ت

 صة االحتياجات الخا

 قام بالتدريب كال من:

 د/ احمد الدسوقى

 د/ أشرف شروبه

جمعيـــــــــــــــــة اإلدارة 

 للفئات الخاصة

التخطـــــيط لنظافـــــة وتجميـــــل المنـــــا ق  5

خـــالل إقامـــة أســـبوع  المحيطـــة بالكليـــة

ــرة مــن  ــة فــى الفت ــة البيئي  08/4التوعي

بمشــــــاركة رعايــــــة  4/50229إلــــــى 

 الشباب واتحاد الطالب.

اختيــــار تصــــميم مناســـــب  

ل المنــا ق المحيطــة لتجميــ

بالكليــة واألنــواع المناســبة 

 من األشجار

ــــــى  ــــــس المحل المجل

 لقرية مشتهر

 

 الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئة: :7/4

 نماذج الممارسات الفعلية: :7/4/0

 .18/4/2990-13األسبوع األقليمى الرابع لحماية البيئة فى الفترة من  -1

 المخلفات الزراعية وإنتاج عيش الغراب. النشرات اإلرشادية الخاصة بتدوير -2

 الكتيب الخاص باألسبوع األقليمى مقال: أ.د/ عبده مهدى، د/ لمياء عابد -3

 عمل أسبوع بالكلية عن أضرار التدخين شمل: -4

  حضعرها جميعع  28/4/2990ندوة عن محاربة التعدخين وأضعراره بتعاريخ

ر أسععتاذ األمععراض العععاملين بالكليععة وقععام بالمحاضععرة فيهععا أ.د/ أحمععد الجععزا

 الصدرية بكلية الطب البشرى ببنها وعميد الكلية الحالى.

  كما صاحب الندوة مععرض للطعالب وبمعاونعة رعايعة الشعباب ععن أضعرار

التععدخين وطععرق األطععالع عععن التععدخين ومسععابقات للطععالب ومععنح جععوائز 

 ألحسن بحوث قدمها الطالب عن التدخين ورثاره الضارة.
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ع وفعالياته أثر كبيرا فعى إقعالع ععدد معن الععاملين بالكليعة ععن وقد كان لهذا األسبو

 التدخين.

تحويل مخلفات المزرعة النباتية والحيوانية وقش األرز إلى كمبوست واالستفادة منه  -5

 فى تسميد المزرعة لتقليل استخدام األسمدة الكيماوية.

السعتفادة منعه فعى االستفادة من مخلفات المزرعة فى إنتاج الغاز الحيوى البيوجعاز وا -6

 تعليم الطالب وتدفئة األرانب.

 

 مساهمات الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى برامج خدمة المجتمع: :7/4/0

قعرى كفعر  3طالب وطالبة فى األسبوع األقليمى الرابع لحماية البيئة بععدد  25شارك عدد  

تعدريس المشعاركين سعد، بتمده، والشموت بمحافظة القليوبية. كما بلغ عدد أعضعاء هيئعة ال

سعشرة( حيث شاركوا فى عمليات زراعة األشجار وإزالة المخلفعات  19فى هذا األسبوع 

 وعمليات التوعية الخاصة بتدوير المخلفات الزراعية وكذلك زراعة وإنتاج عيش الغراب.

 

 رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن أداء الكلية: :7/4/3

ان لقياس مدى تقييم رضاء الجهات والهيئات والمؤسسات واألفعراد تم إعداد استمارة استبي 

المسععتفيدة معععن الخععدمات التعععى تقععدمها الكليعععة فعععى مجععال خدمعععة المجتمععع والبيئعععة وكعععذلك 

استمارات خاصة بقياس وتقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن مستوى 

التعى عقعدت فعى هعذا الشعأن معع خريجى كلية الزراععة بمشعتهر. هعذا بخعالف االجتماععات 

أصععحاب المصععالح وقععد تععم االسععتفادة مععن ررائهععم فععى مواصععفات الخععريج المطلععوب لسععوق 

  العمل وذلك أثناء إعداد الالئحة الداخلية الجديدة للكلية. 

 

 : التقويم المؤسسى وإدارة الجودة:8

 : استمرارية التقويم الذاتى لألداء الكلى للكلية:8/0

 وتوقيت التقويم الذاتى: دورية 8/0/0

إلعى   24/6/2990وقد قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بعقد دورة تدريبية فى الفترة معن 

ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك إلعداد مراجعين داخليين وقام بالتدريب  25/6/2990

معن  25فى هذه الدورة خبراء فى تطوير التعليم، ونجحت الدورة التدريبيعة فعى إععداد ععدد 

أعضععاء هيئععة التععدريس ليكونععوا مععراجعين داخليععين ممععا يضععمن اسععتمرارية وفعاليععة عمليععة 

 التقويم الذاتى بالكلية كما سيساهم ذلك فى فعالية لجنة المراجعة الداخلية.

 

 ناقشة نتائج التقويم الذاتى للكلية:ممراجعة و :8/0/0

ان الجععودة وهععى تضععم ممثلععين عععن نتععائج التقععويم الععذاتى للكليععة تععم مناقشععتها فععى وحععدة ضععم

الطالب وكذلك فى مجلس الكلية وهو يضم أعضاء هيئة التدريس بالكليعة وممثلعين للجهعات 
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التوظيفية، إال أنه لم يتم مناقشة ذلك على نطاق واسع مع باقى المستفيدين من عملية تطوير 

يععر السععنوى للكليععة التعلععيم والععتعلم والبحععث العلمععى والمشععاركة المجتمعيععة، علمععا بععأن التقر

هو أول تقريعر سعنوى تععده الكليعة بععد إنتهعاء إنشعاء النظعام العداخلى  2998/2990الحالى 

 للجودة بالكلية.

 

 : نتائج التقويم الذاتى وإدارة الجودة بالمؤسسة:8/0

 : إنعكاس لنتائج التقويم الذاتى لألداء الكلى على إدارة الجودة:8/0/0

والعذى يتضعمن  2998/2990لية الحالى عن العام الجعامعى نوضح أن التقرير السنوى للك

تقويم ذاتى للكلية هو أول تقرير تقوم بعمله الكلية بععد انتهعاء مرحلعة إنشعاء النظعام العداخلى 

للجودة، وما من شك أن ما سيسفر عنه دراسة التقرير من قبل لجنة المراجعة الداخلية التعى 

اء مععن توصععيف وتقريععر المقععررات والبععرامج مععن المفتععرض أن تشععكل مباشععرة بعععد االنتهعع

واالنتهاء من هذا التقرير السنوى وبناء علعى تقريعر لجنعة المراجععة الداخليعة النهعائى العذى 

سيرفع إلى عميد الكلية ويناقش فى مجعالس األقسعام العلميعة ومجلعس الكليعة، وبععد البعدأ فعى 

ية للتحسعين للععام الجعامعى تنفيذ الخطعة االسعتراتيجية للكليعة وسعيتم وضعع خطعة عمعل سعنو

وسععيكون هنععاك عديععد مععن القععرارات التععى تطععور وتحسععن مععن األداء الكلععى  2990/2919

 للكلية وإدارة الجودة.

 : أنشطة التعزيز إلدارة الجودة:8/0/0

من خالل أنشطة وحدة ضمان الجودة بلجانها المختلفة إلنشاء نظام داخل للجعودة بالكليعة تعم 

معة الهامعة وبععض السياسعات ورليعات لتنفيعذ هعذه السياسعات وسعيؤدى تطوير عدد معن األنظ

 تفعيل هذه األنظمة والسياسات إلى استمرارية وتعزيز إدارة الجودة:

قرار حضور مدير وحدة ضمان الجودة بصفته الجتماعات مجلس الكلية سقعرار رئعيس  -1

 (.2998/  3/  20الجامعة بتاريخ 

 (.23/11/2990لية بتاريخ نظام شكوى الطالب سموافقة مجلس الك -2

 (.19/8/2990نظام اإلرشاد األكاديمى سموافقة مجلس الكلية بتاريخ  -3

نظععام المراجعععة الداخليععة والقواعععد واللععوائح التنظيميععة لتشععكيل وعمععل لجنععة المراجعععة  -4

 (.22/2/2990الداخلية سموافقة مجلس الكلية بتاريخ 

ة وحدة ضمان الجودة سموافقعة ضم ممثلين للطالب وأصحاب المصالح إلى مجلس إدار -5

 (.23/11/2998مجلس الكلية بتاريخ 

 (.11/2990/ 22الخطة االستراتيجية للكلية سموافقة مجلس الكلية بتاريخ  -6

 (.27/0/2990إنشاء لجنة إلدارة األزمات والكوارث سموافقة مجلس الكلية بتاريخ  -7

سقرارات لجنة البحعث  ةوضع سياسة ورليات تنفيذ لتطوير منظومة البحث العلمى بالكلي -8

 .العلمى(
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سقععرارات لجنععة لمشععاركة  وضععع سياسععية ورليععات تنفيععذ لتطععوير المشععاركة المجتمعيععة -0

 .المجتمعية(

 

 : الممارسات الفعلية للتعزيز والتطوير:8/0/3

 24/6/2990تم تنظيم دورة تدريبية ألعضعاء هيئعة التعدريس بالكليعة لمعدة يعومين معن  -1

مععراجعين داخليععين، وقععام بالتععدريس فععى هععذه الععدورة  وذلععك إلعععداد 25/6/2990إلععى 

عضو هيئة تدريس للعمل  25التدريبية خبراء فى مجال تطوير التعليم، وتم إعداد عدد 

كمراجعين داخليعين، يمكعن االسعتعانة بهعم فعى نظعام المراجععة الداخليعة للكليعة وتشعكيل 

 ية التطوير بالكلية.لجنة المراجعة الداخلية، مما سيكون له أثر كبير فى استمرار

على البدء فى تشعكيل إدارة مسعتقلة  27/0/2990تم الموافقة من مجلس الكلية بتاريخ   -2

تتبع وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشعئون البيئعة ممعا سعيكون لعه أكبعر األثعر فعى تحسعين 

 المشاركة المجتمعية.

رة فععى العععام زاد عععدد طععالب مرحلععة البكععالوريوس الععذين إلتحقععوا بالكليععة بنسععبة كبيعع -3

طالعب فعى  08طالب، بينما كعان الععدد  589حيث التحق عدد  2990/2919الجامعى 

 .171كان عدد الطالب  2998/2990العام الجامعى 

تم تفعيل نظم شكاوى الطالب واإلرشاد األكاديمى التعى طورتهعا وحعدة ضعمان الجعودة  -4

 بلجانها المختلفة.

 

 ثانيا: الفاعلية التعليمية:

 : الطالب والخريجون:0

 : سياسات القبول:0/0

 :توافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف االستراتيجية :0/0/0

فى الخمسة األععوام ال تتوافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف االستراتيجية 

جة ذلك وتم إصالح الوضع بقبول أعداد معن الطعالب الماضية إال أنه بذلت محاوالت لمعال

تتوافق مع إمكانيات الكلية المادية والبشرية وكذلك مقومات الكلية  2990/2919فى العام 

 من مزرعة ومعامل وخالفه حتى تقوم الكلية بتأدية رسالتها وغاياتها.

 

 إجراءات القبول بالمؤسسة: : 0/0/0

 تنسيق بالقبول بالجامعات وتتصعف هعذه السياسعة يتم قبول الطالب عن طريق مكتب ال

بشع  مععن العدالععة وإن كعان التوزيععع الجغرافععى قعد جانبععه الصععواب حيعث أن الكليععة يععتم 

ثعم بعععد ذلععك مععن بقيععة اإلدرارات التعليميععة  –بنهععا  –طععوخ  –القبعول بهععا بععإدارات قهععا 

 لية الجغرافى.األخرى فى حالة ارتفاع الحد األدنى للقبول باإلدرات خارج نطاق الك
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  القبول بالتخصصات المختلفة وتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة يعتم بشعفافية

تهم الكلية ورغباتهم وتشكل لجنة وحيادية تامة حيث أنه يتم توزيع الطالب طبقا لدرجا

 من شئون الطالب بالكلية ثم عرضها على مجلس الكلية إلقرار ذلك وبشفافية تامة.

 

 المعلومات عن سياسة القبول:النشر و :0/0/3

كمعا أن إدارة شعئون  –ودليل الطالب يعلن على الموقعع اإللكترونعى  –سياسة القبول معلنة  

 الطالب ورعاية الشباب تقوم بدور النشر والمعلومات عن القبول بالبرامج التعليمية.

 

 تناسب أعداد الطالب المقبولين مع موارد المؤسسة: :0/0/4

طالب المقبولين مع موارد المؤسسة يتالءم مستوى كثافة الطالب المقبولين تناسب أعداد ال

لكععن هنععاك قصععور فععى المسععتلزمات  –مععع المععوارد المتاحععة حاليععا للمؤسسععة مععن األمععاكن 

( أععداد 4ويوضح جعدول رقعم س والكيماويات والمواد الخام الالزمة وجارى استكمال ذلك.

ج لتعليميععة المختلفععة، وهععذه األعععداد تعتبععر قليلععة الطععالب فععى الفععرق المختلفععة داخععل البععرام

بالنسععبة للمععوارد البشععرية مععن أعضععاء هيئععة التععدريس بتخصاصععتهم المتنوعععة، وبالنسععبة 

 للموارد األخرى من مبانى وقاعات تدريس معامل.

 

 : سياسات التحويل:0/0/5

امععة أو إليهعا تتم التحويالت من خالل مكتعب التحعويالت المركزيعة بالجامععة سعواء معن الج 

% ومعن أهعم األسعباب الرئيسعية للتحويعل البععد الجغرافعى ععن مكعان اإلقامعة أو 19وتتراوح النسعبة 

 البحث عن الشهرة.
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للعـام الجـامعى جامعة بنها موزعين حسب الفرقـة والنـوع والشـعبة  –: بيان بأعداد  الب كلية الزراعة (4)جدول 

0228/0229. 

 الرابعة ل ةال ا ال انية األولى  الشعبة

 جملة باق مستجد جملة باق مستجد جملة باق مستجد جملة باق مستجد  

 العامة

 00 0+6 05 04 6 8 62 8 50 47 06 30  الب

 00 0+0 02 5 0 3 44 4 42 50 8 43  البة

 34 9 05 09 8 00 024 00 90 98 04 74 جملة

الزراعة 

 والتربية

 07 0 06 00 0 02 03 8 5 3 0 0  الب

 - - - - - - - - - - - -  البة

 07 0 06 00 0 02 03 8 5 3 0 0 جملة

الهندسة 

 الزراعية

 - - - 35 - 35 38 4 34 38 0 36  الب

 - - - 32 - 32 06 - 06 30 - 30  البة

 - - - 65 - 65 54 4 52 72 0 68 جملة

اإلنتاج 

 الحيوانى

 8 0 6 5 - 5        الب

 3 - 3 0 - 0        البة

 00 0 9 7 - 7       جملة

علوم 

 األغذية

 4 - 4 5 - 5        الب

 5 - 5 5 - 5        البة

 9 - 9 02 - 02       جملة

 األراضى

 0 - 0 0 - 0        الب

 6 - 6 3 - 3        البة

 8 - 8 5 - 5       جملة

 البساتين

 7 0 6 3 - 3        الب

 0 - 0 3 - 3        البة

 9 0 8 6 - 6       جملة

 المحاصيل

 0 - 0 6 - 6        الب

 3 - 3 0 - 0        البة

 5 - 5 7 - 7       جملة

وقاية 

 النبات

 6 0 4 3 - 3        الب

 4 - 4 7 - 7        البة

 02 0 8 02 - 02       جملة

أمراض 

 النبات

 0 - 0 0 - 0        الب

 0 0 0 4 - 4        البة

 4 0 3 5 - 5       جملة

 االقتصاد

 0 0 - 0 - 0        الب

 5 - 5 4 - 4        البة

 6 0 5 5 - 5       جملة

 الوراثة

 0 - 0 3 - 3        الب

 3 - 3 0 - 0        البة

 5 - 5 5 - 5       جملة

 الكيمياء

 6 - 6 0 - 0        الب

 0 - 0 7 - 7        البة

 8 - 8 9 - 9       جملة

 006 075 070 070 إجمالى
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 الطالب الوافدين: :0/0/6

طععالب خععالل الخمععس سععنوات  19 –عععدد الطععالب الوافععدين قليععل وعععددهم أربععع طععالب  

 إدارة الوافدين. –الطالب عن طريق وزارة التعليم العالى  هؤالءالماضية ويتم قبول 

علعى تخصعيب مسعئول بعإدارة  22/2/2990لعس الكليعة بتعاريخ وقد تمعت الموافقعة فعى مج

شععئون الطععالب والتعلععيم لمتابعععة شععئون الطععالب الوافععدين بالكليععة تمهيععدا إلنشععاء مكتععب 

 متخصب فى متابعة شئون الطالب الوافدين
 

 الدعم الطالبى: :0/0

 ديد خصائص واحتياجات الطالب:تح :0/0/0

طعالب معن خعالل رعايعة الشعباب بالكليعة لتحديعد تم دراسعة تحديعد خصعائب واحتياجعات ال 

 اتجاهاتهم وميولهم من حيث األنشطة الغير أكاديمية.
 

 دعم الطالب: خدمات خطة :0/0/0

 ال توجد خطة متكاملة لدعم الطالب ولكن جارى حاليا إعداد خطة لدعم الطالب. 
 

 إدارة وإجراءات الدعم المالى: :0/0/3

 –الى وهعذه السياسعة متعوفرة لعدى رعايعة الشعباب بالكليععة توجعد سياسعة واضعحة للعدعم المع 

 ويتم الدعم المالى من خالل عمل بحوث اجتماعية والكلية تدعم ماليا األشد احتياجا.
 

 الرعاية الصحية: :0/0/4

 .توجد عيادة للطالب بالكلية ومجهزة 

 .وتوجد عيادة للحاالت الطارئة 

 

 دعين:برامج دعم ورعاية المتفوقين والمب :0/0/5

ال توجد أجراءات لتحديد المتفوقين والمبدعين ولكن جارى إعداد خطة لعمل برنامج لدعم  

ويعتبعر نظعام اإلرشعاد األكعاديمى العذى أقرتعه الكليعة وتعم معن خاللعه  المتفوقين والمبعدعين.

 إنشاء وحدة لإلرشاد األكاديمى تتولى مثل هذه المهام.

 

 ا:رعاية الطالب المتع رين دراسي :0/0/6

ال توجد برامج موثقة لتحديد المتعثرين دراسيا ولكن تجرى إجراءات ومبادرات من خالل  

األقسعام العلميععة وإدارة الكليعة ولكععن سعبق إعععداد خطعة لعمععل رليعة مععن خعالل وحععدة الجععودة 

وتتركععز فععى وحععدة اإلرشععاد األكععاديمى بالكليععة والععذى يععدخل مععن ضععمن مهامهععا  بالكليععة.

لكععل مجموعععة مععن الطععالب يقععوم بمتععابعتهم منععذ دخععولهم للكليععة تخصععيب مرشععد أكععاديمى 

 وحتى تخرجهم.

 



 

 

 87 

 الخدمات المقترحة لذوى االحتياجات الخاصة: :0/0/7

 .ال توجد برامج موثقة لتقديم خدمات لذوى االحتياجات  

 

 المنح الدراسية: :0/0/8

بهعا معن خعالل مكتعب  للطالب ولكن الدراسة يعتم القبعول تقدمها الكلية ال توجد منح دراسية 

 التنسيق للقبول بالجامعات.

 

 دليل الطالب: :0/0/9

 طالب ويتم تحديثه سنويا وتوزيعه على جميع الطالب.يوجد دليل لل

 

 : اإلرشاد األكاديمى:0/0/02

، وبنعاء علعى هعذا 19/8/2990تم إنشاء نظام لإلرشاد األكعاديمى تمعت الموافقعة عليعه فعى 

 شاد األكاديمى ووضع الالئحة التنفيذية لها.النظام تم إنشاء وحدة لإلر

 

 : األنشطة لطالبية:0/3

 : تميز المؤسسة فى األنشطة الطالبية:0/3/0

تعتبر الكليعة متميعزة فعى ممارسعة األنشعطة الطالبيعة وحصعلت الكليعة علعى مراكعز متقدمعة 

 مقارنة بالجامعات األخرى فى السنوات السابقة.

 

 لطالبية:: المشاركة فى األنشطة ا0/3/0

المشععاركة فععى األنشععطة الطالبيععة متععاح لجميععع الطععالب دون تفرقععة وهنععاك متخصصععين 

 .الطالب وتوجيههم يقومون باإلشراف علىبرعاية الشباب 

 

 : خدمات الخريجين:0/4

 : أعداد الخريجين:0/4/0

جعارى اآلن وضععع رليععة لعمععل دورات تدريبيععة لخريجععى الكليععة إلكسععابهم بعععض المهععارات 

 ة المطلوبة فى سوق العمل.المتخصص

 

 : العالقة مع لخريجين:0/4/0

علعى تفعيعل دور مكتعب متابععة شعئون  27/0/2990تم الموافقة من مجلعس الكليعة بتعاريخ 

 الخريجين، كما تم الموافقة على تنظيم يوم سنوى وكذلك معرض للتوظيف سنويا.

 

 : رضاء الطالب:0/5

 الب الذى يجرى فى نهاية كل فصل دراسى.يتم قياس رضاء الطالب من خالل تقويم الط
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 : المعايير األكاديمية:0

 : تطبيق المؤسسة للمعايير األكاديمية القياسية القومية أو معاييرها المعتمدة:0/0

 : المعايير األكاديمية المطبقة فى المؤسسة:0/0/0

 * مرحلة البكالوريوس:

المستوى المقبول على جميع  NARSتم تطبيق المعايير القومية األكاديمية المرجعية 

البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس وقد تم وضع معايير أكاديمية لبرنامج الشعبة 

لها وجارى أخذ  NARSالعامة وبرنامج الزراعة والتربية من قبل الكلية لعدم وجود 

 موافقة الهيئة القومية لضمان الجودة على هذه المعايير.

 ليا:* مرحلة الدراسات الع

قامت برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بتبنى واحد من المعايير األكاديمية 

 المرجعية اآلتية:

المعايير القومية األكاديمية المرجعية القياسية التى أصدرتها الهيئة القومية لضمان  -1

وراه، الجودة لكل من البرامج التى تمنح درجة الماجستير وتلك التى تمنح درجة الدكت

وهى بصفة عامة، وهى بذلك يمكن اعتبارها أطر عامة للمهارات المختلفة المفروض 

 أن يكتسبها طالب الدراسات العليا.

لكل  QAAالمعايير األكاديمية المرجعية التى أصدرتها هيئة ضمان الجودة ببريطانيا  -2

بصفة من البرامج التى تمنح درجة الماجستير، وتلك التى تمنح درجة الدكتوراه 

عامة، وهى بذلك تعتبر أطر عامة للمهارات المفروض أن يحصل عليها طالب 

الماجستير وطالب الدكتوراه بعد حصوله على الدرجة، وبناء على ذلك قامت برامج 

عند إجراء مقارنة  QAAالدراسات العليا بالكلية التى استخدمت معايير هيئة الـ 

متها هذه البرامج ووضحتها فى توصيف بدراسة ما إذا كانت المعايير التى استخد

 البرنامج تقع داخل هذا اإلطار أم ال.

تبنت بعض برامج الدراسات العليا بالكلية المعايير األكاديمية المرجعية لبعض برامج  -3

الدراسات العليا فى جامعات أجنبية مرموقة، وتم عقد مقارنة بين المعايير األكاديمية 

كاديمية المرجعية للبرامج المماثلة فى الجامعات األجنبية، لهذه البرامج مع المعايير األ

 ومرفق مع هذا التقرير صورة من المعايير األكاديمية السابق اإلشارة إليها.

 

 : الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية:0/0/0

ات تبنى البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس وبرامج الدراس وقد وضع فى االعتبار عند

 كما تم تحديدالعليا للمعايير األكاديمية المرجعية السابق اإلشارة إليها رسالة ورؤية للكلية، 

هذه الرسالة والرؤية مرة أخرى لضمان أكبر توافق بين رسالة الكلية والمعايير األكاديمية 

 التى تبنتها برامج مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية.
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مج مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بعقد مقارنة بين المعايير وقد قامت جميع برا

األكاديمية التى استخدمتها هذه البرامج والمعايير األكاديمية المرجعية التى تبنتها، وتم 

 توضيح ذلك فى توصيف هذه البرامج.

يئة وقد قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية ألعضاء ه

التدريس بالكلية على المعايير األكاديمية، وكيفية عقد مقارنة بين المعايير األكاديمية التى 

تسير عليها برامج مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية وبين المعايير األكاديمية 

 المرجعية التى تبنتها هذه البرامج.

ق ذكرها من قبل جميع برامج مرحلة وكان لتبنى المعايير األكاديمية المرجعية الساب

البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية دور كبير فى تطوير سياسات ورليات لتنفيذ هذه 

 السياسات بغرض تحسين منظومة البحث العلمى والمشاركة المجتمعية.

كما قامت الكلية بعمل مقترح لالئحة جديدة لمرحلة البكالوريوس جارى حاليا اتخاذ 

 ات للموافقة النهائية عليها من قبل المجلس األعلى للجامعات.اإلجراء

 

 : توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية:0/0

 : المعايير األكاديمية وتصميم البرامج:0/0/0

وقد أخذ فى االعتبار المعايير األكاديمية المرجعية عند تصميم البرامج المختلفة واتضح 

ة للمعايير األكاديمية التى استخدمتها برامج مرحلة البكالوريوس ذلك عند إجراء مقارن

وبرامج مرحلة الدراسات العليا، وبين المعايير األكاديمية المرجعية التى تبنتها هذه 

 البرامج، وقد تم تسجيل هذه المقارنة بمواصفات البرامج المرفقة مع هذا التقرير.

مرحلة البكالوريوس، وهذه الالئحة تعتبر  كما تم وضع تصور لمقترح جديد لالئحة طالب

 فى المراحل النهائية العتمادها.

 : البرامج التعليمية/المقررات الدراسية:3

 : البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية:3/0

 : مالئمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل:3/0/0

ظيفية ومع خريجى الكلية، وتم تصميم تم عمل عدة اجتماعات مع أصحاب الجهات التو

استبيانات لمعرفة مدى مطابقة مواصفات خريجى برامج مرحلة البكالوريوس 

الحتياجات. العمل وقد تبين من هذه اللقاءات وتحليل االستبيانات التى وزعت فى هذه 

ات اللقاءات حاجة خريجى الكلية إلى مزيد من التدريب العملى، وقد تم مراعاة زيادة ساع

التدريب فى مقترح الالئحة الجديدة لمرحلة البكالوريوس التى أعدتها الكلية ووصلت إلى 

 المراحل النهائية لإلعتماد من المجلس األعلى للجامعات.

وقد قامت البرامج المختلفة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بكتابة خطة عمل 

فى تقارير البرامج  2990/2919كاديمى سنوية لتحسين البرامج والمقررات فى العام األ
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والمقررات لتحقيق أكبر قدر من احتياجات سوق العمل وتحسين مواصفات خريج البرامج 

 المختلفة.

كما قامت األقسام العلمية المختلفة بكتابة خطط علمية تهدف إلى تحسين مستوى األداء 

ضافة إلى أن األقسام العلمية المهنى لطلبة الدراسات العليا المسجلين بهذه البرامج، باإل

سنوات قادمة، وبالطبع فإن ذلك سيؤدى  5المختلفة قامت بكتابة خطة إستراتيجية لفترة 

إلى تحسين وتطوير برامج الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وبالتالى الحصول على 

 مواصفات خريجين مطابقة لمتطلبات سوق العمل والجهات التوظيفية المختلفة.

 

 : مرونة البرامج التعليمية استجابة للتغيير:3/0/0

قامت الكلية بقياس احتياجات سوق العمل ومواصفات خريجى الكلية المطلوبة فى سوق 

العمل والجهات التوظيفية، من خالل اللقاءات التى عقدت مع الخريجين وأصحاب 

بناءا على ذلك تم ومسئولى الجهات التوظيفية، واالستبيانات التى وزعت بهذا الصدد، و

عمل خطط عمل سنوية لتحسين البرامج والمقررات وموضحة بتقارير البرامج 

 . 2990/2919والمقررات المرفقة، وجارى تنفيذها فى العام األكاديمى 

كما أن الكلية رغبة منها فى تحسين فرص العمل لخريجى الكلية قامت بعمل الئحة جديدة 

العتمادها من المجلس األعلى للجامعات وتم فيها زيادة  للكلية وهى فى المراحل النهائية

ساعات التدريب واختيار مقررات جديدة إلكساب الطالب مهارات جديدة مطلوبة فى 

سوق العمل مما سيؤدى إلى تحسين مواصفات خريجى برامج مرحلة البكالوريوس 

 وزيادة فرص العمل لهم.

 

 : تصميم البرامج التعليمية:3/0

 يف وتوافق البرامج التعليمية مع رسالة وغايات الكلية:: توص3/0/0

تم عمل توصيف واضح موثق ومعلن للبرامج المختلفة لمرحلة البكالوريوس والدراسات 

العليا وتم توضيح المعايير األكاديمية المستخدمة من قبل هذه البرامج، كما تم توضيح 

امج وتم مقارنتها بالمعايير األكاديمية المعايير األكاديمية المرجعية التى تبنتها هذه البر

المستخدمة، كما تم توضيح المقررات التى تحقق المعايير األكاديمية المستخدمة فى برامج 

 مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وقد تم تعديل رسالة ورؤية وأهداف الكلية مرة بعد عقد لقاءات مع وتوزيع استبيانات على 

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والخريجون أصحاب المصالح وهم 

واإلداريون وأصحاب المصالح ومسئولى الجهات التوظيفية وذلك حتى يكون هناك توافق 

بين تصميم البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية وبين رؤية 

 ورسالة وغايات الكلية.
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برنامج جديد وهو برنامج الهندسة لزراعية ويقبل الطالب ويالحظ أن الكلية قامت بإنشاء 

ابتداء من السنة األولى، وقد جاء إنشاء وتصميم هذا البرنامج بناء على تلبية احتياجات 

 سوق العمل، ويستدل على ذلك دخول الطالب المتفوقين فى الثانوية العامة.

يوس روعى فيها أن يكون كما قامت الكلية بوضع تصور لالئحة جديدة لمرحلة البكالور

تصميم البرامج المختلفة مطابقا لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات الهيئة القومية لضمان 

الجودة، وقد استعانت اإلدارة العليا للكلية ووحدة ضمان الجودة بنتائج تحليل الوضع 

فى وضع تصميم البرامج الجديدة المتضمنة فى الالئحة  SWOT Analysisالراهن 

 ة للكلية والتى فى المراحل النهائية العتمادها.الجديد

ويالحظ أنه فى نهاية كل فصل دراسى يتم تحليل ودراسة تقارير البرامج والمقررات 

واستبيانات تقيي الطالب للمقررات ويقوم كل عضو هيئة تدريس بكتابة خطة تحسين 

ة خطة تحسين للمقرر الذى يقوم بتدريسه، وكذلك يقوم منسق كل برنامج أيضا بكتاب

 لبرنامجه.

 

 : مستوى تقدم البرامج الدراسية:3/0/0

 التحقوايتضح مستوى تقدم البرامج الدراسية من نسب النجاح والرسوب للطالب الذين 

سالسنة األولى( وعلى مدى األعوام التالية  2995/2996بالكلية ابتداء من العام األكاديمى 

سالسنة الثالثة( وحتى عام التخرج  2997/2998سالسنة الثانية( و  2996/2997

(، وكذلك نسب النجاح والرسوب 0-5 رقم ولاجدالسالسنة الرابعة( س 2998/2990

للطالب الذين إلتحقوا برنامج الهندسة الزراعية ابتداء من قبول أول دفعة بهذا البرنامج 

 سالسنة الثانية( 2997/2998سالسنة األولى(،  2996/2997 األكاديميالعام  في

  .(، ويالحظ بصفة عامة انخفاض نسبى19سالسنة الثالثة(، سجدول رقم  2998/2990و
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وعلـــى مـــدى األعـــوام التاليـــة  0225/0226(: بيـــان بنســـب النجـــاح والرســـوب للطـــالب الـــذين التحقـــوا بالكليـــة ابتـــداء مـــن العـــام األكـــاديمى 5جـــدول )

 رامج المختلفة.من الب 0228/0229وحتى عام التخرج  0227/0228/ى 0226/022

 الفرقة/الشعبة
 عدد الطالب

0225/0226 0226/0227 0227/0228 0228/0229 

 راسب )%( ناجح )%( راسب )%( ناجح )%( راسب )%( ناجح )%( راسب )%( ناجح )%( 

 0226/0227تم إنشاء هذا البرنامج وقبول أول دفعة فى عام  هندسة زراعية

 08.75 80.05 02.22 82.22 33.33 66.67 38.46 60.54 الزراعة والتربية

 - - - - 08.52 80.52 05.22 85.22 الشعبة العامة )أولى وثانية(

 06.67 73.33 06.67 83.33 - - - - اإلنتاج النباتى )شعبة عامة(

 00.52 87.52 - 022.22 - - - - أراضى

 - 022.22 - 022.22 - - - - إقتصاد زراعى

 - 022.22 - 022.22 - - - - علوم أغذية

 08.08 80.80 - 022.22 - - - - إنتاج حيوانى

 - 022.22 - 022.22 - - - - وراثة

 - 022.22 - 022.22 - - - - بساتين

 02.22 82.22 - 022.22 - - - - محاصيل

 05.22 75.22 - 022.22 - - - - كيمياء

 05.22 75.22 - 022.22 - - - - أمراض نبات

 - 022.22 - 022.22 - - - - وقاية نبات
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 0225/0226(: بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى الفرقة األولى للعام 6جدول )

 البرنامج
عدد الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 راسب منقول بمادتين منقول بمادة مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 % ددع % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 04.2 09 0.5 0 7.6 6 00.5 07 06.6 00 06.5 03 0.3 0 79 الشعبة العامة

 38.5 02 05.4 4 09.0 5 00.5 3 00.5 3 3.8 0 - - 06 الزراعة والتربية

 07.6 09 5.7 6 02.5 00 09.2 02 00.9 04 03.3 04 0.2 0 025 اإلجمالى

 

 

 0226/0227قديرات مختلفة فى الفرقة ال انية للعام (: بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على ت7جدول )

 البرنامج
عدد الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 راسب منقول بمادتين منقول بمادة مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 08.5 02 7.4 8 9.3 02 04.0 06 08.7 30 00.2 03 - - 028 الشعبة العامة

 33.3 7 04.3 3 03.8 5 09.2 4 9.5 0 - - - - 00 الزراعة والتربية

 02.9 07 8.5 00 00.6 05 03.3 32 05.6 33 02.0 03 - - 009 اإلجمالى
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 0227/0228(: بيان بعدد ونسبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى الفرقة ال ال ة للعام 8جدول )

 البرنامج
عدد الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 راسب منقول بمادتين منقول بمادة مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 02.2 4 02.2 0 02.2 4 05.2 5 05.2 5 - - - - 02 الزراعة والتربية

 06.7 5 6.7 0 06.7 5 03.3 7 32.2 9 6.7 0 - - 32 ) شعبةعامة( الزراعىاإلنتاج 

 - - - - - - 05.2 0 00.5 0 05.2 0 37.5 3 8 راضىأ

 06.7 0 - - - - - - - - 52.2 3 33.3 0 6 اقتصاد زراعى

 - - - - - - - - - - 55.6 5 44.4 4 9 علوم أغذية

 - - 00.0 0 - - - - 00.0 0 66.7 6 - - 9 إنتاج حيوانى

 - - - - - - - - 42.2 0 42.2 0 02.2 0 5 وراثة

 - - - - - - - - 00.5 0 52.2 4 37.5 3 8 بساتين

 - - 02.2 0 - - - - - - 42.2 0 42.2 0 5 محاصيل

 - - 00.5 0 - - 37.5 3 - - 37.5 3 00.5 0 8 كيمياء

 - - - - - - - - 66.7 0 - - 33.3 0 3 أمراض نبات

 - - - - - - - - - - 75.2 6 05.2 0 8 وقاية نبات
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 0228/0229سبة الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفة فى البكالوريوس )تقدير عام متوسط األربع سنوات( للعام (: بيان بعدد ون9جدول )

 البرنامج
عدد الطالب 

 اإلجمالى

 التقديرات

 راسب منقول بمادتين منقول بمادة مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 00.5 0 - - - - 52.2 8 30.0 5 6.3 0 - - 06 ربيةالزراعة والت

 06.7 8 - - - - 52.2 05 02.2 6 3.3 0 - - 32 اإلنتاج الزراعى ) شعبةعامة(

 00.5 0 - - - - 00.5 0 37.5 3 37.5 3 - - 8 أراضى

 - - - - - - - - 42.2 0 62.2 3 - - 5 اقتصاد زراعى

 - - - - - - - - - - 022 9 - - 9 علوم أغذية

 9.0 0 - - - - 9.0 0 07.3 3 54.5 6 - - 00 إنتاج حيوانى

 - - - - - - 42.2 0 42.2 0 02.2 0 - - 5 وراثة

 - - - - - - - - 37.5 3 52.2 4 00.5 0 8 بساتين

 02.2 0 - - - - - - 42.2 0 - - 42.2 0 5 محاصيل

 05.2 0 - - - - 05.2 0 - - 37.5 3 00.5 0 8 كيمياء

 05.2 0 - - - - 05.2 0 05.2 0 - - 05.2 0 4 ض نباتأمرا

 - - - - - - - - 52.2 4 37.5 3 00.5 0 8 وقاية نبات
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نسب النجاح فى السنة األولى والسنة الثانية مقارنة بباقى السنوات سالثالثة والرابعة( حيث 

ظام اإلرشاد ترتفع نسبة النجاح فى هذه السنوات بشكل واضح، ومن المتوقع بعد تفعيل ن

األكاديمى من خالل وحدة اإلرشاد األكاديمى بالكلية فى العام الجامعى الجديد أن ترتفع 

 نسب النجاح فى السنوات األولى خاصة بالنسبة لطالب الفرقة األولى.

(: نسب النجاح والرسوب للطالب الذين التحقوا ببرنامج الهندسة الزراعية ابتداء من العام 02جدول )

)السنة  0227/0228)السنة األولى(ى وعلى مدى األعوام  0226/0227مى األكادي

 )السنة ال ال ة(. 0228/0229ال انية( و 

 نسبة الرسوب )%( نسبة النجاح )%( العام األكاديمى

 22.68 70.38 سالسنة األولى( 2996/2997

 4.35 05.65 سالسنة الثانية( 2997/2998

 صفر 199 سالسنة الثالثة( 2998/2990

 

 : مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية:3/3

 : إجراءات المراجعة:3/3/0

يتم فى نهاية كل فصل دراسى دراسة تقارير المقررات وتحليلها، كما يتم تحليل 

االستبيانات الخاصة بتقييم الطالب للمقررات وإرسالها إلى األقسام العلمية المختلفة، كما 

رامج المختلفة، وقام كل عضو هيئة تدريس بكتابة خطة تحسين يتم مراجعة تقارير الب

 لمقرراته كما قام منسق كل برنامج بكتابة خطة تحسين للبرنامج.

ويالحظ أنه تم تحديد مراجع خارجى للبرامج التعليمية المختلفة، ولكن لم يتم تفعيل دوره 

 فى معظم األقسام العلمية.

مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة بالكلية وقد قامت وحدة ضمان الجودة من خالل 

QAAP-2  جلس الكلية بتاريخ مبتطوير نظام متميز للمراجعة الداخلية وتم اعتماده من

ومن خالل هذا النظام سيتم تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بعد االنتهاء من  22/0/2990

( 2998/2990عن العام  كتابة هذا التقرير السنوى للكلية ستقرير الدراسة الذاتية للكلية

ومن المفروض طبقا لالئحة ونظام عمل لجنة المراجعة الداخلية مراجعة كل معايير 

القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وسيكون للتقرير النهائى الذى ستقوم اللجنة بإعداده 

منه  أهمية كبرى حيث سيناقش فى مجالس األقسام المختلفة ومجلس الكلية وسيتم االستفادة

 فى مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية.

 

 : االستفادة من المراجعة فى التحديث والتطوير:3/3/0

يععتم فععى نهايععة كععل فصععل دراسععى دراسععة تقععارير المقععررات وتحليلهععا، كمععا يععتم تحليععل االسععتبيانات 

ا يعتم مراجععة الخاصة بتقييم الطالب للمقررات وإرسالها إلى األقسام العلمية المختلفعة، كمع

تقارير البرامج المختلفة، وقام كل عضو هيئعة تعدريس بكتابعة خطعة تحسعين لمقرراتعه كمعا 

 قام منسق كل برنامج بكتابة خطة تحسين للبرنامج.
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 : التعليم والتعلم والتسهيالت المادية:4

 : استراتيجية التعليم والتعلم:4/0

 : توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم:4/0/0

الكلية من خالل رسالتها إستراتيجية التعلم الذاتى، وتقوم الكلية بتوفير اإلمكانيات  تتبنى

الضرورية لنجاح هذه اإلستراتيجية وحيث تقوم الكلية بتوفير أجهزة الكمبيوتر وبدأت فى 

بجامعة بنها، ويظهر  ICTPتحويل المكتبة التقليدية إلى مكتبة رقمية بالتعاون مع مشروع 

لية بوضوح تبنيها إلستراتيجية التعلم الذاتى وقد نشرت رسالة الكلية فى فى رسالة الك

إلرجاء الكلية وعلى موقع الكلية ووحدة ضمان الجودة اإلليكترونى، كما قامت الكلية فى 

خطتها اإلستراتيجية بوضع تصور لتطوير التعليم والتعلم بالكلية على مدى الخمسة 

يذية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية بما فيها من إستراتيجية سنوات التالية كما تم وضع خطة تنف

 التعليم والتعلم.

 

 : أنما  التعلم:4/0/0

تستخدم البرامج المختلفة إستراتيجيات مختلفة للتعلم مثل المناقشات الجماعية ودراسة 

فى الحالة، والزيارات الميدانية، وكتابة التقارير الفصلية، ويتم توثيق تلك اإلستراتيجيات 

توصيف البرامج والمقررات والتى يتم تجديدها وأخذ موافقة مجالس األقسام عليها كل 

 عام أكاديمى.

 

 : المراجعة الدورية الستراتيجية التعليم والتعلم:4/0/3

يتم توثيق إستراتيجيات التعليم والتعلم التى تتبعها البرامج التعليمية المختلفة فى توصيف 

ت التى يتم عملها وإعتمادها من مجالس األقسام العلمية المختلفة وتقرير البرامج والمقررا

سنويا، وبناء على دراسة تقارير البرامج والمقررات يتم وضع خطة عمل سنوية لتحسين 

 البرامج بما فيها إستراتيجية التعليم المتبعة فيها.

بالتأكد من مدى  وبناء على نظام المراجعة الداخلية بالكلية تقوم لجنة المراجعة الداخلية

نجاح إستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة فى البرامج التعليمية المستخدمة فى تحقيق 

نتائجها التعليمية المستهدفة، كما تقوم لجنة المراجعة الداخلية أيضا بوضع مقترحات 

 لتحسن إستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة فى البرامج التعليمية المختلفة.

 

 : الممارسات الفعلية للتعلم والتعليم:4/0

 : مصادر التعليم الذاتى:4/0/0

توضح رسالة الكلية تبنى الكلية لسياسة التعلم الذاتى، ويتم تطبيق عدد من طرق التعلم 

نوع البرنامج والمقرر مثل عمل ورقة فصلية، وتجهيز جزء من  حسب الذاتى تختلف
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شفويا، وعمل دراسة حرة عن موضوع أو  المحاضرة بإشراف أستاذ المادة وتقديمه

 مشكلة معينة وكتابة تقرير عن هذه الدراسة.

وتقوم الكلية بحل أى عقبات تواجه تطبيق طرق التعلم الذاتى مثل توفير عدد مناسب 

أجهزة الكمبيوتر الحديثة باألقسام العلمية المختلفة، وإنشاء نادى لتكنولوجيا المعلومات 

جديدة مزدة بشبكة اآلنترنت، والبدأ فى تحويل مكتبة الكلية إلى يحوى أجهزة كومبيوتر 

 نظام المكتبة الرقمية.

 

 : سياسة الكلية فى التعامل مع مشاكل التعليم:4/0/0

تقع نسبة كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب فى الحدود المناسبة 

بخصوص الدروس الخصوصية أو الكتاب  إلتمام العملية التعليمية وال يوجد أية مشاكل

الجامعى وإنتدابات أعضاء هيئة التدريس خارج الكلية تتم فى أضيق الحدود للتدريس 

والقيام ببعض أعمال الكونتروالت وال تؤثر على اإلطالق على كفاءة العملية التعليمية 

 داخل الكلية.

 

 : برامج التدريب الميدانى للطالب:4/3

 ريب الميدانى:: برامج التد4/3/0

ساعة على  144طبقا لالئحة الكلية فإن طالب الفرقة الثالثة يتلقون تدريبا صيفيا بعدد 

فترة تمتد لمدة شهر بعد نهاية الفصل الدراسى الثانى، وخالل هذه الفترة يتلقى الطالب 

تدريب ميدانى متخصب يختلف بإختالف البرنامج، ويتم توزيع طالب لبرنامجى الشعبة 

ة وبرنامج الزراعة والتربية على باقى البرامج ونتيجة لذلك فإن التدريب بالنسبة العام

 لطالب برنامج الشعبة العامة يعتبر تدريب عام.

ويدعم التدريب الصيفى المهارات العملية والمهنية للبرامج المختلفة، وقد قامت الكلية 

الجديدة وجارى عرض  بتطوير تدريب الطالب العملى والمهنى من خالل الئحة الكلية

 هذه الالئحة على الجهات المختصة لإلعتماد.

 

 : تقويم فاعلية التدريب الميدانى:4/3/3

يشرف على الطالب أثناء التدريب الميدانى أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية 

هم المختلفة حيث يقومون بتقييمم أثناء التدريب كما يقوم الطالب بكتابة تقرير يتضمن تعليق

عن المواضيع التى تم التدريب عليها وأهم ما استفادوه أثناء التدريب الميدانى، ويشترط 

 " فى التدريب الستكمال دراسته.Passللطالب حصوله على تقدير "ناجح 
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 : تقويم الطالب:4/4

 : أساليب تقويم الطالب:4/4/0

ورية وأعمال السنة وتشكل طبقا لالئحة يتم استخدام أساليب مختلفة للتقيم اإلمتحانات الد

%، واالمتحان الشفوى 15% من جلة درجات التقييم، واالمتحان العملى ويشكل أيضا 15

% من جملة درجات التقييم، وتقيس 69%، بينما يشكل االمتحان النهائى 19ويشكل 

االمتحانات الدورية وأعمال السنة أساسا المهارات المتعلقة بالمعرفة والفهم والمهارات 

ذهنية والمهارات العامة والقابلة للنقل، بينما تقيس اإلمتحانات الشفوية مهارات المعرفة ال

والفهم والمهارات الذهنية، وتقيس االمتحانات العملية النهائية النهائية مهارات المعرفة 

والفهم والمهارات الذهنية وقد قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بتوزيع نموذج موحد يتم 

متحانات عليه كما تم توزيع نشرات إرشادية عن األمور التى يجب مراعاتها عند طبع اال

وضع أسئلة االمتحانات مثل ضرورة التنوع فى األسئلة مثل: صمم، إقترح، ناقش، تخير، 

أكمل، طابق .... إلخ، وبحيث يشكل كل أجزاء المقرر التى تم تدريسها بحيث يتم قياس 

ة المستهدفة للمقرر بدقة، كما تم توزيع نشرات إرشادية مدى تحقق كل النتائج التعليمي

تتعلق بضرورة أن تكتب الدرجات المخصصة لكل سؤال بورقة االمتحان، وتعليمات 

تتعلق بما يجب مراعاته عن التصحيح لضمان دقة التصحيح، وكذلك ضرورة كتابة 

 . الدرجات وتفقيطها داخل وخارج ورقة اإلجابة أمام كل سؤال تم تصحيحه

وعموما فإن توزيع الدرجات على طرق التقويم المختلفة يحتاج إلى إعادة توزيع بحيث يتم 

زيادة الدرجات على االمتحانات الدورية واالمتحانات العملية حيث أن الجزء األكبر من 

%( يوجه إلى االمتحان النهائى النظرى، وعموما يتبع كثير من األساتذة 69الدرجات س

بجانب باقى نظم التقويم األخرى وهو ما  Formative Assessmentى التقويم التكوين

 يتماشى بمتطلبات الجودة المتعلقة بطرق تقويم الطالب.

 

 : نظام الممتحنين:4/4/0

فى كل فصل دراسى يتم تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لوضع أسئلة 

تستخدم الكلية نظام الممتحنين  المقررات المختلفة كما يتم تشكيل لجان للتصحيح، وال

الخارجين بإستثناء عدد قليل م المقررات التى يتم بإنتداب أعضاء من هيئة التدريس من 

 كليات مناظرة.

 

 رضاء الطالب: :4/4/3

فى نهاية كل فصل دراسى تقوم وحدة ضمان الجودة بتوزيع إستبيانات خاصة بتقويم 

متحان النظرى النهائى، ويتضمن االستبيان المقررات على الطالب وذلك عقب إنتهاء اال

استطالع رراء الطالب فى محتويات المقرر، وطبيعة العالقة بين األستاذ والطالب، 

وطرق التعليم والتعلم التى استخدمها أستاذ المادة، وأهم األمور المتعلقة برضاء الطالب 
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انات إحصائيا، ويتم عن المعامل والمكتبة وقاعات التدريس، ويتم تحليل هذه اإلستبي

إرسال نتائج هذا التحليل اإلحصائى إلى أستاذ المادة حيث يضع فى إعتباره رراء الطالب 

عند كتابة تقرير المقرر كما يرسل إلى منسق البرنامج، ويتم أخذ رراء الطالب فى 

االعتبار عند وضع خطة العمل السوية لتحسين المقرر، والبرنامج والتى يتم توثيقها فى 

 قرير المقرر والبرنامج.ت

 

 : التسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم:4/5

 : المكتبة:4/5/0

مكتبة الكلية فى مبنى مستقل ويتكون من دورين يشمل الدور األول قاعة مساحتها تقع 

متر 49حوالى 
2
ومخصصة للكتب والمجالت والمراجع العربية، ويشمل الدور الثانى  

متر 49حوالى  تهاقاعتين متصلتين إحداهما مسح
2

ومخصصة للكتب والمراجع  

متر 39حوالى والدوريات األجنبية، وفى القاعة الثانية التى تبلغ مساحتها 
2
يوجد بها  

رسائل الماجستير والدكتوراه التى منحتها برامج الدراسات العليا المختلفة بالكلية، وتضم 

لكل طالب تقع فى الحدود ، والمساحة المخصصة كرسى 45منضدة وعدد  8المكتبة عدد  

المناسبة المتعارف عليها، والتهوية واإلضاءة جيدة، ويتم تزويد المكتبة سنويا بعدد من 

الكتب والمراجع الحديثة يتم شراؤها من الميزانية التى تخب للكلية من قبل الجامعة 

 لشراء كتب من المعرض الدولى السنوى للكتاب الذى يعقد سنويا بالقاهرة، ويراعى

مشاركة جميع البرامج فى شراء الكتب والمراجع حتى يكون هناك تنوع جيد يخدم طالب 

 البرامج المختلفة سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

 

 مكتبة الكلية: -0

يوجد بالكلية مكتبة تحتعوي علعي امهعات المراجعع االجنبيعة والعربيعة فعي مختلعف مجعاالت 

عمعل ادارة الكليعة سعنويا علعي تذويعدها بعالمراجع الحديثعة وللطالعب االنتاج الزراععي كمعا ت

 الحق في استعارة بعض الكتب بعد استخراج كارنية خاص باالستعارة
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 مقتنيات المكتبة:

 تحتوى مكتبة الكلية على اآلتى: 

 البيــــــــــــان عدد م

 كتاب ومرجع عربى 17620 1

 كتاب ومرجع أجنبى 6407 2

 رسالة ماجستير باللغة العربيةنسخة  138 3

 نسخة رسالة ماجستير باللغة األجنبية 019 4

 نسخة رسالة دكتوراه باللغة العربية 75 5

 نسخة رسالة دكتوراه باللغة األجنبية 618 6

 دورية أجنبية 2371 7

 دورية عربية 179 8

 دورية مشترك فيها 59 0

 كتاب مؤتمر  69 19

 األرصاد الجوية نسخة من نشرات 129 11

 نسخة من نشرات اإلدارة العامة للثقافة الزراعية 149 12

 قاموس انجليزى عربى 4 13

 قاموس عربى انجليزى 19 14

 قاموس المصطلحات الزراعية 19 15

 كتاب ومرجع فى األدب والفكر  399 16

 كتاب فى الثقافة العامة والفكر العربى 199 17

 لحاسب اآللىكتاب ومرجع فى ا 49 18

عدد مجلد حوليات العلوم الزراعية لكل من كلية  160 10

 عين شمس –زراعة الزقازيق  –زراعة المنيا 

 اليمن -كتاب مهداه من جامعة عدن  49 29

 األردن –كتاب مهداه من جامعة عمان  39 21

 السعودية -كتاب مهداه من جامعة الملك عبدالعزيز  29 22

 

 :التزويد واإلضافة

تقوم إدارة المكتبة كل عام بعمليعة شعراء الكتعب والمراجعع والقعواميس التعى تعدخل 

 19999فى نطاق التخصب وذلك فى حدود الميزانية المتاحة كل عام والتى تبلغ حعوالى 

جنيهععا سعشععرة رالف حنيهععا( مععن معععرض القععاهرة الععدولى للكتععاب للحصععول علععى أحععدث 

 ية.اإلصدارات فى المجاالت التى تخب الكل

 دكتوراه( وإضافتها إلى عهدة المكتبة. –كما يت استالم الرسائل العلمية سماجستير  -
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بترتيععب الكتععب ووضعععها  –بفهرسععة الكتععب  –يقععوم العععاملين بالمكتبععة بتععرقيم الكتععب  -

 بأماكنها المخصصة لها.

 خدمة التصوير:

 ضوعات.تقوم المكتبة بخدمة المترددين على المكتبة لتصوير ما يحتاجونه من مو 

 نظام االستعارة:

 ينقسم إلى قسمين:  

 استعارة خارجية. -2   استعارة داخلية. -1

 االستعارة الداخلية: -0

يسمح لجميع الباحثين معن طعالب البكعالوريوس والدراسعات العليعا والسعادة أعضعاء  

هيئة التدريس من داخعل وخعارج الكليعة بعاألطالع داخعل المكتبعة واالنتفعاع بجميعع خعدمات 

 لمكتبة على أن يقم كل منهم ما يثبت شخصيته ويتم إثبات اسمه بدفتر المترددين.ا

 االستعارة الخارجية: -0

يحق للسعادة أعضعاء هيئعة التعدريس بالكليعة اسعتعارة أربععة كتعب فقعط لمعدة ال تتجعاوز  -

 شهر ويمكن تجديدها لمدد أخرى.

ة االسععتعارة ويحععق ولطععالب الكليععة وذلععك بعععد تقععديم إقععرار الضععامن واسععتخراج بطاقعع -

 للطالب استعارة كتابين فقط لمدة ال تتجاوز أسبوعين ويمكن تجديدها لمدد أخرى.

وفععى حالععة عععدم رد الكتععاب فععى موعععده ألى سععبب مععن األسععباب يععتم تطبيععق الغرامععة  -

 قرشا عن كل يوم تأخير. 59من الئحة المكتبات. وهى سداد  18المقررة بالمادة 

ومشروع المكتبة الرقمية بجامعة  ICTPالتعاون مع مشروع وقد قامت إدارة المكتبة ب

بنها فى الخطوات األولى لتحويل مكتبة الكلية إلى مكتبة رقمية، وتم بالفعل اختيار منسق 

لكلية لإلشراف على ذلك وتم حصر وكتابة جميع المراجع امن أعضاء هيئة التدريس ب

 اآللى. العربية واألجنبية والدوريات والرسائل على الحاسب

وقد تم عمل حساب لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتم إعطاؤهم كلمة مرور بحيث 

يمكنهم الدخول إلى جميع قواعد البيانات العالمية التى تعنى بالكتب والدوريات العلمية 

واألبحاث فى جميع المجاالت الزراعية، ويمكنهم ذلك من اإلطالع على األبحاث الكاملة 

كترونية بدون دفع أية رسوم، وذلك من خالل مشروع المكتبة الرقمية والكتب اإلل

بالجامعة، وتسعى الكلية إلى إمكانية إستفادة طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا 

 من هذه اإلمتيازات. ويحمل مدير الكلية مؤهل متخصب فى لمكتبات.

 

 : قاعات الدراسة والمعامل:4/5/0

قاعات التدريس والمعامل الموجودة باألقسام العلمية المختلفة يوضح الجدول التالى 

 بالكلية.
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 Dataيوجد بكل قسم علمى قاعة للتدريس مزودة بوسائل عرض بيانات إلكترونية 

Show  باإلضافة إلى القاعات األخرى الموضحة بالجدول، وقاعات التدريس مساحتها

 ت مزودة بمراوح وإضاءة جيدة.كافية وتتناسب مع أعداد الطالب بالكلية، والقاعا

ويوجد معمل للحاسب اآللى مزود يأجهزة حديثة لتدريس مادة الحاسب اآللى وتسعى 

الكلية إلى تزويد الممل بعدد أكبر من أجهزة الكمبيوتر الحديثة ويشرف على لمعمل 

 مهندس متخصب فى الحاسب اآللى.

عليه أستاذ من أعضاء هيئة كما يوجد بالكلية معمل لزراعة األنسجة والخلية يشرف 

التدريس متخصب فى علم زراعة األنسجة والمعمل مجهز بأجهزة حديثة وإمكانيات 

 تؤهله ألن يكون معمل تدريسى وبحثى مناسب يخدم العملية التعليمية.

والمعامل الموجودة باألقسام العلمية المختلفة بالكلية تختلف فى تجهيزاتها حسب البرنامج 

خدام المعمل، وإعدادها ومساحتها كافية للتدريس والتدريب على والغرض من است

المهارات العملية والمهنية للمقررات المختلفة بكفاءة، ولكن هناك بعض المعامل التى 

تحتاج إلى مزيد من األجهزة الحديثة والكيماويات، الستيفاء التدريس والتدريب العملى 

 بصورة أكثر كفاءة.
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 يس/الهيئة المعاونة:: أعضاء هيئة التدر5

 : أعضاء هيئة التدريس:5/0

 أعضاء هيئة التدريس: وكفاءة : كفاية5/0/0

( عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بفئاتهم 11يوضح الجدول التالى سجدول 

كل من أعضاء هيئة التدريس بمفردهم يوضح نسبة والمختلفة فى األقسام العلمية المختلفة 

كل من عدد الطالب  كل قسم علمى إلىمعا ب لتدريس والهيئة المعاونةأعضاء هيئة او

باإلضافة إلى األقسام األخرى والسنة األولى  ذين يدرسون لهم بنفس القسم العلمىال

 Teaching   والثانية وبرنامجى الشعبة العامة والزراعة والتربية ولهندسة الزراعية 

Loadهيئة التدريس ألعداد الطالب، كما  . ويتضح من الجدول مناسبة عدد أعضاء

تتناسب التخصصات المختلفة ألعضاء هيئة التدريس مع المقررات التى يتم تدريسها 

( الدول التى حصل منها أعضاء هيئة 12س الجدول رقم يتضح منكما  بالبرامج المختلفة.

الجدول التدريس على درجات الماجستير/ الدكتوراه بما فيها دولة مصر، ويتضح من هذا 

تباين المدارس العلمية التى تخرج منها أعضاء هيئة التدريس، وهذا يعتبر أمر حيوى فى 

تدعيم العملية التعليمية وتميزها بالكلية، ويساعد مناسبة عدد أعضاء هيئة التدريس 

وتنوع مدارسهم العلمية فى تحقيق  (13رقم سدقيقة كما يتضح من جدول ال وتخصصاتهم

ة المستهدفة للمقررات التى يقومون بتدريسها وبالتالى تتحقق النتائج النتائج التعليمي

 التعليمية المستهدفة للبرامج التعليمية المختلفة.

وتهدف الكلية من خالل تبنيها لسياسة معتمدة خاصة بتطوير المشاركة المجتمعية إلى 

الخاص االستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى تشغيل الوحدات ذات الطابع 

 الموجودة بالكلية.

 

 : أعضاء الهيئة المعاونة:5/0/0

مناسبة أعداد المعيدين والمدرسين المساعدين بكل قسم علمى إلى  (11س يتضح من جدول

عدد الطالب الذين يتعاملون معهم أثناء الدروس العملية داخل نفس القسم العلمى وبعض 

ن تحقيق النتائج التعليمية وهذا يضم Teaching Loadاألقسام العلمية األخرى 

المستهدفة المتعلقة بالمهارات العملية والمهنية للمقررات والبرامج التعليمية المختلفة 

 لمرحلة البكالوريوس.

 

 

 : تعيين أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة:5/0

 : قواعد وإجراءات التعيين:5/0/0

ها بناء على االحتياجات الفعلية لألقسام تلتزم الكلية بخطة خمسية لتعيين المعيدين تم وضع

 العلمية المختلفة، وهناك سياسة محددة ومعتمدة من الجامعة والكلية.
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فى عدد الطالب  والهيئة المعاونة الى من أعضاء هيئة التدريس بمفردهم ى وأعضاء هيئة التدريس لعدد السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ونسبة ك(: 00جدول )

العام األكاديمى  ( فى  Teaching Loadالذين يقومون بالتدريس لهم ) حمل التدريس  الكلى عدد الطالب الفرقة ال ال ة والرابعة بالتخصصات المختلفة و

0228/0229. 

 القســــم

 الموجودين مجموع مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 فى أجازات

النسبة 

 المئوية

مدرس 

 مساعد

ة نسبة أعضاء هيئ معيد

التدريس إلى جميع الطالب 

الذين يقومون بالتدريس 

لهم )*حمل التدريس 

Teaching Load) 

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة 

إلى جميع الطالب الذين 

يقومون بالتدريس لهم 

)*حمل التدريس 

Teaching Load) 

 متفرغ عامل متفرغ عامل

 08:  0 33:  0 0 3 - - 09 - - 0 7 02 المحاصيل

 04 3 - 0 5 05 البساتين
)أستاذ +  0

 مدرس(
8.3% 3 0 0  :32 0  :05 

 07 0 0 3 4 6 علوم األغذية
)أستاذ مساعد  0

 + مدرس(
00.7% 3 0 0  :09 0  :05 

 36:  0 63:  0 4 4 %02 أستاذ 0 02 - - - 3 7 االنتاج الحيوانى

 08 4 0 4 3 6 وقاية النبات
)أستاذ +  0

 (مدرس
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 لدكتوراه من الخارجأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة ا ةبيان بالساد(: 00جدول )
 

 سنة التخرج الجامعة والدوله اإلســــــــــــــــــــــــم م

 0960 ماجستير من باكستان د/ صالح الدين عبدالرزاق شفشق2أ 0

 0972 دكتوراه من جامعة مارتن لوثر بألمانيا

 0960 بأمريكا Texas A & Mماجستير جامعة  د/ محمد كمال محمد صادق2أ 0

 0965 بأمريكا Texas A & Mراه جامعة دكتو

 0963 ماجستير باكستان د/ أبوبكر زكى عبدالعزيز2أ 3

ـــــا للدراســـــات  ـــــة جورجي ـــــن جامع ـــــدات م كاندي

 اإلستوائية باإلتحاد السوفيتى

0976 

 0963 ماجستير جامعة جيسن بألمانيا الغربية د/ فهمى محمد حبيب يوسف2أ 4

 0967 الغربيةدكتوراه جامعة جيسن بألمانيا 

 0964 ماجستير ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا د/ محمود محمود يوسف بدر2أ 5

 0968 دكتوراه ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا

 0964 جامعة فلوريدا بأمريكا د/ عصام عزوز حسب هللا2أ 6

 0965 موسكو باإلتحاد السوفيتى د/ محمد خيرى محمد إبراهيم2أ 7

 0965 ماجستير ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا سين الشيخد/ ناديه ح2أ 8

 0970 دكتوراه والية أوكالهوما ـ أمريكا

 0966 جامعة بون بألمانيا الغربية د/ فارس أمين محمد اللقوه2أ 9

 0967 جامعة جيسن بألمانيا د/ السيد حلمى عبدالكريم2أ 02

00 

 

 0968 ره ببريطانياماجستير جامعة أدنب د/ على أحمد عبدالسالم2أ

 0970 دكتوراه جامعة أدنبره ببريطانيا

 0972 جامعة بون بألمانيا الغربية د/ محمد السعيد أحمد زكى2أ 00

 0970 كانديدات من جامعة العلوم المجرية د/ السيد حفنى محمد حفنى2أ  .03

 0973 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى د/ محمد صفوت عبدالمجيد جادو2أ  .04

 0974 موسكو باإلتحاد السوفيتى / ساميه محمد عبدالخالقد2أ  .05

 0975 جامعة فريدريش شيلر بألمانيا د/ أحمد عبدالوهاب عبدالجواد2أ  .06

 0976 كوبنهاجن بالدينمارك د/ السيد محمد حسن شكر2أ  .07

 0977 جامعة نيوكاسل بأمريكا د/ زكريا عبدالرحمن الحداد2أ  .08

 0977 رومانيا د/ أليس فهيم سليمان2أ  .09

 0977 أكاديمية العلوم الزراعية البلغارية د/ محمد السيد راجح2أ  .02

 0978 بولندا د/ محمد عبدالوهاب خميس2أ  .00

 0978 ألمانيا د/ حسن سيد أحمد شريف2أ  .00

 0978 جامعة موسكو باإلتحاد السوفيتى د/ عبدالوهاب محمد حسن2أ  .03

 0978 جامعة بودابست بالمجر د/ محمد يوسف األنصارى2أ  .04

 0979 جامعة صوفيا ببلغاريا د/ محمد محمد شرف درويش2أ  .05

 0979 أمريكا -جامعة ميتشيجان  د/ إبراهيم إبراهيم سليمان الشواف2أ  .06

 0979 المجر د/ صالح مخيمر عبدالهادى2أ  .07

 0982 جامعة بودابست بالمجر د/ محمد ربيع عوض جبل2أ  .08

 0980 أمريكا  د/ سيف الدين عطاهللا سيف2أ  .09

 0980 جامعة أسكوبيا بيوغوسالفيا د/ توفيق عبدالحميد عابد2أ  .32

 0980 جامعة بودابست بالمجر د/ أحمد أبوالسعود رضوان2أ  .30

 0980 ألمانيا د/ حسن رمضان أحمد الديبه2أ  .30

 0980 رومانيا د/ مصطفى محمد سليمان الغرابلى2أ  .33

 0980 أمريكا د/ محمد قاسم محمد خليفه2أ  .34

 0980 جامعة بون بألمانيا فوزى روفائيل د/ رؤوف نجيب2أ  .35

 0984 المعهد القومى الزراعى بباريس ـ فرنسا د/ على محمد شمس الدين2أ  .36

 0987 جامعة نبراسكا بأمريكا د/ أحمد رضا عبدالمحسن عجور2أ  .37
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 سنة التخرج الجامعة والدوله اإلســــــــــــــــــــــــم م

 0988 تشيكوسلوفاكيا د/ سعيد على الدسوقى العبد2أ  .38

 0988 كانديدات ـ األكاديمية األوكرانية كيف د/ محمد السيد رياض جمعه2أ  .39

 0988 أمريكا د/ محمد شوقى حامد حفنى2أ  .42

 0989 جامعة وسكانس بأمريكا د/ محمد هانئ أحمد تاج الدين2أ  .40

 0989 اإلتحاد السوفيتى د/ محمد سراج الدين عبدالصبور2أ  .40

 0989 جامعة أوديسا باإلتحاد السوفيتى ه حسن راضىد/ جاد حماد2أ  .43

 0992 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى د/ محمود رياض محمود المهدى2أ  .44

 0992 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى د/ أحمد سليمان محمود سليمان2أ  .45

 0992 والية بوتا بأمريكا د/ أحمد محمد على الهندى2أ  .46

 0992 كانديدات ـ األكاديمية األوكرانية كيف د/ عزت فرج عواد الخيا 2أ  .47

 0990 جامعة بودابست بالمجر د. منتصر عبدهللا عواد  .48

 0990 كانديدات ـ  أوكرانيا ـ اإلتحاد السوفيتى د/ عادل عبدالحميد حافظ الكحال2أ  .49

 0995 بلغاريا  د.  ه عبده توفيق  .52

 0222 ألمانيا د. محمد محمد محمود عزب  .50

 0220 الجامعة التكنيكية ـ ميونيخ ـ ألمانيا زعبالوى محمود البدوىد. محمود ال  .50

 0220 ألمانيا د. إبراهيم عبدهللا إبراهيم جعبوب  .53

 0223 جامعة جوتنجن بألمانيا د. إيهاب محمد فريد عبدالسميع  .54

 0226 جامعة هوهنهايم بألمانيا د. مهران مختار محمد عشرى  .55

 0226 لمانياأ د. حازم محمد عليوه عبدالنبى  .56
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العلمـــــــــية  باألقسامالتخصصـــات الدقيقـــــــــة للســــــادة أعضـــــــــاء هيئـــــــــة التدريس : (03جـــدول )

 المختلفـــة 

 

 اإلجمالى العدد التخصص القسم م

 المحاصيل 0
 13 انتاج

09 
 6 تربية

 البساتين 0

 02 فاكهة

 8 خضر 04

 6 زينة

 الحيوانياإلنتاج  3

 0 تغذية

02 
 3 فسيولوجي

 0 تربية

 3 رعاية

 الوراثة 4
 4 وراثة

7 
 3 هندسة وراثية

 7 7 كيمياء حيوية الكيمياء الزراعية 5

 األراضي 
 5 استصالح

02 
 5 خصوبة وتغذية

 الزراعياالقتصاد  7
 6 اقتصاد

00 
 5 إرشاد

 الزراعيالنبات  8

 6 نبات مورفولوجى

 3 ميكروبيولوجي 08

 9 أمراض نبات

 وقاية النبات 9

 8 حشرات

08 
 5 مبيدات

 0 حيوان

 3 نحل وحرير

 علوم األغذية 02
 00 صناعات غذائية

07 
 6 ألبان

 الهندسة الزراعية 00

رى وصرف حقلى   0 

7 

 0 آالت زراعية

 0 ةتصنيع منتجات زراعي

 0 نظم حيوية

 0 القوى والطاقات

 048  المجموع 
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 : تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة:5/3

 : خطة التدريب:5/3/0

توجد خطة تدريبية معتمدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تم وضعها بناء على 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لحضور احتياجاتهم الفعلية، كما تقوم الكلية ب

( 5/3/1دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويوضح الجدول رقم س

الدورات التدريبية المختلفة التى حضرها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل 

 .FLDPمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 

 ء أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة:: تقييم أدا5/4

 : معايير وإجراءات تقييم التدريب:5/4/0

جارى اآلن اتخاذ إجراءات لوضع معايير لتقييم أثر التدريب على أداء أعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونة.

 

 : الرضاء الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة:5/5

 دريس:: أعضاء هيئة الت5/5/0

يتم قياس الرضاء الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس عن طريق االستبيانات ويستخدم نتائج 

تحليل االستبيانات فى رسم السياسات المتعلقة بالتدريب واالستفادة من خبرات أعضاء 

 هيئة التدريس وخطط التحسين على المدى الطويل والقصير. 

 

  : أعضاء الهيئة المعاونة:5/5/0

ية إلى قياس مستوى الرضاء الوظيفى ألعضاء الهيئة المعاونة عن طريق تسعى الكل

االستبيانات واللقاءات وسياسة الباب المفتوح، ويساعد ذلك على رسم سياسات تتعلق 

 بالتدريب وخطط البحث العلمى والتعينات وغير ذلك من السياسات.
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 : البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى:6

 العلمى: : خطط للبحث6/0

بناء على الخطة األكاديمية للجامعة، وباإلطالع على أهداف الخطط البحثية للجهات 

العلمية التى لها طالب دراسات عليا بالكلية مثل المركز القومى للبحوث ومركز البحوث 

الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، تم وضع خطط بحثية لألقسام العلمية المختلفة. تمت 

فى مجالس األقسام، وقامت لجنة البحث العلمى بوحدة ضمان الجودة ولجنة  الموافقة عليها

الدراسات العليا والبحوث برئاسة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. بوضع 

خطة للبحث العلمى بالكلية ورليات لتنفيذها وتم إعتمادها من مجلس الكلية ورفعها 

 الكلية ووحدة ضمان الجودة اإللكترونى. للجامعة، كما تم اإلعالن عنها بموقع

 

 : إلتزام األقسام العلمية بتنفيذ خطة الكلية فى البحث العلمى:6/0/0

قامت لجنة البحث العلمى بوحدة ضمان الجودة، ولجنة الدراسات العليا والبحوث المنبثقة 

الموافقة  من مجلس الكلية بوضع سياسة لتطوير منظومة البحث العلمى ورليات لتنفيذها تم

لجنة البحث العلمى بوحدة ضمان الجودة وتلتزم الكلية من خالل هذه عليها من قبل 

لمعتمدة بإعطاء األولوية فى التمويل المالى لألبحاث التى تقع فى نطاق الخطة السياسة ا

العلمية البحثية للكلية، كما تقع المسئولية على لجنة الدراسات العليا والبحوث المنبثقة من 

لس الكلية على اإللتزام بتسجيل طلبة الدراسات العليا فى األقسام العلمية المختلفة على مج

مواضيع بحثية تقع فى نطاق الخطة البحثية للكلية كما تتلقى اللجنة رية اقتراحجات ترد من 

 األقسام العلمية تتعلق بتعديل الخطة البحثية فى ضوء التطورات العلمية.

 

 لبح ية:: كفاءة العملية ا6/0

 : مؤشرات الكفاءة:6/0/0

تقوم الكلية بالتعاون مع مشروع البوابة اإللكترونية بالجامعة بإنشاء صفحة إلكترونية 

للكلية تشمل قواعد بيانات من بينها قاعدة بيانات خاصة بأبحاث أعضاء هيئة التدريس 

حضرها أعضاء  التى نشرت محليا وعالميا، والمؤتمرات العلمية المحلية والعالمية التى

هيئة التدريس، وبالطبع سنشر عليها الخطة البحثية للكلية. وباقى قواعد البيانات المتعلقة 

 بالبحث العلمى.

 

 : تشجيع وتحفيز البحث العلمى:6/0/0

تسعى الكلية إلى حل مشاكل البحث العلمى نظرا لقلة اإلمكانيات المتعلقة باألجهزة العلمية  -

ماويات فقد قامت الكلية بإنشاء معمل مركزى يخدم الباحثين فى الحديثة وبعض أنواع الكي

كل األقسام العلمية بالكلية، كما يقدم خدماته أيضا إلى طلبة الدراسات العليا بالكلية وبأسعار 

مناسبة ويحتوى المعمل المركزى على عدد من األجهزة الغير متوافرة باألقسام العلمية وله 

 العلمى بالكلية. دور فعال فى النهوض بالبحث
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يوجد بالكلية معمل لزراعة األنسجة والخلية يشرف عليه أستاذ متخصب فى علم زراعة  -

األنسجة والخلية ويحتوى على عدد من األجهزة العلمية الحديثة والكيماويات الالزمة 

إلجراء أبحاث متميزة فى علم زراعة األنسجة والخلية ويقدم المعمل خدماته للباحثين 

 لدراسات العليا المشتغلين فى هذا المجال.وطالب ا

وتشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على حضور الدورات التدريبية  -

والمؤتمرات العلمية المتخصصة لصقل مهاراتهم فى مجال البحث والنشر العلمى وكتابة 

 المشروعات البحثية.

ريع البحثية التنافسية، وقد قامت وتشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس على التقدم فى المشا -

وحدة ضمان الجودة بتنظيم ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس عن كيفية التقدم إلى 

مشاريع إعتماد البرامج والمعامل ونظم التقويم، ويوجد حاليا مشروع بحثى بقسم االنتاج 

 الحيوانى مع جهة علمية أسبانية خاص بإنتاج سالالت متميزة من األرانب.

قامت الكلية من خالل سياساتها لتشجيع البحث العلمى بإدخال شبكة اآلنترنت إلى جميع  وقد -

األقسام العلمية ومعمل الحاسب اآللى، ونادى تكنولوجيا المعلومات، ووحدة ضمان الجودة 

س ومعاونيهم بالكلية وقامت والمكتبة، وكذلك فى عدد كبير من مكاتب أعضاء هيئة التدري

الكلية باالشتراك فى مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بنها حيث تم إعطاء جميع أعضاء 

هيئة التدريس حسابات مجانية وكلمات مرور بحيث يمكنهم الدخول إلى جميع قواعد 

تعزيز  البيانات العالمية لإلطالع على الكتب واألبحاث العلمية الكاملة، ولهذا أثر فعال فى

 البحث العلمى بالكلية.

وتتبنى الكلية سياسة لتشجيع األبحاث المشتركة بين األقسام العلمية، وبين األقسام العلمية  -

والجهات البحثية الخارجية، ويتضح ذلك من سياسة الكلية المعتمدة لتطوير منظومة البحث 

 العلمى.

الدراسات العليا وتم اعتماده من وقامت الكلية بعمل ميثاق للعمل فى مجال البحث العلمى و -

 .19/8/2990مجلس الكلية بتاريخ 

والمكتبة الرقمية بجامعة بنها بتحويلها إلى  ICTPوتقوم الكلية حاليا بالتعاون مع مشروع  -

مكتبة رقمية، وقد بدأت إدارة المكتبة بالفعل بحصر جميع الكتب والدوريات العلمية 

 كخطوة أولى.والرسائل وإدخالها فى الحاسب اآللى 

وتصدر الكلية دورية علمية منتظمة ربع سنوية ومجلة الكلية لها سمعة جيدة فى األوساط  -

العلمية، وقد قام مجلس إدارة المجلة بتخاذ قرارات لتطوير المجلة خاصة فيما يتعلق 

بتبادجل المجلة مع الجهات المحلية واألقليمية والعالمية التى تعمل فى مجال البحث العلمى 

 لزراعى.ا

ثقافية مرموقة ة عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين تقلدوا مناصب علمية ويويوجد بالكل -

سماء والمناصب ( بعض هذه األ14وحصلوا على جوائز علمية قيمة ويوضح جدول رقم س

 .التى حصلوا عليها والجوائز
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 زوالذين حصلوا على جوائ تدريس شغلوا مناصبالأعضاءهيئة (: بيان ب04جدول )

 تدريس شغلوا مناصب بالتم يل ال قافى والجامعات األخرىال ةعضاء هيئأ -أ

لسفارة جمهورية مصر العربية بألمانيا خالل الفترة  ثقافيمستشار   - د/ حسن سيد أحمد شـــــــــــــريف.أ

 .30/7/0999حتى  5/0/0996من 

ترة من خالل الف عميد كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية  -

 . 5/0/0996حتى  3/4/0994

نائب رئيس جامعة سيناء للدراسات العليا والعالقات ال قافية    -

 . 0/02/0229حتى  04/02/0226الخارجية إعتبارا من 

 .0222مدير مركز الدراسات القومية بمحافظة القليوبية عام   -
د/ على محمد شمس الدين على شمس .أ

 الدين
  .4/02/0999حتى  02/3/0996عتبارا ملحق ثقافى بلندن إ -

نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إعتبارا  -

 . 02/9/0225من 

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطالب إعتبارا من  -

 .حتى اآلن 0/8/0228

د/ جاد حمـــــــــــــــــــــــاده حسن .أ

 راضى
السوفيتى  مهورية مصر العربية باإلتحادستشار ثقافى لسفارة جم

ومديرا للبع ة التعليمية بموسكو )روسيا اإلتحادية( ومشرفا على 

الدارسين بجمهوريتى أوكرانيا وروسيا البيضاء  إعتبارا من 

 .30/00/0224حتى  07/02/0220

 

 الحاصلين على جوائز -ب
حث العلمى والتكنولوجيا فى مجال  التربية البيئية جائزة أكاديمية الب - د/ أحمد عبد الوهاب عبد الجواد.أ

 . 0986عام 

وموضوعها  0995جائزة مجلس وزراء البيئة العرب ال انية عام  -

 النفايات المنزلية الصلبة. 

  .0986فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى البيئة عام  -

 .0990عام  522فاز بجائزة األمم المتحدة للبيئة جلوبال  -

  .0990فاز بجائزة الدولة التشجيعية عام  - ماهر حسب النبى خليلد/ .أ

 .0995وسام الجمهورية من الطبقة ال انية  -

 .0226الجائزة الذهبية بالمملكة العربية السعودية عام  -

 

 الفائزين بجوائز جامعة بنها التقديرية وجائزة بنها للبحوث -ج

 0229عام  ـنيه محمود عبدهد/ س.أ

 0229عام  جالء محمد محمد والــــــــىد/ ن.أ

 

 جائزة الجامعة للبحوث -د
 0228أحسن رسالة دكتوراه عام  د. هدى على سالم الجارحــى

 0228أحسن رسالة ماجستير عام  محمود مختار عبدالقـادر أ

 0229أحسن رسالة ماجستير عام  أ. عبدهللا السيد عبدهللا

 

 

 دعم وتعزيز العملية التعليمية: في العلمي: مساهمة البحث 6/0/3

يقوم أعضاء هيئة التدريس باستخدام نتائج األبحاث العلمية التى يقومون بها فى تدعيم 

المقررات التى يقومون بتدريسها ويتم تسجيل ذلك فى تقرير المقررات ويتم الموافقة على 

ستخدام نتائج األبحاث تقرير المقررات من مجالس األقسام العلمية، ولكن عملية التوثيق ال
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العلمية التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس فى تطوير وتحسين المقررات التى يدرسونها 

 تتم بصورة فردية، ويلزم مزيد من التوعية ليكون ذلك سياسة عامة.

 

 يل البحث العلمى:وتم: 6/3

 : مصادر تمويل البحث العلمى6/3/0

ث العلمى وتمت وضع رليات لتنفيذهاـ وقد تمت تبنت الكلية سياسة لتطوير منظومة البح

وطبقا لهذه السياسة تسعى الكلية إلى  27/0/2990الموافقة عليها من مجلس الكلية بتاريخ 

وصول البحث العلمى بالكلية إلى مرحلة التمويل الذاتى من خالل تشجيع أعضاء هيئة 

مشتركة مع الجهات البحثية التدريس للتقديم فى المشاريع البحثية الممولة والمشاريع ال

المحلية اإلقليمية والعلمية نظرا لضعف ميزانية البحث العلمى التى تأتى من الجامعة، 

ويوجد حاليا بالكلية مشروع مشترك بين الكلية وجهة أسبانية علمية إلنتاج سالالت جيدة 

 من األرانب.

إعطاء الفرصة ويساهم بعض المستثمرين فى دعم البحث العلمى بالكلية عن طريق 

لبعض طالب الدرسات العليا إلجراء جزء من أبحاثهم بمزارعهم أو مصانعهم تحت 

إشراف المشرفين األكاديميين للطالب ويتمكن الطالب من الحصول على خدمات مثل 

 استخدام أجهزة معينة، أو سالالت معينة أو مساعدات فنية غير متوفرة بالكلية وهذا يساعد

 .علمى وتخفيف العبأ على ميزانية البحث العلمى المحدودة بالكليةفى تنشيط البحث ال

 

 : قياس عوائد البحث العلمى:6/3/0

تقوم الكلية حاليا بوضع رلية لقياس ردود سعوائد( المخصصات المالية المنفقة على البحث 

 العلمى بالكلية.

 

 : أنشطة علمية أخرى:6/4

 : مشروعات بح ية ممولة واتفاقيات:6/4/0

جد حاليا بقسم االنتاج الحيوانى مشروع مشترك مع أسبانيا إلنتاج سالالت محسنة من يو

 األرانب وقد حقق المشروع نتائج ممتازة.

 

 : المؤتمرات والندوات العلمية:6/4/0

تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على حضور المؤتمرات والندوات العلمية 

 لمية متخصصة فى مواضيع علمية هامة.كما تقوم الكلية بعقد ندوات ع



 

 

 80 

 : الدراسات العليا:7

 : الدرجات الممنوحة:7/0

 : التعريف ببرامج الدراسات العليا:7/0/0

أربعون برنامج درسات عليا تمنح درجات الماجستير والدكتوراه، ويقمد  إثنان يوجد بالكلية

 (15قسم علمى كما يتضح من الجدول رقم س 11هذه البرامج 

(: بيان باألقسام العلمية وبرامج الدراسات العليا التابعـة لهـا والتـى تمـنح درجـات الماجسـتير 05) جدول

 والتكتوراه فى التخصصات المختلفة.

 القسم العلمى
 الدرجات الممنوحة

 دكتوراه ماجستير

 البساتين

 خضر خضر

 فاكهة فاكهة

 زينة زينة

 وىكيمياء حي كيمياء حيوى الكيمياء الزراعية

 أراضى أراضى األراضى

 النبات الزراعى

 نبات زراعى نبات زراعى

 أمراض نبات أمراض نبات

 ميكروبيولوجى ميكروبيولوجى

 علوم أغذية
 صناعات غذائية صناعات غذائية

 ألبان ألبان

 الوراثة

وبيولوجيا  وراثةال

 الخاليا

وبيولوجيا  وراثةال

 الخاليا

البيولوجيا الجزيئية 

 وتكنولوجىوالبي

البيولوجيا الجزيئية 

 والبيوتكنولوجى

 وراثة بيولوجية وقاية نبات وقاية النبات

 االنتاج الحيوانى

 إنتاج حيوانى إنتاج حيوانى

 إنتاج دواجن إنتاج دواجن

 إنتاج أسماك إنتاج أسماك

 االقتصاد الزراعى
 أقتصاد زراعى أقتصاد زراعى

 إرشاد زراعى إرشاد زراعى

 اصيلالمح
 إنتاج محاصيل إنتاج محاصيل

 تربية محاصيل تربية محاصيل

 هندسة زراعية هندسة زراعية الهندسة الزراعية

ت العليا ويتم اإلعالن عن بعرامج الدراسعات العليعا علعى اويوجد للكلية الئحة معتمدة للدراس

 موقع الكلية.

 

 : الدرجات العلمية الممنوحة:7/0/0

يبعين ععدد درجعات الماجسعتير والعدكتوراه التعى تعم منحهعا  (2م س، شكل رق(16جدول رقم س

سعنوات ابتعداءا  4من برامج الدراسات العليا فى األقسام العلمية المختلفة بالكليعة علعى معدى 

 2998/2990وحتى  2995/2996من العام األكاديمى 
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برامج الدراسات العليا فى االقسام العلمية  نممنحها  تم والدكتوراه( التى عدد الدرجات العلمية )الماجستير :(06)جدول 

 . 0229/  0228وحتى   0225/0226سنوات من  4المختلفة بالكلية على مدى 

 القسم العلمى

 عدد الطالب المسجلين

 الدكــــــــــــــــــــتوراه تيرــــــــــــــــــــالماجس

 العام األكاديمى العام األكاديمى
0225/0226 0226/0227 0227/0228 0228/0229 0225/0226 0226/0227 0227/0228 0228/0229 
هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

 من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

 من 

 الخارج

 5 - 4 0 00 0 00 - 0 - 4 0 3 0 4 0 ــــــــــــىاألراضـــــ

 - - 0 - 3 - - - - - 0 - 0 - - 0 الكيمـــــــــــــــــياء

 0 - 4 0 3 - 7 - 3 0 0 - 0 0 0 - اإلنتاج الحــــيوانى

 00 0 0 0 8 0 02 - 4 - 0 0 3 0 9 - البســــــــــــــــاتين

 0 - 0 - 0 - 3 - 0 0 - 0 0 - 3 - علوم األغـــــــــذية 

 9 - 4 0 4 - 3 - 0 - 0 - 0 0 5 - المحاصـــــــــــــيل 

 - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - الهندسة الزراعـية 

 6 - 0 - 3 0 9 - 5 0 0 0 0 - 7 0 وقـــــــــاية النبــات

 - 0 0 - 3 - 5 - 3 - 0 3 0 0 0 - النبــــــــات الزراعى 

 - - - - - - - - 0 - - - - - - - ــــــــــــــة الوراثــــــ

 5 - 5 - 8 0 8 - 0 0 3 - 4 0 5 - األقتصــاد الزراعى 

 38 0 03 4 55 4 56 - 03 4 06 8 00 02 37 3 المجموع الكلى
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 0225/0226بالكلية خـالل األعـوام األربعـة األخيـرة مـن  باألقسام العلمية المختلفة المختلفةالدراسات العليا  جبراموحة )الماجستير والدكتوراه( من (:  الدرجات الممن0شكل رقم )

 0228/0229حتى 
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 : العملية التعليمية فى الدراسات العليا:7/0

 : تحديث اللوائح وأعداد الطالب:7/0/0

فعى بعرامج الدراسعات  والدراسة 2993/2994تم تحديث الئحة الدراسات العليا واعتمادها 

أععداد طععالب  (3، شعكل رقععم س(17العليعا بنظعام السععاعات المعتمعدة، ويوضععح جعدول رقععم س

الدراسات العليا المسعجلين حاليعا بعدرجتى الماجسعتير والعدكتوراه باألقسعام العلميعة المختلفعة 

 .2990/2919بالكلية للعام الجامعى حتى بداية العام الجامعى 

اد  ــالب الدراســات العليــا المســجلين حاليــا بــدرجتى الماجســتير والــدكتوراه (: بيــان بأعــد07جــدول )

 .0229/0202باألقسام العلمية المختلفة بالكلية للعام الجامعى حتى بداية العام الجامعى 

 دكتوراه ماجستير القسم العلمى

 طالبة طالب طالبة طالب

 5 27 2 8 المحاصيل

 5 14 7 8 البساتين

 2 16 8 18 نىاإلنتاج الحيوا

 1 6 2 2 وراثة

 3 11 5 12 الكيمياء الزراعية

 29 27 12 10 األراضى

 11 18 22 27 االقتصاد الزراعى

 8 13 0 19 النبات الزراعى

 15 22 29 11 وقاية النبات

 8 15 7 15 علوم األغذية

 1 12 2 6 الهندسة الزراعية

 70 181 06 136 اإلجمالى

عععدد الطععالب المسععجلين لععدرجات الماجسععتير  (4، شععكل رقععم س(18ويوضععح الجععدول رقععم س

والدكتوراه فى برامج الدراسات العليا بالكليعة باألقسعام العلميعة المختلفعة فعى األربععة أععوام 

. ويتضعح تزايعد أععداد 2998/2990وحتعى  2995/2996األخيرة كل على حدة من ععام 

يدل على كفعاءة بعرامج الدراسعات العليعا الطالب المسجلين للدرجات العلمية المختلفة، وهذا 

رامج المختلفعة. ويحتعاج التفعاوت فعى ععدد طعالب ة ويالحعظ تبعاين أععداد الطعالب بعالببالكلي

الدراسات العليا باألقسام العلمية المختلفة إلى دراسعة لزيعادة اإلقبعال علعى بعرامج الدراسعات 

 العليا التابعة لبعض األقسام مثل البساتين والوراثة.
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 0228/0229 العام الجامعى حتى حاليابالكلية  باألقسام العلمية بالكلية المختلفة الدراسات العليا برامجدرجتى الماجستير والدكتوراه فى (:  الطالب المسجلين ل3شكل رقم )
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برنامج الدراسات العليا بالكلية باالقسام العلمية المختلفة  : عدد الطالب المسجلين لدرجات الماجستير والدكتوراه فى(08)جدول 

 . 0229/  0228وحتى   0226/  0225ة فى كل عام من األعوام األربعة األخير

 القسم العلمى

 عدد الطالب المسجلين

 الدكــــــــــــــــــــتوراه تيرــــــــــــــــــــالماجس

 العام األكاديمى العام األكاديمى
0225/0226 0226/0227 0227/0228 0228/0229 0225/0226 0226/0227 0227/0228 0228/0229 
هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

 من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

من 

 الخارج

هيئة 

 معاونة

 من 

 لخارجا

 3 - 7 0 5 - 4 0 8 - 4 0 0 - 5 - األراضـــــــــــــــــى

 0 - 3 - 0 - 0 0 3 - 3 0 3 - - - الكيمـــــــــــــــــياء

 0 0 0 - 4 - 0 - 0 - 4 3 0 - 0 0 اإلنتاج الحــــيوانى

 0 0 6 0 6 - 0 - 6 - 4 - 3 - 0 0 البســــــــــــــــاتين

 0 - 0 0 - - 5 - 3 - 3 0 3 - 0 0 ة علوم األغـــــــــذي

 5 - 6 0 5 0 - - - - 0 0 0 - - - المحاصـــــــــــــيل 

 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - الهندسة الزراعـية 

 6 0 3 - 4 0 7 - 9 - 0 0 3 - - - وقـــــــــاية النبــات

 0 - 3 0 0 0 3 - 4 0 0 0 - - - 0 النبــــــــات الزراعى 

 - - 0 - 0 - - 0 3 0 0 0 - - - - الوراثــــــــــــــــــــة 

 0 - 7 - 5 - 3 - 0 - 00 0 5 - 00 - األقتصــاد الزراعى 

 04 4 40 9 35 4 07 3 42 0 39 07 00 0 00 4 المجموع الكلى
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بالكلية خالل األعوام األربعة األخيرة من  باألقسام العلمية بالكلية المختلفة الدراسات العليا برامجر والدكتوراه فى درجتى الماجستي(:  الطالب المسجلين ل4شكل رقم )

 0228/0229حتى  0225/0226
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 : برامج الماجستير:7/0/0

تم توصيف مقررات برامج الدراسات العليا التعى تمعنح درجعة الماجسعتير وإعتمادهعا معن 

س الكلية، وقد روعى أن يكعون تقعيم بعرامج الماجسعتير والمقعررات مجالس األقسام ومجل

التى تدرس فيها متناسبة مع التطعورات العلميعة الحديثعة ومتطلبعات سعوق العمعل، كمعا تعم 

اإلهتمام بالمهارات المهنية التى يكتسبها طالب الدراسات العليا ببرامج الماجسعتير ويفيعد 

 ذلك فى صقل مهاراتهم الوظيفية.

بعععض بععرامج الماجسععتير المعععايير األكاديميععة لهيئععة ضععمان الجععودة البريطانيععة وتبنععت 

QAA  والبعض األخر تبنى المعايير األكاديميعة لهيئعة ضعمان الجعودة القوميعةNARS ،

وهى عبارة عن أطر عامة للنتائج التعليمية المستهدفة المفروض أن يكتسبها الطالب عند 

جسععتير فععى جميععع البععرامج التععى تمععنح درجععة إكمععال دراسععته وحصععوله علععى درجععة الما

الماجسععتير، وتبنععى عععدد محععدود مععن بععرامج الماجسععتير معععايير أكاديميععة لبععرامج مماثلععة 

 بجامعات أجنبية مرموقة.

وقد قامت برامج الماجستير بإختيار مراجعين خارجين لها، إال أنه فى معظعم البعرامج لعم 

 يتم تفعيل دور المراجع الخارجى.

نسقى برامج الماجستير بعمل مصفوفة للتأكد من إستيفاء المقررات التى تعدرس وقد قام م

بكل برنامج ماجستير للنتائج التعليمية المستهدفة لهذا البرنعامج، كمعا قعام منسعقى البعرامج 

بعمععل مصععفوفة للمقارنععة بععين المعععايير األكاديميععة المسععتخدمة للبرنععامج وبععين المعععايير 

 تبناها هذا البرنامج لبيان مدى التوافق بينهم. األكاديمية المرجعية التى

وقد قام منسقى برامج الماجستير بعمل تقرير للبرنامج للتأكعد معن تحقعق النتعائج التعليميعة 

المستهدفة للبرنعامج، وقعد أثبتعت توصعيفات وتقعارير بعرامج الماجسعتير تطعابق كبيعر بعين 

ععايير األكاديميعة المرجعيعة المتبنعاه، المعايير األكاديمية التى تستخدمها هعذه البعرامج والم

كما أثبتت تقارير برامج الماجستير تحقق النتائج التعليمية المستهدفة لهذه البرامج ومرفق 

 صورة من توصيف وتقرير برامج الماجستير.

وتتناسب أعداد أعضاء هيئة التعدريس وتخصصعاتهم معع أععداد طعالب الدراسعات العليعا، 

شراف األكاديمى على طالب الدراسات العليا بكفاءة بواسطة ويتم تدريس المقررات واإل

أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولكن فى برنامج الماجستير للهندسة الزراعيعة يعتم إنتعداب 

 جامعة عين شمس لتدريس مقررين للدراسات العليا. –أستاذ من كلية الزراعة 

 

 : برامج الدكتوراه:7/0/3

الدراسععات العليععا التععى تمععنح درجععات الععدكتوراه، وتععم  تععم عمععل توصععيف وتقريععر لبععرامج

 غعتمادها من مجالس األقسام المختلفة.

وقد روعى فى تصميم مناهج برامج الدكتوراه التطعورات الحديثعة فعى العلعوم الزراعيعة، 

وأن يكتسب الطالب الذى ينهى البرنامج ويحصعل علعى درجعة العدكتوراه مهعارات تتعلعق 

ارات الذهنيععة والمهععارات العمليععة والمهنيععة والمهععارات العامععة بالمعرفععة والفهععم والمهعع
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والقابلة للنقل، وقد قامت وحعدة ضعمان الجعودة بتشعكيل لجنعة لتطعوير المنعاهج سالبعرامج( 

لمرحلة الدراسات العليا ومهمتها تطعوير منعاهج سبعرامج( الدراسعات العليعا عنعدما تسعتجد 

 لبات سوق العمل.مستجدات متعلقة باإلكتشافات العلمية أو متط

وقععد قامععت بعععض بععرامج الععدكتوراه بتبنععى المعععايير األكاديميععة المرجعيععة لهيئععة ضععمان 

والععبعض اآلخععر تبنععى المعععايير األكاديميععة المرجعيععة القوميععة  QAAالجععودة البريطانيععة 

NARS  لبععرامج الععدكتوراه وهععى أطععر عامععة للنتععائج التعليميععة المسععتهدفة بجميععع بععرامج

يا التى تمنح درجة الدكتوراه، وعدد قليل من برامج الدكتوراه تبنعى مععايير الدراسات العل

 أكاديمية مرجعية لبرامج مماثلة بجامعات أجنبية مرموقة.

وقعد قامعت بععرامج العدكتوراه بالكليعة بإختيععار معراجعين خعارجين، إال أن دور المععراجعين 

 الخارجين لم يفعل فى معظم البرامج.

لعدكتوراه فعى توصعيف البعرامج بعمعل مصعفوفة للتأكعد معن مععدى وقعد قعام منسعقى بعرامج ا

تطابق المعايير األكاديمية المستخدمة فى برامج الدكتوراه بالكلية مع المععايير األكاديميعة 

 المرجعية الخارجية المتبناه بواسطة هذه البرامج.

حقعق كما قعام منسعقى بعرامج العدكتوراه فعى تقعارير البعرامج بعمعل مصعفوفة للتحقعق معن ت

المعععايير األكاديميععة للبععرامج، وقععد أثبتععت توصععيفات وتقععارير البععرامج تطععابق كبيععر بععين 

المعايير األكاديمية المستخدمة فى برامج الدكتوراه بالكلية والمعايير األكاديمية المرجعية 

الخارجيععة المتبنععاه بواسععطة هععذه البععرامج، كمععا اثبتععت تقععارير البععرامج تحقععق المعععايير 

 المستخدمة فى برامج الدكتوراه بالكلية. األكاديمية

ويتناسب ععدد وتخصصعات أعضعاء هيئعة التعدريس باألقسعام العلميعة المختلفعة معع أععداد 

 طالب الدراسات العليا من حيث إستيفاء التدريس واإلشراف األكاديمى.

 

 : نظام التسجيل واإلشراف العلمى:7/3

 : إجراءات التسجيل واإلشراف:7/3/0

ات التسععجيل واإلشععراف موضععحة بالتفصععيل فععى الئحععة الدراسععات العليععا، جميععع إجععراء

وتعطى للطالب حرية فى اختيار المشرف األكاديمى الرئيسى والذى يقوم بدوره باختيعار 

باقى لجنة اإلشراف، ويراعى أن يكون تخصعب المشعرف األكعاديمى الرئيسعى متناسعب 

الدراسعات العليعا والبحعوث أن  مع موضوع التسعجيل، كمعا يراععى طبقعا لتوجيهعات لجنعة

 يكون الموضوع البحثى الذى يسجل عليه الطالب ضمن نطاق الخطة البحثية للكلية.

 

 : المتابعة والتقييم:7/3/0

تقععوم إدارة الدراسععات العليععا بالكليععة بطلععب تقريععر مععن المشععرف األكععاديمى الرئيسععى عععن 

م فى جمع المراجع واألبحعاث طالب الدراسات العليا الذى يشرف عليه يتضمن مدى التقد

السععابقة، وجمععع البيانععات الخاصععة بتجربتععه ودراسععة المقععررات المطلوبععة منععه، والتحليععل 

اإلحصععائى للنتععائج المتحصععل عليهععا ونسععبة إنجععاز الرسععالة ويقععدم المشععرف األكععاديمى 
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الرئيسعععى تقريعععر المتابععععة سعععنويا إلعععى إدارة الدراسعععات العليعععا والبحعععوث. كمعععا أن هنعععاك 

اءات موضععحة بالئحععة الدراسععات العليععا فععى حالععة عععدم إنتظععام الطالععب فععى دراسععته إجععر

 النظرية والعملية والمتابعة مع المشرفين تصل إلى حد الفصل من الدراسات العليا.

وقد قامت وحدة ضمان الجودة من خالل لجانهعا المختلفعة بعمعل ميثعاق للعمعل بالدراسعات 

لية وأعضعاء هيئعة التعريس وطعالب الدراسعات العليعا العليا يوضح بالتفصيل إلتزامات الك

والعالقة بينهم وأخالقيات البحث العلمى، ويعتبعر هعذا الميثعاق المعتمعد معن مجلعس الكليعة 

 ملزم لكل من له عالقة بالدراسات العليا بالكلية.

 

 : تقويم  الب الدراسات العليا:7/4

 : فاعلية أساليب تقويم  الب الدراسات العليا:7/4/0

يتم تقويم طالب الدراسات العليا بالنسعبة لدراسعتهم لمقعررات الدراسعات العليعا وذلعك ععن 

%(. ويقيس 69%( وإمتحان نهائى س19%( وإمتحان شفوى س39طريق إمتحان عملى س

االمتحععان العملععى المهععارات العمليععة والمهنيععة بينمععا يقععيس االمتحععان الشععفوى المهععارات 

حان النهائى المهارات المعرفية والذهنيعة. ومعادة السعيمنار المعرفية والذهنية ويقيس االمت

سالمناقشات( يقوم الطالب بدراستها فى فصلين دراسيين ويتم إبالغ تقديرها للطالعب علعى 

حسب مهاراته المعرفية والذهنية والمهرات العامة والقابلة للنقل التى يثبتها الطالب أثنعاء 

لععى اسععتبيان يقععوم بكتابتععه أعضععاء هيئععة التععدريس إعععداده وإلقععاؤه للسععيمنار وذلععك بنععاء ع

الحاضععرين للسععيمنار أثنععاء إلقععاء الطالععب للسععيمنار ويتضععمن رأيهععم وتقععديرهم للنععواحى 

 المختلفة المتعلقة بالسيمنار وأداء الطالب.

تقوم الكلية بتشكيل لجان ممتحنين ولجان تصحيح للمقررات المختلفة التى يدرسها طالب 

 ويراعى فيها توافق تخصب أعضاء هيئة التدريس مع المقرر.الدراسات العليا 

قبععل مناقشععة طالععب الدراسععات العليععا لرسععالته وبعععد إنتهععاء دراسععة المقععررات الخاصععة 

ببرنامجععه، يقععوم المشععرف األكععاديمى الرئيسععى بععإبالغ إدارة الدراسععات العليععا والبحععوث 

رف األكعاديمى الرئيسعى ألداء بتقدير الطالب فى مادة البحعث وذلعك بنعاء علعى تقيعيم المشع

الطالب فى تنفيذ البرنامج العملعى لرسعالته وعلعى معدى كتابعة المهعارات العمليعة والمهنيعة 

 الضرورية بناء متابعة وإشراف المشرف األكاديمى الرئيسى.
 

 : رضاء  الب الدراسات العليا:7/5

ل ما يعتم وضععه يتم قياس رضاء طالب الدراست العليا عن طريق االستبيانات ومن خال

فى صناديق الشكاوى المنتشرة فى أرجاء الكلية ومن اللقاءات والنعدوات التعى يعتم عقعدها 

لطالب الدرسات العليعا ععالوة علعى تبنعى الكليعة لسياسعة البعاب المفتعوح فعى التعامعل بعين 

القيععادات وأعضععاء هيئععة التععدريس والتععريس ويععتم االسععتفادة مععن قيععاس مسععتوى رضععاء 

داد خطعععط التحسعععين السعععنوية التعععى يعععتم إععععدادها فعععى تقريعععر البعععرامج الطعععالب فعععى إعععع

 والمقررات.

 : التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:8
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 : شمولية واستمرارية التقويم:8/0

قامت وحدة ضمان الجودة من خالل لجانها المختلفة بتطوير منظومة شاملة لمتابعة التقعويم 

 دد من األنظمة.المستمر للفاعلية التعليمية وتشمل ع

 الخطة السنوية لعضو هيئة التدريس: -أ

يلتزم عضو هيئة التدريس بإعداد خطة سنوية له خعالل األسعبوع األول معن الععام الدراسعى 

ويعتمدها من رئيس مجلعس القسعم، وبععد ذلعك يقعوم رئعيس مجلعس القسعم برفقهعا إلعى عميعد 

هيئعة التعدريس بيعان بكعل األنشعطة الكلية لإلعتماد النهائى، وتتضمن الخطة السنوية لعضو 

التععى سععيقوم عضععو هيئععة التععدريس بتنفيععذها خععالل هععذا العععام الجععامعى مععن ناحيععة التععدريس 

المقعررات التعى سعيقوم بتطويرهعا وأوجعه التطعوير فعى  –سالمقررات التى سيقوم بتدريسعها 

لتععى يتوقععع كععل منهععا( والبحععث العلمععى سالبحععوث التععى تععم البععدأ فيهععا أو االنتهععاء منهععا أو ا

التمويل الذى سيتم طلبه أو تعم الحصعول عليعه معن  –استمرار العمل فيها خالل العام التالى 

مشروعات بحثيعة( وخدمعة الجامععة سأنشعطة أكاديميعة أو عضعوية لجعان ومهامهعا( وخدمعة 

المجتمع سإستشارات أو نعدوات وورش عمعل محليعة أو أقليميعة أو عامليعة فعى مجعال خدمعة 

القيععام بهععا خععالل هععذا العععام( وتنميععة األداء والقععدرات سدورات تنميععة األداء المجتمععع ينععوى 

 والقدرات التى ينوى حضورها فى العام الحالى(.

وطبقا لهذا النظام فإن عضو هيئة التدريس هو المسئول عن تنفيذ خطته وتقديم تقرير خالل 

ى أن يؤفععق بععالتقرير األسععبوع األخيععر مععن العععام الجععامعى متضععمنا تقيععيم مععا تععم تنفيععذه علعع

 –المستندات الدالة على تنفيذ الخطة مثل المقررات أو أجزاء المقررات التى قام بتطويرها 

شععهادات حضععور ورش العمععل أو دورات تنميععة القععدرات  –بيععان بالبحععث التععى تععم نشععرها 

 واألداء ... الخ.

 لجنة المراجعة الداخلية: -ب

وفقعا لهعذا  22/0/2990د من مجلس الكلية بتاريخ  تم تطوير نظام للمراجعة الداخلية معتم

النظعام يعتم تشعكيل لجنعة للمراجععة الداخليعة سعنويا بععد نهايعة الفصعل الدراسعى الثعانى وبعععد 

االنتهاء من توصيف وتقارير البرامج والمقررات، والتقرير السنوى للكلية وذلك بقرار من 

تقوم لجنعة المراجععة الداخليعة بدراسعة عميد الكلية بالتشاور مع مدير وحدة ضمان الجودة و

مدى تحقق جميع معايير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ويتضح ذلك من ملخب نظام 

 المراجعة الداخلية بالكلية التالى:
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أسس نظـام المراجـعـة الـداخـليـة والئحة تشكيل وعمل لجنة المراجعة (: 0قسم )

 الداخلية فى الكلية

لمراجعة الداخلى للجودة هو عنصر هام لضمان جودة التعليم المتاح للطالب نظام ا : 1-1

ومطابقة برامج وشهادات الكلية للوائح والنظم التعى أقرتهعا الهيئعة القوميعة لضعمان 

 الجودة واإلعتماد فى جمهورية مصر العربية.

ائح وعليعه تأخذ الكلية على عاتقها ضعمان جعودة التعلعيم بهعا ومطابقتعه للعنظم واللعو : 1-2

يلزم لتأسيس الثقة فى برامجهعا وشعهاداتها .ويمكعن أن يعتم  ما الكلية اتخاذ على فإن

هعععذا ععععن طريعععق عمعععل لجعععان دوريعععة للمراجععععة الداخليعععة بالكليعععة ونشعععر تقريعععر 

 المراجعين ومناقشته داخل الكلية لتوضيح مواطن الضعف والقوة.

عام، وفى بعض الحاالت يجعوز لعميعد يتم عمل لجنة المراجعة الداخلية للجودة كل  : 1-3

الكلية بعد استشارة رئيس وحدة ضمان الجعودة بالكليعة أن يطلعب عمعل هعذه اللجنعة 

 فى أى وقت مع تحديد مهام عملها.

أهميععة نظععام المراجعععة الداخليععة المقتععرح للجععودة فععى الكليععة ترجععع إلععى شععفافيته  : 1-4

ء المعراجعين النظعراء يكونعون وإعتماده على مراجعة المراجعين النظعراء، وهعؤال

 من داخل وخارج الكلية.

 يركز نظام المراجعة الداخلى للجودة على: : 1-5

التعلععيم خدمععة العمليععات التععى تقععوم بهععا الكليععة للتحسععين والحفععاظ علععى جععودة  ( أس

 المقدمة ومدى التقدم فى ذلك.

وجععود كفععاءات جيععدة لفحععب مخرجععات األنشععطة المتعلقععة بععالتعليم والععتعلم  ( بس

 بحث العلمى وخدمة المجتمع بالكلية. وال

 استيفاء الكلية لمتطلبات واحتياجات الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. ( تس

يحععق لعميععد الكليععة بعععد استشععارة رئععيس وحععدة ضععمان الجععودة بالكليععة أن يزيععد مععن  : 1-6

 –أععداد المحكمعين الخعارجين  –أعضاء لجنة المراجعة الداخليعة معن داخعل الكليعة 

 فترة عمل اللجنة. –أعداد االجتماعات 

لجنة المراجعة الداخلية تحدد بواسطة عميد الكلية بعد استشارة رئيس وحدة ضمان  : 1-7

 الجودة بالكلية   وتتكون اللجنة من :

: عضععو هيئععة تععدريس بالكليععة سأسععتاذ( لععه خبععرة فععى مجععال التععدريس رئععيس اللجنععة

 دة واإلعتماد.واإلدارة وأيضا لديه خبرة فى نظم الجو

 –اسعتاذ مسعاعد  –: يكونعوا أعضعاء هيئعة تعدريس بالكليعة سأسعتاذ مراجعين داخليين

مدرس( ولعديهم خبعرة فعى التعدريس ويفضعل معن لعه خبعرة فعى نظعم 

 الجودة واالعتماد.

: عضععو هيئععة تععدريس مععن خععارج الكليععة سأسععتاذ( لديععه خبععرة واسعععة محكععم خععارجى

ولديعه خبعرة إداريعة  ، اظرةوعريضة فى مجال التدريس فى كلية من

وتعطى أولوية لمن شارك أو يشارك وقت ، بنظم الجودة واالعتماد 
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تشكيل لجنة المراجعة الداخلية فعى نشعاطات الهيئعة القوميعة لضعمان 

 الجودة واالعتماد.

 : عضو من أعضاء وحدة ضمان الجودة بالكلية.سكرتير اللجنة

 هعذه للمعراجعين، وتشعتمل بسهولة الوثائق عجمي توافر من التأكد يجب على الكلية : 1-8

 :يلي ما على الوثائق

والمقعررات  البعرامج وتقريعر توصعيف علعى الكليعة مجلعس اعتمعاد مسعتندات -1

  وأنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

  البرامج. دليل كتيبات -2

 الطالب. دليل كتيبات -3

 كافية(. ستكون للمتعلم سعينة المساندة المواد -4

 للسعنة يعادلهعا ما أو والطالب التدريس بهيئة الخاصة اديةالري اللجان سجالت -5

 الماضية.

 الدرجات لوضع واللوائح اإلرشادات إلى باإلضافة الطالب عمل تقييم ضوابط -6

 يعادلها. ما  أو

 معع والمقعرر األكعاديمي البرنعامج وعينعة المقيّمعة الطعالب أعمعال معن عينعات -7

 المراحل جميع تمثل أن االعتبار في  األخذ

 األقل. على سنوات ثالث لمدة الممتحنين لجان اضرمح -8

 ينطبق(. األمر كان سإذا سنوات ثالث آلخر الخارجيين المقيّمين تقارير -0

 الطالب. من الراجعة الرأي تغذية ملخصات  -19

 الطالب. مع أخرى ارتباطات وأية المسح وعمليات االستبيانات نتائج  -11

 التدريس. هيئة وأعضاء وظفينللم التعيين، شاملة والترقي التوظيف بيانات  -12

 قعوائم متضعمنة المعاونعة والهيئعة التعدريس هيئعة ألعضعاء الذاتيعة السعير  -13

 والنشرات. المؤتمرات في المقدمة واألوراق المنشورة لألبحاث مختصرة

 العهد. حديثة المجتمعية المشاركة أنشطة مخرجات من أمثلة  -14

 . المعاونة ئةوالهي التدريس هيئة أعضاء تنمية وبرامج تقارير  -15

 األمعر كعان التنظيمعي سإذا بالجهعاز والخاصعة والتشعريعية المهنيعة التقعارير  -16

 ينطبق(

بعد تسلم لجنة المراجعة الداخلية  لتقريرالكلية السنوى وتوصعيف وتقريعر البعرامج  : 1-0

والمقععررات، يقععوم  سععكرتير اللجنععة بتوجيععه دعععوة لتنعقععد لجنععة المراجعععة الداخليععة 

لمحكم الخارجى( لكى يعتم توزيعع المهعام علعى أعضعاء اللجنعة ، كمعا سبدون وجود ا

، وفععى هععذا االجتمععاع أيضععا يتفععق الخطععوط العامععة لالستفسععاراتعلععى  يععتم اإلتفععاق

رسعائل الأعضاء اللجنة مع بعضهم البعض على وسعائل اإلتصعال بيعنهم كإسعتخدام 

 إلكترونية أو الهاتف أو أى وسيلة أخرى لالتصال.
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م/أيام المراجعة الداخلية يقوم أعضاء لجنة المراجعة الداخلية بكتابة التقارير : قبل يو1-19

للعناصر التالية: المعايير األكاديمية، جودة الفردية والجماعية والتى تغطى تقييمهم 

فرص التعلم، فعالية إدارة الجودة والتحسين، األبحاث واألنشعطة العلميعة األخعرى، 

الفردية والجماعية خدم أعضاء اللجنة نماذج التقارير و المشاركة المجتمعية، ويست

وحعدة إدارة  –نماذج من إعداد أ.د/ إبراهيم سعيد شحاته  – سقبل المراجعة الداخلية

مشعععروع توكيعععد الجعععودة  –المرحلعععة الثانيعععة  –مشعععروعات تطعععوير العلعععيم الععععالى 

ية الزراعة نظام المراجعة الداخلية الخاص بكل( المرفقة بكتيب QAAPواالعتماد 

 جامعة بنها سأنظر المالحق المرفقة(.

: فعى يوم/أيععام المراجعععة الداخليعة تقععوم لجنععة المراجععة الداخليععة سمتضععمنة المراجععع 1-11

الخععارجى( بعمععل لقععاءات مععع ممثلععين مععن أعضععاء هيئععة التععدريس وطععالب مرحلععة 

ة، البكعععالوريوس والدراسععععات العليععععا واإلداريععععين والمسععععتفيدين مععععن خدمععععة الكليعععع

والخعععريجين للحصعععول علعععى معلومعععات وتقييمهعععا، وتعععتم هعععذه اإلجتماععععات وفقعععا 

للبروتوكععوالت المرفقععة بكتيععب نظععام المراجعععة الداخليععة الخععاص بكليععة الزراعععة 

 جامعة بنها سأنظر المالحق المرفقة(

ر : بعد يوم/أيام المراجعة الداخلية يقوم أعضاء لجنة المراجعة الداخلية بكتابة التقاري1-12

الفرديععة إعتمععادا علععى مشععاهداتهم فععى يوم/أيععام المراجعععة الداخليععة ، وتتضععمن هععذه 

توصععياتهم فععى النقععاط التاليععة: رسععالة  –اسععتنباطاتهم  –التقاريرالفرديععة  تحلععيالتهم 

كفعاءة فعرص  –برامج دراسية معايير أكاديميعة  –موارد بشرية  –اإلدارة  –الكلية 

خععدمات المجتمععع  –حععاث وأنشععطة الكليععة األخععرى األب –كفععاءة اإلدارة  –التعلععيم 

الخطط التنفيذيعة، وبععد ذلعك يقعوم أعضعاء اللجنعة بكتابعة التقريعر النهعائى  –والبيئة 

 الجماعى فى وجود المراجع الخارجى.  

سبععد المراجععة الفرديعة والجماعيعة نمعاذج التقعارير ويقوم أعضاء اللجنة بإستخدام 

وحععدة إدارة مشععروعات  –د/ إبععراهيم سعععيد شععحاته نمععاذج مععن إعععداد أ. - الداخليععة

مشعععروع توكيعععد الجعععودة واالعتمعععاد  –المرحلعععة الثانيعععة  –تطعععوير العلعععيم الععععالى 

QAAP جامععة  -نظام المراجعة الداخلية الخاص بكليعة الزراععة ( المرفقة بكتيب

 بنها سأنظر المالحق المرفقة(.

لية : سكرتير اللجنة يقوم بإرسال مسعودة أسابيع من إنتهاء المراجعة الداخ 4: خالل 1-13

التقرير النهائى والملخب إلى عميد الكليعة لتصعحيح أى خطعأ أو إسعتنتاج، وللكليعة 

فترة أسبوعان إلفادة اللجنعة بمعا تعراه معن وقعائع أو اسعتنتاجات خاطئعة فعى التقريعر 

 النهائى.

ة النسععخة النهائيععة مععن أسععابيع مععن إنتهععاء المراجعععة الداخليععة : تقععدم اللجنعع 8: خععالل 1-14

تقريععر اللجنععة النهععائى والملخععب إلععى عميععد الكليععة ورئععيس وحععدة ضععمان الجععودة 

 بالكلية.
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أسابيع لعمعل خطعة تنفيذيعة اسعتجابة للتقريعر النهعائى لجنعة المراجععة  4: للكلية فترة 1-15

والتقيععيم الععداخلى وتهععدف الخطععة التنفيذيععة إلععى الحفععاظ علععى مععواطن القععوة وعععالج 

ف، وبنهاية هذه الفترة تقعدم وحعدة ضعمان الجعودة بالكليعة مقتعرح الخطعة إلعى الضع

 مجلس الكلية العتمادها.

: سكرتير اللجنة يقوم بفحب مدى اكتمال الخطة التنفيذيعة ويقعوم برفعع أى أسعئلة أو 1-16

 استفهامات من قبل لجنة المراجعة الداخلية إلى عميد الكلية واإلدارة العليا للكلية.

وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكليعة يمكعن أن تقبعل تقريعر اللجنعة كليعا أو جزئيعا  :1-17

 ويمكن لها إن تطلب إجراء عملية مراجعة لهذا التقرير النهائى.

شععهر مععن إقععرار الخطععة التنفيذيععة سيمكععن أن يععنقب أو يزيععد علععى  12: بعععد مععرور 1-18

تقعديم تقريعر إلعى عميعد حسب الظروف( يقوم رئيس وحدة ضعمان الجعودة بالكليعة ب

يوضععح لععه مععدى التقععدم الحععادث فععى تطبيععق الخطععة  لرفعععه لمجلععس الكليععة الكليععة

 التنفيذية.

: سرية الوثائق والمحادثات: أعضاء لجنعة المراجععة الداخليعة يقومعون بتقيعيم جميعع 1-10

المسعععتندات المقدمعععة معععن الكليعععة، وجميعععع المناقشعععات والمالحظعععات التعععى تعععتم فعععى 

الخاصة بلجنة المراجعة الداخلية قبل تسليم التقرير النهعائى للكليعة فعى  االجتماعات

 سرية تامة ويسرى هذا على اللجنة والكلية.

تقرير المحكم الخارجى يكون متاح فقط للمراجعين الداخليين وغير متاح ألى فرد           

 ة. رخر ليطلع عليه باستثناء عميد الكلية ورئيس وحدة ضمان الجودة بالكلي

 

 (: أدوار ومسئوليات لجنة المراجعة الداخلية )تشكيل لجنة المراجعة الداخلية(:0قسم )

لجنة المراجعة الداخلية للكلية يتم تحديدها بواسطة عميعد الكليعة بععد استشعارة رئعيس وحعدة : 2-1

 ضمان الجودة بالكلية:

 أوال: رئيس اللجنة

 واسعععة فععى  ذ دكتععور( لديععه خبععرة : عضععو هيئععة تععدريس بالكليععة سأسععتا شععروط االختيععار

 و نظم الجودة و االعتماد . مجاالت التدريس  واالدارة 

 باالضافة الى مشاركته المحكمعين فعى واجبعاتهم التعى يقومعون بهعا، فعإن لعه مهعام  مهامه :

 ضافية يمكن تلخيصها فى اآلتى:إ

 الداخليين.  قيادة عمل لجنة المراجعة الداخلية  و توزيع مهام محددة على المراجعين •

ترتيب اإلجراءت والبروتوكالت  •
*
 المتعلقة باللقاءات مع: 

  طالب مرحلة البكالوريوس -

 طالب الدراسات العليا -

 أعضاء هيئة التدريس                                    -

 المستفيدين -

 الجهاز اإلدارى -
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*
المرحلعة  –الععالى بروتوكوالت تم وضعها عن طريق وحعدة إدارة مشعروعات تطعوير التعلعيم    

  .إعداد أ.د/ إبراهيم سعيد شحاته – QAAPمشروع توكيد الجودة واالعتماد  –الثانية 

 ثانيا: المراجعين الداخليين

 المراجعين الداخليين :  شروط اختيار 

معدرس( ممعن لعديهم خبعرة  -أسعتاذ مسعاعد  -أعضاء هيئة تدريس بالكلية سأستاذ دكتور - 

      الجودة و االعتماد .  بالتدريس و خبرة فى نظم

 مهام المراجعين الداخليين:  

  Faculty Annual Self-Evaluation Report (FAR)  دراسعة و تحليعل الـع •

وضععته هيئعة  Templateالذى تقدمه الكلية عن النقاط المطلوب مراجعتها سيوجعد  

 ضمان الجودة(.

 :(FAR)دراسة مرفقات الـ  •

 توصيف البرامج والمقررات - 

 تقرير البرامج والمقررات - 

                   )كتابة تقارير ما قبل المراجعة الداخلية سفردى وجماعى 

                   )كتابة تقارير أثناء المراجعة الداخلية سفردى وجماعى 

                   )كتابة تقارير بعد المراجعة الداخلية سفردى وجماعى 

 نةثال ا: سكرتير اللج

 شروط اختياره: عضو من أعضاء وحدة ضمان الجودة بالكلية 

 : مهامه 

االتصال والتنسيق مع رئيس لجنة االمراجعة الداخلية و رئيس وحعدة ضعمان الجعودة  •

بالكلية و عميد الكلية خعالل عمليعة المراجععة الداخليعة لتسعهيل و تيسعير القيعام بعمليعة 

 المراجعة 

 اإلعداد للقاءات : •

  لبكالوريوسطالب مرحلة ا -

 طالب الدراسات العليا -

 أعضاء هيئة التدريس                                       -

 المستفيدين -

 الجهاز اإلدارى -

وتععتم هععذه اللقععاءات وفقععا لبروتوكععوالت محععددة تععم وضعععها عععن طريععق وحععدة إدارة 

عتماد مشروع توكيد الجودة واإل –المرحلة الثانية  –مشروعات تطوير التعليم العالى 

QAAP – .إعداد أ.د/ إبراهيم سعد شحاتة 

المعزارع التعليميعة  -الكعونتروالت  -قاعات التدريس والمعامل     اإلعداد لزيارات : •

 قاعات اإلنترنت ...إلخ. -المكتبة  -الوحدات ذات الطابع الخاص  -واإلنتاجية 
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 رابعا: المراجع الخارجى

ام الجععودة واالعتمععاد علععى المسععتوى المراجععع الخععارجى هععو ممععارس فعععال لنظعع  -1

القومى ولديه خبرة واسعة وعريضة بالتدريس ويعتم تعينعه معن قبعل عميعد الكليعة 

 بعد استشارة رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية.

مراجعين خارجيين لعميد الكليعة معن  3رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية يرشح   -2

يهم القعدرة علعى عمعل تقيعيم مسعتقل كليات مناظرة للكلية فى جامعات أخعرى ولعد

للنقاط الخاضعة لتقييم اللجنة. ويقوم عميد الكلية باختيار واحعد معنهم وفعى بععض 

 الحاالت االستثنائية يمكن االستعانة بأكثر من مراجع خارجى. 

 شروط اختيار المراجع الخارجى:  -3

  خبرة واسعة وعريضعة فعى مجعال التعدريس فعى جامععة معن جامععات مصعر

 تاذ(.سأس

 .عضو هيئة تدريس فى كلية مناظرة للكلية 

  معرفععة بالمتطلبععات القياسععية المتوقععع تحقيقهععا مععن الطععالب الدارسععين تحععت

 البرامج التعليمية المختلفة بالكلية.

 .لديه خبرة إدارية بنظم الجودة واإلعتماد 

 :وال يتم اختيار المراجع الخارجى الذى ينطبق عليه أحد هذه الحاالت 

 أعوام سابقة. 19عضو هيئة تدريس فى الكلية خالل الـ  إذا كان -

 لديه تعارض فى المصالح. -

يتم دفع نفقات ومصروفات للمراجع الخارجى مقابل اشتراكه وأنشطته فعى لجنعة   -4

 المراجعة الداخلية .

المراجععع الخععارجى ال يعامععل  كمراجععع داخلععى ولكنععه يسععاهم فععى االجتماعععات   -5

يعععر ملخعععب عنعععد نهايعععة يوم/أيعععام المراجععععة الداخليعععة والمناقشعععات ويعطعععى تقر

لمساعدة اللجنة فى إععداد تقريعر االمراجععة الداخليعة النهعائى.  و يمكعن للمراجعع 

الخارجى أن يطلب إرسال نسخة من تقريره إلى عميد الكليعة كمعا يحعق للمراجعع 

ميعة الخارجى أن يرفع لعميعد الكليعة أى مشعكلة جديعة تعؤثر علعى المععايير األكادي

 المقدمة من الكلية.

تحديعد أوجععه تعدخل المراجععع الخعارجى فععى لجنعة المراجعععة  الداخليعة يكععون بنععاء   -6

علععى  مععا يتفععق عليععه  بععين رئععيس وحععدة ضععمان الجععودة بالكليععة، ورئععيس لجنععة 

 المراجعة  الداخلية، المراجع الخارجى.

الزمعة قبعل يوم/أيعام لايقوم سكرتير اللجنة بإعطاء المراجع الخارجى المستندات   -7

 المراجعة الداخلية بوقت كافى.

 (: أدوار ومسئوليات وحدة ضمان الجودة بالكلية وعميد الكلية:3قسم )

 قوم بالتالى:توحدة ضمان الجودة بالكلية :  3-1
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  تحديد القواعد والبروتوكوالت المختلفة التى تعمل وفقا لها لجنة المراجععة

 الداخلية.

  لجنة المراجعة الداخلية.تقوم بإستالم تقرير 

 الخطععة التنفيذيععة التععى تلععى عمليععة اسععتالم التقريععر النهععائى للجنععة  تقتععرح

 المراجعة الداخلية.

 .تقدم مقترح الخطة التنفذية إلى مجلس الكلية 

 .تحديد مدى السماح بنشر تقارير لجنة المراجعة الداخلية وملخصاتها 

 لحعادث فعى تطبيعق الخطعة تقدم تقريعر لمجلعس الكليعة يوضعح معدى التقعدم ا

 شهر من اقرارها. 12التنفيذية بعد حوالى 

 

 : عميد الكلية يقوم بالتالى:3-2

  تحديعععد واختيعععار أعضعععاء لجنعععة المراجععععة الداخليعععة متضعععمنة المراجعععع

 رئيس وحدة ضمان الجودة. إستشارةالخارجى بعد 

  يقوم بإرفاق خطاب مع تقريعر الكليعة السعنوى وتوصعيف وتقريعر البعرامج

 المقررات إلى لجنة المراجعة الداخلية قبل يوم/أيام المراجعة الداخلية.و

  يستلم نسخة من كل التقارير التعى تقعدمها لجنعة المراجععة الداخليعة والتأكعد

 من الحقائق الواردة بهذة التقارير.

  يوافععق علععى الخطععة التنفذيععة المقترحععة مععن وحععدة ضععمان الجععودة اسععتجابة

 قبل عرضها على مجلس الكلية. للجنة المراجعة الداخلية

 

 لجنة تطوير المناهج )البرامج(: -ج

قامت وحدة ضمان الجودة بتكوين لجنتان لتطوير المناهج سالبرامج( لمرحلتى 

البكالوريوس والدراسات العليا، وبناء على الالئحة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة تقوم 

وس أو مرحلة الدراسات العليا بمراجعة لجنة المناهج سالبرامج( سواء لمرحلة البكالوري

دورية للمناهج وتطويرها طبقا للمستجدات سواء ما يتعلق بالكتشافات العلمية الحديثة أو 

 متطلبات سوق العمل.

 

 : النظام الداخلى إلدارة الجودة:8/0

 : توافر نظام داخلى إلدارة الجودة:8/0/0

انب المختلفة للنظام الداخلى للجودة يوجد بالكلية وحدة لضمان الجودة تشرف على الجو

الذى تم إنشاؤه بالكلية، وتتأكد وحدة ضمان الجودة من مدى استيفاء المعايير التى أقرتها 

الهيئة القومية لضمان الجودة والمتعلقة بكل من القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ويتم 

 :ذلك من خالل اللجان التى تم إنشاؤها على النحو التالى
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 لجنة المتابعة والتسيير -0

 * دراسة وتحليل:

 تقارير جميع اللجان المشكلة لتنفيذ المشروع. -

 تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين -

 تقييم الطالب للمقررات -

 رراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين  -

لمتطلبات الهيئة * المشاركة فى إعداد وكتابة التقارير الربع سنوية والسنوية طبقا 

 القومية لضمان الجودة.

  peer reviewers* اإلعداد لزيارات المراجعين 

وضع نتائج الدراسات والتحاليل فى صورة يستفاد بها فى وضع الخطط التنفيذية المستقبلية 

 السنوية لتطوير البرامج التعليمية المختلفة وتطوير الكلية بصفة عامة.

 

 يجىلجنة التخطيط األسترات -0

تحديد االحتياجات التى يتطلبها تطوير التعليم والتعلم والبحث العلمى وخدمة  * 

 المجتمع فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

صياغة رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية ووضع سياسة ورلية لضمان  * 

 لمحيطة.التحديث المستمر لهذه العناصر وفقا لما تتطلبه المتغيرات ا

 تحديد السياسات واآلليات التى تؤدى إلى تحقيق األهداف االستراتيجية للكلية. * 

وضع خطة استراتيجية للكلية لتطوير جميع عناصر التعليم والتعلم والبحث العلمى  * 

وخدمة المجتمع فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ووضع السياسات 

 ة التطوير والتحسين .واآلليات التى تضمن استمراري

 

 لجنة توصيف وتقرير البرامج لمرحلة البكالوريوس -3

متابعة إعداد مواصفات وتقاريرالبرامج التعليمية المختلفة بالكلية طبقا لمتطلبات  * 

 الهيئة القومية لضمان الجودة.

البرامج التى  مواصفات وتقارير المختلفة على األقسام مجالس التأكد من موافقة * 

 درس بها.ت

 القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض: * 

التى  األكاديمية المعايير وتطبيق بتعريف التأكد من أن كل برنامج تعليمى يقوم -1

  مع رسالة الكلية. يتماشى يتبعها بما

التأكد من عمل مقارنة دقيقة بين المعايير األكاديمية التى يتبعها البرنامج وبين  -2

ية المرجعية التى أختارها كل برنامج سواء كانت قومية المعايير األكاديم

NARS .)أو عالمية سبرنامج مماثل فى جامعة عالمية 
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 لجنة توصيف وتقرير البرامج لمرحلة الدراسات العليا -4

متابعة إعداد مواصفات وتقارير برامج الدراسات العليا المختلفة بالكلية طبقا  * 

 الجودة. لمتطلبات الهيئة القومية لضمان

برامج  مواصفات وتقارير المختلفة على األقسام مجالس التأكد من موافقة * 

 التى تدرس بها. الدراسات العليا

 القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض: * 

التى  األكاديمية المعايير وتطبيق بتعريف التأكد من أن كل برنامج تعليمى يقوم -1

  .مع رسالة الكلية يتماشى يتبعها بما

التأكد من عمل مقارنة دقيقة بين المعايير األكاديمية التى يتبعها كل برنامج  -2

معايير برنامج (وبين المعايير األكاديمية المرجعية التى يختارها كل برنامج 

 مماثل فى جامعة يفضل أن تكون جامعة عالمية(.

 

 لجنة توصيف وتقرير المقررات لمرحلة البكالوريوس -5

 داد مواصفات المقرر طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة.متابعة إع * 

المقعررات التعى تعدرس بعالبرامج  مواصعفات على األقسام مجالس التأكد من موافقة * 

 المختلفة.

 

 المقررات لمرحلة الدراسات العليا تقريرتوصيف ولجنة  -6

ئععة القوميععة لضععمان متابعععة إعععداد توصععيف وتقريععر المقععررات طبقععا لمتطلبععات الهي * 

 الجودة.

 مقرر كل منسق/محاضر يقوم أن يجب دراسي ، كل فصل نهاية التأكد من أنه في * 

 .القسم رئيس إلى تقرير المقرر بتقديم

 القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض: * 

 ملف" مقرر لكل بملف سقسم علمى( يحتفظ التأكد من أن كل برنامج تعليمى -1 

 على وييحت بحيث "المقرر

 المقرر مواصفات - 

 سابقة امتحانات أوراق من نماذج - 

 للمقرر الطالبي التقويم نتائج - 

  فيه الناجحين والراسبين وكذلك المقرر عن المنقطعين للطالب المئوية النسب - 

 صلة ذات أخرى معلومات أي - 

 بتدريس مالذي يقو للمحاضر إحداهما المقرر، ملف من نسختين التأكد من وجود -2 

متابعة  في يساعد فهذا البرنامج، منسق أو القسم لرئيس واألخرى المقرر

 .األداء
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 لجنة تطوير المناهج )البرامج( لمرحلة البكالوريوس -7

القيام بعمل دراسة للمناهج التى تقدمها البرامج التعليمية المختلفة لمرحلة  * 

 البكالوريوس بالكلية كل على حدى لتحديد :

ى مالئمة نسب المقررات الخاصة بالتخصب ، والعلوم األساسية، واللغة، مد  - 

والحاسب اآللى، والتدريب العملى ، والعلوم األجتماعية واألنسانية لتحقيق 

 أهداف هذه البرامج.

 عدد ونسبة المقررات األلكترونية.  - 

التعليمية مدى مالئمة المهارات التى يكتسبها الطالب أثناء دراسته بالبرامج   - 

 المختلفة بالكلية لما يتطلبه سوق العمل من مهارات.

وضع تصور لتطوير الئحة الكلية لتطبيق نظام الساعات المعتمدة ولتشجيع التعلم  * 

فى البرامج  e-learningوالتعلم األكترونى          self learningالذاتى 

ها سوق العمل ومتغيرات التعليمية المختلفة وإكساب الطالب المهارات التى يتطلب

 العصر.

 

 لجنة تطوير المناهج )البرامج( لمرحلة الدراسات العليا -8

القيام بعمل دراسة للمناهج التى تقدمها البرامج التعليمية المختلفة لمرحلة  * 

 دكتوراه( بالكلية كل على حدى لتحديد :  –ماجستير  -الدراسات العليا سدبلوم 

ررات الخاصة بالتخصب ، واللغة، والحاسب اآللى، مدى مالئمة نسب المق  - 

 والتدريب العملى لتحقيق أهداف هذه البرامج.

 عدد ونسبة المقررات األلكترونية.  - 

مدى مالئمة المهارات التى يكتسبها طالب الدراسات العليا أثناء دراسته   - 

 –جستير ما -بالبرامج التعليمية المختلفة لمرحلة الدراسات العليا سدبلوم 

 دكتوراه( بالكلية لما تتطلبه وظائفهم المهنية بجهات عملهم من مهارات.

 

 لجنة متابعة أعمال األمتحانات -9

 متابعة تطبيق معايير الجودة المعروفة بهذا الخصوص: * 

 مواصفات المكان - 

 نظام وضع األسئلة - 

 نماذج األجابة - 

 نظام التصحيح  - 

 نظام حفظ المستندات - 

 مناسبة جداول األمتحانات - 

 أعالن النتائج  - 

 التعامل مع شكاوى الطالب الخاصه باإلمتحانات. - 
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 لجنة مصادر التعليم ودعم الطالب -02

 –عمل دراسات على الوضع الحالى للمكتبة س عدد الكتب والمراجع الحديثة  * 

 –نسبة التردد  –مواعيد العمل  –لكترونى عن الكتب والمراجع أمكانية البحث اإل

التهوية  –اإلضاءة  –الساحة  –أمكانية التصوير  –توفر أخصائيين فى المكتبات 

 وسائل األمان( –

 –عمل دراسات على الوضع الحالى للمزارع التعليمية س توفر النماذج التعليمية  *  

 توفر الفنيين ( –نسبة التردد  –رشادية إتوفر خرائط 

لحالى لقاعات التدريس س توفر وسائل تدريس حديثة عمل دراسات على الوضع ا *  

 األثاث ( –التهوية  –المساحة  –ضاءة اإل –

 –التهوية  –المساحة  –عمل دراسات على الوضع الحالى للمعامل ساألضاءة  * 

 –توفر الفنيين المدربين  –توفر األجهزة الحديثة والكيماويات  –وسائل األمان 

إمكانية عمل ابحاث خاصة بالتعلم  –ة الكوارث رشادات معلنة لمواجهإوجود 

 الذاتى(

رفع التقارير الخاصة بالدراسات المختلفة إلى لجان التخطيط األستراتيجى  *  

 والمتابعة الداخلية وتطوير المناهج.

 عمل دراسات على الوضع الحالى بخصوص : *  

تكعون متاحعة  Internetستخدام شعبكة العـ إنشاء قاعة عامة سأو عدة قاعات( ال  -

 للطلبة وألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 فى األقسـام العلمية المختلفة. Internetتوفير إمكانية الدخول على شبكة الـ  -

تفعيل الخدمات التى يمكن أن يقدمها نعادى التكنولوجيعا بالكليعة للطلبعة وألعضعاء  -

 هيئة التدريس ومعاونيهم وأفراد المجتمع.

فادة من المشروع القعومى الخعاص بإععداد المقعررات إلكترونيعا حتعى ستتفعيل اال -

 يتسنى تجهيز أكبر عدد ممكن من المقررات إلكترونيا.

والتعلم األكترونى  Self Learningالتقييم المستمر لوضع ومعوقات التعلم الذاتى  * 

e-learning .فى البرامج التعليمية المختلفة 

 

 لجنة خدمة المجتمع -00

ل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق بالخدمات التى تقدمها الكلية عم * 

 للمجتمع.

وضع سياسة ورلية لتوسيع نطاق الخدمات التى تقدمها الكلية للمجتمع بما يحقق  * 

 رسالة الكلية فى هذا الخصوص ، ومتابعة التنفيذ.

إليهم من قبل  وضع رلية لقياس مدى رضاء أفراد المجتمع عن الخدمات المقدمة * 

 الكلية ، ومتابعة التنفيذ.
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 لجنة متابعة شئون الخريجين وأصحاب المصالح -00

 عمل قاعدة بيانات وافية لخريجى الكلية. * 

تنشيط األتصاالت بين الكلية والخريجين وأخذ ررائهم فى األمور المتعلقة بتطوير  * 

 التعليم والتعلم بالكلية.

ول على فرص عمل بالوسائل المختلفة س األتصال مساعدة الخريجين فى الحص * 

عمل معارض يلتقى فيها الخريجين بمسئولى الجهات  –بالجهات التوظيفية 

تقديم برامج تدريبية لخريجى الكلية فى مجاالت يحتاجها سوق العمل  –التوظيفية 

 ..إلخ (

لجهات عمل قاعدة بيانات وافية لمسئولى الجهات التوظيفية سواء كانت هذه ا * 

 حكومية أو قطاع خاص.

تنشيط األتصاالت بين الكلية ومسئولى الجهات التوظيفية وأخذ ررائهم فى األمور  * 

 المتعلقة بتطوير التعليم والتعلم بالكلية.

 

 لجنة البحوث -03

عمل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق بالبحث العلمى بالكلية ساألبحاث  * 

المؤتمرات  –الخطط العلمية  –المشروعات البحثية  –الرسائل  –المنشورة 

 ..إلخ(. -العلمية 

دراسات على الوضع الحالى للبحث العلمى بالبرامج التعليمية المختلفة بالكلية  * 

 لتحديد المعوقات واألحتياجات. 

القيام بدور أستشارى لوضع خطط بحثية علمية للبرامج التعليمية المختلفة على  * 

ير والبعيد وبحيث تكون مرتبطة برسالة الكلية والجامعة وتساهم فى المدى القص

 تحقيق األهداف األستراتيجية للبرامج التعليمية المختلفة.

صياغة خطة بحثية علمية شاملة للكلية على المدى القصير والبعيد وبحيث تكون  * 

 ة للكلية.مرتبطة برسالة الكلية والجامعة وتساهم فى تحقيق األهداف األستراتيجي

وضع سياسة ورلية لتشجيع التعاون المشترك فى البحث العلمى بين األقسام العلمية  * 

المختلفة داخل الكلية وكذلك بين بين األقسام العلمية المختلفة بالكلية والجامعات 

 األخرى ومراكز األبحاث المحلية واألقليمية والعالمية.

ى إلى مرحلة التمويل الذاتى سالتعاون وضع سياسة ورلية للوصول بالبحث العلم * 

تشجيع كتابة  –التسويق التجارى لنتائج األبحاث  –مع القطاع الخاص 

األستغالل  – ,STDF TEMPUS , FP 7المشروعات البحثية الممولة مثل الـ 

 ..إلخ(. -األمثل لموارد الكلية 

 تطوير المجلة العلمية بالكلية للوصول بها إلى مستوى عالمى. * 

 لجنة التدريب -04

وضع رلية لتحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبحيث  * 

 .FLDPيكون ذلك متكامال مع ما يقدمه مشروع 
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وضع سياسة للتدريب خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تخدم تحقيق  * 

ة المشروعات رسالة الكلية مثل تحسين مهارات اللغة والبحث العلمى وكتاب

 التنافسية الممولة.

وضع سياسة للتدريب خاصة لقيادات وموظفى الجهاز األدارى والفنيين بالكلية  * 

تخدم تحقيق رسالة الكلية مثل تحسين مهارات الحاسب اآللى، والتعامل األمثل 

والفعال مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأستخدام األجهزة العلمية 

 . الحديثة

عمل دراسات على الوضع الحالى للتدريب الصيفى للطالب من النواحى المختلفة  * 

مثل وجود برنامج تدريبى مكتوب، ونوعية التدريب والمهارات المكتسبة بعد 

 التدريب ومدى الحاجة لها فى سوق العمل، وطريقة تقييم الطالب...إلخ.

ية للطالب من النواحى المختلفة عمل دراسات على الوضع الحالى للزيارات الميدان * 

 مثل عالقتها بتوصيف المقررات، وتوصيف البرامج، وطريقة تقييم الطالب...إلخ.

رفع التقارير الصادرة من لجنة التدريب إلى لجان التخطيط األستراتيجى والمتابعة  * 

 الداخلية والتيسير تطوير المناهج.

 ى أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.وضع رلية لقياس أثر البرامج التدريبية عل * 

 

ويقوم منسقى البرامج والمقررات بإعداد توصيف وتقارير البرامج والمقررات سنويا 

 وإعداد خطط العمل السنوية لتحسين وتطوير البرامج والمقررات.

وتوجد عالقة إيجابية فعالة بين وحدة ضمان الجودة بالكلية ومركز الجامعة لضمان الجودة 

ف إلى تبادل المعلومات والتعاون لتطبيق أفضل الممارسات فى إدارة الجودة بالكلية تهد

لضمان الفاعلية التعليمية، وتم اختيار مدير مركز الجودة بالجامعة فى مجلس إدارة وحدة 

 ضمان الجودة ولجنة المتابعة والتسيير.

ى ألعضاء هيئة وقد قامت وحدة ضمان الجودة بعمل إستبيانات خاصة بالرضاء الوظيف

التدريس، وتقيم الطالب للمقرر، والرضاء الوظيفى لإلداريين، وأراء المستفيدين فى 

مواصفات خريجى الكلية والخدمات التى تقدمها الكلية لخدمة المجتمع، وإستمارة الخطة 

السنوية لعضو هيئة التدريس ويتم تحليل البيانات التى يتم جمعها عن طريق هذه 

 إلستفادة كمؤشر لفاعلية وحدة الجودة ونظام الجودة الذى تم إنشاؤه بالكلية.االستبيانات ل
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تعتمد الكلية فى المساءلة والمحاسبة على قانون الجامعات، وجارى اآلن وضع نظام 

ورليات تنفيذ للمساءلة والمحاسبة خاصة فيما يتعلق بإلتزام أعضاء هيئة التدريس 

 نيهم والجهاز اإلدارى بمتطلبات النظام الداخلى للجودة بالكلية.ومعاو

 

 

 


