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 شكر وتقدير

==== 

جامعة بنها بأسمى آيات الشكر  –تتقدم وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة 

 والتقدير لكل من:

 حمد شمس الدينالسيد األستاذ الدكتور/ علي م

 رئيس الجامعة

 خليل جمال أسماعيلالسيد األستاذ الدكتور/ 

 لشئون البيئة وخدمة المجتمعنائب رئيس الجامعة 

 السيد األستاذ الدكتور/ عبدالرحيم سعد شولح

 المدير التنفيذي لوحدة مشروعات التطويرومستشار الجامعة للتأهيل لالعتماد 

 ود سعدالسيد األستاذ الدكتور/ سعد محم

 بالجامعة –مدير مركز ضمان الجودة 

 السيد األستاذ الدكتور/ ماهر حسب النبي خليل

 عميد الكلية

 السيد األستاذ الدكتور/ محمد هانئ تاج الدين

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 السيد األستاذ الدكتور/ محمود مغربي عراقي

 البحوثووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 احمد على عبدالرحمنلسيد األستاذ الدكتور/ ا

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 

                                                                          عليييا ميييا ليييدموم لوحيييدة ضيييمان الجيييودة مييين دعيييم رنشيييطة الوحيييدة وتشيييجيع مسيييتمر كما يت يييدم 

             هيئيييية التييييدريس        أعضييييا                                                         مجلييييس ةدارة وحييييدة ضييييمان الجييييودة بخييييالا الشييييكر والت ييييدير للسييييادة 

                                                          عييياملين بالكليييية اليييذين شييياركوا ئيييا دعيييم الوديييائ  الالزمييية ل عتمييياد                          والهيئييية المعاونييية وجمييييع ال

                        وةعداد الدراسة الذاتية 

 مدير وحدة ضمان الجودة  

 

 د/ محمد حسن رفعت اسماعيل
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 :تمهيد

                                                            لمييييا كانييييت الدراسيييية الذاتييييية هييييا أحييييد مخرجييييات عملييييية الت ييييويم الييييذات                        

ر لمعييييايير الجييييودةق  ئهييييا العملييييية ر                             للكليييييةق طب ييييا                                التييييا يتطلييييب ئيهييييا ةعتبييييارات الدليييية               

                                                                 والشيييمول وبيييذل الجهيييد المكديييا وتضيييائر وتعييياون وةشيييترا  وتنسيييي  جهيييود جمييييع 

ر لمعييييايير الهيئيييية         الكلييييية       أعضييييا  ر                ودعييييم ال يييييادة  وعملييييية الت ييييويم الييييذات  تييييتم وئ ييييا                                             

                                                                  ال وميييييية لضيييييمان جيييييودة التعلييييييم وا عتمييييياد   وذلييييي  للو يييييول ةلييييي  نتيييييائ  دلي ييييية 

                                                ردليييية عيييين طرييييي  جمييييع وتحليييييل البيانييييات بأسيييياليب علمييييية                    ومدعميييية بالشييييواهد وا

                                                                         ئكيييان لزاميييا لهيييا منهجيييية للعميييل وأدوات وعملييييات لجميييع وتحلييييل البيانيييات   ئ يييد تيييم 

                                                                         ذليي  بعييد اانتهييا  ميين عملييية الت ييويم الييذات  وئيي  خطيية منقميية دييم تمييت كتابيية ت رييير 

        الت يييويم                                                              )مسيييودةت وتميييت منالشيييتا ميييع ارطيييراا ذات ال يييلةق ديييم تيييم ةعيييداد ت ريييير

                                                                      اليييذات  المبيييدئ  واليييذي تيييم عرضيييا علييي  مجليييس الكلييييةق واليييذي منيييا ئيييا النهايييية تيييم 

                                                        عمل الدراسة الذاتية التا نحن ب ددها ب ورتها الحالية    
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 حسب النبي خليلالسيد األستاذ الدكتور/ ماهر 

 عميد الكلية
 السيد األستاذ الدكتور/ محمد هانئ تاج الدين

 لكلية لشئون التعليم والطالبوكيل ا
 السيد األستاذ الدكتور/ محمود مغربي عراقي

 البحوثووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
 السيد األستاذ الدكتور/ احمد على عبدالرحمن

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع
   / محمد حسن رفعت اسماعيل كتوردال

 مدير وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 ة التقويم الذاتى .إدار .6

 تشكيل الفرق التى تختص بالتقويم الذاتى . .4

 متابعة تدريب فرق التقويم الذاتى. .6

 متابعة تنفيذ التقويم الذاتى . .4

 مراجعة مسودة التقرير المبدئى . .5

 عرض مسودة التقرير المبدئى على الجهات المستفيدة . .3

 راجعته وإعتماده .عرض التقرير على مركز ضمان الجودة واإلعتماد بالجامعة لم .7

 تشكيل لجنة لكتابة تقرير الدراسة الذاتية للكلية. .8

 مراجعة الدراسة الذاتية وعرضها على إدارة جامعة بنها . .9

 

 

 لجنة إدارة التقويم الذاتى

 مهام لجنة إدارة التقويم الذاتى
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 فريق معيار التخطيط االستراتيجي 

 أستاذ دكتور/ صديق عبد العزيز محيسن.
 دكتور/ محمد على عبدا لسالم

 فاتن محمود عبد الطيف. /دكتور
 صفاء  محمود حالوة. /دكتور
 مهران مختار العشرى. /دكتور

 دكتور/ ايمان عثمان حسن على.
 مها محمد السيد على. دكتور/

 .محمد حامد ابوالوفا 
 فريق معيار الهيكل التنظيمي .4

 دكتور/ وسام رشاد احمد.

 دكتور/هبة شوقى عبدهللا.
 سالمة حسن مصطفى.
 أمنية عادل محمد احمد.

 مدير عام الكلية
 مدير شئون العاملين

 فريق معيار القيادة والحوكمة .6
 أستاذ دكتور/ سعيد عباس رشاد
 أستاذ دكتور/ جهاد محمد دسوقى

 دكتور/ السيد حسن جادو
 دكتور/ رضا محمد على زويل.

 فريق معيار المصداقية واألخالق .4
 دكتور/ السيد جمعة خاطر

 دكتور/ تامر محمد شحاتة سالم
 ن مختار عاشوردكتور/ طه حس

 دكتور/ محمد حسن حمزة
 مختار ابراهيم السيد. 

 هبة رجب سيد احمد.

 
 
 
 
 

 A) )فرق عمل التقويم الذاتى 
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 فريق معيار الجهاز اإلداري .5
 محمد حسن رفعت أسماعيلدكتور /

 وحيد عبد الفتاح خلوي 
 خالد عبدالواحد بيومى.

 مدير إدارة شئون العاملين
 مدير إدارة شئون اإلدارية

 الزراعية. مدير مركز البحوث

 فريق معيار الموارد المالية والمادية .3
 دكتور/ جمال عاشور احمد محمد

 أحمد عبدالهادى  السيسى دكتور/
 هبة محمد عليوة

 نعيمة جمعة احمد عثمان.

 فريق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة .7
 أستاذ دكتور/ إبراهيم محمد عبد العليم

 الحميد حافظأستاذ دكتور/ عادل عبد 
 أستاذ دكتور/ حامد السيد أبو علي

 دكتور/ محمد احمد ماضي
 دكتور/ عبد هللا السيد عبد هللا

 تامر احمد محمد العقاد. دكتور/
 محمد سعيد معوض.

 ريماح صبحى عبدالرازق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) )فرق عمل التقويم الذاتى 
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 فريق معيار الطالب والخريجون .8
 هدي علي سالمدكتور/
 إبراهيم احمد محمد سعددكتور/

 شيرين عبدالحميد مصطفى.
 كرم خميس الجيزاوى.

 البرامج التعليميةواالكاديمية  المعايير فريق 9
 محمد اسماعيل سلوع.أستاذ دكتور/ 

 فاتن حسن إسماعيل.أستاذ دكتور/ 

 فتحي جاد محمد عبدا لجواد.أستاذ دكتور/ 

 احمد إبراهيم الدسوقي.أستاذ دكتور/ 

 محمد محمود. محمود حسنأستاذ دكتور/ 

 أشرف مهدى شروبة. دكتور/

 احمد سعيد يوسف. دكتور/

 محمد محمد عبدالعال. دكتور/

 رشا على الحصرى. دكتور/

 مهامحمد السيد على. دكتور/

 محمد خيرى السيد عبدالجافظ. دكتور/

 أاسامة حسن منصور الجارحى. دكتور/

 محمد حسن حمزة. دكتور/

 محمد تهامى عفيفى. دكتور/

 يق معيار التعليم والتسهيالت المادية للتعلم.فر61
 .عصمت حسن عطية نوفلأستاذ دكتور/ 

 .السعيد محمد الجدوىدكتور/
 .احمد علي الحصريدكتور/
 .إبراهيم عبد المنعم الفقىدكتور/

 .تغريد ابوالنصر هاشم

 هيئة التدريس أعضاء.فريق معيار 66
 جعفر محمود الجندي.أستاذ دكتور/ 

 س محمود مكاوي.إينادكتور/
 .احمد سعيد ابوزيددكتور/

 احمد محمود حسن.
 شعبان جابر علي جودة.

 C) )فرق عمل التقويم الذاتى 
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 .فريق معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية64
 .جمال فهمي النجارأستاذ دكتور/ 

 .حسن احمد بركات دكتور/
 .أسامة حسن الجارحي دكتور/
 تامر مسعد محمود. دكتور/
 هللا. عطا هللا محمد عطا دكتور/

 .محمود مصطفي السيد
 .ثروت السعيد شعبان

 .عبد المطلب احمد عبد المطلب
 .محمد احمد العشري

 .فريق معيار الدراسات العليا66
 محمد السيد حافظ.دكتور/

 سارة عيد دياب.
 هدير شوقى عبدهللا.

 .فريق معيار  أدارة الجودة64
 .محمد حسن رفعت اسماعيلدكتور/
 .لميهىرشا مصطفى ادكتور/

 .لمياء  عبدهللا الخياط
 .اسماء محمد عبدالسميع
 اسماء محمد سليمان.

 .اإلداري ومنسق الجهاز اإلداريين عن ممثل
 .وحيد عبد الفتاح خلوي

 .من الخدمة المستفيدين عن ممثلة
 .محمد بيومي عبدالهادى

 .الطالب عن ممثل
 

 

 

 

 

 

 

 D) )فرق عمل التقويم الذاتى 
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 يلاألستاذ الدكتور/ ماهر حسب النبي خل
 عميد الكلية

 األستاذ الدكتور/ محمد هانئ تاج الدين
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 األستاذ الدكتور/ محمود مغربي عراقي
 البحوثووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 األستاذ الدكتور/ احمد على عبدالرحمن
 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

   رفعت اسماعيل الدكتور/ محمد حسن 
 مدير وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة إعداد الدراسة الذاتية
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:.منسق معيار التخطيط االستراتيجى6 رحمنلعبداعبدالفتاح دكتور/لطفى  أستاذ  

:.منسق معيار الهيكل التنظيمى4 دكتور/محمود مختار عبدالقادر  

سعيد عباس رشاددكتور/ أستاذ  :.منسق معيار القيادة والحوكمة6 

تور/عادل حامدبهنساوىدك أستاذ  :.منسق معيار المصداقية واألخالقيات4 

دكتور/محمد اسماعيل سلوع أستاذ  :.منسق معيار الجهاز اإلدارى5 

دكتور/عبدة مهدى محمد مهدى أستاذ  :.منسق معيارالموارد المالية3 

دكتور/احمد على عبدالرحمن أستاذ  :منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.7 

دكتور/عزت فرج الخياط أستاذ  :.منسق معيار الطالب والخريجون8 

دكتور/راشد عبدالفتاح زغلول أستاذ  

دكتور/همام الطوخى محمد بهلول أستاذ  
 :االكاديمية والبرامج التعليمية المعايير.منسق 9

احمد حسن فرجدكتور/ابو سريع   :.منسق معيار التعليم والتعلم61 

ريم ابراهيم السيددكتور/عبدالك أستاذ  :منسق معيار البحث العلمى واألنشطة العلمية.66 

/حامد الزعبالوى البدوىدكتور أستاذ  :هيئة التدريس أعضاء.منسق معيار 64 

م/تهانى رشدى عبدالظاهردكتور أستاذ  :.منسق معيار الدراسات العليا66 

.دكتور/صديق عبدالعزيز محيسن أستاذ  :ة الجودة والتطوير المستمرمنسق معيار نظام إدار.64 

 

 

 

 

 

 

 

 ي المــعــايــيـــرــمنسق
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 شكر وتقدير

==== 

جامعة بنها بأسمى  –بكلية الزراعة - مجلس إدارة وحدة ضمان الجودةتقدم ي

 آيات الشكر والتقدير لكل من:

 

 السيد األستاذ الدكتور/  محمود السيد عابد أبوالروس
 جامعة بنها-يطرى مشتهربالطب كلية ال-وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث  

 

 

أحمد رضا عبدالمحسن عجورالسيد األستاذ الدكتور/    
 مستشار التطوير والجودة بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية

 رئيس وحدة االعتماد األكاديمي بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية

 

 

  ديم المساعدة الفنية ال يمة وتعلا ما لدموم لوحدة ضمان الجودة من دعم رنشطة الوحدة 

 وةعداد الدراسة الذاتية الت  ساعدت ئ  اخراج  
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http://www.fagr.bu.edu.eg 

 

 

 

                                                                              يوجد بريد الكترون  مختا بالكلية واخير بوحيدة الجيودة بالكليية م يدم مين ادارة جامعية 

     ال :                                                       بنها عن طري  شركة ميكروسوئت العالمية)ئرع م رت وهما كالت

info@fagr.bu.edu.eg 

qau@fagr.bu.edu.eg 

 

 

 

     تليفون: -

1030601310   

1030602011 
 فاكس:

1030603320 
 

 

 

 

 موقع الكلية على الشبكة العنكبوتية

 للكلية ووحدة ضمان الجودة اإللكترونيالبريد 

 وسيلة االتصال بالكلية:

mailto:info@fagr.bu.edu.eg
mailto:qau@fagr.bu.edu.eg
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 المحتــــــويات

رقم  الموضـــــــــــــــوع

 الصفحة

  فية عن المؤسسةالبيانات الوص. 0

  .  رؤية المؤسسة0

  . رسالة المؤسسة3

  المعايير التى تبنتها الكلية

  أوال: القدرة املؤسسية

  : التخطيط اإلسرتاتيجى1

  : الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة والسياسات واألنشطة الداعمة0/0

  : ارتباط اإلستراتيجية للكلية بإستراتيجية الجامعة0/0

  جامعة بنها –وضع االستراتيجى لكلية الزراعة : ال0/3

  : اهليكل التنظيمى2

  : الهيكل التنظيمى مالئم ومعتمد0/0

  : السلطات والمسئوليات واالختصاصات0/0

  : اإلدارات المتخصصة لدعم العملية التعليمية0/3

  : إدارة األزمات والكوارث0/6

  : وحدة إدارة الجودة0/1

  الوظيفى : التوصيف0/0

  : القيادة واحلوكمة3

  : اختيار القيادات األكاديمية3/0

  : نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية3/0

  : تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية3/3

  : نظم المعلومات والتوثيق الرسمية3/6
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  : دعم القيادات األكاديمية إلدارة الجودة بالكلية3/1

 : دور القيادات األكاديمية فى تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة3/0

 
 

 : التقييم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة3/3

 
 

  : املصداقية واألخالقيات4

  : حقوق الملكية الفكرية والنشر6/0

  : الممارسات العادلة وعدم التمييز6/0

  : األخالقيات المهنية للمؤسسة التعليمية6/3

  المعلومات المتاحة عن المؤسسة فى الوسائل المختلفة: 6/6

  : اجلهاز اإلدارى5

  : تعيين وتنمية القيادات اإلدارية والعاملين1/0

  كفاءة اإلدارة فى االستفادة من الموارد البشرية المتاحة :1/0

  تقييم أداء العاملين :1/3

  : املوارد املالية واملادية6

  المالية والماديةكفاية الموارد  :0/0

  التسهيالت المادية :0/0

  كفاءة استخدام الموارد :0/3

  : املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة7

خطة وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة: انظر المرفق للكتابة )السياسة المستقبلية لتطوير  : 3/0

 المشاركة المجتمعية للكلية(
 

  مجتمع وتنمية البيئةتنظيم أنشطة خدمة ال :3/0

  تفاعل الكلية مع منظمات المجتمع :3/3

  الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئة :3/6

  ثانيا: الفاعلية التعليمية

  : الطالب واخلرجيون8

  : سياسات القبول2/0

  الدعم الطالبى :2/0
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  : األنشطة لطالبية2/3

  : خدمات الخريجين2/6

  الب: رضاء الط2/1

  املعايري األكادميية الربامج التعليمية: 9

  : تطبيق المؤسسة للمعايير األكاديمية القياسية القومية أو معاييرها المعتمدة9/0

  : توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية9/0

  : البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية9/0

  عليمية: تصميم البرامج الت9/0

  : مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية9/3

  : التعليم والتعلم والتسهيالت املادية11

  : استراتيجية التعليم والتعلم01/0

  : الممارسات الفعلية للتعلم والتعليم01/0

  : برامج التدريب الميدانى للطالب01/3

  : تقويم الطالب01/6

  ة للتعليم والتعلم: التسهيالت المتاح01/1

  : أعضاء هيئة التدريس/اهليئة املعاونة11

  : أعضاء هيئة التدريس00/0

  : تعيين أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة00/0

  : تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة00/3

  : تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة00/6

  : الرضاء الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة00/1

  : البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى12

  : خطط للبحث العلمى00/0

  : كفاءة العملية البحثية00/0

  : تمويل البحث العلمى00/3
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  : أنشطة علمية أخرى00/6

  : الدراسات العليا13

  : الدرجات الممنوحة03/0

  : العملية التعليمية فى الدراسات العليا03/0

 : نظام التسجيل واإلشراف العلمى03/3

 
 

  : تقويم طالب الدراسات العليا03/6

  : رضاء طالب الدراسات العليا03/1

  ادارة اجلودة ,: التقويم املستمر 14

  : شمولية واستمرارية التقويم06/0

  : النظام الداخلى إلدارة الجودة06/0

 : المساءلة والمحاسبة06/3

 

 ملخص الدراسة الذاتية. 

  تحليل التقارير و االستبيانات 0-مرفق. 

 0103/0106خطة التحسين و االستمرارية 0-مرفق. 

 0103خطة تحسين زيارة المحاكاه نوفمبر  3-مرفق. 
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 مقدمة:

           درة مؤسسييية                                                           يهييدا برنييام  التطييوير المسييتمر والتأهيييل ل عتميياد ةليي  الو ييول ل يي
                                                                          ذاتييية الحركيية ميين أجييل التطييوير المسييتمر وبمييا يح يي  جييودة أكاديمييية ومؤسسييية م ننيية 
                                                                     تضييمن لييدرة تنائسييية وتأهييل ل عتميياد ق ميين أجييل ذليي  عمييدت وحييدة ةدارة مشييروعات 

                                                                           التطوير العال  من خالل برنام  التطوير المستمر والتأهيل ل عتماد ةل  ما يل  :

                                                 التطوير المستمر ئ  المؤسسات التعليمية وألسامها                         خل  بيئة تنائسية لدعم  /  1

                                                                            تشجيع ا تجام الالمركزى للتطوير الذات  والتنمية المستدامة ئي  ةطيار معيايير جيودة   /  2
        م ننة  

                                                                   ا رت يييا  ب يييدرات الكلييييات الجامعيييية والمجتميييع اركييياديم   سيييتيعاب التخ  يييات   /  3
    ة                                            العلمية الحديدة والمجاات البينية وا بتكاري

                                                                         ترسيييث د ائيية الجييودة ئيي  التطييوير اركيياديم  وتبنيي  مفيياهيم ةدارة الجييودة الشيياملة   /  4
ر ئ  رسم الخطط ا ستراتيجية   ر رئيسيا ر                           وةعتبارها مكونا ر                        

                                                                        ت وييية الييروابط والتفاعييل بييين مؤسسييات التعليييم العييال  والمجتمييع وال ييناعة وسييو    /  5
        العمل  

                                     مييات والمعامييل والبنييية التحتييية المتاحيية                                    تعقيييم ا سييتفادة ميين نقييم وم ييادر المعلو  /  6
         ودعمها  

                                                                             ةستخدام الت نيات الحديدة ئ  التعليم والتعلم والت ويم وةنتاج المواد العلمية    /  7

                                                                           تنمييية ال ييدرات التنائسييية للخييريجين ورئييع لييدراتهم التنائسييية عليي  المسييتوى ال ييوم    /  8

                   وا لليم  والدول   

                                             لدرتيا علي  تلبيية احتياجيات المجتميع ومشياركتا ئي   و                           ا رت ا  بجودة البحيث العلمي    /  9

                                تطوير ال ناعة والبيئة المحيطة  
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 :ة الكـلـيةــرؤي

 

 

 

 
 :سـالـة الكلـيـةر

 
 
 

 

 

            الععععى االرتقععععاء            جامعععععة بنهععععا   -                         تتطلععععع كليععععة الزراعععععة بمشععععتهر

       لتحقععععق                                                     بجععععودة ونوعععععـية برامجهععععا التعليميععععة وأبحاثهععععا الزراعيععععة

                  لمنافسععععة إقليمععععـيا   ا                                      التميععععز فععععي قععععدرة الخععععريجين والبععععاحثين علععععى 

                                         الكليععععة مععععـركزا  لعشعععععاع العلمععععي والتكنولععععوجي     صععععبح   لت و         وعالميععععا  

  "      البيئة       وحماية                               النهوض بالقطاع الزراعي وتنمية        ومن ثم 

      إععععععداد      إلعععععى           جامععععععة بنهعععععا   -        ة بمشعععععتهر                تسععععععى كليعععععة الزراعععععع  " 

                                                 متخصصعععععععين فعععععععي مجعععععععاالت العلعععععععوم الزراعيعععععععة المختلفعععععععة قعععععععادرين 

                                                              ومعععؤهلين علميعععا  وعمليعععا  للمنافسعععة محليعععا  وإقليميعععا  فعععي سعععوق العمعععل 

                                             ها بالشععععفافية والنزاهععععة واألداء المتميععععز ومواكبععععة      أعضععععاء     تحلععععى    مععععع 

       ومععععععن ثععععععم                                    البحععععععث العلمععععععي التطبيقععععععي والتكنولععععععوجي            التطععععععور فععععععي 

                                                     بفاعلعععـية فعععي تحقيعععق التفاععععل اإليجعععابي بعععين الكليعععة والبيئعععة        مسعععاهمة   ال

    "                            والمجتمع في محافظة القليوبية
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 أوال : البيانات األساسية:

  كلية الزراعة بمشتهرالكليةاسم : 

  كليـــة الكليةنوع  :     سطمعهد عالي               معهد متو 

  بنها :الكليةاسم الجامعة التابعة لها 

   نوع الجامعة:        حكومية      خاصة 

   :الموقع الجغرافى 

 ال ليوبيةالمحافظة:  -

 طوخ-مشتهر المدينـــة: -

 :تاريخ التأسيس 

1911 

 :مدة الدراسة 

 سنوات 4

 :لغة الدراسة 

 العربية 

 :القيادة األكاديمية 

 :ليةالك  عميد -6
 الدرجة العلمية : أستاذ   خليل أ. د. ماهر حسب النبى

 :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -4
 الدرجة العلمية : أستاذ           أ. د. محمد هانئ تاج الدين

 :وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -6
 ذالدرجة العلمية : أستا           محمود مغربى عراقىأ. د. 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -4
 الدرجة العلمية : أستاذ عاشور أحمد على عبدالرحمنأ. د. 

 

 الـــجـــزء األول

 البيانات الوصفية عن الكلية
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  الكليةالدرجات العلمية التي تمنحها: 

 دبلومات متخصصة  ليسانس   بكالوريوس

 دكتوراه
 دبلوم ماجستير  

 

 ولى:عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األ 

6341 

 :عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا 

548 

 :األقسام العلمية 

 أسماء األقسام العلمية: -

 لسم علوم ارغذيا -1

 لسم المحا يل  -2

 لســـم ولاية النبات -2

 لسم البســـــاتين -4

 لسم ا نتاج الحيوان  -5

 المياةو لسم ارراضــــ  -6

 كيميا  الزراعيةلسم ال -7

 الهندسة الوراديةو لسم الورادـــــا -8

 لسم النبات الزراع   -9

 لسم ا لت اد الزراع  -11

 لسم الهندسة الزراعية -11

 لسم أمراض النبات -12

 697  إجمالى  التدريس:هيئة  أعضاءعدد 

 -- كلية:معار إلى ال 44       كلية:منتدب إلى ال 697     كلية:دائم بال
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  كما كلية دائم بال 697  إجمالى                                         هيئة التدريس موزعا  حسب الدرجات العلمية: أعضاءعدد

 (.6هو موضح بالشكل رقم )

 33:      أستاذ متفرغ 31:  أستاذ 43أســـتاذ مساعد :   45       :مــدرس

  

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التدريس العاملين بالكلية أعضاء(: بيان ب6شكل رقم )

64  إجمالى رين/ األجازات الخاصة:عدد المعا 

  4  :إناث    61    :ذكور

  74  إجمالى الهيئة المعاونة: أعضاءعدد 

  46  :إناث 56       :ذكور

:64  إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج 

  9.5:  6 هيئة التدريس لطالب مرحلة البكالوريوس: أعضاءنسبة 

  6:  6دراسات العليا: هيئة التدريس لطالب ال أعضاءنسبة 

 46:  6الهيئة المعاونــة لطالب مرحلة البكالوريوس:  أعضاءنسبة 

  9.5 هيئة التدريس : أعضاءنسبة المعارين/االجازات الخاصة إلجمالي% 

:467   إجمالى عدد العاملين بالجهاز اإلداري 

:467  إجمالى                                                    عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقا  لحالتهم الوظيفية 

 665      دائم 84مؤقت  

 
 
 
 

22%

12%
33%

33%

    -أعضاء هيئة التدريس  العاملين بالكلية  �

مدرس أستاذ مساعد أستاذ أستاذ متفر 
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                                أوال  : المرحلة الجامعية األولى :
  الئحة قديمة(( كليةأسماء البرامج التعليمية التي تقدمها ال  : 

  ارغذيا علوم برنام  -1

  المحا يل برنام  -2

  ولايةالنبات برنام  -3

  البســـــاتين برنام  -4

  الحيوان  ا نتاج برنام  -5

 والمياة  ارراضــــ  برنام  -6

  الزراعية الكيميا الحيوية برنام  -7

  الهندسة الوراديةو الورادـــــا برنام  -8

 أمراض النبات  برنام  -9

 ا لت ادالزراع  برنام  -11

 الهندسةالزراعية برنام  -11

  اانتاج الزراع  برنام  -12

 تربيةوزراعة  برنام  -13

برنامج 66:كليةالى للبرامج التعليمية التي تقدمها الالعدد اإلجم 

  : برنامج 66عدد البرامج المطبقة بالفعل 

:خريج 867عدد الخريجين فى األربعة سنوات األخيرة 

   الئحة جديدة((أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية  : 
 أنتاج نباتى. .برنامج1
 .برنامج أنتاج حيوانى.2
 االراضى و المياة. .برنامج3
 العلوم االقتصاد و االجتماعية الزراعية..برنامج 4
 .برنامج وقاية النبات.5
 .برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية.6
 علوم االغذية..برنامج 7
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                                 ثانيا  : مرحلة الدراسات العليا :

  كليةالتي تقدمها ال دراسية دراسات عليا أسماء البرامج ال  : 

مج الدراسيةالبرا التخصص  

 الدقيق

 م القسم العلمي

 برنامج ماجستير االراضى
والمياهاألراضي  االراضى  0.  

 برنامج دكتوراه االراضى

 برنامج ماجستير أنتاج حيواني
 أنتاج حيواني

.0 اإلنتاج الحيواني  

 برنامج دكتوراه أنتاج حيواني

 برنامج ماجستير أنتاج دواجن
 أنتاج دواجن

 برنامج دكتوراه أنتاج دواجن

 برنامج ماجستير أنتاج أسماك
 أنتاج أسماك

 برنامج دكتوراه أنتاج أسماك

 برنامج ماجستير اقتصاد زراعي
 اقتصاد زراعي

.3 االقتصاد الزراعي  
 برنامج دكتوراه اقتصاد زراعي

 برنامج ماجستير أرشاد زراعي
 أرشاد زراعي

رشاد زراعيبرنامج دكتوراه أ  

 برنامج ماجستير فاكهة
 فاكهة

.6 البساتين  

 برنامج دكتوراه فاكهة

 برنامج ماجستير خضر
 خضر

 برنامج دكتوراه خضر

 برنامج ماجستير زينة
 زينة

 برنامج دكتوراه زينة

 برنامج ماجستير أنتاج محاصيل
 أنتاج محاصيل

.1 المحاصيل  
محاصيلبرنامج دكتوراه أنتاج   

 برنامج ماجستير تربية محاصيل
 تربية محاصيل

 برنامج دكتوراه تربية محاصيل

 برنامج ماجستير أمراض النبات 
.0 أمراض النبات أمراض النبات  

 برنامج دكتوراه أمراض النبات

 برنامج ماجستير نبات زراعي
 نبات زراعي

.3 النبات الزراعي  

اعيبرنامج دكتوراه نبات زر  

 برنامج ماجستير فسيولوجي نبات
 فسيولوجي نبات

 برنامج دكتوراه فسيولوجي نبات

برنامج ماجستير ميكروبيولوجيا 

 الزراعية
ميكروبيولوجيا 

 الزراعية
ةبرنامج دكتوراه ميكروبيولوجيا الزراعي  

 برنامج ماجستير حيوان زراعي
 حيوان زراعي

.2 وقاية النبات  

دكتوراه حيوان زراعيبرنامج   

 برنامج ماجستير حشرات اقتصادية
 حشرات اقتصادية

 برنامج دكتوراه حشرات اقتصادية

 برنامج ماجستير مبيدات
 مبيدات

 برنامج دكتوراه مبيدات

.9 علوم األغذية صناعات غذائية برنامج ماجستير صناعات غذائية  
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 برنامج دكتوراه صناعات غذائية

 برنامج ماجستير األلبان
 األلبان

 برنامج دكتوراه األلبان

 برنامج ماجستير الوراثة
.01 الوراثة و الهندسة الوراثية الوراثة  

 برنامج دكتوراه الوراثة

الحيوية ءبرنامج ماجستير الكيميا الحيوية  ءالكيميا 

 الزراعية
الحيوية الزراعية ءالكيميا  00.  

الحيوية ءالكيميابرنامج دكتوراه   

 برنامج ماجستير الهندسة الزراعية
.00 الهندسة الزراعية الهندسة الزراعية  

 برنامج دكتوراه الهندسة الزراعية

 48:  كليةالعدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها ال 

  :48عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 4.35: جمالى للمقيدين بالدراسات العليانسبة المسجلين للدبلومات مقارنة بالعدد اإل% 

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

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

 4164/4166إلى  4119/4161من  عدد الدرجات التى تم منحها خالل السنوات األخيرة: 

 663: دكتوراه 78ماجستير:   -----:     دبلـــوم

 194: 4164/4166إلى  4119/4161 عدد الخريجين خالل السنوات األخيرة من  

  2ذات الطابع الخاص: المراكز عدد 
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 : الذاتية الدراسة أعداد وصياغة منهجية :ثانيا
 :وهى لها الذاتية الدراسة إلجراء الكلية اتبعتها التى ئيةاإلجرا الخطوات الجزء هذا يشمل

 :الذاتية الدراسة تنفيذ خطة . أ
 :القدرة المؤسسيةمحور.6 

 
 التنفيذفريق 

زمن 
 التنفيذ

 مسئولية المتابعة المصادر المستخدمة استراتيجية التنفيذ

 معيار ئري  1
 التخطيط

 ااستراتيجا

نوئمبر 
ديسمبر 
2113 

     نييات   بيا  ال        و تحليييل     جمييع
          ةجتماعييات      طرييي  )    عيين

    ئحيييا -     نيييدوات-   ورش  -
         مستنداتت  ال

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات
 عميد الكلية

 معيار ئري  2
 الهيكل 

 التنقيما

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحليييل     جمييع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحيييا -     نيييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات
 الكلية أمين

 ال يادة معيار ئري  3
 والحوكمة

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحليييل     جمييع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحيييا -     نيييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات
 مدير نائب

 الوحدة لل درة المؤسسية

 معيار ئري  4
 الم دالية
 وارخالليات

 -برنوئم
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحليييل     جمييع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحيييا -     نيييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات
 الوحدة مدير

 الجهازمعيار ئري  5
 ا داري

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحليييل     جمييع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحيييا -     نيييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية فاتالمل
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات
 الكلية أمين

 ئري  6
 المواردمعيار
 والمادية المالية

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات

 الكلية عميد

 ئري  7
 المشاركةمعيار
 مجتمعيةال

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات

 الكلية وكيل
 خدمة لشئون
 وتنمية المجتمع

 البيئة
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 :الفاعلية التعليميةمحور -4
 

 التنفيذفريق 
زمن 
 التنفيذ

 لتنفيذاستراتيجية ا
المصادر 
 المستخدمة

مسئولية 
 المتابعة

 ئري  8
 الطالبمعيار

 والخريجون

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات
 الكلية وكيل
 التعليم لشئون

 المعايير ئري  9 والطالب
كاديمية والبرام  ار

 التعليمية

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات

  ئري  11
 التعليممعيار

 والتعلم
 والتسهيالت
 المادية

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات )         عيين طرييي 

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات

 الكلية وكيل
 التعليم لشئون

 والطالب

  ئري  11
 أعضا معيار
 التدريس هيئة

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ريرت ا

 استبيانات

 مدير نائب
الوحدة للفاعلية 

 التعليمية

  ئري  12
 البحثمعيار

 العلما
 وارنشطة
 العلمية

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات

 الكلية وكيل
 راساتالد لشئون

 العليا

  ئري  13
 الدراساتمعيار

 العليا

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات

 الكلية وكيل
 الدراسات لشئون

 العليا

 معيار ئري  14
 ادارة الجودة

 -نوئمبر
ديسمبر 
2113 

        بيانييات  ال        و تحلييل     جميع
          ةجتماعييات         عيين طرييي  )

    ئحييا -     نييدوات-   ورش  -
           المستنداتت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة ت ارير

 استبيانات
 الوحدة مدير

 :الذاتية الدراسة تنفيذ استراتيجية -ب

 الخطوات
زمن 
 التنفيذ

 استراتيجية التنفيذ
الم ادر 
 المستخدمة

مسئولية 
 المتابعة

تجميع البيانات فريق 
 .تحليلهاو

 -نوفمبر
ديسمبر 
4166 

 - الفعلي الحصر
 السجالت

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة تقارير

 استبيانات
 الوحدة مدير

 التقرير كتابةلجنة 
 .المبدئى

فبراير  –يناير 
4164 

 - االجتماعات
 ذهني عصف

 -الرسمية الملفات
 -المراجعة تقارير

 استبيانات
 الوحدة مدير

 التقرير مراجعةلجنة 
 المبدئى.

فبراير  –يناير 
4164 

 االجتماعات
 -الرسمية الملفات
 -المراجعة تقارير

 استبيانات
 العميد

 العميد -الرسمية الملفات االجتماعاتفبراير  –يناير  التقرير كتابةلجنة 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 27 

 -المراجعة تقارير 4164 .النهائى
 استبيانات

        االعتمععاد      بععدليل       الععذاتي        التقععويم        ومعععايير   ور    لمحععا            ألععذاتي تبعععا        التقععويم  -        الذاتيععة        الدراسععة      كتابععة   تععم**
  .    4119      أغسطس-       الثاني       اإلصدار  -      العالي                لمؤسسات التعليم

 :الذاتية الدراسة بيانات جمع أدوات - ج

 فحص
 األداة اسم

 التفصيلية األسماء هنا يذكر
 أداة نوع لكل المستخدمة لألدوات

 والمؤشرات المعايير
 فيها استخدمت التى

 االستبيانات

          اسيتبيانات  -     الطيالب        تبيانات  اس
  -       التييييدريس      هيئيييية      أعضييييا 
-             جهييات التوقيييا           اسييتبيانات
           استبيانات  -        ا داريين           استبيانات
           الخريجين

       الهيكل -          ااستراتيجا        التخطيط
 -        والحوكمية        ال يييادة-        التنقيميا
       الجهاز-         وارخالليات          الم دالية
-         المجتمعيية         المشاركة -      ا داري
      الطييالب -       والييتعلم        التعليييم

     هيئيية      أعضييا -         والخريجييون
         العليا         الدراسات -       التدريس

 المالحظة

-        الدراسييية        ال اعييات      مالحقيية
  -       ا دارييية         المكاتييب -       المعامييل
         المكتبة  -       التدريس     هيئة      مكاتب

        المادية         اامكانات -       التحتية       البنية

 الفردية المقابالت

-        ا دارييين -         اركاديمية         ال يادات
               جهيييات التوقييييا و   -     الطيييالب

          الخريجين 

-        سيييييتراتيجا  اا        التخطييييييط
 -           خدمةالمجتمع

       الجهيياز -        والحوكميية        ال يييادة
        ا داري 

 الجماعية المناقشات

         التدريس     هيئة      اعضا    -     الطالب
           ا داريين–           و معاونيهم 

 -          ااسيييتراتيجا        التخطييييط
         المعايير
       العلما      البحث -         اركاديمية

 الوثائقفحص 

-       التيدريس     هيئية       بيانيات      وديائ 
        المالييية          اامكانييات-        ا داريييين
 -     الطيالب     سيجالت -        والماديية
          الطالبية         الخدمات

        البييرام  -      العليييا         الدراسييات
 -         التعليمية
         التدريس      هيئة      أعضا 

 الكلية ترى أخرى طرق
 .البيانات لجمع مناسبة أنها

          االكترونيا       البرييد        اسيتخدام
    حول        التدريس      هيئة     أرا      لجمع
         الن اط   من       العديد

        التخطيييط -        والرسيالة       الرؤيية
        تنقيما   ال       الهيكل  -          ااستراتيجا
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 :لمحوريالتقييم الذاتى ..  الجزء الثانى

 القدرة المؤسسية 

 الفاعلية التعليمية 
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 : التخطيط اإلستراتيجى:6
 :للكلية: الخطة اإلستراتيجية 0/0

ولد   ت1/1  -لم /  1)مرئ   2119/2114استراتيجية خطةتوجد لكلية الزراعة جامعة بنها 

و  ت1/1  -لم /  2)مرئ  ت 22/11/2119ااستراتجية بمجلس الكلية بتاريث  ) الخطةتم اعتماد هذم 

بتاريث  386رلم بمجلس الكلية و اعتمادها  2112/2117ااستراتجية  تحديث الخطةتم 

تشتمل عل  جميع العنا ر الساسية للتخطيط ا ستراتيج  و ت1/1  -/  لم 3)مرئ  ت 16/4/1421)

والغايات النهائية وارهداا ااستراتيجية والسياسات المنقمة ’ المتمدلة ئ  رؤية الكلية ورسالتهاو

 مل الكلية ئ  المجاات المختلفة لع

 :: التحليل البيئى للكلية0/0/0
عل  التحليل البيئ  سوا  كان ذل  بيئة داخلية  الكلية ئ  عمل الخطة ا ستراتيجية اعتمدت 

لتحديد ن اط ال وة والضعا أو بيئة خارجية مبنية عل  الفرا والتهديداتق وذل  من خالل ع د عدة 

هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب  أعضا ااست  ا  لكل من السادة  ورش عمل وةعداد نماذج

)مرحلة البكالوريوس والدراسات العليات وا داريين وا حاب الم الح وممدلين من ال طاع 

ولد  استخدم كل من التحليل الكم   ت 1/1/1-/ لم 6ق 5ق 4)مرئ ات الزراع  )حكوم  وخاات 

د استخدم نات  عملية التحليل ئ  تحديد وزن كل عامل تحت والنوع  ئ  التحليل البيئ    ول 

الدراسة ونشأ عن ذل  تحديد لن اط ال وة والضعا بالبيئة الداخلية للكلية وكذا الفرا والتهديدات 

بالبيئة الخارجية المحيطة  ول د تم عرض ومنالشة نتائ  التحليل البيئ  مع كائة ارطراا المعنية 

وتم ةعالنها عل  المولع ا لكترون  لوحدة الجودة  ت1/1/1 -لم /  7رئ  )مداخل وخارج الكلية  

جامعة  –بالكلية كما تم ةعالنا من خالل النشرة ا عالمية عن الخطة ااستراتيجية لكلية الزراعة 

 -لم /  8مرئ  بنها  وتمت دراسة الفجوة بين الوضع الحال  والمستهدا وتم ةعداد ودي ة بذل  )

ئ   2119/2114خطة  د وائ  مجلس الكلية عل  نتائ  التحليل البيئ  ودراسة الفجوةول ت  1/1/1

بمجلس الكلية بتاريث   2112/2117و تحديث الخطة ت1/1/1 -لم /  9)مرئ   2119/ 11/5

وبنا  عل  نتائ  الت ييم الخارج  تم ةجرا  عمليات   ت1/1/1 -/  لم 11)مرئ   ت23/11/3121)

تحليل هذم ااستبيانات لتحديد ن اط  تمب وا حاب الم الح بوزارة الزراعة  واستبيان ةضائية للطال

ال وة والضعا والفرا والتهديدات الت  تواجا كلية الزراعة جامعة بنها  وهنا  ارتباط بين 

ئري  التخطيط ا ستراتيج   أعضا استراتيجية الكلية واستراتيجية الجامعة حيث يوجد عضو من 

اللجنة التنفيذية للتخطيط ا ستراتيج  للجامعة ببنها  وبفحا الخطة ااستراتيجية  بالكلية ممدل ئ 

 )قم( القدرة المؤسسية.. ول المحور األ
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ارهداا النهائية وااستراتيجيتين ئيما يتعل  بالرسالة الخطتين للكلية نجد ان هنا  ةرتباط بين 

 تمستراتيجية وكذل  خطط وبرام  التطوير  وبنا  عل  رأى المحكمين الخارجيين اوارهداا ا

ستراتيجية ااالخطة لكلية مع لستراتيجية ااالخطة  اد دراسة لتحديد مدى ارتباط ةعد

  2112/2117لجامعةل

 : الرؤية والرسالة:0/0/3

تتوئر للكلية رؤية ورسالة خا ة بها وتم ااعتماد ئ   ياغتها عل  التحليل البيئ  

  ولد ت1/1/2 -لم /  11)مرئ   وهما مرتبطتان ارتباطا مباشرا برؤية ورسالة الجامعة

اعتمدت الكلية ئ   ياغة الرؤية والرسالة عل  منالشات واستبيانات المستفدين وتم 

عرض الرؤية والرسالة عل  ارطراا المختلفة داخل وخارج الكلية )ورشة العمل 

م دم حل ات ن اش مع كل لسم علم  عل  حدة خالل الفترة 31/12/2118ارول  بتاريث 

لم /  12)مرئ  م وأخذ رأيهم وتم عمل التعديالت المطلوبة 2/3/1192حت   16/2من 

ال   21/2/2113خالل الفترة من 2117/ 2112لخطة  امو منالشة تحديده ت1/1/2 –

تم اعتماد ال يغة النهائية للرؤية والرسالة و  ت1/1/2 –/  لم 13)مرئ  16/6/2113

و تحديث  ت1/1/2 - لم/   41)مرئ  م 19/4/2119بمجلس الكلية بجلستا بتاريث 

 -/  لم  51)مرئ   ت23/11/1321بمجلس الكلية بتاريث  ) 2112/2117الخطة

وتم نشر الرؤية والرسالة المعتمدتين والمود تين من خالل دليل الطالب  ت1/1/2

والمولع ا لكترون  للكلية وكذل  من خالل معل ات ئ  مختلا أرجا  الكلية )الفنا  

 ت 1/1/2 -لم /   61)مرئ  مبن  ةدارة الكليةق والمدرجاتت  ألسام الكلية المختلفةق

وتم مؤخرا عرض مراجعة وتحديث للرؤية والرسالة للمنالشة عل  مختلا المستويات 
بالكلية  ومن أهم مبررات المراجعة والتحديث هو جعل الرؤية أكدر طموحا واكدر 

الكلية ولطاعات المجتمع ةنجازا مما يدئع ةل  تحفيز همم مختلا مستويات العاملين ب
المستفيدة  وبالنسبة لتحديث الرسالة جارى منالشة التوجا ةل  ا يجاز مع ااحتفاق 

رجيين تم ةعداد استبيانات  ابكائة العنا ر المكونة لها  وبنا  عل  رأى المحكمين الخ
ةضائية رخذ رأى عدد اكبر من الطالب وارداريين وا حاب الم الح ئ  رؤية 

 الكلية  ورسالة
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 تتمثل رؤية الكلية فى:و

                                     جامععععة بنهعععا العععى االرتقعععاء بجعععودة ونوععععـية   -                         تتطلعععع كليعععة الزراععععة بمشعععتهر "

         الخعععععريجين                       لتحقعععععق  التميعععععز فعععععي قعععععدرة                                      برامجهعععععا التعليميعععععة وأبحاثهعععععا الزراعيعععععة

                      الكليععععة مععععـركزا  لعشعععععاع     صععععبح   لت و                           لمنافسععععة إقليمععععـيا  وعالميععععا   ا              والبععععاحثين علععععى 

       وحمايعععععة                               النهعععععوض بالقطعععععاع الزراععععععي وتنميعععععة        ومعععععن ثعععععم      لعععععوجي               العلمعععععي والتكنو

  . "      البيئة

 تتمثل رسالة الكلية فى:و

                                جامععععة بنهعععا العععى إععععداد متخصصعععين فعععي   -                        تسععععى كليعععة الزراععععة بمشعععتهر  " 

                                                                      مجععععاالت العلععععوم الزراعيععععة المختلفععععة قععععادرين ومععععؤهلين علميععععا  وعمليععععا  للمنافسععععة 

                  أعضعععععاءها بالشعععععفافية       تحلعععععى            باألضعععععافة إلعععععى                               محليعععععا  وإقليميعععععا  فعععععي سعععععوق العمعععععل 

                      البحععععععث العلمععععععي التطبيقععععععي           التطععععععور فععععععي                                 والنزاهععععععة واألداء المتميععععععز ومواكبععععععة 

                                      بفاعلععععـية فععععي تحقيععععق التفاعععععل اإليجععععابي بععععين                 ومععععن ثععععم المسععععاهمة              والتكنولععععوجي  

  . "                                           الكلية والبيئة والمجتمع في محافظة القليوبية

 : األهداف اإلستراتيجية:0/0/2

لية حيث تم ااعتماد ئ  استخال ها وبلورتها عل  التحليل توجد أهداا ةستراتيجية للك

البيئ   ولد تم منالشة تل  ارهداا ا ستراتيجية للكلية )ورشة العمل الدانية بتاريث 

م تم ع د 15/4/2119هيئة التدريس ئ   عضا تق وبنا ا عل  است  ا  ر5/4/2119

هيئة التدريس ومدير  أعضا ا واجتماع موسع برئاسة عميد الكلية حضرم ال يادات العلي

عام الكليةق ولد شار  الجميع ئ   ياغة تل  ارهداا وتم عرضها عل  مجموعة من 

طلبة البكالوريوس والدراسات العليا هذا ةل  جانب مجموعة من النشطا  ئ  المجال 

 الزراع  

مرئ  ) 11/5/2119ولد تم اعتماد ارهداا ااستراتيجية بجلسة مجلس الكلية بتاريث 

ولد تم نشر هذم الغايات وارهداا من خالل المولع ا لكترون    ت 1/1/3 -لم /  17
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/ 18)مرئ  رلملوحدة ضمان الجودة بالكلية وعن طري  ائتات بمختلا الموالع بالكلية 

لم يتم مراجعة وتحديث هذم الغايات وارهداا ااستراتيجية رنها مازالت  ت 1/1/3 -لم 

 ت تح ي  رسالة الكلية تعبر عن احتياجا

                                                                     كما تم عرض ومنالشة ااهداا ااسيتراتيجية للكليية ميع ااطيراا المختلفية داخيل 

                          هيئييية تيييدريس وتيييم نشييير ااهيييداا        أعضيييا                                      الكليييية والمتمدلييية ئييي  لييييادات اكاديميييية و

                      ااول اليدول  للتطبي يات                                                          ااستراتيجية للكلية ئي  كديير مين المحائيل المحليية مديل الميؤتمر

                                         المؤتمر الدول  الدالث عشر لعليوم المحا ييل  و    2112 /    2111              يويةعام جامع             الت نية الح

                                    الييدول  للتطبي ييات الت نييية الحيويييةعام         الدييان        المؤتمر             و تحييديدها ئيي        2112 /    2111    عييام 

                 كمياتم نشيرها ايضيا                                              الذى تيم الامتهميا بالكلييةخالل الفتيرة السياب ة  4   211 / 3   211      جامع  

                                   الكلييية والمطبوعييات والمل يي ات ولوحييات                                     بييدليل الطالييب وشييبكة اانترنييت عليي  مولييع 

              ضمان الجودة      وحدة                                             ااعالنات بداخل مبان  الكلية واالسام المختلفة و

 : الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلية:0/0/2

 -لم /  19)مرئ   2119/2114لكليةلستراتيجية ح ي  ااهداا ااتوجد خطة تنفيذية لت

حيث تم تحديد الخطط ت1/1/4 -/  لم 21رئ  )م 2112/2117و تحديدها  ت1/1/4

والبرام  التنفيذية لكل هدا استراتيج  وتم ت سيم كل برنام  تنفيذى ةل  عدد من 

ارنشطة وتم تحديد جدول زمن  لتنفيذ كل نشاط  ول د تم ت سيم كل نشاط ةل  مهام 

وم در  حدوث المسئولية عن تنفيذ كل منها ومؤشرات اردا  والتمويل الذى يحتاجا

 التمويل ةن كان ذات  من الكلية والجامعة أو مطلوب كدعم للكلية 

كذل  تم تحديد ارولويات بالنسبة للخطط والبرام  المطلوب تنفيذها خالل الخطة 

وضع موازنة مالية للخطة تم و 2112/2117و تحديدها  2114-2111الخمسية 

 التنفيذية 

و  22/11/2119س الكلية الذى ع د بتاريث وتم ةعتماد الخطة التنفيذية ئ  جلسة مجل

 ول د تم مراعاة ما يل :23/11/2113تحديدها بتاريث 

% منها عل  ارلل والن اط الت  ا 81أخذ ئ  الحسبان عند ت ميم الخطة تنفيذ  - أ

يتم تنفيذها يراع  توضيح ارسباب الت  أدت ةل  ذل  وكيفية العالج مست بال 

لفات ل ستفادة منها مست بال  )ملحوقة سيراع  ويتم تجميع هذم المخاطر ئ  م

 كتابتها عند نهاية الخطة التنفيذيةت 
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دعم الوحدات ذات الطابع الخاا  زالة العوائ  الت  تعترضها عن طري   - ب

مراجعة الميزانية وتشكيل  –ت ييم اردا   –مراجعة اللوائح المنقمة للعمل 

 لألهداا مجلس ا دارة وئاعلية اردا  ومدى تح ي ها 

ااعتماد عل  البريد ا لكترون  كوسيلة معتمدة للتعامل ئ  غير اولات العمل  -ج

 الرسمية 

ئ  حالة عدم توائر الدعم المال  الكائ  لتنفيذ الخطةق يتم تحديد أولويات يتم  -د

 تنفيذها ئ  الخطة عل  حسب الميزانية المتاحة 

 الالزم الزمنى والجدول تنفيذها لوبالمط والمهام األنشطة التنفيذية الخطة تتضمن

 ومصدر المطلوب والتمويل النجاح ومؤشرات األنشطة تنفيذ عن والمسئول للتحقيق

 مالية موازنة الي التنفيذية الخطة ترجمة تمت وقد الحاجة عند تعديل الخطة وآلية التمويل

لالهداف ايضأ تم حصر  .المجال فى بخبراء اعدادها باالستعانة تم مفصلة تقديرية

 -قم /  12)مرفق االستراتيجية والتى تم انجاز جزء منها حسب التمويل المالى المتاح

 تابعة بذلك مختصة تنفيذية لجنة بواسطة االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة ويتم (2/2/4

 .بالكلية و الجامعة الجودة ضمان لوحدة
 

 :كليةل: الوضع التنافسى ل0/3
 للكلية ودورها فى المجتمع: : السمات التنافسية0/3/0

تشغل الكلية مولعا ئريدا وسط منط ة ةنتاج زراع  مكدا ومتنوعق كما يتوئر للكلية عل   ت1

زراعية تنت  مختلا المنتجات الزراعية لأللليمق ويجرى البحوث للتجارب والأرضها محطة 

 عليها التدريب والدراسات والبحوث ئ  شت  المجاات الزراعية 

ية الطب البيطرى عل  أرض كلية الزراعة مما يمدل تكامال ئيما بينهما ئ  تم ةنشا  كل ت2

لتطوير اانتاج الحيوان  والداجن  بالمحائقة  يةا رشادال وائل التدريس والبحث العلم  و

 حيث أنهما ذوا أهمية كبرى لمحائقة ال ليوبية 

 دريس ئ  التعليم الزراع تتضمن برام  الكلية التعليمية برنام   عداد مدرسين مؤهلين للت ت3

  )برنام  الزراعة والتربيةت

بما يخدم احتياجات لمرحلة البكالوريوس عدد دمانية برام  تعليمية جديدة وتفعيل  اعتماد تم  ت4

 ت1/2/1 -لم /   22مرئ ) ت2119 )ائحة جديدة سو  العمل من التخ  ات المختلفة

دكتوراةت تلب  احتياجات سو   -ستيرماج –وجود برام  متنوعة للدراسات العليا )دبلوم  ت5

 العمل 
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لمرحلة  نجليزيةاالغة بال تم اعتماد وتفعيل عدد دالث برام  تعليمية متميزة جديدة ت6

 ةالبكالوريوس بما يخدم احتياجات سو  العمل من التخ  ات المختلفة وسوا تبد  الدراس

  ت1/2/1 -لم /  23مرئ  ) 2115 -2114الف ل الدراسا ارول  ابتدا  من

عل  ةبراز هذم السمات المميزة ضمن ن اط ال وة للعمل عل  الكلية ركزت ةستراتيجية ت ت7

 تعقيم ااستفادة من هذم السمات الفريدة 

يبرز كل من الهدا ا ستراتيج  الدالث والسادس دور الكلية ئ  توقيا خطط البحث  ت8

ا واارت ا  بالبيئة مع العلم  ل سهام ئ  التنمية الشاملة لل طاع الزراع  وحل مشكالت

مواكبة الت دم والتطور العالم  ئ  العالم  العلمية والت نيات الزراعية لتعقيم وتوقيا 

 تطبي اتها ئ  تنمية لدرات المجتمع الزراع  

نائب و ضم كل من عميد الكلية جتماع ةمن خالل تم وضع برنام  لتنمية ال رية الم رية  ت9

مؤسسة بن  ومحائق ال ليوبية ولمجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون خدمة خدمة ا

بتمويل بعض بن  م ر  وم وخلا ارجتماع عل  أن يم ر لتنمية وخدمة المجتمع 

 ت1/2/1 -لم /   24مرئ المشروعات التنموية المميزة والتا تتعل  بخدمة ال رية الم رية )

الدروة الحيوانية بال رية  ق علا ضو  ذل  تم ااعداد لمشروع تنمية21/12/2111بتاريث 

الم رية بمحائقة ال ليوبية بالتعاون بين كليتا الطب البيطري والزراعة بمشتهرق حيث تم 

ت اربعمائة ودالدة والا جنية من مؤسسة 413.111الموائ ة علا تمويل المشروع بمبلغ )

ين ق يتم علا محوريين اساسي 3/3/2112بتاريث  ت1/2/1 -لم /   25مرئ بن  م ر )

كول التعاون  المبرم ئا واحدهما للطب البيطري  والدان  لكلية الزراعة طب ا لبرت

والمعتمد من جهة ااخت اا بكال الطرئين ليبدا العمل  الكليةبين الكلية و 2/7/2112

ق بذل  تم اتخاذ ااجرا ات  2113وحتا نوئمبر  2112بالمشروع اعتبارا من ديسمبر 

تطبي  المشروع ق حيث تم ابرام اتفالية تعاون بتاريث  اادارية والتنفيذية لبد 

ائتتاح المشروع وتم بين الكلية ومديرية الطب البيطري بمحائقة ال ليوبية  18/11/2112

عا اليها ال يادات التنفيذية والسياسية والشعبية وااطراا وبمولع العمل باحتفالية د

عية الشعبية للمشروع بكبري مساجد التوولد تم  12/12/2112المجتمعية المختلفة  ئا 

   11/1/2113بتاريث مركز طوخ لرية ميت كنانا 
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 :: الهيكل التنظيمى3
 : الهيكل التنظيمى واإلدارات الداعمة:3/0
 معتمد:و: هيكل التنظيمى مالئم 3/0/0

ات ةعتمادا عل  لانون تنقيم الجامع ت2/1/1 –/ لم  1)مرئ  مم الهيكل التنقيم  للكلية  

معايير الجودة  و تم تحديث تشكيلا ئ  ضوال وانين المكملة وائحتا التنفيذية و 1972ت لسنة 49)

تنفيذيا ئ  هذا الهيكل التنقيم  وا عتماد لت بح وحدة ضمان الجودة وحدة أساسية تنقيميا و

جامعة  – مالئم لكلية الزراعةوذل  حت  يكون الهيكل التنقيم  مناسبا  و ت2/1/1 –/ لم  2)مرئ 

بنها لكن كانت هنا  بعض المالحقات عل  الهيكل التنقيم  للكلية من لبل لجان المتابعة للمجلس 

 جارى حاليا عمل التعديالت المطلوبة وارعل  للجامعات 

                                  ويتمثل الهيكل التنظيمى للكلية فى:
 أوال: الهيكل األكاديمى:

                                  ويتكون الهيكل اركاديم  للكلية من:

                           عضوان من خيارج الكليية يميدالن  و                     هيئة التدريس بالكلية        أعضا    من       يتشكل  و             مجلس الكليةق   ت 1

                                        وينبد  عن مجلس الكلية عدد من اللجان ه :      ت  1 / 1 / 2  –     / لم    3     )مرئ                المجتمع المحل  

  لجنة شئون التعليم والطالب                          

  لجنة الدراسات العليا والبحوث                              

  الد ائية          العلمية و             لجنة العاللات          

  لجنة المكتبة              

 تبرات وارجهزة          لجنة المخ               

  لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع                                

             عميد الكلية   ت 2

             وكال  الكلية   ت 3

                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ت 4

                                           وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   ت 5

                                        وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع   ت 6

                  وحدة ضمان الجودة     مدير  ت 7

                ارلسام العلمية:            رؤسا  مجالس   ت 8

  غذية        علوم ار    لسم      

  الكيميا  الحيوية الزراعية     لسم                           

  لبساتين  ا    لسم         

  والمياة        ارراض     لسم          

  المحا يل     لسم          
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  أمراض النبات     لسم              

  ولاية النبات     لسم              

  الهندسة الورادية و         الورادة    لسم                   

  اانتاج الحيوان      لسم                 

  الهندسة الزراعية     لسم                  

  االت اد الزراع      لسم                 

  النبات الزراع      لسم                

 دارى:ثانيا: الهيكل اإل

                         يتكون الهيكل ا دارى من : و

                 مدير عام الكلية   ت 1

      وها       دارية  ا      لسام   ار  ت 2

                        هيئة التدريس والعاملين        أعضا            ةدارة شئون  

                           ةدارة شئون الطالب والتعليم  

                                    ةدارة شئون الدراسات العليا والبحوث  

               ةدارة المكتبة  

              رعاية الشباب  

                          ةدارة الحسابات والموازنة  

                        ةدارة الشئون ال انونية  

                 ةدارة المشتريات  

               ةدارة المخازن  

                       ةدارة الشئون الهندسية  

 ثالثا: الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمى:

                  تنمية البيئة  وليد  و                                            وتتبع ةداريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع           الكوارث: و            وحدة األزمات  

   ت 1 / 1 / 2  –     / لم    4   رئ   )م                                                                   تم ةعتماد تشكيل ئري  العمل اركاديم  وا دارى بالوحدة من مجلس الكلية 

                                                                     املين علي  كيفيية مواجهية الكيوارث ب يفة دوريية بمعرئية ةدارة اليدئاع الميدن   عي              تختا بتيدريب ال و

                                                                               وتحديد وتجهيز المعامل ولاعات التدريس وجميع ا دارات بكائة وسائل ارميان ومتابعتهيا   ’         بالجامعة

                        تدريب المستهدئين عليها  و  ’  ة              الكوارث بالكلي و                                      كما تتول  وضع سيناريوهات  دارة ارزمات  ’     دوريا

                    تنمية البيئة ويتول   و                                           ويتبع ةدريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع                        مكتب متابعة الخريجين: 

                                                                                   تسجيل بيانات تف يلية عين خريجي  الكليية ومتابعية متطلبيات سيو  العميل ومسياعدة الخيريجين ئي  

                       للتوقييا وت يديم الخيدمات                                                              الح ول عل  ئرا عمل وتنقيم يوم الخريجين السنوى واليوم السينوى

                                                          لييد تييم ةعتميياد تشييكيل ئرييي  العمييل اركيياديم  وا دارى بالوحييدة ميين  و                         ا رشييادية لخريجيي  الكلييية   

    ت 1 / 1 / 2  –     / لم    5     )مرئ              مجلس الكلية
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             تميت الموائ ية  و      الطيالب  و                                      وتتبع ةدرييا وكييل الكليية لشيئون التعلييم                        وحدة اإلرشاد األكاديمى: 

    ت 1 / 1 / 2  –     / لم    6     )مرئ               كلية ئ  جلستا                            عل  ةنشا  الوحدة من مجلس ال

                 تمت الموائ ة علي   و      الطالب  و                                      ويتبع ةدريا وكيل الكلية لشئون التعليم                        مكتب التعليم المفتوح: 

    ت 1 / 1 / 2  –     / لم    7     )مرئ                                ةنشا  المكتب من مجلس الكلية ئ  

وتتبع ةدريا وحدة ضمان الجودة وتمت الموائ ة عل  ةنشا  المكتبف  مجلس  مكتب التدريب: 

 ت 2/1/1 –/ لم  8)مرئ  الكلية ئ  جلستا

وتتبع ةدريا وحدة ضمان الجودة وتمت الموائ ة عل  ةنشا   مكتب التقويم واالحصاء: 

 ت 2/1/1 –/ لم  9)مرئ ئ  مجلس الكلية ئ  جلستا  المكتب

مت الموائ ة عل  وتتبع ةدريا وحدة ضمان الجودة وت:مكتب تقويم ومتابعة المشروعات 

 ت 2/1/1 –/ لم  11)مرئ ئ  مجلس الكلية ئ  جلستا  المكتبةنشا  

 األدوار: والمسؤوليات واإلختصاصات والسلطات 

  ويت ا 1972ت لتنقيم الجامعات لسنة 49من لانون ) 61-26المواد  ت2/1/1 –/ لم  1)مرئ 

 الهيكل التنقيم  للكلية بتحديد دلي  ل خت ا ات والمسؤوليات سوا  لل يادات اركاديمية أو

ةدارة شئونها العلمية وا دارية وئالعميد هو ال ائم بالت را ئ  أمور الكلية  ’ التنفيذية بالكلية

 –/ لم  1)مرئ والمالية ويعاونا الوكال  الدالدة كل ئيما يخ ا طب ا لشكل الهيكل التنقيم  

مارسات وتدار الكلية بواسطة مجلسها المشكل طب ا ل انون تنقيم الجامعات  ومن الم ت2/1/1

الوكال  ورؤسا  ارلسام لتدارس والجيدة  دارة الكلية ا جتماع الدورى الشهرى للعميد 

 الموضوعات وةطارها ال انون  لبل عرضها عل  مجلس الكلية 

 –/ لم  11)مرئ  ويعتمد الهيكل التنقيم  للكلية عل  التفويض ئ  السلطات طب ا للوائح وال وانين

 كارت :ت  2/1/1

 لطة العميد ةل  أحد السادة الوكال  ئ  حالة سفر سيادتا تفويض س   أ

الكنترول ئ  حالة سفر سيادتا من خالل  أعضا تفويض سلطة رئيس الكنترول ةل  أحد    ب

 الطالب ووكيل الكلية لشئون التعليم 

الة سفر سيادتا حهيئة التدريس بال سم ئ   أعضا تفويض سلطة رئيس ال سم ةل  أحد    ت

 ية من خالل عميد الكل

 تفويض اللجان الرسمية التابعة لوكال  الكلية  تخاذ الالزم ئ  الموضوعات العاجلة    ث

 

                                                                            تييم عمييل تو يييا وقيفيي  موديي  لجميييع وقييائا الكلييية شييامل ال يييادات اركاديمييية وا دارييية 

  ’                                                        وهذا التو يا مشت  من لوائح الكلية وليانون تنقييم الجامعيات    ت  1 / 1 / 2  –     / لم     12     )مرئ         بالكلية 

  ’                                                                                  ال الفعلية الت  يؤديها كل ئرد بما يضمن وضع الفرد المناسب ئ  المكان المناسيب مين جهية     وارعم

                                        ال يوانين مين جهية أخيرى  لكين كانيت هنيا  بعيض  و                                            وبما يح   التوائ  بين سياسات العمل واللوائح 

                                                                                    المالحقات عل  التو يا الوقيف  من لبل لجان المتابعة للمجلس ارعل  للجامعيات وجيارى حالييا 

                                                                                  ل التعييديالت المطلوبة ولييد روعيي  ئيي  التعيينييات الجديييدة تسييكين العيياملين الجييدد أو م ييل بعييض   عميي
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                                                                                       العاملين أو ندبهم طب ا لتخ  اتهم وئ ا لدليل التوقييا اليوقيف  لضيمان حسين سيير العميل بكفيا ة 

        ت 1 / 1 / 2–     / لم    1 3     )مرئ      عالية

                    : وحدة ضمان الجودة: 3 / 0 / 3
  /    2     )مرئي       2117 /  12 / 9                            عل  ليرار مجليس الكليية بتياريث                                 تم ةنشا  وحدة لضمان الجودة بنا  

      ليد تييم  و   ت 1 / 1 / 2–     / ليم  1 4     )مرئي                                              وتيم اعتمياد الهيكيل التنقيمي  لوحيدة ضيمان الجيودة    ت 1 / 1 / 2–   ليم 

                                                   متطلبيات المعيايير التي  أ يدرتها الهيئية ال وميية لضيمان  و                                       تعديل الهيكل التنقيم  للوحدة بميا ييتالئم 

  –     / لييم  1 5     )مرئيي                                     الهيكييل المعييدل للوحييدة ئيي  مجلييس الكلييية                    ا عتميياد وتييم ةعتميياد  و             جييودة التعليييم 

      ق هذم  ت 2 / 1 / 2  –     / لم  1 6     )مرئ                                  مالية للوحدة بموائ ة مجلس الكلية  و                      لد تم عمل ائحا ةدارية  و ت 2 / 1 / 2

                                                               المسييئوليات تحديييدا دلي ييا  كييذل  ئييلن تبعييية الوحييدة واضييحة ئيي  الهيكييل  و                    الالئحيية تحييدد السييلطات 

                                          العاللية واضيحة بيين وحيدة ضيمان الجيودة بالكليية  و             عمييد الكليية                                   التنقيم  للكلية حيث تتبع مباشرة

                                                                             مركييز ضييمان الجييودة ئيي  الجامعيية كمييا هييو مالحييق ميين الهيكييل التنقيميي  لمركييز ضييمان الجييودة  و

                                                   تشار  وحدة ضمان الجودة ئ  عرض ومنالشية لضيايا الجيودة     ت  2 / 1 / 2–   م   / ل   1 7     )مرئ          بالجامعة 

              ذل  بنا ا عل   و                                  يحضر مجلس الكلية مدير وحدة الجودة                                        بالكلية عل  مستوى المجالس الرسمية حيث

                               يوجيد بكيل لسيم منسي  رعميال الجيودة  و   ق  ت  2 / 1 / 2  –     / ليم  1 8     )مرئي                            لرار المتخذ ئ  مجليس الكليية 

                                    يعميل كحل ية و يل بيين وحيدة ضيمان الجيودة  و                           منالشة لضيايا الجيودة بال سيم  و                يتول  شهريا عرض 

              مجالس ارلسام  و

بتاريث  321اازمات والكوارث وائحتها الداخلية بمجلس الكلية رلم  ةدارة لجنة در لرار ةعتماد 

ق لتضم ئا هيئتها مدير ةدارة الدئاع المدنا والمطائئ  مما يهيئ الكلية اجرا  مدال 13/2/2111

                                                   ر             عملا تجريبا  خال  ئعلا ئا أحد مبانا الكلية ةستعدادا  رى عمل طارئ 

من لوة  %41ئرد من أمنا  معامل و 21طالب وعدد من ال 51وضعت الكلية خطة لتدريب عدد 

الموقفين والخدمات المعاونة بالكلية علا متطلبات ال حة والسالمة المهنية لمدة أربع سنوات 

با شترا  مع ةدارة الدئاع المدنا ووزارة ال حة بال ليوبية ليكونوا نواة لمدربين علا مستوي را  

 ت2/1/2 –/ لم 19)مرئ ة بوحداتهم يستفاد بهم ئا عملية التدريب الالح 

من أمنا   25ق تم تدريب عدد  2113لسنة  12من لانون العمل  227بعد ااطالع علا المادة 

/ لم 21)مرئ  2111/2112ضمن مشروع السيكاب  وحدة ضمان الجودة خالل الفترة من  المعامل

هذا عضوا ق  16 ضم عددتم تأسيس مكتب لل حة والسالمة المهنية بالكلية والذى ي ت2/1/2 –

ضمن مشروع السيكاب  وحدة ضمان بااضائة ال  تعيين أخ ائا للسالمة وال حة المهنية بالكلية

  ت2/1/2 –/ لم 21)مرئ 2111/2112الجودة خالل الفترة من 

تم ال يام بدوارات تدريبية ئا ا سعائات ااولية لكيفية لياس ضغط الدم والكشا عن التنفس والتعامل 

ضمن مشروع حاات الحرو  بدرجاتها المختلفة والتعامل مع الكسور وأنواعها وحاات التسمممع 

  ت2/1/2 – م/ ل22)مرئ 2111/2112السيكاب  وحدة ضمان الجودة خالل الفترة من 
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مجلس الكلية رلم  تم وضع م ترح لخطة ةخال  الكلية ئا حاات الطوارئ والت  اعتمدت بموجب

رية ي تم تنفيذ الخطة بالتعاون مع ةدارة الدئاع المدن  والحري  بمد 2111/  11/  29بتاريث  338

  ت2/1/2 –/ لم 23)مرئ 2111/ 11/ 26/  25أمن ال ليوبية بتاريث

وجود العديد من العالمات ا سترشاديا لكيفيا التعامل مع العديد من الحاات الطارئة والت  من 

   الكليةالمحتمل أن تتعرض لها 

 

  :             يادة والحوكمة     : الق 2
  :                         اختيار القيادات األكاديمية   0 / 2

 ت3/1/1 –/ لم 1اختيار ال يادات ااكاديمية )مرئ ةنتخاب أو تتبن  الكلية معايير استرشادية عند 
 والت  اتتعارض مع  لانون  تنقيم الجامعات ئ  وضعا الراهن متمدلة ئ  :

               النشاط العلما   ت 1

                           ال درات ا دارية وال يادية   ت 2

                              ة ئا ارنشطة والخدمات الطالبية        المشارك  ت 3

                   / الجامعة/ ال ومات        الكلية                                              المساهمات ئا مجاات الجودة والتطوير )علا مستوي   ت 4

                            المشاركة ئا ارنشطة ال ومية   ت 5

                                            السجل الوقيفا الذي يشهد باالتزام والنزاهة    ت 6

                                               التعاون والعاللة مع الزمال  والرؤسا  والمرؤوسين   ت 7

                                                متعياملين ميع المرشيح عين أدائيا ئيا مولعية اليذي يشيغلا                            نتائ  است  يا  رأي الطيالب وال  ت 8

                            حاليا لبل شغل المن ب ارعل  

                                                                              وئا ضو  ذل  يتخير رئيس الجامعة عميد الكلية ق والعمييد يرشيح بيدورة اليوكال  ورؤسيا  

        ارلسام 

                           وتييم عرضييها عليي  مجييالس ارلسييام                                                  ومعييايير اختيييار ال يييادات اركاديمييية مود يية ومعتمييدة

      وتتسييم    ت 1 / 1 / 3  –     / لييم  2    مرئيي                                                  دا  الييرأى والموائ يية وتييم ةعتمادهييا ئي  مجلييس الكلييية )            اركاديميية  بيي

                       ويييتم تمريرهييا علييا مجييالس         الكلييية                                                     بالشييفائية والوضييوح وهييا معلنيية علييا شييبكة اانترنييت ق ودليييل 

                        در تشريع جديد  ادر مين  و                                                            ارلسام ومنالشتها سنويا  دخال أية تعديالت ةن استدعا ارمر ذل   

     هيئة        أعضا                       الت  تعتمد عل  مشاركة  و   ت 1 / 1 / 3  –     / لم  3     )مرئ              البحث العلم   و           ليم العال            وزارة التع

             عميد الكلية  و                                       الهيئة المعاونة ئ  ةختيار رؤسا  ارلسام  و        التدريس 

  :                                    نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية   3 / 2
             ييد واابتكييار                                                            نمييط ليييادة ديم راطييا يشييجع علييا المشيياركة وةبييدا  الييرأي وحرييية الن       الكلييية       تتبنيا 

    علا  ت 1 / 2 / 3  –     / لم  4     )مرئ                                                             وتستخدم أسلوب الحوار ئا الو ول ةلا ال رارات وتطب  است  ا ات 

                                                                                هيئيية التييدريس ومعيياونيهم / الطييالب/ العيياملين  كمييا تأخييذ ال يييادة بيييرا  وم ترحييات ممدلييا        أعضييا 

        ميينهم ئييا                                    ميين خييالل عييدة لنييوات تشييمل ةشييرا  الييبعض        الكلييية                               ارطييراا المجتمعييية ئييا تطييوير أدا  
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     هيئة        أعضا                                                                  الرسمية وتطبي  است  ا  رأي وع د ل ا ات ق ويشتر  ممدلون عن الطالب و   س      المجال

                                                                                    التيدريس وا دارييين والجهيات المجتمعييية ئيا اللجيان ذات العاللية مدييل لجيان التعلييم ووضيع جييدول 

             حيات العياملين                                                                          اامتحانات وأساليب الت ويم ودعم الطالب   وتحرا ال يادة عليا ارخيذ بييرا  وم تر

                                                                               وبحث شكاواهم ةذ تخيتا وحيدة الجيودة بتفرييغ نتيائ  اليرأي وتحليلهيا ةح يائيا وتوجييا أي         الكلية ب

                                                                                     ل ور ةلا المسئول ذو ال لة لبحث أسبابا كما يوجد  ندو  شكاوي ق وتحرا ال يادة علا تفعيل 

            بشيييأن أولييييات                       اتخييياذ ال يييرار المناسيييب و                      سياسيييات البييياب المفتيييوح                              آلييييات للتجييياوب والتفاعيييل منهيييا:

                                                    مسيئولياتها ئيا منالشية جمييع لضيايا التعلييم واليتعلم بميا         الكلية            تمارس مجالس  و                   ومتغيرات التطوير 

                                                                                   يح يي  أعلييا مسييتوي أدا  ق حيييث تييم اتخيياذ عييدة لييرارات تتعليي  ب ضييايا التعليييم والييتعلم ميين خييالل 

   :                                              خالل الخمس سنوات ارخيرة ومن بين هذم ال رارات        الكلية                 المجالس الرسمية ب

  الكتاب الجامعا 

  استراتيجيات التدريس وتضمين تكنولوجيا المعلومات ئا طرائ  التعليم والتعلم 

  التعلم ا لكترونا 

  الت ويم والمراجع الخارجا وااهتمام باستطالع آرا  الطالب ئا طرائ  التعليم

 والتعلم   ألث 

 و ييا البرنيام  وم رراتيا ت                                                        عمل كتيب عن كل برنام  من البرام  العلمية بالكلية يتضمن                        

                            ت رير البرنام  وخطة تحسينا  و

                                   ةليا حيد ميا لتطيوير البيرام  التعليميية   –                            الرسيمية خطيوات تنفيذيية محيددة             الس الكليية       وتضع مج

                           ليين تليي  المجييالس عيين خططهييا ئييا  ع                                                     علييا مسييتوي المرحليية الجامعييية وبييرام  الدراسييات العليييا  وت

                                           ت ق وعليا مل ي ات معل ية عليا لوحيات داخيل ال سيم                عليا شيبكة اانترني       لكليية                  التطوير علا موليع ا

                                                                                      بطري ة تسمح بمشاركة ارطراا المعنية ئيا بيرام  التطيوير ق وااسيتفادة مين التغذيية الراجعية ئيا 

                                                                                        التطوير كما تعتمد ذل  رسميا من خالل المجالس الرسيمية وتشيكيل لجيان للتنفييذ وأخيري للمتابعية   

  ت 1 / 2 / 3  –     / لم  5     )مرئ 

                                        هيئيية التييدريس عييدم وضييوح بعييض خطييوات التطييوير        أعضييا         بليية بعييض                 ولكيين أتضييح ميين م ا

                                                                                       ومتطلباتا ق وأساليب التو يا الجيد للبرام  ارمر الذي يدعو ةلا مزيد مين التيدريب عليا مراحيل 

                   ها المجيالس الرسيمية  ت                                               هذم ال رارات الخا ة بالتعليم والتعلم التا تناول    بعض              ولد تم أنجاز            التطوير  

                                                                لبرام  والم ررات وااستعانة ببعض الميراجعيين النقيرا  واسيتطالع آرا              كتو يا بعض ا      كلية   بال

                                                                                          الطالب ئا طرائ  التعليم والتعلم ونشر الم ررات الدراسة ةلكترونيا علا مولع الكلية وت سيم بعيض 

   ت 1 / 2 / 3  –     / ليم  6     )مرئ                                                                     الدئعات كبيرة العدد ةلا مجموعتين واالتزام بموا فات الورلة اامتحانية 

                                                                                 يذ بالا ال رارات ق حيث يتطلب تنفيذها تدريب ارطراا المعنية وتوئير الموارد البشرية          وجاري تنف

                              والمالية الالزمة لهذا التدريب 

 

 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 41 

  :                                         تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية   2 / 2
  :     تدريب  ال   0 / 2 / 2

        ميع مركيز                                                                  خطة للتدريب وتنمية المهارات ا دارية لل يادات اركاديميية بالتعياون        الكلية     توئر 

                      الهيئية ال وميية للضيمان                                  هيئية التيدريس ومركيز ةعيداد ال يادة و       أعضيا                     الجيودة وتنميية ليدرات      ضمان 

                                                        ااحتياجات التدريبييية لل يييادات اركاديمييية الحالييية والمرشييحة   يييد   تحد        لييد تييم  و        ااعتميياد  و             جييودة التعليييم 

                حييث يعت يد اليبعض      ت 1 / 3 / 3  –     / ليم  7    مرئ  )                                                   مست بال لشغل المناسب ال يادية وئ ا لألساليب العلمية  

                                                                                          أن ال يادة يتم ترشيحها من لبل رئيس الجامعية والعمييد دون النقير ةليا ااحتياجيات التدريبيية ارمير 

                                                                                        الذي يتطلب تغيير د ائة ارطيراا المعنيية حيول دور البيرام  التدريبيية ئيا اكتسياب المهيارات التيا 

                                 للتيدريب وح ير ااحتياجيات التدريبيية     تب  مك                                                  يتطلبها العمل المست بلا وشكلت وحدة الجودة بداخلها 

                                  برام  محددة ومعلنة وآلييات تنفييذها       كلية                                                  وتخطيط وتنسي  البرام  التدريبية وئا ضو  ذل  تضع ال

                                                                                       ليييتم تييدريب ال يييادات عليهييا وتتضييمن أهييداا البييرام  الفئيية المسييتهدئة ق المييدربين ق مكييان وزمييان 

                  تيم عميل خطية ندربيية  و                            عية وت يويم البيرام  التدريبيية                                            التدريب الميواد التدريبيية محتيوي البيرام  متاب

    ت 1 / 3 / 3  –     / لم  8    مرئ  )        2117 /    2112        تنفيذية 

                                                                                 يييتم اسييتخدام ةجييرا ات محييددة لتنفيييذ بييرام  الييدورات التدريبييية لل يييادات اركاديمييية وهييذم 

                                                                                   ا جرا ات معلنة عليا الموليع ا لكترونيا للمؤسسية ومعتميدة مين مجليس ةدارة الوحيدة وهيا معلنية 

                                                                              ا مولييع الكلييية  ييفحة التييدريب كمييا أنهييا تت ييدر جميييع مطبوعييات الوحييدة ومطبوعييات المييواد   عليي

                                                                                        التدريبية التا توزع علا المتدربين وتتمدل هذم ا جرا ات ئا المحاضرات وورش العمل والمحاكاة 

                                                                                     ولكن ين ا هذم ا جرا ات ع د اختبار نهائا يحدد كفا ة ال يادة ويتضمن ح يولهم عليا المسيتوي 

                 ي يؤهلهم للعمل     الذ

                                                                                    وتسع   الكلية  لتوئير المخ  ات المالية لتنفيذ خطة تدريب ال يادات اركاديمية منهيا ع يد 

  –     / لييم  9     )مرئيي                                                                      بروتوكييول تعيياون تييدريب مييع بعييض الهيئييات التدريبييية ومركييز التييدريب بالجامعيية 

               م مركيز التيدريب                                                                 ال  جانب وجود خطة خا ة بوحدة التدريب لتنمية مواردها الذاتية وي و     ت 1 / 3 / 3

                               هيئية التيدريس وال ييادات بالحضيور        أعضيا                                               بالجامعة بوضع مخطط تدريب  م ابل اجير ميادى يليزم 

                                       ااعل  مرتبطا بذل  بنوع الدورات وعددها         العلمية                                   وذل  لترليتهم والح ول عل  الدرجات 

  :                    مؤشرات تقييم التدريب   3 / 2 / 2
                   لل يييادات اركاديمييية                 التدريبييية              عييدد ميين البييرام       تنفيييذ       ماضييية                   ئييا السيينوات الييدالث ال   تييم 

      دورات                                                     أنييواع هييذم البييرام  تتمدييل ئييا ةدارة الولييت وضييغوط العمييلق  و   ت 2 / 3 / 3  –     / لييم   11     )مرئيي 

                مهارات اات ال   و                                  تكنولوجيا المعلومات ق ت ييم اردا  

                                       بالكلية بتحدييد انيواع هيذم اليدورات ونسيبة                      بع لوحدة ضمان الجودة  ا   الت                  ي وم مكتب التدريب  و

    ت 2 / 3 / 3  –     / لم   11     )مرئ                                        ن عليها  ومردود تل  الدورات عل  ادائهم        الحا لي
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  :                  قواعــــد البيانات               نظم المعلومات و   2 / 2

تضم جميع ا دارات ) شئون  تMIS لاعدة بيانات )نقم المعلومات اادارية الكليةتتوئر ئا 

لجودة وااعتمادت  ا - شئون العاملين وااستح الات –هيئة التدريس  –الدراسات العليا  -الطالب

علا دلة المدخالت وتحديدها المستمر بحيث تيسر جميع  الكليةوتعمل علا الربط بينها وتحرا 

ولد اشتركت الكلية ئ  مشروع ميكنة النقم الجامعية وتم بالفعل تحويل   الكليةالمهام التا ت وم بها 

كما توجد لجنة مشكلة  العليا شئون الطالب والدراسات للواعد البيانات ل واعد ةلكترونية خا ة 

معتمدة لمتابعة  حة المعلومات وم داليتها ال  جانب ومكتب التودي  وااعالم التابع لوحدة 

  ت3/4/1 –/ لم 12)مرئ  بالكلية ITضمان الجودة ووحدة 

المعلومات ا دارية وال انونية ا لكترونية الالزمة لدعم ال رارات مدل اللوائح  الكليةوتوئر  

لتدريب بعض ال ائمين علا النقم االكترونية  د ع د عدد من الدورات ل وانين ذات العاللة ولوا

  MISلتكنولوجيا بالكلية تحت رعاية مركز ال اهيئة التدريس وااداريينت بنادى  أعضا )

  ت3/4/1 –/ لم 13)مرئ 

  :                                              دور القيادات األكاديمية فى تنمية التمويل الذاتى   5 / 2
  :                 ة الموارد الذاتية        خطة تنمي   0 / 5 / 2

                                    ق ئييلن ال يييادة تضييع خطيية والعييية لتنمييية         للكلييية                                     نقييرا ل ليية المييوارد المخ  يية ميين الجامعيية 

                                                                                          مواردها الذاتية ئا ضو  ااحتياجات الحالية والمست بلية كما أوضحتها الخطة ااستراتيجية والخطط 

                         بشيرية وا مكانييات الماديية                                  وتعتميد الكليية ئيا ذلي  عليا ال يوة ال     ت 1 / 5 / 3  –     / لم   14     )مرئ            التنفيذية

                                                                                         المتاحة ةذ ت دم الكلية برام  تدريبية لعديد من المسيتفيدين وتخ يا نسيبة مين دخيل هيذم التيدريبات 

                                                                                          ل يانة وترميمات البنية التحتية للكلية كما تخ ا جز  لشرا  أجهزة حديدية كميا ت يوم الكليية بع يد 

             هذم الخطية مين         الكلية                     مة ااجتماعية   وتود                                                    برام  تدريبية تدر دخال للكلية وتفتح أيضا لنوات للخد

                                                                                     خالل المؤتمر السنوي لها وترتكز هذم الخطة بدرجة كبيرة علا الوحيدات ذات الطيابع الخياا وميا 

                                                                                         تتضمنا من دورات تدريبية تسهم ئا تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة  ويتح   جوانب عديدة مين هيذم 

      ويوضييح                                 علييا تنييوع م ييادر التمويييل الييذاتا    ة   كلييي                                    الخطيية علييا نحييو جيييد ق حيييث تحييرا ئيهييا ال

                                                                   الموارد الذاتية للكلية سوا  التا ح لت عليها الكلية عن طريي  الوحيدات    ت 1 / 5 / 3  –     / لم   15    مرئ  )

                                                            ذات الطابع الخااق أو عن طري  الجهات الممولة لبعض مشروعاتها 

              دين مين الكليية                                                         علا تنوع م ادر التمويل الذاتا عن طري  الباحدين ـ المستفي        الكلية      وتحرا 

        ةجمييالا     ةلييا                ونسييبة المسييتخدم   ت 1 / 5 / 3  –     / لييم   16    مرئيي                                   والمشييروعات المموليية ميين لبييل هيئييات  )

   %   11            ال دد حوال       هذا    ئا         السنوية          الحكومية         المالية          المخ  ات

  :                                                         العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع   3 / 5 / 2
                                                 ع ال طاعيات ا نتاجيية والخدميية بيالمجتمع المحييط بهيا                                     تحرا الكلية عل  تفعيل لنيوات ا ت يال مي

                                                     ستشييارات الزراعييية والبيئييية با ضييائة لتنفيييذ بعييض الييدورات                               وذليي  ميين خييالل ت ييديم العديييد ميين ا 
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يات               وئيا هيذا ا طيار      ت 2 / 5 / 3  –     / ليم   17    مرئي  )          التدريبيية  فاق وجد ات          ا نتاجيية              ميع المؤسسياتي

                          وتتمدييل ئيي  ح ييول الكلييية عليي     ت 2 / 5 / 3  –     / لييم   18     رئيي   )م         بالكلييية        المحيييط         المجتمييع   ئيي            والخدمييية

                                                                                     مشروع خدم  من مؤسسة بن  م ر للتنمية  المجتمعية بااشترا  مع كلية الطب البيطرى بمشتهر

  . ت 2 / 5 / 3  –     / لم   19      مرئ  )

 

  :                     : المصداقية واألخالقيات 2
                               : حقوق الملكية الفكرية والنشر: 0 / 2
     نشر:   وال         الفكرية                         : اإللتزام بحقوق الملكية 0 / 0 / 2

    كميا   ’                                                                                        تلتزم الكلية بالم دالية والنزاهة ئ  جميع سياساتها ولراراتها وتعامالتها داخل وخيارج الكليية

                                                                                       تحرا الكلية عل  تطبي  الممارسات العادلة وعدم التمييز وتعميل علي  حمايية الحرييات اركاديميية 

                 كل ذل  من خالل ما       دها                                                                    وح و  الملكية الفكرية والنشر وترالب تطبي  ارخالليات المهنية بين أئرا

     يلا:

  الموائ ية علييا مين      وتميت    ت 1 / 1 / 4  –     / ليم  1     )مرئي         العليا                               تم عمل ميدا  للعمل ئ  الدراسات                 

                أجزائا ما يتعل             ضم ئ  بعض ي و   ت 1 / 1 / 4  –     / لم  2    مرئ  )      2119 / 7 / 6       بتاريث             مجلس الكلية 

        لعلم                                                                        بح و  الملكية الفكرية والنشر ئ  الجز  الخاا بالم دالية وأخالليات البحث ا

 ئ يد تيم عميل ميديا  اخاللي  خياا                                                          تتبن  الكلية االتزام التام بح و  الملكية الفكريية والنشير                           

               وتيم توزيعيا علي          2111 / 4 /    24                                                      بالكلية ولد تم اعتمياد هيذا الميديا  بمجليس الكليية بتياريث 

                                               نماذج من اخطار االسام بهذا الميدا  وتم نشر هذا        وتوجد   ت 1 / 1 / 4  –     / لم  3    مرئ          ارلسام  )

 .                                                   الميدا  عل  مولع   الكلية وعل  لوحة ااعالنات بالكلية

 ندوات وورش عمل جديدة لنشر د ائة الم دالية  ت5) ع دلامت وحدة ضمان الجودة ب

ت من الطالب 51هيئة التدريس و ) أعضا ت من 35) وااخال  وح و  الملكية الفكرية لعدد

 و 22/11/2119و  1/11ث بتاري الجهاز اادارى داخل الكلية أعضا ت من 35و )

وجارى استكمل بال  الدورات خالل  شهر ابريل   ت4/1/1 –/ لم 4)مرئ  22/11/2111

 خالل هذا السيا   عمل دورات مت دمة 2113/2114ومايو من العام الجامع  

  م حملة 2112لسنة  82ت وم ادارة الكليا بمتابعة أي انتهاكات للملكية الفكرية  طب ا ل انون

حيث تحقر الكلية نسث الكتب  قت4/1/1 –/ لم 5)مرئ ل ر نة الكتاب الجامع  الت دى 

أو الرسائل العلمية بالكامل أو استخدام أو نسث برام  الكومبيوتر غير ار ليةق كما تضع 

الكلية ةرشادات للمترددين عل  المكتبة لمراعاة ةلتزامهم بالضوابط المن وا عليها ئ  

يدا  حماية الملكية الفكرية  ولد تم عمل استبيانات استطالع ارا  لانون الملكية الفكرية وم

هيئة التدريس بالكلية عن ئاعلية ااجرا ات المتبعة لحماية الملكية الفكرية والنشر  أعضا 

  ت4/1/1 –/   م 6)مرئ ومرئ  هذة ااستبيانات ونتائ  تحليلها والتو يات المطلوبة 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 44 

  عضوت من االسام العلمية 11وتم تشكيل اللجنة )العلما  لجنة أخالليات البحثاستحداث تم

هيكل و هداا والية للتفعيلأللكلية وتم اخذ موائ ة مجلس الكلية وتم عمل رؤية ورسالة و

وت يم هيئة التدريس وللحفاق عل  ح و  الملكية الفكرية  أعضا تنقيم  وذل  لتل   شكاوى 

 ماعتمادلرار و للجنةا مض الت ارير الخا ة بهذومرئ  بعالنشاط البحد  العلم  داخل الكلية 

  ت4/1/1 –/ لم 7مرئ ) 21/12/2111بمجلس الكلية بتاريث 

  :                             اإللتزام بأخالقيات وآداب المهنة  :  3 / 0 / 2

                                                                                         لامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بعمل ميدا  عمل مهن  لكل من لا  لة بالدراسيات العلييا بالكليية 

  –     / قم  8     )مرفق      لكلية   با                                والطالب والجهاز ا دارى واركاديم                          هيئة التدريس ومعاونيهم       أعضا    من 

            تطبي  ا دارة      كيذل                                                             وتم توضيح أسس التعامل وأخالليات ولواعد العمل ئ  هذا المجيال      (، 4 / 6 / 4

                                                                                        العليا للكلية بحزم الع وبات المن وا عليها ئي  ليانون الجامعيات والليوائح الخا ية بالجامعية ئي  

                                                       تم توزيع كتيبات لميدا  العمل ئ  الدراسيات العلييا ويتضيمن              ات الوقيفة                        حالة عدم ا لتزام بأخاللي

                                                                                       عديد من المعلومات عن الملكية الفكرية وتم عمل نشرة ومعل ات تتعل  بح و  الملكية الفكرية   ال

  :                                          الممارسات العادلة واإللتزام بأخالقيات المهنة   3 / 2
  :                         ضمان العدالة وعدم التمييز   0 / 3 / 2

 مود ة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التمييز بين  ةليآواضحة من خالل  تطب  الكلية لواعد

عبا  بين رهيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والعاملين قحيث يتم توزيع ا أعضا 

هيئة التدريس بالتساوي ويكون التوزيع داخل مجالس االسام وبموائ ة مجلس ال سم  أعضا 

ااشراا علا الرسائل العلمية ومرئ   الدراسية أو علا جدول التوزيع سوا  للم ررات

هيئة التدريس  )مجلس الكليا  أعضا ت عل  أشراا والمكائ ودي ة لتوزيع أعبا  العمل وا

  ت4/2/1 –/ لم 9)مرئ م ت 21/12/2111بتاريث 

  بحاث خارجية للح ول عل  مكائأت وتم أهيئة التدريس عل  نشر  أعضا تم تحفيز

  ت4/2/1 –/ لم 11)مرئ  جامعة الس مجلمن اعتمادها 

 هيئة التدريس بالكلية عل  العمل بوحدة الجودة وتم اعتمادها  أعضا تم تحفيز العاملين و

  ت4/2/1 –/ لم 11)مرئ  16/1/3211بتاريث الكلية  بمجلس

  هيئة التدريس وتم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريث  عضا لية المسا لة والمحاسبة رآتم وضع

  ت4/2/1 –/ لم 12)مرئ  4211 /19/1

  تييم ااجابيية عيين العديييد ميين التسيياؤات ئيي  ااسييتبيانات الخا يية بالرضييا  الييوقيف  الخيياا                                                                           

                                        الجهياز ا دارى عين العدالية ئي  توزييع اعبيا         أعضيا                         هيئية التيدريس ومعياونيهم و       أعضا  ب

    هييذا      تميياد                            ااسييتبيانات والتو يييات وتييم اع   م                                         العمييل وربييط الحييائز باانتيياج ونتييائ  تحليييل هييذ

  ت 1 / 2 / 4  –     / لم   13     )مرئ      211 4 / 4 /  16                    بمجلس الكلية بتاريث                  الت رير النهائ 
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  تم عمل دراسة الوضع اليراهن لمالئمية التخ يا العلمي  لعضيو هيئية التيدريس للم يررات                                                                          

     4   211 / 2 /  19                   مجليييس الكليييية بتييياريث    ئيييا                                        الدراسيييية التييي  يشيييار  ئييي  تدريسيييها  معتميييدة 

   ت  1 / 2 / 4  –     / لم  1 4     )مرئ 

 أعضا  هيئة التدريس و معاونيهم و ضمان العدالة وعدم التمييز بين  تحرا الكلية(

)أعضا  هيئة عبا  العمل والحوائز والمكائأت  وتم تحفيز  أمن حيث توزيع  ااداريينت

 بمجلسالكلية عل  العمل بوحدة الجودة وتم اعتمادها ب التدريس و معاونيهم و ااداريينت

 ت 4/2/1 –/ لم 51)مرئ  16/1/3211بتاريث الكلية 

 ولد   تحرا الكلية ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب واحترام مبادى  ح و  اانسان

هيئة التدريس بالكلية وتم اعتمادها  أعضا دا  أعتبار رأى الطالب ئ  ت ييم  خذ ئ  ارتم ا

 ت 4/2/1 –/ لم 61)مرئ  16/4/4211بتاريث الكلية بمجلس 

  وتم اعتماد هذة لتقلم من اامتحانات للية آورسات العادلة بين الطالب للمما اتليآلد تم عمل

 ت 4/2/1 –/ لم 71)مرئ  23/11/1821بتاريث بمجلس الكلية بمجلس الكلية  اتليآلا

  وتم عمل  ااعل  للجامعاتمجلس الل  الكلية ومرئ  اعتمادها ةلية للتحويل من وآتم وضع

 ت 4/2/1 –/ لم 81)مرئ استبيان للدعم الطالب  

  وضعت ةدارة الكلية مجموعة من ال نادي  الخا ة بالشكاوي والم ترحات ئا أماكن

واضحة بالكلية حيث يوجد آلية معتمدة من مجلس الكلية لتل   ومتابعة الشكاوىق وتوجد 

لجنة محددة لفتح ال نادي  ب فة دورية وا طالع عل  تل  الشكاوي والم ترحاتق وةخطار 

الشكوى أو الم ترح كما يتم عرض الشكاوى المتكررة عل  اللجنة المخت ة ارئراد بنتيجة 

 –/ لم 91)مرئ أو مجلس الكلية لمنالشتها وبحث أسباب حدودها وآليات التغلب عليها 

 ت 4/2/1

  توجد اجرا ات مفعلة لضمان عدم تعارض الم الح داخل الكلية حيث ا يسمح لعضو هيئة

درجة الرابعة ئا أي ئرلة دراسية من ا شترا  ئا التدريس الذي لا ألارب حت  ال

اامتحانات أو لجان الر د الخا ة بهذم الفرلةق كما ايسمح لعضو هيئة التدريس 

با شراا عل  الرسائل العلمية أو المشاركة ئا اامتحانات التمهيدية للدرجات العلمية 

هيئة  أعضا دى جميع ل ةللطالب ارلارب حت  الدرجة الرابعة وهذم ال واعد معروئ

لية عدم التعارض ئ  الم الح معتمدم من مدير وحدة الجودم آالتدريس والعاملين والطالب )

هيئة التدريس ومعاونيهم عن  أعضا لررات تشكيل الكنترواتق اعتذارات  قوعميد الكليا

 ت4/2/1 –/ لم 21)مرئ  المشاركا ئ  اعمال اامتحانات واعمال الر د لوجود الارب لهم

  هيئة  أعضا توجد الية لتجنب التعارض ئ  الم الح مود ة ومعتمدة ونماذج من اعتذارات

 –/ لم 21)مرئ  .التدريس عن وضع اامتحانات لوجود  لة لرابة مع بعض الطالب

 ت 4/2/1
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  نقرا لشكاوى جديدة تم عمل لجنة اتخاذ ال ررارات الت حيحية مدل انشا  العيادة الطبية

  8/3/2112ب والعاملين وذل  بمحضر اجتماع مجلس وحدة الجودة بتاريث كدير من الطال

 ت 4/2/1 –/ لم 22مرئ ) 16/5/2112ومجلس الكلية بتاريث 

  تم عمل لجنة لتل   شكاوى وم ترحات ااطراا الداخلية والخارجية وتوجد نماذج من شكر

 ت 4/2/1 –/ لم 23مرئ ) بعض المزارع لتعاون الكلية معهم

 تم اخذ واث لجنة اابداعات العلمية وتم تشكيل اللجنة من االسام العلمية للكلية تم استحد

وهيكل تنقيم  وذل   رسالة واهداا والية للتفعيل وموائ ة مجلس الكلية وتم  عمل رؤية 

وت يم النشاط العلم   هيئة التدريس والهيئة المعاونة عضا ر لتل   اابداعات العلمية

من مجلس  ة ومرئ  بعض الت ارير الخا ة بهذا اللجنة ولرار اعتمادهاوالبحد  داخل الكلي

 ت 4/2/1 –/ لم 24)مرئ  18/12/4211الكلية بتاريث 

  :                       دراسات عن الرضا الوظيفى   3 / 3 / 2
  ضمن الخطة ااستراتيجية الجديدة الرضا الوقيف  للعاملين ل ياس  دراسة جديدة تم عمل

)ال يادات ااكاديمية واادارية  التحسين وتم التحليل وجارى وضع خطة 2112/2117

 ت 4/2/2 –/ لم 52)مرئ  المستفيدينوهيئة التدريس والطالب  أعضا وا داريين و

  هيئة التدريس  أعضا تم استحداث لجنة أخالليات البحث العلما وذل  لتل   شكاوى

/   م 26)مرئ ية وللحفاق عل  ح و  الملكية الفكرية وت يم النشاط البحد  العلم  داخل الكل

 ت 4/1/1 –

  :                           الممارسات العادلة بين الطالب   2 / 3 / 2
                                                                                    من خالل حرا ةدارة الكلية عل  تطبي  الممارسيات العادلية وعيدم التميييز بيين الطيالب تيم تشيكيل 

               ليية للتعاميل ميع  آ            لترحيت وتبنيت  ا      والتي     ت 3 / 2 / 4  –     / ليم   27    مرئ  )                            لجنة للتعامل مع شكاوى الطالب 

                                            والمتمدلية ئي  وجييود  ينادي  للشيكاوى والم ترحييات               موليع الكليييةت  -  ليب          )دليييل الطا             شيكاوى الطيالب

                                                                                  للطالب كما يمكين للطيالب اسيتخدام الفياكس ئي  ارسيال شيكواهم  دارة الكليية أو مين خيالل الموليع 

                  ا لكترون  للكلية 

  :                      هيئة التدريس والعاملين       أعضاء                 التعامل مع شكاوى    2 / 3 / 2
     هيئة        أعضا    ت 5         سنوات : )   3      لمدة       أعضا    ت 7 )            ل اللجنة من                                      تم استحداث لجنة حكما  الكلية وتم تشكي

     تعيرض -     كليية   ال                       سنة من االسام العلمية ب    61                      ت عضو هيئة تدريس ئو  2 )   +     سنة    71            التدريس ئو  

   3            عيادى ميرة كيل   ال      جتمياع        ييتم ا و                                 هيئة التدريس ومعاونيهم وا دارييين        أعضا                    عليها مشاكل السادة 

  ت  2 )                                                    عميد الكلية وتعتمد من مجليس الكليية وييتم اسيتبدال عيدد ل   ها                          و عند الطلب  وترئع ت ارير أ     شهور 

          لتعاميل ميع  ا    ليية  آ      هداا و أ                                     اللجنة سنويا  وجارى عمل رؤية ورسالة و       أعضا    من    %  25          عضو يمدل

   ت  4 / 2 / 4  –     / لم  2 8     )مرئ                         هيئة التدريس والعاملين       أعضا       شكاوى 
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  :                األخالقيات المهنية       ممارسة    2 / 2
          من لا  لة      لكل   ت 1 / 3 / 4  –     / لم  2 9     )مرئ      مهن                     لية بعمل ميدا  عمل                           لامت وحدة ضمان الجودة بالك

                                                       هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والجهاز ا دارى واركاديم         أعضا                             بالدراسات العليا بالكلية من 

                                                                                       للكليةق وتم توضيح أسيس التعاميل وأخاللييات ولواعيد العميل ئي  هيذا المجيال  وتطبي  ا دارة العلييا 

                                                                          وبات المن وا عليها ئ  لانون الجامعات واللوائح الخا ة بالجامعة ئ  حالة عدم                 للكلية بحزم الع 

                          ا لتزام بأخالليات الوقيفة 

 

  :               : الجهاز اإلدارى 5
  :            وتقييم األداء                        : تنمية مهارات القيادات  0 / 5
  :                                       تنمية مهارات القيادات اإلدارية والعاملين   0 / 0 / 5

       الجهياز        أعضيا                   لل ييادات ااداريية و    عميل                                               ت وم الكليية بلعيداد دورات تدريبيية ونيدوات وورش

                                                                                       والعاملين بها وذل  من أجل التنمية المهنية المستدامة  وييتم ا عيداد لليدورات التدريبيية بعيد        اادارى 

                       وذليي  با ضييائة ةليي  الخطيية    ( 6 / 6 / 5  –     / قععم  6     )مرفععق                                           تحدييد ااحتياجييات التدريبييية للعيياملين بالكلييية 

                                                 ييييذ الخطييية التدريبيييية وورش العميييل داخيييل وخيييارج الكليييية        وييييتم تنف      2117 /    2112       للكليييية           التدريبيييية 

           وال يادات                الجهاز اادارى       أعضا              وتنمية لدرات    ( 6 / 6 / 5  –     / قم  4     )مرفق

                    وذليي  ميين أجييل التنمييية                                                           ل ييد تييم انشييا  مكتييب للتييدريب تييابع لوحييدة ضييمان الجييودة بالكلييية و  

                       ارى لحضييور الييدورات التيي                                                                 المسييتمرة للعيياملين بهييا  وت ييوم الكلييية بتشييجيع المييوقفين بالجهيياز ا د

                  تيدخل ضيمان متطلبيات  و                         لزيادة كفا تهم الوقيفية                                الجهاز المركزى للتنقيم واادارة و                تع دها الجامعة

                         الترلية للدرجات ااعل  

  :        العاملين و                                نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية    3 / 0 / 5
 يارير الكفيا ة السينوى                                                                    تستخدم الكلية نقم ت ويم  ادلة لت ييم ادا  العاملين بها حييث يسيتخدم ت                      

                                                                                     الذى يتضمن مجموعة ارنشطة والمهام الت  ت وم بها ال يادات ا دارية والعياملين خيالل العيام

   (. 4 / 6 / 5  –     / قم  6     )مرفق

  العياملينق كميا تسيتخدم الكليية ااسيتبيانات الخا ية  و                                         ودي ة معايير ت ييم ادا  ال ييادات ااداريية                                              

                              المتابعية وييتم علي  ضيو ها ةبيراز  و                    يارير لجنية الت يييم       كيذل  ت و                             بت ويم أدا  ال يادات ااداريية 

                                                                            نواحا ال يوة ونيواحا الضيعا وااحتياجيات الفعليية ورؤيية ارلسيام للتطيوير وعلي  ضيو ها 

   (. 4 / 6 / 5  –     / قم  4     )مرفق                                                    تتخذ ةدارة الكلية ا جرا ات الالزمة لتطوير تل  ارلسام 

 كلية عن طري  عمل عدد من            الفعلية  لل                                                    يتالئم توزيع الموارد البشرية المتاحة وئ ا لالحتياجات                        

                                           الموارد البشيرية المتاحية )العياملينت بكفيا ة                       حت  يمكن ااستفادة من                           الحزم التدربية التحويلية

   (. 4 / 6 / 5  –     / قم  5     )مرفق                            داخل ادارات الكلية المختلفة 
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  :             الرضا الوظيفى   3 / 5
  :                        وسائل قياس الرضا الوظيفى   0 / 3 / 5

                                                            س مسيتوي الرضيا اليوقيفا لل ييادات ااداريية والعياملين وذلي   بعميل                              تهتم الكلية ووحدة الجودة ب يا

       لتوضيييح                     اجييرا  م ارنيية بييينهم و   ت    2113 /    2112 &      2112 /    2111 &      2111 /    2111 )               عييدة اسييتبيانات

        أن هنيا            وليد أوضيحت     (. 6 / 4 / 5  –     / قعم  3     )مرفعق                                             مدى رضا ال يادات ا دارية والعاملين ئ  الكليية 

                                                    ارى مدل معايير اختيار وتعين وترلية ال يادات ا دارية                                   رضا وقيف  ئ  بعض مؤشرات الجهاز ا د

   ئي     ا                                                                            ةنها تت ا بالموضوعية وكان مستوى الرضيا اليوقيف  مين واليع نتيائ  ااسيتبيانات منخفضي و

                                                                                   مؤشير التيدريب المسيتمر للعياملين حييث ليم تنفييذ خطية التيدريب بالشيكل المطليوب وليم تغطي  جميييع 

                                                 ا ات الت حيحية الالزمة لزييادة مسيتوى الرضيا اليوقيف           كذل  ااجر و                           المهارات المطلوب اكتسابها

   (. 6 / 4 / 5  –     / قم  7     )مرفق                        بين العاملين ئا الكلية

                                         الرضيييا عييين الراتيييب م ارنييية بيييالزمال ق الد ييية ئييي                                     قعععد تمثلعععت اهعععم عوامعععل الرضعععا فعععى االتعععى: و

                                                                             وعيييود اادارةق الحريييية ئييي  اتخييياذ ال يييرار وكيييذل  ال يييالحياتق تيييوائر المعلوميييات مميييا يعكيييس 

                                                                الوضيييوحقعدالة الميييدير المباشيييرل تزوييييد الموقيييا بالتيييدريب ق العميييل بيييروح  و         الشيييفائية      درجييية 

                              عيييدم اشيييباع الراتيييب لالحتياجيييات ق     :                                    ليييد تمدليييت اهيييم عواميييل عيييدم الرضيييا ئييي  ااتييي  و        الفريييي ق 

                      الحائز للعمل الفعل      عن      رضا    ال    عدم 

  :                                 دور الكلية فى تحسين الرضا الوظيفى   3 / 3 / 5
                                                                )العياملينت بطري ية مناسيبة وموضيوعية وئ يا لالحتياجيات الفعليية للكليية                           يتم توزيع الميوارد البشيرية 

                                                                                     حيث يتم ذل  تبعيا للمجموعية النوعيية لكيل موقيا وييتم تيوزيعهم بعيد ذلي  علي  ا دارات المختلفية 

                                                                      بيان بالسادة العاملين بالكلية حسيب المجموعيات النوعيية المختلفية ودرجياتهم                 يتضح ذل  من        بالكلية

        يتم  يرا      كما     ( 4 / 4 / 5  –     / قم  8     )مرفق                                          ذل  استخدام الموارد البشرية بكفا ة عالية                الوقيفية ويتيح

                                                                                           الحوائز والمكائئات للعاملين بنا  عل  مستويات اردا  عن طري  المالحقة والمتابعية والت يييم ردا  

      خيذ ئي                                                   من خالل لجنة مكلفة بيذل  )لجنية شيئون العياملينت ميع ار      كلية                              ال يادات ا دارية والعاملين بال

                                         ااعتبار ت ارير الكفا ة السنوى للموقفين  

                                                                        منالشة نتائ  لياس الرضا الوقيف  للعاملين بالكلية ب يرار  مين  عمييد الكليية             تشكيل لجنة ل           هذا ئ د تم 

                                              أخيذ رأيهيم ئيميا ورد بنتيائ  تحلييل ةست  يا  الرضيا  و        اادارية  و        العلمية                     السادة رؤسا  ارلسام      شمل ت

                                                             من ةجرا ات ت حيحية لرئع مستوى اردا  ومن تعزييز الوضيع  اليداخل                          الوقيف  وما يجب ةتخاذم

                                    تحسين مستوى الرضا الوقيف  لل ياد ات          ة خمسية ل  خط      وعمل                                    للكلية من خالل دعم ئكر الوا  للكلية

         ت بتيياريث    386                                                     و تييم اعتميياد الت رييير النهييائ  ميين مجلييس الكلييية  جلسيية رلييم)                   اادارييية وااداريييين

  . ( 4 / 4 / 5  –      / قم 9     )مرفق    2114 / 4 /  16
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                          الموارد المالية والمادية:  :  6
  :                   لتحقيق رسالة الكلية                      كفاية الموارد المالية   :  0 / 6

 0/0/6الموارد المالية السنوية:
     نشييطة                             المادييية الكائييية حتيي  تمييارس ار و                                                ئيي  ضييو  رغبيية ةدارة الكلييية لتييوئير المييوارد المالييية 

                                جييم الموازنيية الخا يية بالكلييية  خييالل                    لييوحق وجييود تطييور ئيي  ح                                 المختلفيية لتح ييي  رسييالة الكلييية ئ ييد 

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  1     )مرئ       2113 /    2112  &     2112 /    2111 &      2111 /    2111                 ارعوام المالية:

                                 لتح ييي  رسييالتها وغاياتهييا وأهييدائها           ليي  حييد مييا ة                                            المييوارد المالييية المتاحيية سيينويا للكلييية كائييية

                       لية من دخيل الوحيدات ذات                                                     وبا ضائة ال  الميزانية المخ  ة من الجامعة تستفيد الك              ااستراتيجية 

                   ااستشييارات الزراعييية  و       تحالييل   ال                                                     الطيابع الخيياا مديل مركييز التجيارب والبحييوث الزراعيية ومركييز 

  –     / لييم  2     )مرئيي                                    هييدائهما وأهييم اانجييازات الخا يية بهمييا أ                             ومرئيي   ييورة ميين ائحيية المركييزين و

                 ائييت للعياملين أو                                                               كما أن بعض بنود الموازنية سيوا  للبياب ارول الخياا بالمرتبيات والمك     ت 1 / 1 / 6

                                                                                    البيياب الدييانا الخيياا بااسييتخدامات لشييرا  المييواد الخييام وال يييانة وال ييرا عليي  اسييتهال  الميييام 

                                        خا ة بنود ال يانة ليالات والمعيدات واربحياث                                                   والكهربا  والتليفونات والبريد  تحتاج ال  زيادتها

    ت  1 / 1 / 6  –     / لييم  3    مرئيي  )                    بمييا ئييا ذليي  التييدريب                                 % سيينويا لمواجهيية زيييادة المتطلبييات  31       بحييوالا 

  :                                والموارد الذاتية للكلية تتمدل ئا

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  4     )مرئ                                              م روئات برنام  البكالوريوس للساعات المعتمدة  ت 1

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  5     )مرئ           دكتورامت  –         )ماجستير                  الدراسات العليا      برام          م روئات   ت 2

      2111 /    2111               ااعييييييوام المالييييييية:                                    مييييييوارد مركييييييز التجييييييارب والبحييييييوث الزراعييييييية   ت 3

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  6     )مرئ       2113 /    2112  &     2112 /   211 1 &

      2111 /    2111  :               ااعيييييوام الماليييييية                   ااستشيييييارات الزراعيييييية  و        تحالييييييل  ال     مركيييييز       ميييييوارد   ت 4

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  7     )مرئ       2113 /    2112  &     2112 /    2111 &

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  8     )مرئ                                                         المشروعات البحدية بالشراكة مع العديد من الجهات الممولة  ت 5

                                             لوحييدة مشييروعات التطييوير بييوزارة التعليييم العييال                               مشييروعات تطييوير التعليييم التابعيية   ت 6

               بلغيت ميزانيتهيا           والتي  CIQAP                                        مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد         وخا ة

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  9     )مرئ           ألا جنية     177      مليون    7

                                                                           مشييروعات تطييوير التعليييم التابعيية لوحييدة مشييروعات التطييوير بييوزارة التعليييم العييال   ت 7

           مليون جنيية                       والت   بلغت ميزانيتها DSASP      الطالب       ت ويم          تطويرنقم            خا ة مشروع و

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  9     )مرئ      م رى 

                                                                           مشييروعات تطييوير التعليييم التابعيية لوحييدة مشييروعات التطييوير بييوزارة التعليييم العييال   ت 8

  QASP                   الجيودة اليدورة ااولي       ضيمان      مجيال    ئ          الطالبية          المشاركة              خا ة مشروعات و

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم  9     )مرئ     رى       جنية م       71.111                      والت   بلغت ميزانيتها 
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                                                                    لامييييت الجامعيييية بزيييييادة الميزانييييية المخ  يييية للكلييييية عليييي  مييييدار السيييينوات ااربييييع   ت 9

ر نسييييبة المييييوارد  ر              الماضييييية خا يييية ئييييا البيييياب ارول أجييييور ومييييع ذليييي  زادت أيضييييا                                                  

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم   11     )مرئ     رئ   م                               الذاتية للكلية كما ئا الجدول ال

         النيييييدوات و                  المنالشيييييات العلميييييية                                  وحيييييدة الخيييييدمات العامييييية المخت ييييية بعميييييل        ميييييوارد    ت  11

   ت  1 / 1 / 6  –     / لم   11     )مرئ 

                     والمخ  يييية لنشيييير اربحيييياث                         العلييييوم الزراعييييية بمشييييتهر    ات    حولييييي     مجليييية       مييييوارد     ت  11

   ت  1 / 1 / 6  –      /   م   12     )مرئ          العلمية

                                                                         وحرصاااا مااان الكلياااة علاااى زياااادة  نسااابة الماااوارد الذاتياااة المساااتخدمة فاااى دعااام العملياااة 

                                     صاااذ لاااذلك فاااى الموازناااة العاماااة تااام   نشااااء                                        التعليمياااة و البح ياااة بالمقارناااة بماااا هاااو مخ

      1124 / 4        بتاااااري  /  23  (      683                 مجلااااك الكليااااى رقاااام )                             مجماااام المعاماااال البح يااااة الممياااازة 

                                               باالضااااافة  الااااي وجااااود  عاااادد  ااااالة برنااااام  مميااااز  بالل ااااة    ت 1 / 1 / 6  –      /   م  1 3    مرئيييي  )

                                                    التقنيااااااة الحيويااااااة الزراعيااااااة و اماااااان وسااااااالمة ال ااااااذاء و ادارة        برنااااااام             االنجليزيااااااة  

         بقاااارار ماااان                           تاااام الموافقااااة علااااى انشاااااءها                 وهااااو برنااااام  جديااااد              ات الزراعيااااة       المشااااروع

           قااااوم بتاااادعيم      حياااا  ت    1124 / 4 /  16                                           المجلااااك االعلااااى للجامعااااات جلسااااة المنعقاااادة بتاااااري  

                  الدراسااااات العليااااا و              البكااااالوريو  و                   و الوافاااادين ماااان  لبااااة                            العمليااااة التعليميااااة للطااااالب

                         لعلمياااة و النااادوات باألضاااافة                                                   يضاااا وحااادة الخااادمات العاماااة المختصاااة بعمااال المناقشاااات ا

                كماااا تحاااري الكلياااة                                                         الاااى المجلاااة العلمياااة للكلياااة و المخصصاااة لنشااار األبحااااة العلمياااة

                                                                     علاااى رفااام كفاخاااة  ساااتخدام الماااوارد المخصصاااة  لهاااا مااان الموازناااة و  لاااك عااان  رياااق 

    ت 1 / 1 / 6  –      /   م   14    مرئ  )                             مصادر التمويل الذاتى بالكلية                    عمل خطط تحسين ألداء 

  :                          للعملية التعليمية والبحثية        لمباني ا       مالئمة     : 3 / 0 / 6
                مبانا كبييرة ييتم    7                      نشطة حيث يوجد بالكلية   اا                                    المبانا وارئنية تعتبر كائية لممارسة        مساحة  ت 1

  .     طوابي    5    ةلي     2                                                                 ااستفادة العقم  منها بالتوسع الرأسيا ئيهيا حييث يتيراوح ارتفاعهيا بيين 

                        مين لسيم الكيمييا  الحيويية     لكيل                يشيمل ديالث طوابي         طوابي    6   مين                        كما تم تسليم مبني  جدييد 

    أميا    ت                                             اسيتخدام اليدور اررضيا منيا لتيدريس اليدروس العمليية    )ميع                      الزراعية ولسم ارراضا 

                                        مجميع المعاميل البحديية وةسيتكماا ل سيم عليوم      يشيمل                         بالطياب  الرابيع والخيامس ئ            ب ية المبني  

        الجديدة        لمكتبة                                                                       ارغذية والهندسة الزراعية وا نتاج الحيوانا كما يشمل الطاب  السادس عل  ا

    ت 2 / 1 / 6  –     / لم  1 5     )مرئ                             واستراحة رعضا  هيئة التدريس 

                            كما تتناسب مساحة المبيانا ميع    2 م       42111                                مساحة اررض الم امة عليها الكلية              يبلغ ةجمالا  ت 2

              ميدرج كبيير سيعة  و     طاليب      211                   مدرجات سعة أكدير مين    5                              احتياجات الكلية حيث يتوئر بها 

     معميل    8 1     عيدد و             البكالوريوس و                 الدراسات العليا       مرحلة ل      طالب      معمل     31   عدد      طالب و    11 4

     معمييل                            معمييل البيولوجيييا الزراعييية+   +                                           أبحيياث + مركييز التحاليييل وااستشييارات الزراعييية
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        الحجيرات                 معتمد و محيدث عين      بيان         و مرئ        غيرة        دراسية     لاعة     28     عدد و                 الت نية الحيوية

                                  والمعامل ولاعات التدريس بالكلية

                                                  جامعة بنها من المبانا ذات الطيابع المعميارى المتمييز   –      مشتهر                           تعتبر مبانا كلية الزراعة ب  ت 3

                                                                               بخ ائ ا الداخلية حيث الفراغات ارئ ية والرأسية من حيث ةرتفاع ارس ا الت  ت ل ئا

        م والتي     4                                                   م والطرلات الواسعة التيا ت يل ئيا كديير مين المبيان  ةلي     5            المبان  ةل       بعض

                                         والتهويية الطبيعيية حييث أن نيات  حجيم الهيوا                                          تساعد عل  ةتاحة الفر ة ل ضا ة الطبيعيية

            لكل طالب          متر مكعب    7      يتعدى 

ر أجهيزة تكيييا       خمسة                               يتوائر ئا جميع مدرجات الكلية ال  ت 4 ر             العدييد مين الميراوحق ويتيوائر أيضيا                                

                     ارخرى  بأجهزة تكييا         الدالدة                          منها وجارى تزويد المدرجات         ئ  دالدة 

                         لاعات وتحتوى علي  ميا ي يرب    3     وبها    2 م     142   ية     للكل       ديمة   ال                            تبلغ مساحة المكتبة المركزية   ت 5

     هيئيية        أعضييا                                                    كتيياب ئيي  العلييوم الزراعييية با ضييائة ةليي  لاعييا أخييرى تخييدم        18566   ميين 

              تجهيز المكتبة  و           ولد تم ن ل                                                             التدريس وطالب الدراسات العليا والبحث العلم  بارلسام العلمية

                       لي  تيوئير معقيم اليدوريات              تحيرا الكليية ع و                                 الي  مبني  الكمييا  وااراضي  الجدييد        الجديدة 

                                                                لام مشروع السيكاب بالكلية بشرا  مراجع اجنبية وعربية بمبليغ سيبعون  و                 والمراجع الحديدة 

                                    لخدمات الت يوير والتي  توئرهيا المكتبية       حديدة              ماكينة ت وير    2     وئير                 الا جنية م رى وت

    دخل    ر                        هييرار وكييذل  يوجييد مل يي ات عليي  ميي       رابعيية ق             ييباحا اليي  ال    سييعة  ا ت                    بأسييعار التكلفيية ميين ال

  –     / ليييم  1 6    مرئييي  )                                                        المكتبييية عييين مواعييييد العميييل وتعليميييات ااسيييتعارة وضيييوابط الت يييوير

                                                                             كما يتوائر بالمكتبة وسائل تكنولوجييا المعلوميات مديل  اانترنيت ونقيام الفهرسية    ت 2 / 1 / 6

                                                                               االكترونية من خالل ااشترا  ئا المكتبة الرلمية الخا ة بالمجلس ارعل  للجامعات وها 

                                    وهنيا  العدييد مين اليدوريات ارلكترونيية      ت 2 / 1 / 6  –     / ليم  1 7    مرئي  )        مختلفية               متاحة للفئات ال

                                                                            وهييذة  الييدوريات موجييودة عليي  المكتبيية الرلمييية الخا يية بييالمجلس ارعليي  للجامعييات حتيي  

                  هيئيية التييدريس  كمييا        أعضييا  و                  ب ييورة متاحيية للطييالب  و     ت 2 / 1 / 6  –     / لييم  1 8    مرئيي  )      2113

                                     لعاملين  ئي  المكتبية ميع الحيرا علي  عميل                                          تحرا الكلية عل  توئير الكوادرالمؤهلة من ا

    ت 2 / 1 / 6  –     / لم  1 9     )مرئ                                   كائة الدورات الالزمة لرئع كفائتهم

                                            العلمية مجهزة بشاشات وأجهزة العرض الحديدة        مؤتمرات        لاعة لل             يوجد بالكلية   ت 6

                                                                             عيادة باطنة وأخرى لالسنان تم تجهيزهما بااجهزة الطبية ويعمل بهميا أطبيا  متخ  يون   ت 7

     تبيرع                        انشيا  عييادة طبيية جدييدة    تيم  و                                    لرعاية ال يحية للطيالب وجمييع العياملين             لت ديم خدمة ا

    ت 2 / 1 / 6  –     / لم   21     )مرئ              رجال ااعمال            رنشائها أحد 

                                                                    العديد من المرائ  الرئيسية مدل المسجدق المطبعةق الورشةق الكائيتريا              يوجد بالكلية   ت 8

                        حييث تيم تشيكيل لجنية ادارة                                                          تعمل الكلية عل  توئير نقم ووسائل ارمن والسالمة ئا مبانيها   ت 9

                                  ويييتم تحييديث التشييكيل دوريييا وكييذل  تييم    ت 2 / 1 / 6  –     / لييم   21     )مرئيي                 ارزمييات والكييوارث 

                    وليد لاميت لجنية ادارة    ت 2 / 1 / 6  –     / ليم   22    مرئي  )                                 تشكيل لجنية السيالمة وال يحة المهنيية 

    ت 2 / 1 / 6  –     / لم   23    مرئ  )                                            ارزمات والكوارث بوضع خطة ل خال  خالل الطوارئ  
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من التجهيزات والمعدات لتح ي  ارمن والسالمة  %51وال  حيتوئر بالكلية  ت11

ئا مبانيها حيث يوجد بكل لسم ومدرج طفايات وخراطيم لمكائحةالحري  كما يوجد بالكلية 

عيادة طبية للطوارئ لت ديم ااسعائات ااولية  وجاري انشا  عيادة طبية جديدة تبرع 

الكلية وتبرع باستكمال عمليات التشطيب بلنشا  الهيكل لها أحد رجال ارعمال من خريجا 

وخالئا أحد رجال ارعمال من المهتمين بخدمة التعليم الزراعا وخري  لكلية الزراعة 

 :بيان بعدد طفايات وخراطيم الحري  بالكلية ت:1جدول رلم ) وئيما يل 

 العدد بيــــان

                                    طفاييية  ييالحة لالسييتخدام ويييتم عمييل  يييانة   - 1

          دورية لها
   6 سعة   35  + 12سعة  31

                                   يوجيييد طفايييية  يييالحة لالسيييتخدام وييييتم عميييل - 2

       2113 /    2112                يانة دورية لها
   6سعة   35  + 12سعة  41

                                   يوجيييد طفايييية  يييالحة لالسيييتخدام وييييتم عميييل - 3

       2114 /    2113                يانة دورية لها
   6  سعة   35  + 12سعة  41

                                   حنفييييات حريييي  المجهيييزة بخيييراطيم الحريييي    - 4

       الالزمة

           ا بو ييييييية         واحيييييييد ون ييييييي    11

Xادنين ون ا بو ة                  

    111                          جرادل رمال مجهزة رى أخطار  - 5

 

                                                                            وتتييوئر بكييل مبنيي  عالمييات ةرشييادية مناسييبة لتح ييي  ارميين والسييالمة لألئييراد والتعامييل مييع 

                                                                            الحيياات والكييوارث  ولييد لامييت الكلييية بتييرليم جميييع مبييانا وحجييرات الكلييية ووضييع لوحييات 

         توجيد اآلن  و                                   كدر من سلم للخيروج )مسيال  الهيربت                                   ارشادية كما تحتوي بعض المبانا علا ا

                                                                            خطط  خال  المبان  وجارى عمل خطة ل خال  والتدريب عليها بمشاركة وحدات من الدئاع 

                       عيييداد تحيييديث للخطييية ااخيييال   ا     جيييارى  و   ت 2 / 1 / 6  –     / ليييم  2 4     )مرئييي                    الميييدنا بمدينييية طيييوخ

               اض المعديية مديل                               ع د العديد من الندوات  عين ارمير ت 2 / 1 / 6  –     / لم  2 5     )مرئ       2114 /    2113

  -                                               لامت الكلية بتشكيل لجنة للتنسي  مع الطب الولائ     كما                      وةنفلونزا الطيور  H1N1          أنفلونزا 

  –     / لييم  2 6     )مرئيي   H1N1                                                      وزارة ال ييحة بشييأن التييدابير الالزميية لمواجهيية مييرض أنفلييونزا 

    ت 2 / 1 / 6

     ورات                                                                        تت ييا مبييان  الكلييية بالنقائيية سييوا  داخلهييا أو خارجهييا )مكاتييبق لاعييات تييدريسق د    ت  11

                                                                                ميامق مسطحات خضرا ت وذل  بتنقيفها يوميا بواسطة عمال الكلية والذين تم زييادتهم ئيا 

                                                    هييذا بااضييائة اليي  ان الكلييية لامييت بحمليية نقائيية للكلييية     2112 /    2111                 الفنييا  خييالل العييام 

                                                                            ورئع ااشغاات حييث تيم اليتخلا مين الكهنية الموجيودة بأمياكن مختلفية بالكليية الي  م ير 

                                                                          ة كما أن جميع مبان  الكلية تتميز بالتهوية وا ضا ة الطبيعية كما تم التعاليد               الكهنة بالجامع
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                                                                                   بين الكلية وجمعية تنمية المجتمع المحلا بمشتهر لن يل المخلفيات وال ماميةمن الكليية ب يفة 

    ت 2 / 1 / 6  –     / لم  2 7     )مرئ                                               دورية منتقمة ةلا الم الب العمومية الم رح بها

                                                   لممارسة ارنشطة الطالبية حيث يوجيد بالكليية اسيتاد لكيرة                               تتوئر بالكلية ارماكن المناسبة   (  64

                                                                               ال دم وملعب لكرة السلة والكرة الطائرة و الة لتنس الطاولة وملعب آخر للتينس و يالة 

                                                                                لأللعاب الرياضية )جيمانيزيمت وه  مالئمة لممارسة ارنشطة الطالبية ولد تم التعالد بين 

                                     اليي  لرييية أولمبييية تخييدم الجامعيية وأبنييا                                          الجامعيية ووزارة الشييباب والرياضيية لتحويلهييا 

                                                                             محائقيية ال ليوبييية لممارسيية ارنشييطة الطالبييية المختلفيية مدييل ارنشييطة الرياضييية والفنييية 

    ت 2 / 1 / 6  –     / لم  2 8     )مرئ                               وااجتماعية والد ائية والجوالة 

                              هيئية التيدريس والعياملين والطيالب       عضيا                                          يتوئر بكل مبني  بالكليية دورات مييام كائيية ر  ت  13

                                                                لوجود دورات ميام خا ة للطالب عند المدرجات و الة اامتحانيات  وجمييع          با ضائة

                                                                                   مبان  الكلية بها تيار كهربائ  مناسب كما تم عمل تجديد لشبكة الميام عل  مستوى الكلية 

                                              حديدا اا أن شبكة ال را ال ح  تحتاج ةل  تجديد 

       ت م ييعد  2 )     عييدد          تييم تركيييب و                                    م ييعد )أسانسيييرت بمبنيي  ا دارة بالكلييية    ت 1 )     عييدد     ويوجد  (  64

      مخطيط                   ت مبن  المحا يل 1 )           تركيب عدد    تم و              ااراض  الجديد  و                       )أسانسيرت مبن  الكميا  

          بهاوتت دم                     مبن   الة اامتحانات  و        الورادة  و                    مبن  النبات الزراع                     أن يتم تركيب م اعد 

    ت 2 / 1 / 6  –     / لم  2 9     )مرئ                                                      الكلية كل عام بخطة  يانة سنوية للجامعة ويتم تنفيذها  

 المرافق اآلساسية: رتواف 6/0/2
                             دورات الميييياة ئييي  كيييل مبنييي  بحييييث  و                                         حر يييت الكليييية علييي  وجيييود عيييدد كيييائ  مييين المرائييي  

                تتناسيييب ميييع أعيييداد   ا                 المرائييي  أعيييدادها    م  هيييذ و              ميييياة بكيييل طييياب           دورتيييين لل    عييين     عيييدد  ال      ا ي يييل 

                                          كمييييا لامييييت الكلييييية  بوضييييع خطيييية لل يييييانة الدورييييية    ت 3 / 1 / 6  –     / لييييم   31     )مرئيييي        الطييييالب  

                                   تحيييييرا علييييي  تنفييييييذها لتكيييييون هيييييذة المرائييييي   و        المرائييييي   و           الت الماديييييية                للمبيييييان  والتسيييييهي

                                                           ت يييوم اادارة الهندسيييية بالجامعييية بعميييل  ييييانة لمبنييي  عليييوم ااغذيييية  و                يييالحة لألسيييتخدام 

    عييام       خييالل ال                       ل سييم الهندسيية الزراعييية              للطيياب  الدييانا            جييرا  تعلييية  ة و                     مبنيي  اانتيياج الحيييوان   و

    ت 3 / 1 / 6  –     / لم   31     )مرئ       2114 /    2113     مال    ال

 موارد التعلم والتسهيالت المادية وتكنولوجيا المعلومات: 6/3
 االمكانيات المادية للتعليم والتعلم: توافر0/ 6/3

     / لم   32    مرئ  )               يل  من خالل  ف        يضاح الت ا        كما تم ا                                   اامكانيات المادية للتعليم والتعلم        و تعزيز        توائر

  :                                              مع ذكر بعض النماذج عل  سبيل المدال و ليس الح ر   ت 1 / 2 / 6  –

  بالكلية نادي للتكنولوجيا ي دم العديد من الخدمات التدريبية للطالب وااداريين

 جهازت  21) والتنسي  االكترونا لخريجا الدانوية العامة
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  بالكلية معمل كمبيوتر مرخا اختباراتICDL (24 معمل كما يوجد  جهازت

 جهازت  31)آخر كمبيوتر طالب  

  جهازت  26) المتعددة والتعليم االكترون بالكلية معمل للوسائط  الرلمية 

 جهازت  24) بالكلية معمل كمبيوتر لت ويم الطالب واامتحانات 

 ابلت  وحدة الت وير العلم  والمونتاج( 

 ( جهازت  21لاعة المكتبة الرلمية 

  :       المعامل و        المعدات  و       األجهزة       توافر    3 / 3 / 6
     خا ا  )   ا    حديد           تم ةنشائها             معامل بحدية    5    ث +    بحا  لأل      معمال   8 1     عدد      طلبة و  لل      معمال    31              يتوئر بالكلية 

     ورشيية  و                                             ولييياس جييودة الحا ييالت البسييتانية والتربيية والمييياة                                        بالت نييية الحيوييية والبيولوجيييا الزراعييية

                                    + مركز التحاليل وااستشيارات الزراعيية   CIQAP              من مشروع الـ    ها          ت تم تجهيز                الهندسة الزراعية

    28     عيدد و                                    ة طيالب الدراسيات العلييا والبحيث العلميا                                        يحتوي عل  العدييد مين ارجهيزة الحديدية لخدمي

                                                                             يوجد بكل ألسام الكلية ما يكف  احتياجاتها من أجهزة علمية ومعامل وأن كان اليبعض  و        دراسية     لاعة 

                                                                                              منها يحتاج ةل  تحديث وأيضا يتوئر بها الوسائل الداعمة للعمليية التعليميية مديل اليداتا شيو والسيبورة 

                                           أميا ارجهيزة ذات ال يمية العاليية )أكدير مين               مين هيذم الوسيائل       بوحيدة                           الذكية حيث تم تزوييد كيل لسيم 

   و          بالكلية وه                                   مركز التحاليل وااستشارات الزراعية                             جنيا م ريت ئي ت ر وجودها عل           111.111

  –     / ليم  3 3     )مرئي                                                                      وحدة ذات طابع خاا  ويتم  يانة تل  ارجهزة بنا  علي  طليب ارلسيام العلميية 

                                                              ارجهزة العلمية بتمويل من مشروع السيكاب كما تراعا الكلية  يانة                     كما تم شرا  عدد من   ت 2 / 2 / 6

  ن  أ                تحرا الكلية علي          تها كما                                                           ارجهزة والمعدات والمعامل ب فة منتقمة من أجل رئع مستوى كفائ

                                                يانة دوريية لهيذم ارجهيزة  كميا يوجيد بالكليية م ينع     ود                        الشرا  لألجهزة الحديدة ع             يتضمن ع ود

                                                                             وانية ي وم بلمداد الكلية من احتياجاتها من جميع أنواع العلا للحيوانات الكبيرة                  لت نيع ارعالا الحي

                                                                                     وارغنام والدواجن واررانب كما تستفيد من هذا الم نع كلية الطب البيطري بمشيتهر وم ينع آخير 

    ت 2 / 2 / 6  –     / لم  3 4     )مرئ                                           لتدوير المخل ات الزراعية وانتاج الكمبوست

  :   مات                تكنولوجيا المعلو       توافر   : 2 / 3 / 6
                                                                                       تم تزويد الكلية بعدد من الحواسب اآللية الحديدة وشمل ذلي  عيدد مين المعاميل اا أنيا يالحيق  عيدم   

  :  1                     الطيالب والعياملين بهيا ) و             هيئة التيدريس        أعضا                ئا الكلية لعدد                              تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللا

                عميل للحاسيب اآللي                                                                       ت  وتتغلب الكلية عليا ذلي  بت سييم الطلبية اليا مجياميع كميا أنيا تيم  ةنشيا  م  15

              اجهيزة كمبييوتر    5    اليا    4    مين                   ويوجد بكيل لسيمICDL                                       معتمد لت ديم الرخ ة الدولية للحاسب اآلل 

                        مت لة بشبكة اانترنت     جهزة        وهذم ار             هيئة التدريس        أعضا     ات       استخدام

                                                                                      يوجد للكلية مولع علي  شيبكة ارنترنيت  وعنوانيا بياللغتين العربيية واانجليزيية وهي  مواليع خا ية 

                                                                                          بالكلية لام بت ميمها ونشرها عل  وتتمكن الكلية من خالل هذا المولع اانفتاح عل  ال عيد المحليا 

                                                                                      والدولا وعرض ارهيداا والرسيالة والرؤيية والشيعار وال ييم الحاكمية الخا ية بالكليية والعدييد مين 
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            نشيطة الكليية                                                                             المعلومات ارخرى والمعلومات الموجودة عل  هذا المولع متاحة للجميع وتغطا كائة أ

                                                                                     من حيث اعالن الجداول الدراسية ونتائ  الطالب ومختلا ارنشطة ئا الكلية  ووليد لاميت الجامعية 

                                                                                            بتطوير البوابية  ا لكترونيية الخا ية بهيا بميا ئيهيا موليع الكليية كيا يتياح باللغية العربيية وارجنبيية  

                           رهيا  وزييادة عيدد الن ياط بهيا                                                              ويتوئر بالكلية خدمة ارنترنت وبسرعة مناسبة وجارى تحيديدها وتطوي

                                                                                  وتتيييوئر بالكليييية وسيييائل اات يييال مييين خطيييوط التليفونيييات الداخليييية والخارجيييية والفييياكس والبرييييد 

                    الكلية عل  مشروع من    ت       كما ح ل   . ت 3 / 2 / 6  –     / لم  3 5     )مرئ                                   ا لكترون  بما يتال م مع حجم الكلية 

                  ويهدا هذا المشيروع            لمعلوماتت                                                          المجلس ارعل  للجامعات واسم المشروع )انشا  وحدة تكنولوجيا ا

             وميكنيية العمييل    ت 3 / 2 / 6  –     / لييم   36     )مرئيي                                                   اليي  تحسييين شييبكة اانترنييت بالكلييية وزيييادة عييدد الن يياط

       والطيالب       عضيا                                                                         ااداري بالكلية وانتاج وتفعيل وتسوي  الم يررات االكترونيية وتفعييل حسيابات ار

                      هيئية التيدريس أو الطيالب      ضيا  ع                                                      وكذل  خدمية مجيال التيدريب علي  تكنولوجييا المعلوميات سيوا  ر

                        لييد لاميت الكلييية بنييا  عليي   و                                     هيئيية التييدريس عليي  البوابية ا لكترونييية       أعضيا                   ورئيع أنشييطة وأبحيياث 

                                            تعيين مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كعضو ئ   و                                               تعليمات الجامعة بانشا  لجنة البوابة االكترونية 

                                  وسيائل ات يال حديدية مين خيالل تليفونيات                 كما تيوئر الكليية      ت 3 / 2 / 6  –     / لم  3 7     )مرئ              مجلس الكلية

                                               مباشيييييييييييييييييرة وخطيييييييييييييييييوط ئييييييييييييييييياكس وبرييييييييييييييييييد الكترونيييييييييييييييييا لمجلييييييييييييييييية الكليييييييييييييييييية

http://annagricmoshj.com/home   كما توئرشبكة ات ال داخلية ولامت الكليية باعيداد                                              

                    هيئة التيدريس وتحيديث        أعضا          ام حجرات                                                     دليل تليفونات خاا بالكلية يتم تحديدا سنويا  ضائة أرل

    ت 3 / 2 / 6  –     / لم  3 8     )مرئ    م       بياناته

 
  :                                المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة     . 7
                                  : خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: 0 / 7

      2115    اليييا       2111                                                            توجيييد بالكليييية خطييية لخدمييية المجتميييع وتنميييية البيئييية تغطيييا الفتيييرة مييين 

              وهييييذم الخطيييية تييييم      2   211 /  12 /  19       بتيييياريث    ت     369 )                 مجلييييس الكلييييية رلييييم                   يييييتم تحييييديدها سيييينويا

                       هيئييية التيييدريس والعييياملين        أعضيييا                                                  ةعيييدادها بنيييا ا عليييا اسيييتطالع رأي ااطيييراا المجتمعيييية مييين 

                                                                          بالكلييييية والخييييريجين ومتل ييييا الخدميييية المجتمعييييية ئييييا ضييييو  الخطييييط الم ترحيييية ميييين االسييييام 

  ( 6/ 6 / 7  -     / قم  6    مرفق )           العلمية

      بيئة:                               التوعية بخدمة المجتمع وتنمية ال   : 6 / 6 / 7

                                                                       توجيييد بعيييض ااجيييرا ات للتوعيييية بخدمييية المجتميييع وتنميييية البيئييية منقمييية ومخططييية عليييا 

                                                                           نحييييو جيييييد داخييييل الكلييييية علييييا هيئيييية مل يييي ات ونشييييرات للتعريييييا بارلسييييام العلمييييية والهيكييييل 

            يضييييييا الوحييييييدات  أ                                                            التنقيمييييييا للكلييييييية والخدميييييية المجتمعييييييية للوحييييييدات ذات الطييييييابع الخيييييياا و

                      سييياهم الموليييع االكترونيييا  و                 التأهييييل لالعتميييادق  و            وير المسيييتمر                              المسيييتحددة ئيييا اطيييار برنيييام  التطييي

                                                                            للكلية ئا ادرا  التوعية بالخدمة المجتمعية ق ولد تمدل ذل  ئا اانشطة التالية:

  ( 6/ 6 / 7  -   قم   /  4     )مرفق                     / القوافل الزراعية: أ

http://annagricmoshj.com/home
http://annagricmoshj.com/home


 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 56 

                     كفييير الجيييزار ئيييا الفتيييرة   –                                             المشييياركة ئيييا ارسيييبوع ا لليميييا ااول ئيييا ليييرى جمجيييرة  

       2116                          بنا  عل  لرار مجلس الجامعة      2116 / 6 /  31    ال     6   211 / 6 /  24    بين 

  –                  ن باس/منيييية السيييباع   –                      الديييانا ئيييا ليييرى  شيييبلنجة                             المشييياركة ئيييا ارسيييبوع ا لليميييا 

     بنييا     7   211 / 6 /  27    اليي     7   211 / 6 /  21                                                 كفيير مييويس/ كفيير أبييو زهييرة/ منشييأة بنهييا ئييا الفتييرة بييين 

       2117                     عل  لرار مجلس الجامعة

                                          لدالييييث ئييييا لييييرى  مشييييتهر/ العبادليييية/ ميييييت كنانيييية/                             المشيييياركة ئييييا ارسييييبوع ا لليمييييا ا 

              بنيييا  علييي  ليييرار       2118 / 6 /  28    الييي        2118 / 6 /  21                                        بلتيييان/ العميييار/ اكيييياد دجيييوي ئيييا الفتيييرة بيييين 

       2118            مجلس الجامعة

                                                                     المشييياركة ئيييا ارسيييبوع ا لليميييا الرابيييع ئيييا ليييرى كفييير سيييعد / بتميييددم/ الشيييموت ئيييا  

       2119               ار مجلس الجامعة           بنا  عل  لر      2119      ابريل     18        ابريل /     13           الفترة بين 

                                                                    ااشيييترا  ئيييا ئاعلييييات ارسيييبوع ا لليميييا الخيييامس واليييذي نقمتيييا جامعييية بنهيييا تحيييت  

    كفيييير   –             كفيييير عييييزب غنيييييم   –                                     المجتمييييع  نحييييو بيئيييية أمنيييية" ئييييا لييييري الشيييي ر  و              شييييعار "الجامعيييية 

                   بنييييا  عليييي  لييييرار مجلييييس       2111 / 4 /  22    اليييي      17           كفيييير كييييردي ميييين  –                    الشييييهاوي خيييياطر/ برلطييييا 

       2111       الجامعة

                                                             ئيييا ااسيييبوع ا لليميييا السيييادس بجامعييية بنهيييا "ب ريييية مييييت كنانييية واخيييرين          المشييياركة  

   ئييييييييا      372                 )مجلييييييييس الكلييييييييية رلييييييييم     2113 / 4 /  17    اليييييييي        2113 / 4 /  14               "ئييييييييا الفتييييييييرة بييييييييين 

   ت  3   211 / 3 /  21

     ائحييية                                                                            ال ييييام ب وائيييل زراعيييية تعليميييية لميييدة اربيييع اسيييابيع سييينويا  للطيييالب الفرلييية الدالدييية 

                                 ع للطييييالب المسييييتوى الدييييان  و االدالييييث                و لمييييدة سييييت اسييييابي                )جميييييع التخ  يييياتت         لديميييية 

                                                        خيييالل ااجيييازة ال ييييفية ضيييمن التيييدريب ال ييييفا للطيييالب ويشيييار  ئيهيييا              )ائحييية جدييييدةت 

                               ائحيييية التييييدريب ال يييييف  و الميييييدان        طب ييييا           بالكلييييية                                اسيييياتذة ميييين مختلييييا االسييييام العلمييييية

   ت  1   211 / 7 /  18                )مجلس الكلية ئا 

       2112             وبية خالل عام                                            المشاركة ئا اسبوع خدمة البيئة بمحائقة ال لي 

     "ئييييا                       والييييذي نقمتييييا جامعيييية بنهييييا       سييييابع                                    ااشييييترا  ئييييا ئاعليييييات ارسييييبوع ا لليمييييا ال 

                 )مجليييس الكليييية رليييم     2114 / 3 /  26    الييي     4   211 / 3 /  23           الفتيييرة بيييين                        بعيييض ليييرى ال ليوبيييية خيييالل

   ت  4   211 / 3 /  19   ئا      385

  ( 6/ 6 / 7  -   قم   /  6     )مرفق                      لخدمة المجتمعية: ل          ورش العمل  و        / ندوات  ب

     كليييية   –                                                           عييين "انتييياج وتفعييييل وتسيييوي  الم يييررات االكترونيييية "ب سيييم المحا ييييل             ألاميييا نيييدوة   1

       2113    مارس   3    ال     5              خالل الفترة من             جامعة بنها  -     مشتهر ب      زراعة   ال

                          ريييية جزييييرة بلييي  و مييييت كنانييية    "ب                                  اميييراض النبيييات و المكائحييية الحيويييية               ألاميييا نيييدوة عييين "     2

      113 2     ابريل    17    ال      24              خالل الفترة من –          و ال نائر"        وال ل 

                          ريييية جزييييرة بلييي  و مييييت كنانييية     " ب                                  اميييراض النبيييات و المكائحييية الحيويييية               ألاميييا نيييدوة عييين "   3

       2113     ابريل    17    ال      24              خالل الفترة من ––          و ال نائر"        وال ل 
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                          ريييية جزييييرة بلييي  و مييييت كنانييية     " ب                                 تيييدوير المخلفيييات و  يييناعة الكبوسيييت               ألاميييا نيييدوة عييين "     4

       2113     ابريل    17   ل   ا    24              خالل الفترة من ––          و ال نائر"        وال ل 

                                   ريييية جزييييرة بلييي  و مييييت كنانييية وال لييي  و     " ب                           سوسييية النخييييل و الولايييية منهيييا               ألاميييا نيييدوة عييين "   5

       2113     ابريل    17    ال      24              خالل الفترة من ––        ال نائر"

                                   رييييية جزيييييرة بليييي  و ميييييت كنانيييية وال ليييي  و     " ب                 أسييييس زراعيييية النخيييييل               ألامييييا نييييدوة عيييين "     6

       2113  يل   ابر    17    ال      24              خالل الفترة من ––        ال نائر"

                                   رييييية جزيييييرة بليييي  و ميييييت كنانيييية وال ليييي  و     " ب                     الغييييذا  المتييييزن النقيييييا               ألامييييا نييييدوة عيييين "     7

       2113     ابريل    17    ال      24              خالل الفترة من ––        ال نائر"

                                   ريييية جزييييرة بلييي  و مييييت كنانييية وال لييي  و     " ب                           ال يييناعات الغذائيييية المنزليييية               ألاميييا نيييدوة عييين "     8

     13  21     ابريل    17    ال      24              خالل الفترة من ––        ال نائر"

    ت"      )مييييربين  –              رانييييب ورعايتهييييا  ر                                                      ألامييييا دورة تدريبييييية  بعنييييوان "التطبي ييييات العملييييية لتربييييية ا   9

    اليي      13              خييالل الفتييرة ميين             جامعيية بنهييا  -     مشييتهر ب      زراعيية   ال     كلييية   –                    ب سييم اانتيياج الحيييوانا

       2113      مارس    24

      "ب سيييم          )طلبيييةت  –        اارانيييب                        العمليييية لتربيييية وانتييياج                              دورة تدريبيييية بعنيييوان "النيييواحا   ة    ألامييي    11

    17              خيييييالل الفتيييييرة مييييين             جامعييييية بنهيييييا  -     مشيييييتهر ب      زراعييييية   ال     كليييييية   –               اانتييييياج الحييييييوانا

     2113 .    مارس

        )مييييربينت   –                                                                    ألامييييا دورة تدريبييييية بعنييييوان "التطبي ييييات العملييييية لتربييييية اارانييييب ورعايتهييييا     11

    31              خيييالل الفتيييرة مييين             جامعييية بنهيييا  -     مشيييتهر ب      زراعييية   ال     كليييية   –                     "ب سيييم اانتييياج الحييييوانا

       2113    يل   أبر    11         مارس ال  

   "       )مييييربينت  –                                                                    ألامييييا دورة تدريبييييية بعنييييوان "التطبي ييييات العملييييية لتربييييية اارانييييب ورعايتهييييا     12

    24              خيييالل الفتيييرة مييين             جامعييية بنهيييا  -     مشيييتهر ب      زراعييية   ال     كليييية   –                    ب سيييم اانتييياج الحييييوانا

       2113       أبريل

     ت "      )مييييربين–                                                                    ألامييييا دورة تدريبييييية بعنييييوان "التطبي ييييات العملييييية لتربييييية اارانييييب ورعايتهييييا     13

    23              خييييالل الفتييييرة ميييين             جامعيييية بنهييييا  -           زراعيييية مشييييتهر  ال     كلييييية –                    ب سييييم اانتيييياج الحيييييوانا

       2113    مايو

  ( 6/ 6 / 7  -   قم   /  4     )مرفق                       / المشروعات المشتركة: ج

  ت وم الكلية بنشاط علما متميز يخدم المجتمع ويشار  ئا التنمية الزراعية متمدال ئا بعض

انا والتا تخدم المجتمع  من هذم ارنشطة اانشطة العلمية البحدية ئا مجال ارنتاج الحيو

لامت الكلية باستنباط سالات محسنة وراديا من اررانب تتميز بالكفا ة اانتاجية العالية من 

" وذل  بالتعاون مع ارتحاد اروربا "استنباط سالالت األرانب فى مصرخالل مشروع 

م 2113)ئ  الفترة من مارس  انياوجامعة ئالنسيا بأسب (AECI)والهيئة ارسبانية الدولية  

هدا استنباط ساللة مستحددة بالخلط بين أرانب الجبل  الم رى ب  -ت2116وحت  أغسطس 

التقييم والتحسين الوراثى ومشروع " ةارسبان  المنتخبت V-line) ساللةو السيناوى 
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اون الدول  " بالتعاون مع الهيئة ارسبانية للتعللسالالت المستنبطة المصرية واألسبانية

(AECI)  وبتمويل من المركز الدولا للدراسات الزراعية لدول البحر اربيض المتوسط

بهدا ااستمرار  -م 2119اكتوبر  – 2116خالل الفترة من  نوئمبر  (CIHEAM)بأسبانيا 

مشتهر الت  تم استنباطها وساللة ق  V-Lineئا برنام  التحسين الوراد  ررانب الجبل  ق

لامت الكلية باستنباط سالات كما  بهذا ارسم ت ديرا للمكان الذي أستنبطت ئيا  والتا سميت

استنباط ساللة دجاج بنها تطبي   بعنوان "محسنة وراديا من الدجاج من خالل بحث 

م ق  2111اكتوبر  – 2118ق وذل  خالل الفترة من  نوئمبر  المتخصصة فى انتاج البيض"

  وبتمويل كامل من جامعة بنها

  طب ا احتياجات المجتمع المحيط من خدمة بيطرية متميزة للنهوض بالدروة الحيوانية علا

مستوي ال رية ق وطب ا لنتائ  ااستبيان التا اجريت علا عينة من ااطراا المجتمعية 

تم وضع  ر حاب شركات اانتاج الحيوانا ولطاع ال حة الحيوانية بوزارة الزراعة 

جتماع بين السيد ااستاذ الدكتور / محائق تم ااالم رية الذي بم تضام برنام  لتنمية ال رية 

ال ليوبية والسيد ااستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

مؤسسة بن  م ر لتنمية ت وم وأتف  عل  أن مؤسسة بن  م ر لتنمية وخدمة المجتمع و

شروعات التنموية المميزة والتا تتعل  بخدمة ال رية بتمويل بعض الموخدمة المجتمع 

تق علا ضو  ذل  تم ااعداد لمشروع تنمية 21/12/2111بتاريث  1154الم رية )مرئ  

الدروة الحيوانية بال رية الم رية بمحائقة ال ليوبية بالتعاون بين كليتا الطب البيطري 

ت اربعمائة 413.111ع بمبلغ )والزراعة بمشتهرق حيث تم الموائ ة علا تمويل المشرو

ت ق يتم علا محوريين 3/3/2112ودالدة والا جنية من مؤسسة بن  م ر )مرئ  بتاريث 

ب رية ميت  لكلية الزراعة لسم اانتاج الحيوانا ااخرىواساسيين احدهما للطب البيطري 

جنية ت مائة واحد وتسعون الا 191.111مركز طوخ/لليوبية" تم تمويلا بمبلغ ) –كنانا 

والمعتمد من جهة بن  م ر بين الكلية و 2/7/2112طب ا لبرتوكول التعاون  المبرم ئا 

وحتا نوئمبر  2112ااخت اا بكال الطرئين ليبدا العمل بالمشروع اعتبارا من ديسمبر 

ق بذل  تم اتخاذ ااجرا ات اادارية والتنفيذية لبد  تطبي  المشروع ق حيث تم ابرام  2113

بين الكلية ومديرية الطب البيطري بمحائقة ال ليوبية ق  18/11/2112اون بتاريث اتفالية تع

ائتتاحية المشروع بمولع العمل باحتفالية دعا اليها ال يادات التنفيذية والسياسية والفعاليات 

ق التوعية الشعبية للمشروع  12/12/2112الشعبية وااطراا المجتمعية المختلفة  ئا 

تطبي   هذا البحث التنفيذ ومن دم تم   11/1/2113ميت كنانا بتاريث  بكبري مساجد لرية

تكديا تربية وانتاج اررانب عنوان: "تحت  2113وحتا نوئمبر  2112اعتبارا من ديسمبر 

يخدم  محائقة ال ليوبية )نموذج تطبي   –مركز طوخ  -المحسنة وراديا ب رية ميت كنانة 

 ويهدا هذا المشروع ةل :ت"  المجتمع
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توزيع الحيوانات من األرانب والدجاج المحسن وراثيا على مختلف المربين بمحافظة  -1

ويوجد بالكلية قاعدة بيانات  -القليوبية وبعض المحافظات والمراكز البحثية والجامعات

  بأسماء المستفيدين

نشر تربية األرانب بالقرية المصرية وتحويلها الى قري منتجة للحوم البيضاء وبأسعار  -2

 يصة تناسب المستهلك .رخ

عقد دورات تدريبية لتدريب المربى الصغير وشباب الخريجين والفتيات الريفيات على  -3

تربية األرانب ورعايتها رعاية ناجحة مما يحقق لهم دخال مناسبا وبالتالى نسهم فى حل 

 مشكلة البطالة .

حيوانات ووضع خطط االهتمام بعمل سجالت لالنتاج بالقرية لكى نتمكن من اجراء تقييم لل -4

 لتحسين آداء الحيوانات فى المستقبل ودراسة السلبيات وااليجابيات للمشروع .

توفير أعالف جيدة ومتزنة وتوزيعها على المربين قى بداية المشروع والعمل على توفيرها  -5

 للمربين من المصنع المقام بكلية الزراعة لتصنيع تلك األعالف وبأسعار رخيصة الثمن .

 

   عنوان تحت  2115وحتا مايو  2114اعتبارا من مايو تنفيذ بحث تطبي   يتم اآلن كذل

محائقة  -تكديا تربية وةنتاج اررانب المحسنة وراديا ب ريت  ترسا ولرلشندة بمركز طوخ "

وذل  مع خالل التعاون بين الكلية والمحائقة " تيخدم المجتمع )نموذج تطبي   ال ليوبية

ناط  مدل ئا مجموعة من المربين ب رية ترسا ولرية لرلشندة والموالمجتمع المدنا المت

 المجاورة بمحائقة ال ليوبية 

 

 (7/6/6 -قم / 5)مرفق / المؤتمرات العلمية:د

  "                                       تطبيقات التقنيات الحيوية في الزراعة  "          بعنوان                      المؤتمر الدولي األول

     2112       ئبراير     22 /  18                       موعد اانع اد:الفترة من 

             جامعة بنها    –                       :/ كلية الزراعة بمشتهر               الجهة المنقمة 

                    محائقة البحر ااحمر   –          بالغردلة                                       مكان اانع اد :/ منتجع جولدن ئايا كلوب

            جامعة بنها   -                                                         مراسم ائتتاح المؤتمر : لاعة المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر

.comconf-agric-http://www.biotech 

 

 "في علوم المحاصيلالمؤتمر الدولي الثالث عشر"  بعنوان  المؤتمر الدولي الثالث عشر

     2112       سبتمبر   11 / 9                         موعد اانع اد : الفترة من 

            جامعة بنها   –                    كلية الزراعة بمشتهر -                             الجهة المنقمة :/ لسم المحا يل

                                    مكان اانع اد : كلية الزراعة بمشتهر 

            جامعة بنها -                             المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر                             مراسم ائتتاح المؤتمر : لاعة

http://www.biotech-agric-conf.com/
http://www.biotech-agric-conf.com/
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 العلمي السادس لبحوث الثروة الحيوانية والسمكية" " المؤتمر الدولي بعنوان   المؤتمر الدولي السادس

     2113       أكتوبر    2 / 1                         موعد اانع اد : الفترة من 

            جامعة بنها   –                    كلية الزراعة بمشتهر -                                    الجهة المنقمة :/ لسم اانتاج الحيوانا

                                 ن اانع اد : كلية الزراعة بمشتهر    مكا

            جامعة بنها -                                                         مراسم ائتتاح المؤتمر : لاعة المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر

 

 "تطبيقات التقنيات الحيوية في الزراعة" بعنوان  المؤتمر الدولي الثاني

     2114      أبريل     11 / 8                         موعد اانع اد : الفترة من 

         عة بنها    جام  –                                    الجهة المنقمة : كلية الزراعة بمشتهر 

                                                        مكان اانع اد : ئند  هيلتون الغردلة  محائقة البحر ااحمر 

            جامعة بنها -                                                         مراسم ائتتاح المؤتمر : لاعة المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر

conf.com-agric-http://www.biotech 

 

 

  ( 6/ 6 / 7  -   قم   /  3       : )مرفق                    / التدريب الميداني و

ساعة عل  ئترة تمتد لمدة  144طب ا لالئحة الكلية ئلن طالب الفرلة الدالدة يتل ون تدريبا  يفيا بعدد 
شهر بعد نهاية الف ل الدراس  الدان ق وخالل هذم الفترة يتل   الطالب تدريب ميدان  متخ ا 

م  الزراعة والتربية يختلا بلختالا البرنام ق ويتم توزيع طالب لبرنامج  الشعبة العامة وبرنا
 عل  بال  البرام  ونتيجة لذل  ئلن التدريب بالنسبة لطالب برنام  الشعبة العامة يعتبر تدريب عام 
ويدعم التدريب ال يف  المهارات العملية والمهنية للبرام  المختلفةق ولد لامت الكلية بتطوير تدريب 

و سوا يبدا  عرض هذم الالئحة تم اعتماد ة والطالب العمل  والمهن  من خالل ائحة الكلية الجديد
  2113/2114التنفيذ من العام الجامع  

بالتعاوم يشرا عل  الطالب أدنا  التدريب الميدان  أعضا  هيئة التدريس بارلسام العلمية المختلفة 
 حيث ي ومون بت ييمم أدنا  التدريب كما ي وم الطالب بكتابةمع اعضا  المجتمع المدن  المحيط 

ت رير يتضمن تعلي هم عن المواضيع الت  تم التدريب عليها وأهم ما استفادوم أدنا  التدريب الميدان ق 
 " ئ  التدريب استكمال دراستا Passويشترط للطالب ح ولا عل  ت دير "ناجح 

  ( 4/ 6 / 7  -   قم   /  7     )مرفق                          :الخطة واحتياجات المجتمع:  4/ 6 / 7

                           معتمييدة ومود ييية )مجليييس الكليييية        محدديييا و           مييية البيئييية                                       تتييوئر ليييدي الكليييية خطيية لخدمييية المجتميييع وتن

                                                ت ومعليييين عنهييييا لييييدي ااطييييراا المجتمعييييية المختلفيييية وعلييييا  2   211 /  12 /  19       بتيييياريث        369   رلييييم

                                                                 المولع االكترونا للكلية  استهدئت هذم الخطة تح ي  اانشطة التالية:

        ات التييييي                                                                   :تطيييييوير وتحسيييييين ارنشيييييطة المتعل ييييية بالمشييييياركة المجتمعيييييية والتعرييييييا بالخيييييدم   أوا

                                                                             ت يييدمها الكليييية والتيييا تسييياهم بهيييا ئيييا خدمييية المجتميييع وتنميييية البيئييية وحيييل المشيييكالت التيييا 

                                                                   تواجييييا ا نتيييياج ئييييا المؤسسييييات والمراكييييز المختلفيييية  وذليييي  ميييين خييييالل ةعييييداد نشييييرة 

http://www.biotech-agric-conf.com/
http://www.biotech-agric-conf.com/
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                                                                         ةرشيييادية بهيييذا الشيييأن عييين الخيييدمات التيييا ت يييدمها الوحيييدات ذات الطيييابع الخييياا والتيييا 

                                      زراعيييييية وكيييييذل  مركيييييز التحالييييييل وااستشيييييارات                             تشيييييمل مركيييييز التجيييييارب والبحيييييوث ال

                                                                             الزراعييية  والتييا تضيييمنت التعريييا بهيييا وأنييواع الخيييدمات التييا ت يييدمها وارسييعار المعلنييية 

                                                                          للتحاليييييل وااستشييييارات الزراعييييية والييييدورات التدريبييييية  ولييييد تييييم توزيييييع هييييذم النشييييرات 

   ل                                                               عل  الجهات البحدية والخدمية ذات العاللة وذات ااهتمام بهذا المجا

                                                                         : ليييياس وت يييييم ميييدى رضيييا  العميييال  عييين الخيييدمات التييي  ت يييدمها الكليييية ئييي  مجيييال خدمييية      دانييييا

                                                                            المجتمييع وتنمييية البيئيية  ولييد تييم ذليي  ميين خييالل عمييل اسييتمارة اسييتبيان تييم توزيعهييا عليي  

                                                                               الجهات المستفيدة والسادة العمال  والذين يستفيدون من الخدمات التا ت دمها الكلية 

                                                                   ون المشييييتر  بييييين ارلسييييام العلمييييية المختلفيييية بالكلييييية والوحييييدات ذات الطييييابع            تشييييجيع التعييييا      دالدا:

                                                                       الخييياا مييين خيييالل لييييام مركيييز التجيييارب والبحيييوث الزراعيييية بتنفييييذ البحيييوث والتجيييارب 

     هيئييية        أعضيييا              م بهيييا السيييادة  و                                                الخا ييية بارلسيييام العلميييية بميييا ئييي  ذلييي  البحيييوث التيييا ي ييي

                              طلوبييية مييين اررض الزراعيييية وتيييوئير                                           التيييدريس ومعييياونيهم وذلييي  بتيييوئير المسييياحات الم

                                                              العمالة وأدوات التشغيل وخالئة والت  يتطلبها تنفيذ هذم التجارب 

                                                                                 : وضييع البيانييات والخييدمات وارنشييطة التيي  ت ييدمها الكلييية للمجتمييع عليي  مولييع الكلييية ووحييدة      رابعييا

          محييط وذلي                                                                            الجودة ولد بينت الخطة المعتمدة ارساليب والوسائل لتحديد احتياجيات المجتميع ال

                                                                                 من خالل استمارة ااستبيان وكذل  اات ال المباشير بيين الكليية والجهيات المسيتفيدة مين هيذم 

                                                                                      الخييدمات مدييل مديرييية الزراعيية بال ليوبيييةق ةدارة التعليييم الفنييا الزراعييا بال ليوبييية وال طيياع 

               الزراعا الخاا 

                       بييرام  للتوعييية بهييا شييملت                             وخدميية المجتمييع وتنمييية البيئيية       بييرام                     تضييمنت الخطيية الخا يية                 

                                                                                    ارسبوع ارلليم  لحماية البيئة والذي ي ام سنويا بالمشاركة ميع بيالا كلييات الجامعية واليذي 

                                                                               ي ام بعدد من ال يرى ئي  كيل سينة وشيملت مشياركة الكليية ال ائلية الزراعيية وعميل النشيرات 

          عية وةنتياج                                       نشيرة تيدوير المخلفيات الزراعييةق نشيرة زرا   ( 4/ 6 / 7  -     / قعم  8     )مرفق         ا رشادية 

                                                                              عيش الغرابت  كما تم وضعها أيضا عل  المولع ا لكترونا للكلية ووحدة ضمان الجودة 

                             هيئيية التييدريس ومعيياونيهم وكييذل         أعضييا                                            كمييا اسييتهدئت عملييية التوعييية هييذم كييال ميين الطييالب و

                                                                         ارطييراا المجتمعييية ارخييرى وذليي  ميين خييالل مشيياركة الطييالب ئييا ارسييبوع ا لليمييا لحماييية 

                                              هيئييية التيييدريس والسيييادة الميييزارعين وأ يييحاب الم يييالح        أعضيييا                    كيييذل  مشييياركة السيييادة         البيئييية و

                                                                               الحكومييية والييذين يسييتفيدون ميين خييدمات الكلييية  ويييتم عمييل اسييتمارة اسييتبيان عيين مييدى رضييا  

                                      العمال  عن الخدمات التا ت دمها الكلية 

            مع المجتمع:        الكلية        : تفاعل  3 / 7
                                    واضييحة ئييا كيفييية التفاعييل المجتمعييا حيييث         د عالليية                                     عنييد التييدلي  ئيي  رؤييية و رسييالة الكلييية نجيي

                                                                             تيييري الكليييية اهميييية مييين مشييياركة ااطيييراا المجتمعيييية المختلفييية ومتل يييا الخدمييية بيييالرأي ئيييا 
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                                                                             النهييييوض بال ييييدرة المؤسسييييية التعليمييييية والبحدييييية والخدميييية المجتمعييييية وئييييتح مجيييياات لسييييو  

                  ااهداا التالية:                                                          العمل للخريجين بموالع العمل المختلفةق تمدل ذل  ئا تح ي  

                                           / مشاركة االطراف المجتمعية في مجالس الكلية:     0.3.7
                                                                         تشيييييار  ارطيييييراا المجتمعيييييية المختلفييييية ئيييييا مجليييييس الكليييييية )السييييييد المهنيييييدس وكييييييل وزارة 

                                                                             الزراعيييية بال ليوبييييية عضييييو مجلييييس الكليييييةت وكييييذل  أحييييد رجييييال ارعمييييال بمحائقيييية ال ليوبييييية  

                                         ةعيييداد البيييرام  التعليميييية وذلييي  مييين خيييالل حضيييور                                    تشيييار  ارطيييراا المجتمعيييية المختلفييية ئييي  

                                                                                      منالشييات مجلييس الكلييية لالئحيية الكلييية الجديييدة والتييا تييم اعتمادهييا ميين لجنيية ال طيياع وتييم تنفيييذها 

                                          م )حضييير المنالشييية كيييال مييين أ د/ محسييين شيييكري نائيييب     2111 /    2119                        بدايييية مييين  العيييام الجيييامعا 

                         وزارة الزراعيييية بال ليوبييييية                                                      رئيييييس أكاديمييييية البحييييث العلمييييا والمهنييييدس/ حمييييدي يييييونس وكيييييل

                                                                         وذلييي  أدنيييا  عيييرض ومنالشييية الالئحييية الجدييييدة علييي  مجليييس الكلييييةت  كميييا يشيييار  ارطيييراا 

                                                                           المجتمعييييية المختلفيييية ئيييي  تييييدريب الطييييالب ئيييي  منشيييييتهم الزراعييييية وال ييييناعية وذليييي  أدنييييا  

                             التدريب ال يفا عدد من الطالب 

                             ختلفييية ئيييا عييييد الخيييريجين وملت ييي                                                  وليييد تضيييمنت الخطييية أيضيييا مشييياركة ارطيييراا المجتمعيييية الم

                                                                              التوقييييا وليييم ييييتم التنفييييذ حتييي  اآلن وسيييوا ييييتم تنفييييذ ذلييي  مسيييت بال ئيييا ييييوم عييييد الخيييريجين 

                                                                            وملت ييي  التوقييييا اليييذي يتوليييع أن يكيييون ئيييا ئتيييرة الربييييع مييين كيييل عيييام  كميييا تضيييمنت الخطييية 

                                                                 ةجييييييرا  اات يييييياات الالزميييييية ل ييييييياغة وتوليييييييع بروتوكييييييوات تعيييييياون مييييييع الجهييييييات ذات 

                                                                         خت ييياا المشيييتر  لتيييوئير ئيييرا عميييل لخريجيييا الكليييية وميييا تيييم تنفييييذم حتييي  اآلن ليييم يتعيييد   اا

                                                  الجهود الفردية ونأمل تنفيذ هذا البند ئا المست بل 

                               و تيييم تحدييييد معيييياد دابيييت ليييا سييينويا       2113     ميييايو                                    الامييية الملت يييا السييينوي ااول للتوقييييا  ( 6

   ت    2113 /  12 / 4        بتيييياريث     381                 )مجلييييس الكلييييية رلييييم                            ئيييي  ااسييييبوع الدالييييث ميييين سييييبتمبر 

  . ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  9     )مرفق

                                                                     دعييييوة ا ييييحاب الشييييركات للمشيييياركة المجتمعييييية ئييييا الملت ييييا السيييينوي ااول للتوقيييييا   ت 2

                                                   و تييييم تحديييييد معييييياد دابييييت لييييا سيييينويا ئيييي  ااسييييبوع الدالييييث ميييين       2113      2113     مييييايو 

  . ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  1 6     )مرفق   ت    2113 /  12 / 4       بتاريث      381                مجلس الكلية رلم         سبتمبر

  . ( 6/ 4 / 7  -   قم   /   66     )مرفق                         لخريجين باجتماعات دورية                   تفعيل مكتب متابعة ا  ت 3

                         و تيييم تحدييييد معيييياد دابيييت ليييا       2113      2113      ميييايو                                الامييية حفيييل الخيييريجين السييينوي ااول  ت 4

       بتيييييياريث      381                مجلييييييس الكلييييييية رلييييييم                                   سيييييينويا ئيييييي  ااسييييييبوع الدالييييييث ميييييين سييييييبتمبر

  . ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  4 6     )مرفق   ت    2113 /  12 / 4

   :    مثل                                         مشاركة االطراف المجتمعية في مجالس الكلية  ( 5

                                                                    مشييياركة رجيييال المجتميييع الميييدنا ئيييا مجليييس الكليييية ل ئيييادة بيييالراي وميييا يحيييدث مييين     1

  -   قععععم   /  6 6     )مرفععععق   ت 2   211 /  11 /  17       بتيييياريث      367                 )مجلييييس الكلييييية رلييييم             تطييييور مرحلييييا

7 / 4 /6 ) .  
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                                                                     شيييياركة المسييييتفيدين والطييييالب بمجلييييس ادارة وحييييدة ضييييمان الجييييودة للت ييييييم المرحلييييا  م    2

             علييييا التطييييوير        الكلييييية               لمجتمعييييية ولييييدرة                                         للفاعلييييية التعليمييييية والجدييييية ئييييا المشيييياركة ا

  . ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  4 6     )مرفق

                                      ااطفييييا  ال ليوبييييية ئييييا لجنيييية ادارة اازمييييات  و                                  مشيييياركة مييييدير ادارة الحماييييية المدنييييية     3

       بتيييياريث    378                 )مجليييس الكلييييية رلييييم                                           والكيييوارث لعمييييل محاكيييياة وضيييمان السييييالمة اامنييييية

  . ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  5 6     )مرفق   ت   3   211 / 9 /  18

   ا                      رم نقيييم العميييل اليكترونيييي ا      عليييا اد        الكليييية                بالجامعييية لتشيييجيع   MIS                 مشييياركة ميييدير مركيييز     4

  . ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  3 6     )مرفق   ت 3   211 / 9 /  18       بتاريث      378                 )مجلس الكلية رلم 

                                                                      مشيييييياركة مييييييدير اادارة الزراعيييييية بال ليوبييييييية لييييييربط التييييييدريب بااحتييييييياج الميييييييدانا      5

   قعععم   /  4 6     )مرفعععق  ت  3   211 / 3 /  21       بتييياريث      372                                   لمهندسيييين اليييزراعين )مجليييس الكليييية رليييم 

-  7 / 4 /6 ) .  

                  المييييزارع البسييييتانية –                 ال ييييناعات الغذائييييية  -                                ا ييييحاب الشييييركات ئييييا اانتيييياج الحيييييوانا    6

                      بوحييييدة متابعيييية الخييييريجين         الشييييتالت و              انتيييياج الت يييياوي  و                 الهندسيييية الزراعييييية   –       الح لييييية و

  ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  5 6     )مرفق                                     تاحة ئرا العمل وضمان حسن المتابعة

  ( 6/ 4 / 7  -   قم   /  3 6     )مرفق      2113 /    2112                      لاعدة بيانات الخريجين     7

  -   قععععم   /   67     )مرفععععق       مشييييتهر ب      زراعيييية        كلييييية ال                             جييييارى اشييييهار جمعييييية رابطيييية خريجييييا     8

7 / 4 /6 ) .  

    :                       : رضاء االطراف المجتمعية 3/ 3/ 7
                                                                                          تم ةعداد استمارة استبيان ل ياس مدى ت ييم رضا  الجهات والهيئات والمؤسسيات وارئيراد المسيتفيدة 

                               بيئية وكيذل  اسيتمارات خا ية ب يياس                                                       من الخيدمات التي  ت يدمها الكليية ئي  مجيال خدمية المجتميع وال

                                                                                     وت ييم رضا  منقمات سو  العمل والمجتمع المدن  عن مستوى خريج  كلية الزراعة بمشتهر  هذا 

                                                                                    بخالا ااجتماعات الت  ع دت ئ  هذا الشأن مع أ حاب الم الح ولد تم ااستفادة مين آرائهيم ئي  

                               الئحة الداخلية الجديدة للكلية                                                       موا فات الخري  المطلوب لسو  العمل وذل  أدنا  ةعداد ال

  -   قعععم   /   68     )مرفعععق                                                       ت يييييم مسيييتوي رضيييا  ااطيييراا المجتمعيييية وااجيييرا ات الت يييحيحية  ت 1

7 / 4 /4 ) .  

       ومسييييتوي         الكلييييية                                                   لييييياس رضييييا  منقمييييات سييييو  العمييييل والمجتمييييع المييييدنا عيييين ادا    ت 2

  -   قعععععععم   /   69     )مرفعععععععق  ت     2111 /  11 / 8       بتييييييياريث      328                         خريجيهيييييييا )مجليييييييس الكليييييييية رليييييييم 

7 / 4 /4 ) .  

  . ( 4/ 4 / 7  -   قم   /  1 4     )مرفق                           الطالب ئا ال وائل الزراعية              است  ا  رضا   ت 3

                                                           المجتميييع الميييدنا الممدليييين بمجليييس الكليييية ل ئيييادة بيييالراي ئيييا مجليييس        أعضيييا        مشييياركة   ت 4

  . ( 4/ 4 / 7  -   قم   /  6 4     )مرفق                                 الكلية ومايلزم من تطوير ومتابعة
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  -   قععععم   /  4 4     )مرفععععق                                                             ت ييييييم الفاعلييييية التعليمييييية بتفعيييييل ااجتميييياع الييييدوري مييييع المسييييتفيدين   ت 5

7 / 4 /4 ) .  

             نسبة االنجاز:

-                                                                                   طب يييا لخطييية الكليييية ئيييا خدمييية المجتميييع وتنميييية البيئييية المعتميييدة والمود يييةق يكيييون ليييد تيييم انجييياز 

   ميييين       2113                                                            % ميييين اانشييييطة المح  يييية لألهييييداا المختلفيييية ميييين  الخطيييية حتييييا نهاييييية عييييام   41

  . ( 4/ 4 / 7  -   قم   /  6 4     )مرفق      2114    حتا       2111                            الخطة ااستراتيجية للفترة من 
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  :        الخريجون و      الطالب  - 8
  :     الطالب      تحويل و       القبول        سياسات   0 / 8

 والذي للجامعاتق ارعل  للمجلس التابع التنسي  مكتب سياسة علا بالكلية ال بول سياسة تعتمد

ر طب ا   المختلفة الكليات علا الطلبة لتوزيع العامة الدانوية ئا للدرجات الكلا المجموع علا يعتمد      

الطب   وت وم الكلية بنشر لواعد ال بول من خالل المولع  الكشا بعد اجتياز قرائ الجغ للتوزيع

ر     دليل الطالب الذى يوزع مجانا  عل  ولوحات ااعالن بلدارة شئون الطالب بالكلية واالكترون                              

  ت8/1/1 -ئت / 1)مرئ  جميع الطالب الجدد أدنا  التسجيل بالكلية

 تعريا ئ  بالكلية الطالب اتحاد يساهم حيث الجدد للطالب تعريفية ل ا ات تنقيمو ةعداد يتم

 الت  الخدماتو الدراسة بنقام للتعريا للطالب است بال حفل ي امو الجامعية الجدد بالحياة الطالب

عميد  رعاية  تحت الكلية ويتم ةرشادهم عن الجداول وأماكن المحاضرات وا رشاد العلما ت دمها

  ت8/1/1 -ئت / 2)مرئ  والطالب التعليم لشئون الكلية ووكيل الكلية

 ل واعد وئ ا الدانية السنة اجتياز بعد بالكلية المختلفة التخ  ات عل  الطالب توزيع يتم

 نسب تح ي ل )التخ ا م ررت دير  -رغبة الطالب -الت دير العام( ومعلنة عل  حسب محددم

ئت / 3)مرئ  وئرةالمت والمعامل البشرية ال سم ةمكانيات عل  بدورها تعتمد والتا المطلوبة التوزيع

  ت8/1/1 -

 تنقيم ل انون التنفيذية لالئحة المختلفة طب ا ارلسام بينول  الكلية ةالتحويالت من و ت بل

 بمكتب شئون الطالب وعل  المولع االكترون  للجامعة معلنة وطب ا ل واعد الكلية وها الجامعات

 : كالتالا ئلنها خيرةئ  السنوات الدالث اا الكلية ل ةو من التحويل نسب وبخ وا

 نسبة التحويل الى الكلية الكلية من التحويل نسبة السنة الدراسية

2111/2111 8.1% 5.29% 

2111/2112 13.8% 1.78% 

2112/2113 5.15% 16.43% 

 :هي الكلية من للتحويل الرئيسية واألسباب

 .الطالب ةلامة الجغرائ  لمكان       الب عد  1

 .الطالب ولدرات يولم مع البرام  تطاب  عدم 2

 ا يوجد طالب وائدون ئ  السنوات ااخيرة 

 )فت( الفاعلية التعليمية..  المحور الثانى
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        الطالبي:      الدعم  : 3 / 8

                نظام دعم الطالب:   : 0 / 3 / 8
هنا  نقام معتمد للدعم الطالب  معلن بدليل الطالب والمولع االكترون  للكلية وايضا بادارة رعاية 

 (8/4/6 -فت / 4)مرفق  بالكلية الشباب

 المنط ة / العمر / النوع ( حيث من الطالب خ ائا لدراسة ائيةةح  مبدئية دراسة عمل يتم

     ر بنا    اجتماعية عمل دراسة يتم كما اركاديميةق غير احتياجاتهم لتحديد ( ةلث… الدخل / الجغرائية

ر ماديا   الطالب لدعم وذل  التضامن وزارة من بشهادة  الطالب طلب عل  / 5)مرفق الضرورة عند      

 .(8/4/6 -فت 

 مج الدعم االجتماعى:برا 8-3-3
 التكائل بدعم الخا ة الخطة وتنفيذ باعتماد ت وم الطالب كما لدعم متكاملة خطة بلعداد الكلية ت وم

 :مجاات عدة ئا الدعم هذا المختلفة ل ور ا حتياجات ل را وذل  ااجتماعا

 الكتبدعم  :رةو  ئا وذل  التكائل دعم طري  عن وذل  :والعيني المادي الدعم 

 من ذل  ويتم ال ادرين غير الطلبة لفئة ن دي دعم الدراسيةق الرسوم من ا عفا  قجامع ال

 للدعم واضحة سياسات هنا   وت8/2/2 -ئت / 6)مرئ  الشباب بالكلية رعاية ةدراة  خالل

 الدعمقوتحديد عل  للح ول المت دمين للطالب الحالة دراسة عل  تعتمد للطالب المالا

 المخ  ة المالية المبالغ وكذل  المالاق للدعم احتياجهم ومدى جتماعيةقوا  المادية حالتهم

 لا المخ ا الدعم طالب كل يتسلم حيث للطالب؛ الدعم سياسات ويتم ةعالن  لهم

 عادلة معايير وهناك  لا والمستح ين الدعم تف يلية بهذا كشوئات خالل من والموجود

 المعايير: هذه وأبرز المالي الدعم لتوزيع

 .للطالب وارسرية ا جتماعية الحالة 1

 .للطالب المادية الحالة 2

 .للطالب الدراسا واالتزام التفو  3

 ذل ق  علا الطالب وتشجيع ارنشطة ممارسة طري  عن وذل  والمعنوي: النفسي الدعم

ر وأيضا   مدل مشروعات  المختلفة التنمية مجاات ئا الطلبة مهارات تنمية خالل من      

 ت 8/2/2 -ئت / 7طالبية )مرئ المشاركة ال

 الصحية: الرعايةبرامج   8-3-2

 عند الكلية بألسام لجميع الطالب الطبا الكشا بعمل الكليةق وت وم داخل للطالب عيادة توجد

 اللجو  يتم .حالة الطوارئ ئاو ارولية الالزمة وا سعائات التجهيزات العيادة ئا وتتوئر .ااحتياج

  ت8/2/2 -ئت / 8)مرئ  بالجامعة طالباال وحدة المستشف  ةل 

 :الخاصة اإلحتياجات وذوي برامج دعم وتحفيز الطالب المتفوقين والمتعثرين  8-3-2
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ر طب ا   من خالل نتائ  اعمال اامتحانات الدراسية وذل  والمبدعين؛ المتفولين لتحديد اجرا ات توجد      

 المساب ات) ت رعاية الشباب المختلفةللجامعات ومن خالل انشطة ومساب ا ارعل  المجلس ل واعد

 والمبدعين؛ المتفولين للطالب مادي وتحفيز دعم ويوجد  والفنيةت الرياضية والمساب ات الد ائيةق

سنويا كما يتم عمل ح ر لتدرج نسبة الطالب  ت را المتفولين للطالب مكائيت توجد حيث

  ت8/2/3 -ئت / 9رئ )م المتفولين علميا عل  مدار السنوات الدراسية المختلفة

 الساعات خالل من المعاونة الهيئةو التدريس هيئة أعضا  بواسطة المتعدرين الطالب رعاية يتم

 ذوي لرعاية مود ة برام  توجد ا ت8/2/3 -ئت / 11)مرئ  واارشاد ااكاديما المكتبية

 عددهم ندرة ل نقرا الخا ة ا حتياجات

 التوعية واالرشاد االكاديمي: 8-3-5

ويتم توزيعة مجانا عل   .رسا ا الد العام بداية لبل سنويا تحديدا يتم والذي للطالب دليل وجدي

العلمية  ارلسامو بالكلية الجوانب المختلفة عل  خاللا من الطالب يتعرا الطالب الجدد حيث

/ 66)مرفقوتستخدم الكلية اارشاد ااكاديما كما يوجد دليل اارشاد وكذل  دليل المرشد ااكاديما 

عالن لوائم ةعالم الطالب بنقام اارشاد ااكاديما من خالل ةكما يتم توعية و .(8/4/4 -فت 

توزيع الطالب والمرشد ااكاديما بلوحة ااعالنات بشئون الطالب وعل  ابواب المدرجات 

ر أكاديميا        ر مرشدا   تعيين يتم وباالسام العلمية  بين  من لدراسةبا التحالهم عند الطالب من مجموعة لكل         

 المرشد ويلتزم بالكليةق الدراسة ئترة نهاية حت  معا يستمر أن يمكن التدريس هيئة أعضا 

 .(8/4/4 -فت / 64)مرفق ومعاونتا أدا الطالب بمتابعة اركاديما

 الطالبية األنشطة في المشاركة  8-2

لنشاط الد ائ  ق النشاط ااجتماع  ت وم الكلية بتنفيذ اانشطة الطالبية المختلفة ) النشاط الرياض  ق ا

 :ق النشاط الفن  ق نشاط الجوالة والخدمة العامة    الثت

 الرياضي المستوى: 

ئا  الكلية تشار  كما ةالثق ... والشطرن  ال دم كرة ئا المنائسات بلجرا  الكلية ت وم

 ل  مستوىع تنس الطاولة ئا بطوات :ومنها أنواعها مختلا ئا بالجامعة رياضية مساب ات

تنس  مساب ات ئا ارول المركز علا – المدال سبيل عل  – الكلية ح لت ولد .الجامعة

 -ئت / 13)مرئ  2111/2112 العام الجامع  الجامعة مستوى عل الشطرن   –الطاولة 

 .ت8/3/1

 الثقافي المستوى: 

ر          طالب د ائيا  كما ت وم ال تنمية عل  للتشجيع وذل  الكليةق لطلبة بلجرا  ندوات د ائية الكلية ت وم           

ر                                        الكلية سنويا  بلجرا  مساب ة الطالب والطالبة المدالية    ت8/3/1 -ئت / 14)مرئ             

 اإلجتماعى والرحالت: المستوى 

مكتبة  –بعمل رحالت لطالب الكلية ال  ااماكن الت  يحددونها مدل دريم بار   الكلية ت وم

  ت8/3/1 -ئت / 15)مرئ  ال لعة والشاطئوااسكندرية   
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ر أيضا   ت وم كما ارنشطةق مختلا ئا المشاركين للطلبة والمعنوية المادية الحوائز بت ديم الكلية وت وم      

ر وئ ا   متفاوتة مادية جوائز الفائزين بتسليم  البطوات نتائ  من  ور ا نجازقمرئ  لمستوى     

  والطالبات الطلبة عليها ح ل التا المادية والرحالت والجوائز الرياضية

 أعداد بلغت ولد هذا ق وطالبة طالب 1621 حوالا عام كل ئا بالكليةمتوسط أعدد الطالب  وي ل

للنشاط  الممارسين الطالب نسبة و ول يعنا مما وطالبةق طالب85  للنشاط الممارسين الطلبة

ئت / 16)مرئ الكلية  طلبة ةجمالا من %5حوالا ةل  بالكلية 2112/2113الدراس   للعام بالكلية

 وت وم  بالكلية الطالبية ارنشطة بعض ئ  للمشاركة نماذج من  وروهنا  بعض ال ت8/3/2 -

 ويتم والتحفيزق والتوجيا ا عالن سياسة خالل من النشاط ممارسة عل  الطالب بتشجيع الكلية

 ا عالنات بلوحات المل  ات خالل من والد ائية والرحالت الرياضية المساب ات ا عالن عن

 عل  ا شراا ئا المشاركين التدريس هيئة أعضا  خالل من التوجيا يتم كذل  كلية بال المختلفة

 الجامعةق مستوى عل  خارجية مساب ات ئا بالمشاركة تحفيز الطلبة يتم كما المختلفةق ارنشطة

 ا شراا ئا بالمشاركة التدريس هيئة أعضا  بعض ي ومو .المالية الجوائز خالل من التحفيز كذل و

  العام ئاالسادة اعضا  هيئة التدريس  عددالمشاركين و ل المختلفة قولد الطالبية نشطةار عل 

  ت8/3/2 -ئت / 17)مرئ  سبع اعضا  حوالا 2113/ 2112 الدراس 

 :الخريجين خدمات 8/2
ر   سنويا  ئا طالب ت395) نحو تخري  يتم  بلدراة مود ة كشوا ويوجد المختلفة البرام       

 مكتب متابعة تم انشا  ل د و ت8/4/1 -ئت / 18)مرئ  الكلية خريجا كائة بيانات تحتوي الخريجين

 الكلية خريجا مع التوا ل هدئها بالكلية مكتب لها ومخ ا تابع لوحدة ضمان الجودة للخريجين

  11/    23بتاريث  بمجلس الكلية وااعتماد الرؤية والرسالة وااهداا تم تودي  اانشا   ولد

 العري ةق الكلية هذم نحو خري  كل بها يشعر التا والعرئان بالجميل الوئا  امعان لتؤكد 2111/

 عام كل للخريجين احتفال الامةو .بمجتمعات خريجيها الكلية ربط عل  العمل ةل  بااضائة

 نتيجة ةعالن بعد وذل  عام كل الكلية من للخريجين كشوئات ةعداد يتمو  ت8/4/2 -ئت / 19)مرئ 

الكلية  من الخريجين كل بأسما  بيان بمدابة الكشوا هذم وبالتالا تعتبر الكليةق من النهائية السنة

 وتعمل الوحدة عل :

 (8/4/4 -فت / 41)مرفق .عام كل للخريجين احتفال ةلامة. 

 بعض مع با شترا  المجال ئا والمؤتمرات التخ  ية والندوات المعارض ةلامة 

 .(8/4/6 -فت / 46)مرفق الث .....الشركات 

  فت / 44)مرفق عمل رابطة خريج  جامعة بنها وي وم الخري  بااشترا  بها عند التخرج

- 8/4/6). 

   تم اخذ موائ ة مجلس الكلية عل  انشا  رابطة خريج  كلية الزراعة بمشتهر بمجلس الكلية

  2113/  11/    23   بتاريث
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 / البرامج التعليمية والمعايير األكاديمية : 9
 ر االكاديمية القومية المرجعية أو معايير أخري معتمدة من الهيئة: المعايي 9/0

 تبنى المعايير األكاديمية: 9/0/0

  المعييييايير اركاديمييييية ال ياسييييية ال ومييييية )      بتبنيييي         الكلييييية      لامييييت                                     NARSل طيييياع العلييييوم    ت             

      والتييي               ائحييية لديميييةت  -             برنيييام  دراسييي    13 /                         م يييررات مرحلييية البكيييالوريوس  و                الزراعيييية )بيييرام  

للمجلسسسسكلية لقسسسس ل  سسسس ل                                                        مادهييييا ميييين لبييييل الهيئيييية ال ومييييية لضييييمان جييييودة التعليييييم وااعتميييياد       تييييم ةعت ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل

ل333ل) ل ل(لبتسسسسس    ل لل ل ل ل ل71لللل ل02ل/ل7ل/ل ل ل72   و                               تيييييم اجيييييرا  اعيييييادة تبنييييي  للمعيييييايير و   ( 6/ 6 / 9  -   فعععععت   /  6    مرفعععععق )للل

                                                                           طب يييا لمالحقيييات لجنييية المراجعييية الداخليييية بالكليييية  و زييييارات اليييدعم الغنييي  مييين ادارة        تحيييديث

       بيييرام  )                                          التهييييل لالعتمييياد و مركيييز ضيييمان الجيييودة بالجامعييية                 مشيييروع التطيييوير و–          المشيييروعات 

                  بييييرام  البكييييالوريوس  و            ائحيييية لديمييييةت   -      دراسيييي         بييييرام     13 /                         م ييييررات  مرحليييية البكييييالوريوس و

للمجلسسسسكلية لقسسسس ل  سسسس للل   ت    2111 /    2111     عييييام–             بييييرام  دراسييييية    9  /                         )ائحيييية جديييييدة سيييياعات معتمييييدة ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل

ل313ل) ل ل(لبت    ل لل ل ل ل ل03لللل ل72ل/ل ل02ل/ل ل ل73   . ( 6/ 6 / 9  -   فت   /  4     )مرفق  للل

 ال ياسييييية ال ومييييية )                                        ةجييييرا ات رسييييمية لتبنيييي  المعييييايير اركاديمييييية          تييييم اتخيييياذ                  NARS ت  

             هيئييية التيييدريس        أعضيييا                                       للكليييية بعيييد الح يييول علييي  المعيييايير وتيييدريب                        ل طييياع العليييوم الزراعيييية

    الييييي        2118                             دورة تدربييييييةخالل الفنيييييرة مييييين عيييييام   -        ورشييييية عميييييل  -     نيييييدوة     12            ومعييييياونيهم ) 

                                   جيييوة بيييين البرنيييام  الدراسييي  والمعيييايير               تيييم عميييل دراسييية ئ و   ( 6/ 6 / 9  -   فعععت   /  6     )مرفعععق  ت     2111

                                    اركاديمية المتبنام دم ةتباع التال :

                        ت ل طييييياع العليييييوم الزراعيييييية NARS                  ال ياسيييييية ال وميييييية )                         توزييييييع المعيييييايير اركاديميييييية     ت 1

  . ( 6/ 6 / 9  -   فت   /  4     )مرفق                                                          عل   ارلسام لدراستها دم أخذ موائ ة مجالس ارلسام العلمية 

 الكلية  موائ ة مجلس ت2

لمويفقسسسسسسسسسسسسسسسس لمجلسسسسسسسسسسسسسسسسك  ت 3 ل ل ل لل ل ل لل ليلج معسسسسسسسسسسسسسسسس لباديسسسسسسسسسسسسسسسسوليةعسسسسسسسسسسسسسسسس    لي      قسسسسسسسسسسسسسسسس ليةقق  سسسسسسسسسسسسسسسسق ليةقومقسسسسسسسسسسسسسسسس ل)للل لل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل لل ل ل لل لل ل ل ل ل لل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل للل(NARSل

للةقط عليةعلومليةز يعق لبت    ل لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل37ل ل0272ل/ل3ل/ل ل ل     ( 6/ 6 / 9  -   فت   /  5     )مرفق  ل

عل  المولع  ت ل طاع العلوم الزراعيةNARSال ياسية ال ومية )نشر المعايير ااكاديمية  ت4

 .agr.bu.edu.egfwww الكلية االكترون 

للطالب ئ   ت ل طاع العلوم الزراعيةNARSال ياسية ال ومية )اكاديمية التعريا بالمعايير ا ت5

 عام جامع  بداية كل 
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لامت لجنة البرام  لتعليمية و المعايير ااكاديمية بالتعاون مع منس   البرام  المختلفة داخل ل د و

مع  نام  دراس تبر13) مدى التوائ  بين البرنام  الحال لعداد دراسة عناالسام العلمية المعنية ب

ائحة ) الدراسية لمرحلة البكالوريوس م اوااستفادة من هذم الدراسة ئ  تعديل البر NARS الـ 

  (9/6/6 -فت / 3)مرفق ت2111/2111الساعات المعتمدة 

  :                                      الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية     3 / 0 / 9
  أعضا  عالم الطالب وورش العمل ولامت وحدة ضمان الجودة بع د العديد من الندوات 

هيئة  أعضا هيئة التدريس ومعاونيهم بهذم المعايير ولد وزعت المعايير عل  جميع 

  (9/6/4 -فت / 3)مرفق التدريس ومعاونيهم بالكلية 

 هيئة التدريس ومعاونيهم بهذم المعايير  أعضا تم عمل استبيانات عن مدى دراية الطالب و

 توائ  البرناج وم رراتا مع المعايير ااكاديمية  ت ارير مراجعة داخلية وخارجية عن

  (9/6/4 -فت / 7)مرفق

  التاكد من تطبي  المعايير ااكاديمية من خالل ارلسام العلمية وذل  بمراجعة تو يا

  (9/6/4 -فت / 8)مرفقملفات الم ررات والم ررات والبرام  

   ائ  المعايير المتبنام  مع برنام  رسالة الكلية بعد ةجرا  دراسة تووتم تعديل منطو  رؤية

هيئة التدريس وتم التأكد من توائ  هذم  أعضا الكلية وبعد أخذ رأى الطالب  والمستفيدين  و

 2112/2117 المعايير المتبناة مع رسالة الكليةخالل عملية تحديث الخطة ااستراتجية

  (9/6/4 -فت / 9)مرفق

 بكالوريوس وتمت الموائ ة النهائية عليها من لبل لامت الكلية بعمل لالئحة جديدة لمرحلة ال

  (9/6/4 -فت / 61)مرفق المجلس ارعل  للجامعات

  :                                             توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية   2 / 0 / 9
لامت ادارة الكلية بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة ولجنة البرام  التعليمية والمعايير 

تبن  الكلية للمعايير ااكاديمية عل  جرا ت ع ب الموائ ة ااكاديمية باتخاذ مجموعة من اا

NARS  العلوم الزراعية كتال :  ل طاع 

   GAP Analysisوالمعايير اركاديمية  ةعداد دراسة عن الفجوة بين البرام  الدراسية تم  1

 NARSبعد تبن   ية لمرحلة البكالوريوس ائحة لديمةالدراسىام  تم مراجعة تو يا البر  2

من مجالس  بعد التعديل  ام ايير أكاديمية لياسية ئ  التو يا وتم ةعتماد تو يا البركمع

بتاريث  331مجلس كلية رلم و (9/6/6 -فت / 66)مرفق االسام العلمية المختلفة

  (9/6/6 -فت / 64)مرفق 23/1/2111

تبنام مع توئير وجود خطة  لتوئير المتطلبات الالزمة لتطبي  المعايير اركاديمية ال ومية الم  3

الم ررات الدراسية البرام  وةحتياجات ارلسام العلمية تم ع د العديد من ورش العمل  لمنس   

ل ستفادة من المعايير اركاديمية ئ   ياغة المخرجات التعليمية  العلمية المختلفةبارلسام 

  (9/6/6 -فت / 66)مرفق المختلفةالدراس  والم ررات الدراسية ام المستهدئة للبر
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تم ةتخاذ ةجرا ات للتأكد من توائ  البرام  مع المعايير المتبناة من خالل وجود ت ارير   4

وتحديد مدى توائ  المعايير اركاديمية مع  ام  الدراسيةالمراجعة الداخلية والخارجية للبر

ومن خالل ةستطالع رأى   (9/6/6 -فت / 64)مرفق)مرحلة البكالوريوست  برام  دما تما

لبرام  التعليمية هيئة التدريس والطالب والمستفيدين ومن خالل لجنة ا  أعضا

 بالكلية ومن خالل نتائ  ا متحانات ومعايير الورلة ا متحانية   والمعاييرااكاديمية

    ( 6/ 6 / 9  -   فت   /   65     )مرفق                                                  البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس )الئحة قديمة(   2 / 0 / 9

                                            رجييية البكيييالوريوس ئيييا العليييوم الزراعيييية  حييييث ييييتم  د             الوضيييع اليييراهن    ئيييا             تمييينح الكليييية 

   ئييييا     ين     متخ  يييي و                  شييييعبة ةنتيييياج زراعييييا   و      تربييييية  و                             تخييييري  مهنييييدس زراعييييا شييييعبة زراعيييية 

         لسيييم علميييا     11                                  المختلفييية وي يييوم الطاليييب بالدراسييية ئيييا                  العليييوم الزراعيييية               شيييعبة مييين ئيييروع   11

  ب                  برنععععامج دراسععععي  لطععععال    66    عععععدد                  وميييين دييييم ئهنييييا                   م ييييرر دراسييييا مختلييييات   6  33      حييييوالا  )

         كالتالي:   هي              )الئحة قديمة(                    مرحلة البكالوريوس

                 ا نتاج الحيوانا                                          بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 1

          المحا يل                                          بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 2

        ا راض                                           بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 3

          البساتين            خ ا :                              بكالوريوس العلوم الزراعية ئا ت       برنام    ت 4

             علوم ارغذية                                          بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 5

                 االت اد الزراعا                                          بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 6

              أمراض النبات                                          بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 7

               ولاية النبات                                         بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 8

                  الهندسة الورادية  و        الورادة                                          بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت 9

                           الكيميا  الحيوية الزراعية                                        بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت  11

                  الهندسة الزراعية                                        بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت  11

       زراعا        ةنتاج                                       بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت  12

       تربية  و      زراعة                                        بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا :       برنام    ت  13

  : (    4166 /      4161                          )ساعات معتمدة الئحة جديدة                                   البرنامج الدراسي مرحلة البكالوريوس      5 / 0 / 9

                                                                     تميييينح الكلييييية درجيييية البكييييالوريوس ئييييا العلييييوم الزراعييييية  حيييييث يييييتم تخييييري  مهنييييدس 

                 العلييوم الزراعييية                مجيياات ميين ئييروع    8    ئييا    ين     متخ  يي     كييذل   و      تربييية  و                 زراعييا شييعبة زراعيية 

                              سيييوا ييييتم تخيييري  أول دئعييية مييين هيييذم  و          لسيييم علميييا      11                                  المختلفييية وي يييوم الطاليييب بالدراسييية ئيييا 

     لطعععالب      ة            برنعععامج دراسعععي   9    ععععدد              ومييين ديييم ئهنيييا       5   211 / 4   211            عيييام الجيييامعا      ئيييا ال       الالئحييية 

         كالتالي:   هي   (      جديدة      )الئحة                    مرحلة البكالوريوس

                 ا نتاج الحيوانا                      الزراعية ئا مجال:                  بكالوريوس العلوم       برنام    ت 1

       نباتا   ال      نتاج    ا                                       بكالوريوس العلوم الزراعية ئا مجال:       برنام    ت 2
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        الميام  و       ا راض                                        بكالوريوس العلوم الزراعية ئا مجال:       برنام    ت 3

             علوم ارغذية                                       بكالوريوس العلوم الزراعية ئا مجال:       برنام    ت 4

                 االت اد الزراعا      :                                 بكالوريوس العلوم الزراعية ئا مجال       برنام    ت 5

              ولاية النبات                                         بكالوريوس العلوم الزراعية ئا مجال:       برنام    ت 6

                              التكنولوجيا الحيوية الزراعية                                       بكالوريوس العلوم الزراعية ئا مجال:       برنام    ت 7

                  الهندسة الزراعية                                       بكالوريوس العلوم الزراعية ئا مجال:       برنام    ت 8

       تربية  و      زراعة                                       بكالوريوس العلوم الزراعية ئا تخ ا:       برنام    ت 9

   :  ILOs                                                           مدى تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج الدراسية المختلفة      6 / 0 / 9
                          البرنيييام   يييمم بهيكيييل يتناسيييب                                                  مععدى توافعععق هيكعععل البرنعععامج معععع المسعععتهدف مععن التعلعععيم:            

                                                                               تماميييا ميييع المسيييتهدا منيييا حييييث ةن المسيييتهدا وئ يييا لرؤيييية البرنيييام  ورسيييالتا يمكييين ةيجازهيييا 
        الييـتسعة                                                                 طالييب لييادر عليي  المنائسيية ئييا سييو  العمييلق ووئ ييا لطبيعيية كييل برنييام  ميين         ئييا تخييري  

                          برام  الدراسية المختلفة  
 )يوجييييد تو يييييا للبرنييييام     :                                               توصععععيف للبرنععععامج )متععععوفر ومسععععتوفى لمعععععايير الجععععودة                    

  ق   NARS                العلييييوم الزراعييييية        ل طيييياع                                            يتفيييي  مييييع المعييييايير اركاديمييييية ال ومييييية ال ياسييييية  ل

         2119                                          ة ال ومية لضمان جودة التعليم وااعتماد عام                 ال ادرة عن الهيئ

 )يوجييييد تو يييييا   :                                                       توصععععيف للمقععععررات الدراسععععية )متععععوفر ومسععععتوفى لمعععععايير الجععععودة           

                                                                   للم يييررات الدراسيييية لكيييل ئرلييية دراسيييية وكيييل ئ يييل دراسيييا وهيييو شيييرط واضيييح لجمييييع 

              هيئة التدريس        أعضا 

 يوجيييييد ت يييييارير    :     دة(                                                    تقعععععارير للمقعععععررات الدراسعععععية )متعععععوفر ومسعععععتوفى لمععععععايير الجعععععو            

                                                                   للم يييررات الدراسيييية لكيييل ئرلييية دراسيييية وكيييل ئ يييل دراسييي  وهيييو شيييرط واضيييح لجمييييع 

              هيئة التدريس        أعضا 

 )يوجيييييد ملفيييييات    :                                                        ملفعععععات للمقعععععررات الدراسعععععية )متعععععوفر ومسعععععتوفى لمععععععايير الجعععععودة           

     هيئيييية        أعضييييا                                                       للم ييييررات الدراسييييية لكييييل ئرليييية دراسييييية وكييييل ئ ييييل دراسييييا لجميييييع 

         التدريس 

 يييييتم ااسييييتعانة بكتييييب عالمييييية وبا عييييداد    :                           عانة بكتععععب عالميععععة وتوافرهععععا    االسععععت     مععععدى                                  

                                                                         بالنسييييب العالمييييية المتفيييي  عليهييييا ئيييي  كييييل الم ييييررات الدراسيييييةق ويييييتم التييييدريس منهيييياق  و

                                                                  وعلييي  وجيييا الخ يييوا ئيييا داخيييل التخ  يييات المختلفييية ق وليييد ليييام مشيييروع السييييكاب 

     جنيييية         71.111               ة الكليييية بمبليييغ                       المراجيييع العالميييية لمكتبييي و                             بالكليييية بشيييرا   عيييدد مييين  الكتيييب 

         2113 /    2112         م ري عام 

                                                                          ويالحيييق أنيييا ئييي  نهايييية كيييل ئ يييل دراسييي  ييييتم تحلييييل ودراسييية ت يييارير البيييرام  والم يييررات 

                                                                         واسيييتبيانات ت ييييييم الطييييالب للم ييييررات وي يييوم كييييل عضييييو هيئيييية تيييدريس بكتابيييية خطيييية تحسييييين 

               تابيييية خطيييية تحسييييين                                                            للم ييييرر الييييذى ي ييييوم بتدريسيييياق وكييييذل  ي ييييوم منسيييي  كييييل برنييييام  أيضييييا بك

          لبرنامجا 
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  :        والتنمية           سوق العمل                            البرامج التعليمية واحتياجات    7 / 0 / 9

                                                                     تييييتال م البييييرام  الدراسييييية بالكلييييية مييييع احتياجييييات سييييو  العمييييل حيييييث اقهيييير اسييييتطالع 

                                                                                 اليييراى للجهيييات المسيييتفيدة مديييل مديريييية الزراعييية وا دارات الزراعيييية والجهيييات المسيييتفيدة ئيييا 

                                                  ت وال ييييرى المحيطيييية بأهمييييية بعييييض البييييرام  الدراسييييية ومييييدى       الشييييركا و        المييييزارع  و        الم ييييانع 

                                هيئيييية التييييدريس والمعيييياونين وا طييييراا       عضييييا                                      ااحتييييياج لخييييري  الكلييييية تييييم عمييييل اسييييتبيان ر

                                                                                المجتمعيييية المسيييتفيدة لبييييان ميييدى مالئمييية البيييرام  التعليميييية ميييع احتياجيييات سيييو  العميييل وليييد 

                            ااستبيان ةل  النتائ  اآلتية:      تحليل      تو ل 

                                                   هيئيييية التييييدريس والمسييييتفيدين يييييرون أهمييييية وجييييود تخ  ييييات ئييييا      ضييييا   أع     معقييييم     1

                         % مييين المسيييتفيدين مميييا ييييدعو   65               هيئييية التيييدريس و        أعضيييا      % مييين   71              الزراعييية بنسيييبة 

                                                          ةل  التفكير ئا ةضائة تخ  ات وبرام  زراعية جديدة بالكلية

                                                          هيئييية التيييدريس والمسيييتفيدين ييييرون أهميييية ةضيييائة بيييرام  جدييييدة مديييل        أعضيييا      معقيييم     2

                                                             سيييالمة الغيييذا  وييييرون أن هيييذا البرنيييام  شيييا  ضيييروري وذو ليمييية للزراعييية         برنيييام 

                  % من المستفيدين  55              هيئة التدريس و       أعضا      % من   65      بنسبة 

                                                      هيئييييية التيييييدريس والمسيييييتفيدين ييييييرون أن ةضيييييائة برنيييييام  جدييييييد ئيييييا        أعضيييييا      معقيييييم     3

                                                                            التكنولوجييييا الحيويييية الزراعيييية هيييام لتلبيييية احتياجيييات سيييو  العميييل ئيييا الزراعييية بنسيييبة 

                    % من المستفيدين  51               هيئة التدريس و        أعضا      % من   81

                                                         هيئييية التيييدريس والمسيييتفيدين ييييرون أن ةضيييائة برنيييام  متخ يييا جدييييد        أعضيييا      معقيييم     4

  %   65--                                                               ئيييا ااجروبيييزنيس لتلبيييية احتياجيييات سيييو  العميييل ئيييا الح يييل الزراعيييا بنسيييبة 

                 % من المستفيدين   51               هيئة التدريس و        أعضا    من 

بنقام تخصصات جديدة مشتركة بين األقسام في متميزة ث برامج استحداولد خل ت الدراسة ال  

 نجليزية منها:االلغة تدرس بال في مجال العلوم الزراعيةالساعات المعتمدة 

 ا الحيوية الزراعية    نية برنام  جديد ئا الت ت1

  سالمة الغذا أمن وبرنام  جديد ئا  ت2

 برنام  جديد ئ  ةدارة ارعمال الزراعية  ت3

 :البرامج التعليمية الستيعاب التغيير وخطط التنميةمرونة  9/0/8

لزراعية وي بل الطالب اويالحق أن الكلية لامت بلنشا  برنام  جديد وهو برنام  الهندسة 

ابتدا  من السنة ارول ق ولد جا  ةنشا  وت ميم هذا البرنام  بنا  عل  تلبية احتياجات سو  العملق 

كما لامت الكلية بوضع ت ور لالئحة  ولين ئ  الدانوية العامة ويستدل عل  ذل  دخول الطالب المتف

جديدة لمرحلة البكالوريوس روع  ئيها أن يكون ت ميم البرام  المختلفة مطاب ا لمتطلبات سو  

العمل ومتطلبات الهيئة ال ومية لضمان الجودةق ولد استعانت ا دارة العليا للكلية ووحدة ضمان 

ئ  وضع ت ميم البرام  الجديدة  SWOT Analysisضع الراهن الجودة بنتائ  تحليل الو

تت ا البرام  التعليمية للكلية بالمرونة حيث يمكن و الالئحة الجديدة للكلية عليها المتضمنة 
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استيعاب برام  جديدة بنا ا عل  احتياجات سو  العمل وم ررات جديدة تكميلية مناسبة لهذم 

والتا سوا  2111/2119ئحة البرام  الدراسية الجديدة عام البرام  والدليل عل  ذل  اعتماد ا

   هذا با ضائة ةل  برام  اللغة اانجليزية الجديدة بنقام 2114/2115ئ  عام  هاتخرج أول دئعا ل

وسوا  2114لجامعات هذا العام اعليها من المجلس ارعل   ةالموائ  تالتا تموالساعات المعتمدة 

   2114/2115العام الجامعا ال ادم  يتم العمل بها ابتدا  من

 :وتحديث البرامج والمقررات الدراسيةتصميم وتطوير  9/3

 تصميم البرامج:  9/3/0

  13م رر لعدد  336يوجد تو يا لعدد  لبرامج التعليمية والمقررات الدراسية:اتوصيف 

للتو يا من )ائحة لديمةت باستخدام النماذج المعدة  برنام  تعليما لمرحلة البكالوريوس

لبل الهيئة ال ومية وتم تحديث تو يا هذم البرام  والم ررات ئا ضو  النماذج الجديدة 

 المشتملة عل  مالئمة المحتوى العلما للم رر مع المخرجات التعليمية المستهدئة لكل م رر  

 :بين 111هنا  توائ  بنسبة  مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع رسالة الكلية %

تسع  كلية " يم البرنام  الدراسا مع رسالة الكلية حيث ةن الرسالة تنا عل ت م

جامعة بنها ال  ةعداد متخ  ين ئا مجاات العلوم الزراعية  -الزراعة بمشتهر

ر              المختلفة لادرين ومؤهلين علميا  وعمليا  للمنائسة محليا  وةلليميا  ئا سو  العمل  ر          ر                ر                                     

التطور النزاهة واردا  المتميز ومواكبة تحل  أعضا ها بالشفائية وبارضائة ةل  

بفاعلـية ئا تح ي  ومن دم المساهمة البحث العلما التطبي ا والتكنولوجا  ئا 

الكلية برامجها ئ "التفاعل ا يجابا بين الكلية والبيئة والمجتمع ئا محائقة ال ليوبية

لتأكد من توائ  م ررا تخدم هذم الرسالة وتوجد م فوئة ل 336الدراسية المحتوية عل  

 أهداا البرنام  مع رسالة الكلية 

  /مساهمات محتويات البرنامج الدراسي في تنمية المهارات الذهنية والعامة )حل المشكالت

تساهم   التفكير الناقد واالبتكارى/ العمل في فريق/ مهارات الحاسب/ اإلدارة،وغيرها(:

نية والعامة من خالل المراحل المختلفة محتويات البرام  الدراسية ئا تنمية المهارات الذه

ئ  المخرجات التعليمية المستهدئة للبرام   ولد تم التأكد  ةللبرام  وم رراتها كما ه  موجود

كما تم التاكد من   9/2/1 -/ئت  16مرئ المدرجة ئا من تح ي  ذل  من خالل الم فوئة 

 17)مرئ  الم فوئة التاليةالل تح ي  المهارات المختلفة للبرنام  من خالل الم ررات من خ

)مع الم ررات  لمعارا والمهارات المستهدئة من البرنام  التعليم ل ت9/2/1 -/ئت 

  الدراسيةت

 :تم عمل استبيانات   مشاركة األطراف المعنية المختلفة فى تصميم وتطوير البرامج التعليمية

لتدريس ومعاونيهم ودراسات لمشاركة ااطراا المعنية المختلفة من أعضا  هيئة ا
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وا طراا المجتمعية ئ  لياس مدى تطوير ومواكبة البرام  والم ررات للتطورات الحديدة 

 الدراسة ما يل :خل ت و

ة و حذا بعض الم ررات الدراسيأضائة أهمية ةجميع أعضا  هيئة التدريس يرون   1

ن تحديث أل   ديمةت وهذا يدل عالائحة ابالكلية ) يةلتحديث البرام  الدراسية الحال

 نوعية الم ررات ضرورى جدا لمواكبة الت دم ئ  مجاات التكنولوجية الحديدة 

نسبة كبيرة من أعضا  هيئة التدريس يؤيدون تعديل هياكل البرام  الدراسية الزراعية   2

 بزيادة عدد م ررات العلوم اانسانية داخلها  

البرام  الدراسية الزراعية  نسبة كبيرة من أعضا  هيئة التدريس يؤيدون تعديل هياكل  3

ل  وتكنولوجيا المعلومات والرخ ة الدولية ل يادة آلبزيادة عدد م ررات علوم الحاسب ا

 الكمبيوتر 

الغالبية العقم  من أعضا  هيئة التدريس يؤكدون عل  تحديث الم ررات الدراسية   4

  ديمةت  الائحة ا) حسب متغيرات سو  العمل

التدريس وخا ة ئئة ااساتذة المساعدون والمدرسون  نسبة عالية من أعضا  هيئة  5

 يؤكدون ااستعانة باربحاث الحديدة لتحديث الم ررات الدراسية  

الغالبية العقم  أعضا  هيئة التدريس وخا ة ئئة ااساتذة المساعدون والمدرسون   6

نسبة  يؤكدون ااستعانة بالكتب والمراجع الحديدة لتحديث الم ررات ولد تبين ايضا ان

ن هنا  تحديث للم ررات بااستعانة بالكتب أكبيرة من الهيئة المعاونة غير متأكدون من 

 والمراجع الحديدة لتحديث الم ررات الدراسية 

همية وجود م ررات الكترونية  منتجة أكدون ؤنسبة عالية من أعضا  هيئة التدريس ي  7

ب عل  مشكلة ااعداد الكبيرة وذل  للتغل 74.19ومفعلة داخل البرام  الدراسية بنسبة 

 لتيسير التعلم الذات  للطالب  بالكلية 

الغالبية العقم  من أعضا  هيئة التدريس يؤكدون عل  استكمال تو يا وتفعيل  م رر   8

التدريب ال يف  بما يضمن جدية عملية التدريب هذا يدل عل  اهمية استحداث م رر 

 للتدريب ال يف  ويشتمل عل  ت ويم للطالب 

الغالبية العقم  من أعضا  هيئة التدريس يرون ان الجز  العمل  الحال  للم ررات   9

ن المهارات أيضمن اكتساب الخري  للمهارات العملية المطلوبة لسو  العمل ويدل عل  

 العملية للطالب عالية من وجهة نقر أعضا  هيئة التدريس 

جرا ات ا و أسياسات  ال ئ  وضع االغالبية العقم  من أعضا  هيئة التدريس شاركو  11

 بال سم للتأكد من تحديث تو يا الم ررات الدراسية والبرام   

نسبة كبيرة من أعضا  هيئة التدريس  يأخذون رأي الطالب ئ  تحديث الم ررات   11

 الدراسية  

خذون راي المستفيدين ئ  سو  العمل ئ  أنسبة كبيرة من أعضا  هيئة التدريس ي  12

 والبرام  الدراسية  تحديث وتطوير الم ررات 
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 تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية:  9/3/3

 توجد اجرا ات   :إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية/ المقررات الدراسية

للمراجعة الدورية عل  مستوى االسام العلمية للم ررات الدراسية حيث ي وم كل لسم 

دورية وةضائة نتائ  الرسائل والبحوث العلمية  بمراجعة محتويات الم رر ب ورة

وااعتماد ئ  مجلس ال سم ويتضح ذل  ئ  ت رير الم ررات / المستويات الت  تتم من 

 ت / وحدة ضمان الجودة/ مجلس الكليةخاللها ةجرا ات المراجعة )ارلسام العلمية/ الكلية

لد تم مراجعة مراحل توجد لجنة مراجعة داخلية للبرنام  والم ررات الدراسية وو

ومحتويات البرنام  الدراس  ئ  ضو  المخرجات التعليمية المستهدئة وتم تحديد الفجوة 

لية للتغلب عل  الفجوة ومدال ذل  عدم وجود ساعات تدريسية آوتشكيل لجنة لوضع 

لية لت ييم التدريب ال يف  وبنا ا عل  ذل  تم البد  ئ  آللتدريب ال يف  وكذل  ا توجد 

لية للت ييم بعد اانتها  من التدريب بحيث يحرم الطالب آع برنام  للتدريب ال يف   ووض

ا بعد اجتياز التدريب ب ورة مرضية معتمدة من ةمن الح ول عل  شهادة البكالوريوس 

 ت 9/2/2 -/ئت 18)مرئ  جميع االسام الت  اشرئت عل  التدريب

 تم اختيار مراجعين   حنين الخارجيين:مدى االستفادة من تقارير المراجعين أو الممت

خارجيين بمعايير اختيار محددة بنا ا عل  موائ ة مجلس الكلية وتوائر ت ارير مراجعة 

م ررات والم فوئات الالزمة للتأكد من تبن  المعايير ااكاديمية الخارجية للبرنام  و

 ررات الدراسية وتو يا البرنام  وم رراتا ئ  ضو  هذم المعايير اما عل  مستوى الم

 ئيوجد مراجعين وتم تحديث تو يا هذم الم ررات بنا ا عل  ت ارير  المراجعين

 ت 9/2/2 -/ئت 19)مرئ 

 :بالنسبة لت رير   استخدام التقارير السنوية للبرامج والمقررات فى التحديث والتطوير

خل اط التحسين دوجارى استكمال تفعيل خط 2113عام نهاية الم ررات ئانا يتوائر ت ارير حت  

م اتخاذ دالم ررات الدراسية بالتعاون بين منس   البرام  الدراسية وأعضا  هيئة التدريس 

اجرا ات ت حيحية بنا ا عل  هذم الت ارير ومدال عل  ذل  ان الطالب لد طالبوا ئ  الت ويم 

  والميدان  ولد الخاا بالم ررات الدراسية بزيادة ئاعلية التدريبات العملية عل  المستوى الح ل

لامت الكلية بتوئير لوائل زراعية بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب بجامعة بنها مركز البحوث 

الزراعية بالكلية وذل  لزيادة ئاعلية التدريب ولد تم استطالع رأى الطالب ئ  هذم ال وائل ل ياس 

الطالب بعمل ب جارى العمل عل  ااستجابة لمطالو ت 9/2/2 -/ئت 21)مرئ  مدى رضاهم

ليات وخطط لحلها آمؤتمر سنوى للطالب تنالش ئيا المشاكل الخا ة بالتعليم والطالب ووضع 

بالتعاون مع اتحاد الطالب كلية الزراعة  ووحدة ضمان  2113/2114خالل العام الجامع  

مت لاكما  ت 9/2/2 -/ئت 21)مرئ  ةالجودة وااسر الطالبية المختلفة ورعاية الشباب بالكلي

ارلسام العلمية المختلفة بكتابة خطط علمية تهدا ةل  تحسين مستوى اردا  المهن  لطلبة 

بهذم البرام ق با ضائة ةل  أن ارلسام العلمية المختلفة لامت بكتابة خطة لتح ين الم البكالوريوس

تطوير ق وبالطبع ئلن ذل  سيؤدى ةل  تحسين وت2112/2117) سنوات لادمة 5ةستراتيجية لفترة 
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برام  مرحلة البكالوريوس وبالتال  الح ول عل  موا فات خريجين مطاب ة لمتطلبات سو  

العمل والجهات التوقيفية المختلفة  لامت الكلية ب ياس احتياجات سو  العمل وموا فات خريج  

 الكلية المطلوبة ئ  سو  العمل والجهات التوقيفية من خالل الل ا ات الت  ع دت مع الخريجين

وأ حاب ومسئول  الجهات التوقيفية وااستبيانات الت  وزعت بهذا ال ددق وبنا ا عل  ذل  تم 

عمل خطط عمل سنوية لتحسين البرام  والم ررات وموضحة بت ارير البرام  والم ررات 

  كما أن الكلية رغبة منها ئ  تحسين 2119/2111المرئ ةق وجارى تنفيذها منذ العام اركاديم  

عتمادها من المجلس ارعل  تم ةمل لخريج  الكلية لامت بعمل ائحة جديدة للكلية وئرا الع

للجامعات وتم ئيها زيادة ساعات التدريب واختيار م ررات جديدة  كساب الطالب مهارات جديدة 

مطلوبة ئ  سو  العمل مما سيؤدى ةل  تحسين موا فات خريج  برام  مرحلة البكالوريوس 

 لهم  وزيادة ئرا العمل

 :فاعلية البرامج التعليمية 9/2
 :سنوات الماضيةربع ألاتطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج دراسى خالل  9/2/0

الدراسية خالل الفترة من من البرامج (: بيان بعدد الطالب الملتحقين بكل برنامج 4جدول )

 .4166الى  4119

 البرامج الدراسية
 عدد الطالب

4119/

4161 
4161/
4166 

4166/
4164 

4164/
4166 

4166/
4164 

 الهندسة الزراعية
 )بدأ من الفرقة األولى(

615 415 476 686 438 

 الزراعة والتربية
 )بدأ من الفرقة األولى(

64 51 39 89 35 

 زراعى الاإلنتاج 

ثة
ثال
 ال
قة
فر
ال

 
عة
اب
لر
وا

 

61 61 613 69 66 

 68 44 46 64 3 والمياه االراضى 

 63 66 9 6 6 اعىزرالقتصاد اال

 56 48 47 68 64 الغذيةاعلوم 

 41 61 61 65 8 حيوانىالنتاج اإل

 49 63 63 61 5 الوراثة والهندسة الوراثية

 44 64 67 46 61 البساتين

 65 64 66 64 7 المحاصيل

 49 63 67 64 5 الكيمياء الحيوية

 36 63 49 65 9 أمراض النبات

 44 41 46 43 64 وقاية النبات

 656 368 634 649 98 ولى المؤهلة للبرامج )عامة(السنة اال

 464 465 666 641 97 )عامة( المؤهلة للبرامجالثانية السنة 

 6763 6819 6416 898 469 اإلجمالى

ال   2119من الجدول  الساب  يتبين ان عدد الطالب زاد زيادة ملحوقة من عام 
دا  الكلية من أيدل عل  زيادة د ة الطالب ئ  مما م 2113/2114الجامعا  عامال

جهزة عرض أامكانات مؤسسية وعملية تعليمية حيث تم تجهيز جميع لاعات الكلية ب
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 75-25لتناسب عدد  ةحديدة وتم ت سيم بعض ال اعات الكبيرة ال  لاعت تدرسية  غير
الذات  والتعلم  ساليب تعليمية مختلفة من التعلمأكدر بااضائة ال  توائر رطالب عل  ا

م ررات الكترونية ئ   3التفاعل  واالكترون  ئ  االسام العلمية للكلية مع وجود 
وتربية النباتات الم اومة  قاساسيات المحا يل الح لية قاامان الحيوى"ات ها م رر

طالبية عالية التجهيزات )البيولوجيا وورش وعدد دالث معامل  "لالمراض والحشرات
دالث معامل  وعدد ورشة الهندسة الزراعيةت - ودة الحا الت البستانيةج –الزراعية 

لوسائط المتعددة والتعليم االكترون  ومعمل الت ويم لومعمل  طالبية كمبيوتر وانترنيت
  ومجمع المعامل البحدية المميزة ونقم اامتحانات ولاعة المكتبة الرلمية
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                                                                               نجـــاي فـــي الفـــرق الدراســـية )أو المســـتويات( المختلفـــة فـــى كـــل                     تطـــور نســـبة ال     3 / 2 / 9
                                               برنامج دراسي خالل السنوات االربعة سنوات االخيرة: 
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ــالب     7                 شـــكل بيـــانى)  ــوب للطـ ــبة النجـــاي والرسـ                                             (: نسـ
                                                                     الحاصــــلين علــــى درجــــة البكــــالوريوس فــــى االربــــع       

   (.    3102    الى      119 3             أعوام األخيرة)

 

          نسيييبة نجييياح                 عيييدم انتقيييام معيييدل                                              بمراجعييية الجيييدول والرسيييوم البيانيييية السييياب ة يتضيييح 

        مميييا ييييدل       2113    عيييام      الييي       2119                                        الطيييالب ئييي  الفييير  الدراسيييية المختلفييية ئييي  عيييام 

                                         نقييم ت ييويم الطييالب واامتحانييات وتفعيييل الكلييية    ئيي       تطييور                  الحاجيية اليي  اجييرا      عليي  

                               سيييييين نقيييييام الكنتيييييروات ومراجعييييية ر يييييد                           لييييييات تل ييييي  تقلميييييات الطيييييالب وتح آل

                                                 ول ايضيييا ان اعلييي  نسيييبة نجييياح تكيييون ئييي  السييينوات ااخييييرة  ا                  اليييدرجات وتبيييين الجيييد

                                               الرابعيييةت مميييا ييييدل علييي  ان انجييياز الطيييالب ئييي  المراحيييل          الدالدييية و               للكليييية )الفرلييية 

                                                                 ااوليييي  يحتيييياج اليييي  مزيييييد ميييين الييييدعم ااكيييياديم  ميييين خييييالل تفعيييييل نقييييام الريييييادة 

          العلمية

 تطور نسبة الخريجين من كل برنامج دراسي خالل السنوات االربع الماضية:  9/2/2
 أعوام األخيرة. الدراسية (: بيان بعدد الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس فى االربع6جدول )

 البرامج الدراسية
 عدد الطالب

 اإلجمالى
4119/4161 4161/4166 4166/4164 4164/4166 

 448 83 53 47 58 الهندسة الزراعية

 56 43 4 8 65 الزراعة والتربية

 663 84 61 66 66 زراعى )شعبة عامة(الاإلنتاج 

 41 65 4 5 3 والمياه أال راضى

 65 8 6 6 5 زراعىالقتصاد اال

 39 65 64 64 61 علوم أالغذية

 46 44 5 7 7 حيوانىالنتاج اإل

 46 61 5 4 4 الهندسة الوراثيةوالوراثة 

 54 47 66 61 3 تينالبسا

 44 3 5 7 3 المحاصيل

 61 9 7 5 9 الكيمياء الحيوية الزراعية

 69 46 5 8 6 أمراض النبات

 36 49 64 64 61 وقاية النبات

 867 696 667 667 651 اإلجمالى
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      2113 /    2112                                                          الجييييدول السيييياب  يوضييييح زيييييادة نسييييبة خييييريجين الكلييييية ئيييي  العييييام اآلخييييير

                             الفاعلية التعليمية بالكلية                          مما يؤكد عل  ارتفاع مؤشر

 
 

 
     الئحعة   ال                                                                         (: عدد الطالب الحاصلين على درجعة البكعالوريوس فعى البعرامج الدراسعية المختلفعة ) 9- 8           شكل بيانى )

  .    4166 /    4161-    4161 /    4119                   فى االعوام الجامعية         قديمة(  ال
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                    ج الدراسعية المختلفعة                                                     (: ععدد الطعالب الحاصعلين علعى درجعة البكعالوريوس فعى البعرام  66-  61           شكل بيانى )

  .    4166 /    4164-    4164 /    4166                  فى االعوام الجامعية        قديمة(  ال     الئحة  ا )
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  :                                   : التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة .  01
  :                          إستراتيجية التعليم والتعلم   0 /  01
  :                                توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم   0 / 0 /  01

                        من أن البيرام  التعليميية                                                              تتبنا الكليية أسياليب واسيتراتيجيات متنوعية للتعلييم واليتعلم كيا تضي

                                                                                        تح يي  أهييدائها وميين دييم تح يي  الكلييية رسييالتها وتختلييا اسييتراتيجيات الييتعلم المسييتخدمة وئ ييا لطبيعيية 

                                                                                        البرنييام  وطبيعيية م رراتييا وأعييداد الطييالب وتتييراوح بييين الييتعلم النشييط والييتعلم التعيياونا والتييدريب 

                                   تل  ااستراتيجيات ئا تو يا الم ررات                                                         الميدانا والرحالت المنهجية وكتابة الت ارير   ويتم تودي 

                                                                                     وتو يا البرام  بحيث ا تتغير مع تغيير عضو هيئة التدريس المسئول عن التدريس ويتم مراجعة 

     هيئة        أعضا                                                                             تل  ااستراتيجيات من خالل المؤتمر السنوي لل سم بعد تحليل نتائ  است  ا  الطالب و

                                               تيجيات توضيع ئيا ضيو  النتيائ  التعليميية المسيتهدئة                                          التدريس ونتائ  اامتحانات ةذ أن هيذم ااسيترا

                                                                  أنميياط تعلييم غييير ت ليدييية متنوعيية والييرحالت بحيييث تضييمن تح يي  نتييائ  الييتعلم         الكلييية           كمييا يتييوئر ب

                                                                                       المسييتهدئة التييا ي ييعب تح ي هييا بارسيياليب الت ليدييية  وتحييرا الكلييية علييا دعييم الييتعلم الييذاتا لييدي 

                                                    متنوعة التيا توئرهيا البيرام  التعليميية مديل لاعية البحيث                                  الطالب ويتضح ذل  من خالل المجاات ال

             هيئية التيدريس        أعضيا                                                              وحل ات الن اش وخالئة  وتسهل الكلية ذل  للطالب من خالل تخ يا أحيد 

                                                                                            المعاونة بمكتبة الكلية وتحتسب لا هذم الساعات من جدولا لي وم بدورم بتوجيا الطالب داخل المكتبة 

                                                    لكترونيا خياا بكيل أسيتاذ وحجيرات دردشية عليا مسيتوي ارلسيام                             ويوجد علا مولع الكليية برييد ا

                                                                                   ومعلن عن توليت تواجد المرشيد اركياديما لتوجييا الطيالب وتيذليل أيية  يعوبات ئيا مجيال اليتعلم 

                                                                                    الذاتا وتحفيز الكليية الطيالب عليا ذلي  بنشير أئضيل اربحياث والم ياات التيا لياموا بلعيدادها عليا 

                                 المولع ا لكترونا لمكتبة الكلية

                                                                                         ولد سعت الكلية لحل بعض المشكالت الشائعة ئا التعلييم مديل زييادة الكدائية العدديية حييث تيم ت سييم 

                                                                                   الطالب لمجموعيات للتيدريب ئيا المعاميل بميا يسيمح ب يدر أكبير مين التفاعيل كميا أن هنيا  ا رشياد 

     هيئية     ا   عضي                                                                         اركاديما علا مستوي ارلسيام با ضيائة ةليا ةدخيال بعيض المهيام الوقيفيية الجدييدة ر

                                                                                             التدريس والهيئة المعاونة مدل تكليفهم بلرشاد الطالب ئا المكتبة للتغلب علا ن ا ا مكانيات الفنية 

                                                                                             لموقفا المكتبة وكذا تكليفهم بالعمل ئا وحدة الجودة من ن اب ساعاتهم بما يخدم العلميية التعليميية 

                                                          وتح ي  متطلبات الجودة علا مستوي ارلسام التا ينتمون ةليها 

                                     للطالب تحت أشراا عضو هيئة التيدريس كميا         ) يف ت                              يوجد بالئحة الكلية تدريب ميدانا و

                                                                              يتم تدريب الطالب من خالل الممارسية مين خيالل المحاكياة بهيدا التغليب عليا ن يا عيدد سياعات 

           )ال يف ت                التدريب الميدانا

                                                                           تحرا الكلية علا تنوع أسياليب الت يويم ويتضيح مين تو ييا الم يررات وجيود اختبيارات

                                                                                      دورية محددة الموعد يتم تطبي ها علا الطالب با ضائة لالختبار النهائا ويتضح أيضيا مين الالئحية 

                                                                                 وتوزيع الدرجات وجود اختبارات متنوعة ميابين عمليية وشيفهية وتحريريية ويتضيح مين موا يفات 

                                                                 حيرا الكليية أن تضيم الورلية اامتحانيية اختبيارات موضيوعية ودراسية حالية ت و                 الورلية اامتحانيية 
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                                                                                    وم ال وغيرها ويتضح من موا فات الم رر أن التنوع ئا ااختبارات يهدا ةلا التح   من جمييع 

                                                                                           النتائ  التعليمية المستهدئة يتم تح ي ها ئا الخري  بشكل مالئم كما يتم عرض كل ذل  علا المراجيع 

               اامتحانات وئ يا                                                                            الخارجا  بدا  الرأي والتعديل ةن لزم ارمر   وا تنفرد ةدارة الكلية بوضع جدول 

                                                                                        لما ترام بل يعلن لبل بد  اامتحانات بشهر كامل ئا  يورتا اروليية وييتم تل يا أيية التراحيات  مين 

                                                                                  ارسيياتذة أو الطييالب بتعييديل الجييدول لمييدة أسييبوع يليهييا ةعييالن الجييدول ب ييورتا نهائييية لبييل بييد  

                         النيات بالكليية وعليا مولعهيا                                                             اامتحانات بعشرين يوما علا ارلل ويتم ةعالنا بارلسام ولوحات ا ع

                                                                                     ا لكترونا كما تعلين نتيائ  اامتحانيات بينفس الكيفيية ئيا موعيد أل يام شيهر مين نهايية ااختبيارات 

                                                                                         ويفتح معها باب التقلم من خالل مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويتل   الطالب ردا علا 

                                    با عبر برييدم ا لكترونيا أو تقلميا بحيد   ر                                  سبوعين من تاريث ت ديم التقلم ويخط        د أل ا أ ح       تقلما ب

                                             ر با عبر بريدم ا لكترونا أو مين خيالل مكتيب وكييل   خط                                     أل ا أسبوعين من تاريث ت ديم التقلم وي

                                                                                      الكلية ئا الموعد الم رر  وتعرض نتائ  اامتحانات لتحليلهيا عليا ارلسيام  عيادة النقير ئيا طير  

                                      مييين ليييرارات ت يييحيحية للمسيييار ةن ليييزم                                            التيييدريس والت يييويم وميييدي تح ييي  المعيييايير وخيييالل ذلييي

  ( 0 / 0 /  01  -   /فت 0     )مرفق

                                                      توووووووووعليم و  تقلووووووووويم و  ت يووووووووويم  ا  ووووووووو  و قت وووووووووع  و قل ووووووووو   ت ت ووووووووو                سووووووووو   تي ي     فووووووووو       كليووووووووو                 و تطوووووووووال   ل     

     عل :

ليةت  مللب نليةعلوملي    ق لويةتطدققق  ل.ل7 ل ل ل ل ل ل ل لل لل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لل لل لل ل ل ل ل ل لللللل.ل

ليةتأهقللةسوقليةع ل ل.ل0 ل ل ل ل لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لللل.ل

ليةتعلق ليةذيتىلويةتع ونى ل.ل3 لل ل ل ل ل لل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لللللل.ل

لللش وةق لو  ئللتققق لي ل.ل2 ل ل ل ل لل ل ل ل ل لل ل لل ل للةطالبلل ل ل لل.ل

  (    1121      ابريل                                                              )مذكرة مرفوعة من لجنة الخطة اإلستراتيجية واعتماد مجلك كلية

  توافر استراتيجية للتعليم والتعلم:01/0/3

                                                                   يشيييييار  أعضيييييا  هيئييييية التيييييدريس وارطيييييراا المجتمعيييييية بلجنييييية الخطييييية ا سيييييتراتيجية 

          حييييية الكليييييية   ائ         ااعتبيييييار                                                    ومجلييييس كليييييية وكيييييذل  لجنييييية المعييييايير اركاديميييييية ميييييع ارخيييييذ ئيييي  

                                                                      والممارسة الفعلية للتعليم والتعلم والتحليل البيئ   ستراتيجية الكلية

                                                                         كمييييا أن هييييذم ا سييييتراتيجية معلنيييية عليييي  كائيييية ارلسييييام الموجييييودة بالكلييييية )مجلييييس كلييييية 

                                                      تل وجميييييع أعضييييا  هيئيييية التييييدريس عليييي  علييييم بمكونييييات الخطيييية وتييييم  1   211 /  12 /  21       بتيييياريث 

                                            ة بنييييا ا عليييي  ذليييي  ل حيييييث تتسييييم محتويييييات الم ييييررات                               تحييييديث تو يييييفات الم ييييررات الدراسييييي

   ت  2 / 1 /  11  -   /ئت 2                                    بالحدادة من حيث المحتوى العلما )مرئ 

 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 88 

 مراجعة استراتيجية للتعليم والتعلم:01/0/2

يتم مراجعة تل  ااستراتيجيات سنويا بعد تحليل نتائ  است  ا  الطالب وأعضا  هيئة 
تم ةعالن ااستراتيجية ت 11/1/3-/ئت4)مرئ تونتائ  اامتحانا ت11/1/3-/ئت3)مرئ التدريس

 بشكل أوسع من خالل رئعها عل  مولع الجامعة و كذا مولع الكلية 

 االستفادة من نتائج مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم: 01/0/2

ر      ل يييد ر تيييم مراجعييية اسيييتراتيجية التعلييييم واليييتعلم دورييييا                             و عميييل خطييية تنفيذييييا لهيييا )مجليييس                                           
                          نتييييائ  ااست  ييييا  الموجييييا ةليييي   و           اامتحانييييات             ئيييي  ضييييو  نتييييائ   ت    2113 / 1 1 /  23            كلييييية بتيييياريث 

                          تمييت ااسيييتفادة مييين نتيييائ  هيييذم       و ليييد                       أعضييا  الهيئييية المعاونييية /         التيييدريس           أعضيييا  هيئييية         الطييالب/
           ئ  التال :          المراجعة

       2111 /    2119                           الجديدة لمرحلة البكالوريوس                        تغيير الالئحة الدراسية -

         درجاتت  11 )       الشفهية           اامتحانات   ئ                               الدرجات الم ررة لت ييم الطالب        تطبي  -

                           الشفهية بوضع م ياس متدرج           اامتحانات                           وضع معايير لت ييم الطالب ئ   -

                                                                                  ةدخيييال الفكييير الجدييييد للتوجيييا بالسيييو  بلنشيييا  بيييرام  اللغييية انجليزيييية )التكنولوجييييا الحيويييية  -
                                                  سيييييييالمة الغيييييييذا  ت تبعيييييييا تغييييييييير وتحيييييييديث ئييييييي  تو ييييييييا الم يييييييررات   -        الزراعيييييييية

   ت   14  21       جديدة               والبرنام )ائحة 

                                                          تو يا وتحديد طر  ت ييم التدريب ال يف  لد ل مهارات الخري   -

                                                                    ةحيييداث تغييييير ئييي  ائحييية ت يييييم العدييييد مييين الم يييررات لتحسيييين طييير  ليييياس مخرجيييات  -
         التعليم 

                  الطيييالب حتييي  ييييتم ضيييبط            اسيييتبيانات       لتحلييييل          اسيييتجابة                            وضيييع معيييايير للورلييية ا متحانيييية  -
                                   ليييياس مخرجيييات اليييتعلم المسيييتهدئة وتنيييوع                                    اامتحيييان مييين حييييث شيييموليتا ولدرتيييا علييي 

  ( 4 / 2 /  21-   /فت 5     )مرفق                                      أنماط  أسئلتا وكفاية المدة الزمنية

  أساليب التعليم والتعلم: -/01/3
 توفر المؤسسة أنماطا من التعلم غير التقليدية: 01/3/0

   :                                                         تحتوى ةستراتيجية الكلية عل  أنماط عدة للتعلم الغير ت ليدى
 نى:                      التعليم الذاتى والتعاو   Self & Cooperative Learning ( 2 / 1 /  21-   /فت 3     )مرفق  

           ص يرة.                  العمل فى مجموعات -

  .                                    المشاريم البح ية المصورة )المعلقات(  -

  .                    اعضاء هيئة التدريك                                           تقديم تقرير ومعلقات وعروض من الطالب تحكم من  -

 :التدريب على حل المشكالت                         

                  ميييا يمكييين أن يمييير بيييا          لمحاكييياةCase Study)  )          ائتراضيييية           ت يييميم حييياات             التيييدريب علييي  
            ال يييرار وطيييرح        اتخييياذ                                                           المهنيييدس الزراعييي  ئييي  خيييالل ممارسيييتا للمهنييية  مكيييان د يييل مهاراتيييا ئييي  

   ت  1 / 2 /  11-   /ئت 7            المشاكل)مرئ             البدائل لحل 
  واالتصال               مهارات التحاور        :  Communication Skills 

   (. 2 / 1 /  21-   /فت 8     )مرفق                      لتنمية هذه المهارات.           عدة مقررات        من خالل 

          الشفهية .            واالمتحانات                   م ل الدرو  العملية                بأنماط تقليدية  -
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                                     م ل المشاريم البح ية المعدة لإللقاء.             وغير تقليدية  -

 :الزيارات الميدانية                     
                                                                          لاااربط المهاااارات المعرفياااة المساااتقاة مااان المقاااررات الدراساااية باااالواقم العملاااى لمهناااة                زياااارات ميدانياااة       تنظااايم 

   (. 2 / 1 /  21-   /فت 9     )مرفق       م ل         واالتصال                 عن  ريق المشاهدة        زراعة  ال

                                                 زيارات إلى محطة التجارب الزراعية)مزرعة الكلية(.  -

    .            الكيماويات             و المبيدات و                      شركات ومصانم األغذية -

                وزارة الزراعة.   -                      مراكز البحوة الزراعية   -                                  المعاهد الزراعية المختلفة التابعة  -

         الاااااذ  يعاااااد  و                                )بين الفرقاااااة ال ال اااااة و الرابعاااااة(                   فاااااى السااااانوات المتقدماااااة        )صااااايفى(                التااااادريب الميدانى -

  .           متطلب تخرج 

               و الكيماوياااااات و          واألسااااامدة                                  التواصااااال مااااام شاااااركات التقااااااو  الزراعياااااة                               تقاااااوم الكلياااااة بتشاااااجيم الطاااااالب علاااااى

  .              والعمل فى فريق        االتصال                                                      االعالف ومؤسسات المجتمم لتنمية المهارات اإلدارية ومهارات 

   (. 2 / 1 /  21-   /فت  21     )مرفق   :                                                   وذلك من خالل اإلعداد للفعاليات المختلفة فى الكلية مثل

    .                   حفل الخريجين السنو  -

    .                    ملتقى التوظيف السنو  -

  .                      المؤتمر العلمى السنو   -

                                                                                     العدياااد مااان النااادوات والااادورات التدريبياااة وورم العمااال التاااى ياااتم مااان خاللهاااا تااادريب وتأهيااال الطاااالب  -

             لسوق العمل.

 ة:تتأكد المؤسسة من مالئمة أنماط التعلم المستخدمة لمخرجات التعلم المستهدف 01/3/3

                                                                         تيييم ارسيييال م يييفوئة اليييا االسيييام المختلفييية لتحدييييد ميييدي مالئمييية اانمييياط المسيييتخدمة ئيييا 
   ت  2 / 2 /  11-   /ئت  11     )مرئ                                        عملية التعليم لمخرجات التعلم المستهدئة 

 تتأكد المؤسسة من أن المقررات الدراسية تحتوي علي طرق تدريس لتطبيق التعلم الذاتي: 01/3/2

              اسيييياليب تعلييييم     عل                          البكييييالوريوس )ائحيييية لديمييييةت       لمرحليييية                         تحتييييوى الم ييييررات الدراسييييية 
                               ئييي  العدييييد مييين الم يييررات الدراسيييية            و هييي  مطب ييية                اليييتعلم اليييذات          تشيييجع علييي             وطييير  تيييدريس 

   ت  3 / 2 /  11-   /ئت  12       : )مرئ                                         والت  تح   مخرجات التعلم المستهدئة ئيها 
 الدراسية.                          موضح بتوصيف تلك المقررات            

 شار إليه المقيم الخارجى فى تقريره                                   .    

 توفر المؤسسه مصادر للتعلم الذاتي 2/ 01/3
                تحيييرا الكليييية علييي    و                                                        وائر م يييادر اليييتعلم بميييا ييييتال م ميييع أنمييياط اليييتعلم المسيييتخدمة تييي

                                                                                     رئييع كفييا ة العملييية التعليمييية بهييا ميين خييالل تييوئير م ييادر الييتعلم والوسييائل الداعميية لهييا والتيي  
   ت  3 / 2 /  11-   /ئت  12     )مرئ        تشمل:

   .      وابق- 4 ً     اً إلى          تصل  حيان           بارتفاعات      مبانى    9     وجود  -

                                                              بمساحات مختلفة جيدة التهوية واإلضاءة ومجهزة بأحدة  جهزة العرض.       مدرجات    1     وجود  -

                                                                مااازود بااااألجهزة والمعااادات واألدوات المعملياااة المختلفاااة فاااى التخصاااذ والتاااى            معمااال للطاااالب     48    عااادد  -

                      يتم تحدي ها باستمرار.

                   والباااااارام  الخاصااااااة بااااااه                 تعلاااااايم االلكترونااااااى(–     لغااااااات        متعاااااادد                         معماااااال متعاااااادد االغااااااراض )وسااااااائط  -

( Software وبه حوالى )            جهاز كمبيوتر لمقررات البيولوجيا الزراعية بالكلية.    13                                                   
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                                                      والمناااااا ق المفتوحاااااة بأفنياااااة الكلياااااة الم طااااااة بشااااابكة اإلنترنااااات                              مركاااااز الكمبياااااوتر وقاعاااااة اإلنترنااااات  -

    (.WiFi )         الالسلكية 

                    ر ماااارخذ  ماااان اليونسااااكو            جهاااااز كمبيااااوت    48              مجهاااازة  بحااااوالى                    ( معاماااال  للكمبيااااوتر  0          يوجااااد عاااادد ) -

" UNESCO للحصااااول علااااى الرخصااااة الدوليااااة                           للتاااادريب والتأهياااال واإلمتحااااان                  " ووزارة اإلتصاااااالت                          

   (.ICDL )                   لقيادة الحاسب اآللى 

                                     جهاااااز كمبيااااوتر ماااارخذ للاااادخول علااااى المكتبااااة     14            مجهااااز بحااااوالى                           يوجااااد معماااال المكتبااااة الرقميااااة  -

                             الرقمية للجامعات و االنترنيت.

                                       جهاز كمبيوتر مرخذ للدخول على االنترنيت.    61            مجهز بحوالى    1-  بى                    يوجد معمل كمبيوتر  ال -

                                                     مااان المراجااام التخصصاااية والمفهرساااة علاااى قاعااادة بياناااات ومخصاااذ        00111             مااازودة بحاااوالى        مكتباااة -

     حقاااوق                                 الجااازء المسااموح باااه ماان المراجااام حسااب                بإمكانياااة تصااوير        وماازودة            قاعااة لالطاااالع           للطااالب بهاااا 

                            عااان  رياااق اإلنترنااات فااااخق السااارعة                   خدماااة البحاااث الساااريع    ً يضااااً                     . كماااا تقااادم المكتباااة                 الملكياااة الفكرياااة

ADSL  .    

 

 :باإلضافة إلى وحدات تطبيقية متخصصة داعمة للعملية التعليمية مثل                                                               

                                               وحدات مركز البحوة و التجارب الزراعية بالكلية.  -

                                           وحدات مركز الدراسات و االستشارات الزراعية. -

                       مجمم المعامل البح ية. -

    نى.                 مصنم العلف الحيوا   -

                       وحدة تصنيم الكمبوسيت.   -

                    وحدة تصنيم االلبان.   -

           الحيوية.                          وحدة خدمات التكنولوجيا -

                              وحدة زراعة األنسجة النباتية .     -

                          معمل البيولوجيا الزراعية. -

                      معمل التقنية الحيوية. -

                             معمل جودة الحاصالت البستانية. -

                               ورشة تعليمية الهندسة الزراعية. -

 مل مع مشاكل التعليم:السياسات المتبعة فى التعا 01/2
 الكثافة العددية الزائدة: 01/2/0

      :                        أعداد الطالب حيث تعمل على       زيادة            الماضية على           خمس سنوات                    الكلية خالل السنوات       ادارة      حرصت 

  .                   بطلبها فى هذا الشأن               و مكتب التنسيق                مخاطبة الجامعة  -

               نااااااء الااااادرو                          مجموعاااااات للفرقااااة الواحااااادة   6    و    1                       إلاااااى مجموعااااات تتاااااراوح باااااين             تقساااايم الطاااااالب  -

  .                                                مجموعات للدرو  العملية حسب سعة المعامل والمدرجات    21    إلى    3            النظرية ومن 

 Student                                                                      عماال مسااح ورفاام جمياام المساااحات بالمبااانى ماان ماادرجات ومعاماال وباألفنيااة ودراسااة "   تاام  -

flow pattern فاااى الكلياااة وبنااااًء علياااه تااام "          ً                                           وضاااع جاااداول المحاضااارات والااادروف العملياااة للفااارق                 

                                     الخاصااااة بالمساااااحات فااااى الفناااااء والماااادرجات     norms  ل                          المختلفااااة بحيااااث يضاااامن تحقااااق ا          الدراسااااية

   (. 2 / 6 /  21-   /فت  26     )مرفق           والمعامل.
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 انخفاض عدد الطالب في البرامج التعليمية: 01/2/3
للبرام  الجديدة بداخل وخارج الكلية  دعايةال تعاني الكلية من انخفاض عدد الطالب. ويتم عمل 

 (.21/6/1-/فت24)مرفقعلي شبكة االنترنت وعلي موقم الكلية 

 ظاهرة الدروس الخصوصية: 01/2/2

نظرا لطبيعة الدراسة و  بيعة االجتماعية و ظاهرة الدرو  الخصوصية ال تعانى الكلية من 

 كتالى  سياسة الكلية للتعامل مم ظاهرة الدرو  الخصوصيةاالقتصادية للطالب الملتحقين بالكلية 

 (.21/6/6-/فت25)مرفق
                                                                           تهيئيييية منيييياخ مناسييييب للطييييالب لحضييييور المحاضييييرات وتجهيييييز المييييدرجات بأنقميييية ال ييييوت وشاشييييات  -

                 التهوية الجيدة و                                      العرض الحديدة والداتا شو والحاسب اآلل  

                                 ةتباع أساليب حديدة ئ  التدريس -

                                                             ت سيم الطالب ةل  مجموعات لل ضا  عل  الكدائة داخل المدرجات -

  .                           طالب ووضع آلية لتل   الشكاوى                            تفعيل نقام الدعم اركاديما لل -

  .                           تفعيل نقام الساعات المكتبية -

ر للطالب ذوى ا حتياجات المادية - ر                            ع د مجموعات مراجعة مع ةتاحتها مجانا                                        

  .                                                                             منم القاخمين على ممارسة الدرو  الخصوصية من التواجد فى لجان اإلمتحان والمراقبات -

   .                      خمين على هذه الممارسات                          ٪ وربط الجودة باألداء( للقا   111               منم    مكافآت ) -

  .                                       منم ترشيحهم أل  مؤتمرات علمية  و ورم عمل -

  .                                                               عدم الموافقة على شراء  و صرف كيماويات  بحاة لهم على نفقة الكلية -

                                                                                      منااام القااااخمين علاااى هاااذه الممارساااات مااان إتماااام  بحاااا هم بالكلياااة وتحاااذيرهم بعاقباااة هاااذه الممارساااات  -

   .                             على مستقبلهم األكاديمى بالكلية

  .                                               يل بعضهم إلى التحقيق القانونى على مستو  الجامعة   تحو -

                                                                                             وقاااد  دت جميااام هاااذه األنشاااطة واآللياااات إلاااى نتااااخ  ملموساااة بشاااهادة معظااام  عضااااء هيئاااة التااادريك و وليااااء  ماااور 

 .                                                      الطالب الذين  فادوا بذلك خالل مقابالتهم مم اإلدارة العليا

 :ضعف الموارد/01/2/2
                                             مااان ضاااعف باااالموارد حياااث عملااات علاااى مااادى سااانوات لضااامان       بنهاااا     امعاااة  ج  -              الزراعاااة بمشاااتهر             ال تعاااانى كلياااة 

                             رفع مواردها الذاتية من خالل

        جديدة .                                إنشاء الوحدات  ات الطابم الخاي 

                                                        مااااان دخاااااول بااااارام  السااااااعات المعتمااااادة بمصاااااروفات علاااااى مساااااتو  مرحلاااااة           االساااااتفادة 

      بهما.                                                     البكالوريو  والدراسات العليا والعمل على زيادة األعداد 

  .                       على عدة مشروعات للتطوير       للحصول  

                                                         المشاريم البح ية من الجامعة ووزارة التعليم والبح  العلمى         استقطاب 

  .              وخريجى الكلية                               الصناعات الزراعية و ال ذاخية                             تمويل بعض األنشطة من قبل قطاع  

    :                                                       وقد أدت الموارد السابقة إلى ضمان تطور العملية التعليمية

      .                الساعات المعتمدة    ام     وبر                   العلمية االكاديمية        لألقسام      جديدة       بحثية       معامل    1      إنشاء  -

                          البساتين  وقاية النبات.  –             نبات الزراعى                معامل بأقسام ال   6            إحالل وتجديد  -

                    الهندسة الزراعية.-           علوم االغذية-               االنتاج الحيوانى     بقسم             لتجديد معمل              بدء اإلجراءات  -

  .      الالزمة                باألجهزة واألدوات                         تزويد العديد من المعامل  -

   ( WiFi                                 وتزويدهم بشبكة اإلنترنت الالسلكية )                            كن أنشطة الطالب وفناء الكلية          تطوير أما -
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                               )مبنى الكيمياء و االراض القديم(                     لجميم الفرق الدراسية                كنتروالت مركزية              إنشاء وتجهيز  -

              حيااا  يوجاااد جهااااز                                       لمنساااقى المقاااررات لجميااام الفااارق الدراساااية                           مقااار إلدخاااال بياناااات الكنتاااروالت       تجهياااز  -

  .                                   ى كل كنترول و متصل بشبكة االنترنيت                 كمبيوتر و  ابعة ف

     جااااار                                                  لهااااذه الكنتااااروالت تربطهااااا بشاااائون الطااااالب وقواعااااد بيانااااات                               إنشاااااء شاااابكة للمعلومااااات الداخليااااة  -

                         وجار  التوريد و التركيب.   Dell                                       عمل الشبكة و تم شراء خادم بيانات ماركة 

ة بوضاااع خطاااة لالنفااااق علاااى العملياااة التعليمياااة تحااادد بهااا ة                                              تقاااوم الكلياااة أيضاااا                            ا اإلحتياجاااات والماااوارد وتقااايس                 

  .              بها نسب اإلنجاز

 (.21/6/5-/فت23)مرفق :نقص/ زيادة أعضاء هيئة التدريس01/2/5

    :      الكلية           باحتياجات                                                                وجود كوادر بشرية من األساتذة المتخصصين والهيئة المعاونة التى تفى 
                           )شاملة األساتذة المنتدبين(     2   21                                       بل ت نسبة  عضاء هيئة التدريك إلى الطالب 

     2 11    ً                      تبعاً للقسم العلمى وبمتوسط       2 61    إلى       2 24                                      نسبة الهيئة المعاونة للطالب تتراوح بين 

                   فااااى األدوار القياديااااة                                                                         اإلسااااتعانة باإلضااااافة إلااااى األساااااتذة العاااااملين باألساااااتذة المتفاااارغين والغياااار متفاااارغين    

                                          رة الوحاااادات  ات الطااااابم الخاااااي وتاااادريك مقااااررات                                           وعضااااوية المجااااالك واللجااااان المتخصصااااة ومجااااالك إدا

          .                                                                       الدراسات العليا والدعم األكاديمى وريادة األسر الطالبية التابعة إلتحاد الطالب

لتدريك بعض المقررات خارج تخصذ الكلية ومن خارجها  بنهاإنتداب أعضاء هيئة التدريس من كليات جامعة 

 (.21/6/5-/فت21)مرفق خر  داخل الجامعة و خارج الجامعة.ام  الدراسية داخل كليات اوالداعمة للبر
 الحتياجاتها                            ً وتخا ب بها الجامعة و لك  بقا  سنوات لطلب تعيين المعيدين الجدد  خمستقوم الكلية بوضع خطة كل 

فى استكمال الخطة       ً                                         معيدا  فى العامين الدراسيين الماضيين فقط وينتظر 25الطالب المقبولين حي  تم تعيين و عداد

 (.21/6/5-/فت28)مرفق0100/0103عام 

 :الكتاب الجامعى 01/2/6
تسجيل هذه المؤلفات بأرقام إيداع قام  ساتذة الكلية بإعداد المؤلفات العلمية المتخصصة فى المجاالت المختلفة وقد تم 

 (.21/6/3-/فت29)مرفق   بدار الكتب المصرية وبرقم دولى لحفظ حق مؤلفيها

      .                   بداية العام الدراسى         للطالب مم                   تتاح هذه المؤلفات  -

ً              مكتبة الكلية                              تتوافر هذه المؤلفات للطالب فى  - ً  يضا     .  

                                        ٪ مااان  اااالب الكلياااة بهاااذه الكتاااب مااان خاااالل صاااندوق   25      حاااوالى  ل              بالااادعم الماااادى                 ً تقاااوم الكلياااة  يضااااً  -

  .                التكافل اإلجتماعى

              بمكتباااة الكلياااة                               مااان خاااالل توصااايف المقااارر وتوفيرهاااا                            تعرياااف الطاااالب باااالمراجع األصااالية             باإلضاااافة إلاااى  -

  .                                                           منها وإتاحة تصوير الجزء المسموح به حسب حقوق الملكية الفكرية           واالستفادة             للرجوع إليها 

 :ضعف حضور الطالب01/2/7
   ٪  1 3  –    51    بين            للمحاضرات                       تتراوح نسبة حضور الطالب  -

                            لجناااااة شااااائون التعلااااايم و الطاااااالب و     أخاااااذ  ت و   %  15-  31  ل        تقاااااارب ا               للااااادروف العملياااااة              فنسااااابة الحضاااااور  -

                        ٪ مااان هاااذه الااادرو  مااان دخاااول   15           ً                                      لكلياااة قاااراراً بحرماااان الطاااالب الاااذين تتعاااد  نسااابة غياااابهم       مجلاااك ا

   (. 1 / 6 /  21-   /فت  11     )مرفق                        النهاخية حسب نذ الالخحة.            االمتحانات

                                                                              وقاااد كاااان للتصاااد  للااادرو  الخصوصاااية وتجهياااز المااادرجات ماااردود إيجاااابى فاااى زياااادة نساااب حضاااور  -

  .         المحاضرات
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 طالب:برامج التدريب الميدانى لل -01/2

 برامج التدريب الميدانى: -10/2/0
                          ئييي  مؤسسييية زراعيييية مديييل م يييانع      سعععاعة      453                                  يعيييد التيييدريب الميدان )ال ييييف ت لميييدة 

                                                                              وشييييركات الكيماويييييات و المبيييييدات الزراعييييية والمييييزارع الخا يييية الكبييييرى والمراكييييز البحدييييية 
ر للتخيييرج ر       الزراعيييية ومعاميييل التحالييييل و كلييييات الزراعييية النقييييرة و تعتبييير متطلبيييا ر لالئحييية                                                                   ر       طب يييا     

   ت  1 / 4 /  11-   /ئت  21     )مرئ                                             الدراسية وا يمنح الطالب الدرجة ةا بعد ةتماما
            آلياااات مو قاااة        و يوجاااد       ً                         وفقااااً لمخرجاااات الاااتعلم المساااتهدفة        الصااايفي                                     تااام تصاااميم وتوصااايف هاااذه بااارام  التدريبياااة

          التااادريب/      لجهاااات                                                                                   لتقاااويم نتااااخ  التااادريب الميااادانى للطاااالب )وجاااود نماااا ج لكتاباااة تقاااارير عااان المتااادربين ومتاحاااة 

                    است مارات تقييم (             تصحيحيه و              اتخا  اجراءات 

                       بتو يا التدريب ال يف        2111 /    2111                              لامت الكلية خالل العام الجامع     -

                                                              ت ميم سجل متابعة للطالب أدنا  هذا التدريب لضمان كفا ة التدريب  -

                                                                   ت ييييميم م ييييياس متييييدرج ووضييييع آلييييية لت ييييييم أدا  الطييييالب أدنييييا  التييييدريب بواسيييييطة  -
              سئول  التدريب م

                                                                          اعتمييياد ذلييي  ئييي  مجليييس الكليييية بعيييد منالشيييتا ئييي  لجنييية المعيييايير اركاديميييية والبيييرام   -
ر علييي  تح ييي  المسيييتهدا مييين التيييدريب ال ييييف  وتماشييييا ميييع المعيييايير  ر                                                         التعليميييية حر يييا               

    ت  NARS                    اركاديمية المرجعية )
 ن                                                                 حيييييث ت ييييوم ةدارة شييييئون التعليييييم والطييييالب بلسييييناد ا شييييراا عليييي  عييييدد محييييدود ميييي  

                                        الطالب ةل  كل عضو هيئة تدريس ي وم باآلتا:

                                            شرح المهام المطلوبة من الطالب أدنا  التدريب  -

                                ةسناد وةجازة مشروع بحد  للطالب  -

                                           مراجعة وةجازة سجل التدريب وم ياس الت ييم     -
  ا تؤخيييذ نتيييائ  التيييدريب ال ييييف  ئييي  عمليييية ت يييويم الطيييالب )نقيييام اليييدرجاتت حييييث                                                                    

                                             ال يييييف  هييييو متطلييييب تخييييرج وا يييييدخل ئيييي  نقييييام الييييدرجات                      يعتبييير برنييييام  التييييدريب 
   ت  1 / 4 /  11-   /ئت  22     )مرئ                                       التراكمية للطالب )طب ا ائحة الكلية ت  

 يوجد  مؤشرات ل ياس ئاعلية التدريب الميدان  للطالب                                                :    
                                                                       حيييييييث يعتبيييييير التييييييدريب الميدان )ال يييييييف ت با ضييييييائة ةليييييي   الزيييييييارات  الميدانييييييية ميييييين 

                 عل  ال يام بها:                           الممارسات الت  يحرا الطالب 

                                                    لتنمية لدراتهم ومهارتهم المهنية وربطهم بسو  العمل   -

                                                وت ديمهم للمؤسسات و الشركات  المهنية الزراعية   -

ر عل  شخ يات الطالب وأدائهم خالل السنوات النهائية   - ر                                                وتؤدر ةيجابا              

                                                                           ويحسييين نتيييائ  الطيييالب أدنيييا  انت يييالهم مييين السييينوات ارولييي  لهيييم بالكليييية ةلييي  السييينوات -
ر  ر ارعل  و يقهر ذل  من تحسن نتائ  الطالب تدريجيا                                              

     وبنييييا  عليييي  نتييييائ  ت ييييييم ااسييييتبيانات الطالبييييية التيييي   يييييتم ئح ييييها ميييين لبييييل منسيييي                                                                       
                                                                        البييرام  ووحييدة ضييمان الجييودة توجييد بعييض ن يياط  الهاميية التيي  اجمييع عليهييا الطييالب و 

                  تحتاج ةل  تحسين: 
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                             لتييييدريب الميييييدان  لضييييمان ةنجييييازم                                          التوعيييية رعضييييا  هيئيييية التييييدريس المشييييرئين عليييي  ا -
         بكفا ة  

                                      لضيييمان جيييودة التيييدريب والتأكييييد علييي  تفعييييل "Preceptors"                   التوا يييل ميييع الميييدربين -
  .               اآلليات المعتمدة

 تقويم الطالب: -01/5

  أساليب تقويم الطالب : 10/5/0
  ت يييوم الكليييية  بت يييييم ت يييويم الطيييالب مييين خيييالل اسيييتيفا  اامتحانيييات لمخرجيييات اليييتعلم                                                                        

                                                              هدئة ولياس مالئمة ارسئلة للمدة الزمنية وتوزيع الدرجات من خالل :     المست

                                                                       الم ييييم الخيييارج  للم يييرر واليييذى يعيييرض علييييا  تو ييييا الم يييرر واامتحانيييات الدوريييية  -
                    والعملية والنقرية  

                                                                      الطيييالب أنفسيييهم عييين طريييي  اسيييتبيان معيييد لهيييذا الغيييرض ونتيييائ  هيييذم ااسيييتبيانات ييييتم  -
                                            والييرد عليهييا ئيي  ت رييير الم ييرر واتخيياذ ا جييرا ات                              ئح ييها ميين لبييل منسيي   الم ييررات

   ت  1 / 5 /  11-   /ئت  23     )مرئ                                                  الت حيحية ووضع خطط تنفيذية مست بلية ةن لزم ارمر  
  لاميييت لجنييية شيييئون التعلييييم و الطيييالب بتعييياون ميييع وحيييدة ضيييمان الجيييودة بوضيييع  آلييييات                                                                      

      أيضيييا                                                                      للتأكيييد مييين اسيييتيفا  اامتحانيييات لمخرجيييات اليييتعلم المسيييتهدئة حييييث تيييم  ميييؤخرا  
                                                ت او نمييييوذج الورليييية اامتحانييييية و ي ييييوم بملئهييييا منسيييي و Blue Print             ةعييييداد نميييياذج )

                                                                    الم ييييررات وال ييييائمون  عليييي  وضييييع اامتحييييان وي ييييوم بمراجعتهييييا مراجعييييون نقييييرا  ) 
Peer Reviewers  ت  ديييييم تعيييييرض علييييي  لجنييييية المعيييييايير اركاديميييييية والبيييييرام                                                

                         ت ييييحيحية ووضييييع خطييييط تنفيذييييية                                              التعليمييييية بالكلييييية لدراسييييتها وةتخيييياذ ا جييييرا ات ال
   ت  1 / 5 /  11-   /ئت  24     )مرئ                      مست بلية ةن لزم ارمر 

 اليات محددة للتأكد من عدالة تقويم الطالب: 01/5/3

           اامتحانييييات        عليييي  وضييييع                                داخييييل البييييرام  الدراسييييية المختلفيييية                      يحييييرا أسيييياتذة الم ييييررات 
  :                                                               بأساليب تسمح بت نيا الطالب وةمكان التمييز بينهم ويتم ذل  من خالل 

                                                           ولية وسائل الت ييم )استراتيجية التدريس والتعليم والت ييمت   شم -
  معييييايير الورلييييية ا متحانيييييية والمضيييييمنة ئييييي  اليييييدليل ا رشيييييادى لضيييييبط سيييييير أعميييييال                                                                  

              الت  تنا عل :           اامتحانات

                                                                       تنويع ارسئلة بين الم الية وا ست  ائية وارسئلة ذات ا ختيارات المتعددة -

                                      سييييئلة لجميييييع مخرجييييات الييييتعلم المسييييتهدئة ميييين                               التأكيييييد  عليييي  ضييييرورة لييييياس هييييذم ار -
   ت  2 / 5 /  11-   /ئت  24     )مرئ   ت Blue Print                                      المعرئة والفهم والمهارات}ةعداد نماذج )

ر لعداليييية ت ييييحيح  - ر              تتبييييع الكلييييية ضييييمانا                        النهائييييية دون تحيييييز نقييييام                     اامتحانييييات النقرييييية                  
           الهوية        مجهولة        الكراسة 

              معييييايير معتمييييدة           يييييتم تطبييييي                                                   وبالنسييييبة ل متحانييييات الشييييفهية: لضييييمان عداليييية الت ييييييم 
                                      عمييل بنيي  اسييئلة لكييل م ييرر دراسيي  معتمييد ميين                                     ومود يية للت ييييم عيين طرييي  م ييياس متييدرج

                                                                             مجليييس ال سيييم العلمييي  تشيييكيل لجنييية لمراجعييية وضيييع ااسيييئلة  الشيييفوى طب يييا للنيييوات  التعلييييم 
   ت  2 / 5 /  11-   /ئت  25                                                       المستهدئة بعد الرجوع ال  خرائط الم ررات الدراسية  )مرئ 
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 ات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات:الي 01/5/2

                                                  دأبت الكلية عل  تودي  نتائ  الطالب بأكدر من وسيلة:

                                         أورا  الطالب )مخازن مركزية لحفق ارورا ت -

         الورلية                سجالت النتائ   -
ر مييين خيييالل شيييبكة داخليييية وليييد          اسيييتخدام                                                         ر                        نقيييم لواعيييد البيانيييات االكترونيييية  وميكنييية النتيييائ  الكترونييييا

   ت  3 / 5 /  11-   /ئت  26     )مرئ                                التودي  ئ  كل مرحلة عل  حدم                 حر ت الكلية عل 

 اعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة بوسائل مناسبة: 01/5/2

     إعاااالن        مااان خاااالل                           إلعاااالم الطاااالب بنتااااخ  التقاااويم                 جامعاااة و الكلياااة                     اآللياااات التاااى تطبقهاااا ال                  تااام وضااام العدياااد مااان

                         الفصلية والعملية على           االمتحانات      نتاخ  

   http://www.fagr.bu.edu.eg            ة اإللكترونى           موقم الكلي -

                              و مكتب شئون التعليم والطالب.                           وفى لوحات األقسام المختلفة -

  .                    رابط مخصذ لهذا ال رض         حي  يوجد                        موقم الجامعة اإللكترونى  -

                                                                                     البرياااد االلكتروناااى التعليماااى لطالاااب حيااا  يطبااام علاااى كارنيهاااات الطاااالب و قاااد تااام اتخاااا  هاااذا القااارار  

   (. 4 / 5 /  21-   /فت  13     )مرفق              جلك الجامعة. م                بناء على موافقة 

 بتحليل نتائج الطالب واالستفادة منها في تطوير البرامج والمقررات: كليةتقوم ال 01/5/5

 

  يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة )الفرق الدراسية/ المقررات(؟                                                                                
  نجاح لكل مقرر على حده                                                           اعتادت الكلية على تحليل نتاخ  تقويم الطالب وإصدار إحصاخية                        

 كما اعتادت على إخراج إحصاخية  للطالب الخريجين                                            .    

                                                                                              أصاابم مااان الساااهل إخاااراج اإلحصاااائيات بعاااد إدخاااال نظاااام قواعاااد البياناااات اإللكترونياااة وميكناااة نتاااائج االمتحاناااات 

                         وتشمل اإلحصاخيات ما يلى 

  إحصاخية درجات النظر                    .    

 إحصاخية التقديرات لكل مقرر على حده                                   .  

 حصاخية مجمعة لكل فرقة على حده إ                             .   

 إحصاخية الخريجين للمجموع التراكمى                                 .    

                                                        يتم اتخاذ قررات واجراءات تصحيحية فى ضوء تحليل النتائج؟  
  مقاااررات باااالفرق األولاااى       1126 /    1121    الاااى       1121 /      1119       فاااى عاااام              لجاااان ممتحناااين     عقاااد       هااال تااام                    

                                 بهاااذه المقاااررات بالمقارناااة بنتااااخجهم                                      الرابعاااة حيااا  لاااوحظ إنخفااااض نتااااخ  الطاااالب          ال ال اااة و           وال انياااة و

         السابقة.           بالمقررات

 :باإلضافة إلى ما تم ذكره من                           

  .                           وضم معايير للورقة اإلمتحانية -

  .                                  االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة                   للتأكد من استيفاء   Blue Print           إعداد نما ج -

              م لهااااا و لضاااامان                                                                   بتعااااديل الخحااااة تقياااايم العديااااد ماااان المقااااررات لتحسااااين  اااارق قيااااا  مخرجااااات التعلااااي -

  .                    شمولية وساخل التقييم

-   /فااات 1 1    مرفاااق )                                                                    ماااا هاااو مااادى االساااتفادة مااان نتاااائج تقاااويم الطاااالب فاااى تطاااوير البااارامج التعليمياااة؟  -

21  / 5 / 5 .)   

                                                                           يقاااااوم وكيااااال الكلياااااة لشااااائون التعلااااايم والطاااااالب بعاااااد إعاااااداد اإلحصاااااائيات الخاصاااااة باااااالمقررات  -

    .                          بإرسالها لمنسقى المقررات

  .             ررات الدراسية     بالمق                   لمتابعة أداء الطالب  -
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                 المقااايم الاااداخلى                                                    )باالساااتعانة باااآراء وتقيااايم الطاااالب لالمتحاااان وكاااذلك تقاااارير                    إعاااداد تقريااار المقااارر  -

                 والمقيم الخارجى(

  و                                                           )باالسااااتعانة بااااآراء وتقياااايم الطااااالب وكااااذلك تقرياااار المقاااايم الخااااارجى                     إعااااداد تقرياااار البرنااااامج  -

  . (       الداخلى

        واتخااااا                                   والباااارام  التعليميااااة  اااام مجلااااك الكليااااة                                           مناقشااااة التقرياااار فااااى لجنااااة المعااااايير األكاديميااااة  -

  .                                               اإلجراءات التصحيحية ووضم خطة للتحسين إن لزم األمر

 تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب: 01/5/6
  ؟         االمتحانات                                                     ما هو النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج  

  العملية           االمتحانات                      تظلمات الطالب من نتائج       :    

                       و داخل االقسام العلمية.                                  العملية والفصلية على موقم الكلية           االمتحانات               يتم إعالن نتاخ   -

  .                            يتاح للطالب التظلم من النتاخ  -

       بواساااطة                                            )اعاااادة جمااام الااادرجات فقاااط و لااايك اعاااادة تصاااحيح(                               ويعااااد فحاااذ  وراق الطاااالب المتظلمين   -

                               رخيك الكنترول و منسق المقرر.

    .                               قبل تسليم النتائج إلى الكنتروالت     و لك    ات                         إعالن الطالب بنتائج التظلم -

   (. 5 / 5 /  21-   /فت  18     )مرفق            النهائية           االمتحانات                      تظلمات الطالب من نتائج  -

                 )شكاو  الطالبية(.                 آلية محددة ومعلنة        عن  ريق  -

  .                                        ً                     تظهر نتاخ  التظلمات فى خالل خمسة عشر يوماً من إغالق باب التظلمات -

    .                                 الكنتروالت المركزية للفرق الدراسية                                        تصحح النتاخ  إن وجدت  خطاء بعد فحصها من  -

  .                                                             فى لوحة معدة لذلك خاصة بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                    إعالن نتائج التظلمات  -

 ما هو النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات؟                                                                
  (. 3 / 5 /  21-   /فت  19     )مرفق   :                  النهائية معلنة على           االمتحانات                     آلية التظلم من نتائج   

               االلكترونى.             موقم الكلية -

                    ادارة شئون الطالب.                فى لوحات الطالب -

                                                                    شااااائون الدراساااااة واإلمتحاناااااات بالكلياااااة وشااااارو  النجااااااح والنقااااال وتقاااااديرات النجااااااح              دليااااال الطالاااااب -

                                                                                    والرساااوب ونظااااام درجااااات التيسااااير ورفااام التقاااادير للطالااااب جميعهااااا مو قاااة داخاااال دلياااال الطالبكوساااايلة 

  .                               العام الدراسى األول لهم بالكلية                          إلعالم الطالب بها من بداية

 اعداد تقرير عام عن نتائج االمتحانات وعرضه علي المجالس المتخصصة: 01/5/7
                                                                   يتم إعداد تقرير عام عن نتائج االمتحانات وعرضها على المجالس المختصة؟

                راجعاااات النهاخياااة                                    والطاااالب بانتهااااء  عماااال الكنتاااروالت والم                                   ماااذكرة مااان وكيااال الكلياااة لشااائون التعلااايم           ياااتم تقاااديم 

             اعتمااااد نتاااائج              ً                                                                      للااادرجات مرفقااااً بهاااا إحصااااخيات الفااارق المختلفاااة وإحصااااخيات المقاااررات إلاااى عمياااد الكلياااة إلمكاااان 

  .    1124 /    1126 /    1121 /    1122     اعوام   ( 1 / 5 /  21-   /فت  61    مرفق )   .                  الطالب بمجلس الكلية

 اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم: -01/6

 المكتبة: -01/6/0

تحتوي علي امهات المراجم االجنبية والعربية في مختلف مجاالت االنتاج الزراعي كما تعمل ادارة  يوجد بالكلية مكتبة

الكلية سنويا علي تذويدها بالمراجم الحدي ة وللطالب الحق في استعارة بعض الكتب بعد استخراج كارنية خاي 

 1باالستعارة
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  الطالب؟                                                     هل التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد       

 م     291          علااااى مساااااحة                      زراعااااة بمشااااتهر)قديمة(                    نشاااائت مكتبااااة كليااااة ال -
1 
                        و تاااام نقلهااااا اخياااارا فااااى عااااام     

                                                                      الاااى مقرهاااا الجدياااد الااادور السااااد  مبناااى الكيميااااء و االراضاااى الجدياااد علاااى مسااااحة        11124 /    1126

 م     191
1 
.  

  و          العلمياااة                                                           قاعاااة ألعضااااء هيئاااة التااادريك واخااار  للطاااالب وال ال اااة للااادوريات         ثاااالث قاعاااات          تنقسااام الاااى  -

   .         الرساخل 

              ماكينات تصوير   6 و         + ابعات                جهزة للكمبيوتر   4 و               جها  بار كود    1                  جهزت المكتبة بعدد  -

    .                             لتسهيل البح  عن الكتب العلمية           بفهرف آلى                 تم تزويد المكتبة  -

  هااال تكنولوجياااا المعلوماااات )اإلنترنااات/ اشاااتراك فاااى دورياااات الكترونياااة متخصصاااة/ كتاااب الكترونياااة                                                                                  

                                                  تخدمة فى المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة؟               ..... إلخ( المس
                                        ً                       خدمات المكتبة من إ الع وبح  وتصوير ) بقاً لحقوق الملكية الفكرية(

    .                     متاحة لجميم المترددين -

  .                        عليها من الفئات المختلفة -

  .          داخلى فقط           االستعارة     نظام  -

  مكتبات      تخصص                   منهم داخمين  غلبهم    4                  من القاخمين بالعمل   8                   يتوافر لد  المكتبة      .    

                        تحتوى مكتبة الكلية على:
  فاااااي مختلاااااف          انجليااااازى( –       ) عرباااااى                               نساااااخة مااااان الكتاااااب العلمياااااة الحديثاااااة        06000           ماااااا يقااااارب مااااان         

    .                التخصصات العلمية

  وبهااا  يضاااً فهرسااة كاملااة لكاال الرساااخل العلميااة التااى منحتهااا الكليااة والتااى يصاال عااددها إلااى مااا يقاارب                                                                                ً         

          انجليز (.  –                        ماجستير و دكتوراه )عربى       رسالة       0336   من 

  فاااى التخصصاااات المختلفاااة و لاااك لمسااااعدة             دورياااة علمياااة      001                              وكاااذلك تحتاااو  قاعاااة الااادوريات علاااى                                  

                                                               الباح ين في الوصول إلى المعلومات والتقنيات المعملية المختلفة. 

  ة             تقاااوم الكلياااة                      الحدي اااة بنااااء علاااى  لاااب                        الكتاااب والمراجاااع العلمياااة                           بتزوياااد المكتباااة بالعدياااد مااان        ة سااانويا

  . (    1126 /    1121    الى         1121  /     1119         تاب لعام  ك     111        األقسام )

  ة              تزود المكتبة   .                                                                     بجميم الرساخل العلمية من ماجستير و دكتوراه التى يتم مناقشتها وإجازتها       ة دوريا

                 مقتنيات المكتبة:
 تحتوى مكتبة الكلية على اآلتى:(: 1جدول ) 

 البيــــــــــــان عدد م

 كتاب ومرجم عربى 21319 2

 جنبىكتاب ومرجم   3491 1

 نسخة رسالة ماجستير بالل ة العربية 268 6

 نسخة رسالة ماجستير بالل ة األجنبية 921 4

 نسخة رسالة دكتوراه بالل ة العربية 15 5

 نسخة رسالة دكتوراه بالل ة األجنبية 328 3

 دورية  جنبية 1612 1

 دورية عربية 211 8

 دورية مشترك فيها 51 9

 كتاب مؤتمر 31 21

 نسخة من نشرات األرصاد الجوية 211 22

 نسخة من نشرات اإلدارة العامة لل قافة الزراعية 241 21

 قامو  انجليز  عربى 4 26

 قامو  عربى انجليز  21 24

 قامو  المصطلحات الزراعية 21 25

 كتاب ومرجم فى األدب والفكر 611 23
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 كتاب فى ال قافة العامة والفكر العربى 211 21

 كتاب ومرجم فى الحاسب اآللى 41 28

29 239 
زراعة  –عدد مجلد حوليات العلوم الزراعية لكل من كلية زراعة المنيا 

 عين شمك –الزقازيق 

 اليمن -كتاب مهداه من جامعة عدن  41 11

 األردن –كتاب مهداه من جامعة عمان  61 12

 السعودية -كتاب مهداه من جامعة الملك عبدالعزيز  11 11

               تزويد واإلضافة:  ال

                                                                                                     ت وم ةدارة المكتبة كل عام بعملية شرا  الكتب والمراجع وال واميس الت  تدخل ئ  نطا  التخ يا وذلي  ئي  حيدود 
                                                     جنيها )عشرة آاا حنيهيات مين معيرض ال ياهرة اليدول  للكتياب        11111                                          الميزانية المتاحة كل عام والت  تبلغ حوال  

                 الت  تخا الكلية                                      للح ول عل  أحدث ا  دارات ئ  المجاات
                                    دكتورامت وةضائتها ةل  عهدة المكتبة   –                                      كما يت استالم الرسائل العلمية )ماجستير  -
                                          بترتيب الكتب ووضعها بأماكنها المخ  ة لها   –             بفهرسة الكتب   –                                    ي وم العاملين بالمكتبة بترليم الكتب  -

              خدمة التصوير:

 يحتاجونا من موضوعات ت وم المكتبة بخدمة المترددين عل  المكتبة لت وير ما  
               نظام االستعارة:

 ين سم ةل  لسمين:
 استعارة خارجية  -2   استعارة داخلية  -1

                   االستعارة الداخلية:  - 6

يسمح لجميع الباحدين من طالب البكالوريوس والدراسات العليا والسادة أعضا  هيئة التدريس من داخل  
جميع خدمات المكتبة عل  أن ي م كل منهم ما يدبت شخ يتا ويتم وخارج الكلية بارطالع داخل المكتبة واانتفاع ب

 ةدبات اسما بدئتر المترددين 
                   االستعارة الخارجية:  - 4

                                                                                    يحيي  للسييادة أعضييا  هيئيية التييدريس بالكلييية اسييتعارة أربعيية كتييب ئ ييط لمييدة ا تتجيياوز شييهر ويمكيين  -
                   تجديدها لمدد أخرى 

                            اسييتخراج بطاليية ااسييتعارة ويحيي                                            ولطييالب الكلييية وذليي  بعييد ت ييديم ةلييرار الضييامن و -
                                                                         للطالب استعارة كتابين ئ ط لمدة ا تتجاوز أسبوعين ويمكن تجديدها لمدد أخرى 

                                                                           وئ  حالة عدم رد الكتاب ئ  موعدم رى سبب من ارسباب يتم تطبي  الغرامة الم ررة  -
                      لرشا عن كل يوم تأخير     51                           من ائحة المكتبات  وه  سداد     18        بالمادة 
                                      ومشروع المكتبة الرلمية بجامعة بنهيا ئي    ICTP                             رة المكتبة بالتعاون مع مشروع             ولد لامت ةدا

                                                                                        الخطوات ارول  لتحويل مكتبة الكلية ةل  مكتبة رلميةق وتيم بالفعيل اختييار منسي  مين أعضيا  هيئية 
                                                                                      التدريس بالكلية ل شراا عل  ذل  وتم ح ر وكتابة جمييع المراجيع العربيية وارجنبيية واليدوريات 

                   ل عل  الحاسب اآلل         والرسائ
                                                                                   ولد تم عمل حساب لجميع أعضا  هيئة التدريس بالكلية وتم ةعطاؤهم كلمة ميرور بحييث يمكينهم 
                                                                                           الدخول ةل  جميع لواعد البيانات العالمية الت  تعن  بالكتب واليدوريات العلميية واربحياث ئي  جمييع 

                           والكتيب ا لكترونيية بيدون دئيع                                                            المجاات الزراعيةق ويمكنهم ذل  من ا طالع عل  اربحاث الكاملية
                                                                                       أية رسومق وذلي  مين خيالل مشيروع المكتبية الرلميية بالجامعيةق وتسيع  الكليية ةلي  ةمكانيية ةسيتفادة 
                                                                                طييالب مرحليية البكييالوريوس والدراسييات العليييا ميين هييذم ا متيييازات  ويحمييل مييدير الكلييية مؤهييل 

                  متخ ا ئ  لمكتبات 
  إلععى العععدد اإلجمععالى )طععالب/ أعضععاء هيئععة التععدريس/                                        مععا هععى نسععبة المسععتفيدين مععن خععدمات المكتبععة                                            

                        اعضاء الهيئة المعاونة(؟
    الييييي          2119  /     2118                                            عيييييدد المتيييييرددين علييييي  المكتبييييية خيييييالل العيييييام الجيييييامع     ئييييي                    حيييييدث زيييييياد ملحوقييييية 

               من الخارج      ين      متردد  ال       تدريس و  ال     هيئة     ا   عض أ  و        الطالب    من        2113 /    2112
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 :أفاد تقرير المشرف العام على المكتبة                                     

                                             لمسييياعدة الطيييالب والبييياحدين مييين داخيييل وخيييارج الكليييية               ميكنعععة المكتبعععة                      ارى ةسيييتكمال العميييل ئييي   جييي -
ر                         ر   ستخدام المكتبة ذاتيا

                                          ئ  جميع التخ  ات عن طري  الجامعة والكلية                        قواعد الدوريات الرقمية               تم ااشترا  ئ   -

               بأجهزة جديدة                                      صيانة مكينات التصوير وإستبدال بعضها        تم طلب  -

               داخل المكتبة          للتصوير    دة   وح      إنشاء    تم  -

                         قاعات الدراسة والمعامل:  - 3 / 6 /  01
 ما مدى تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب/ الجداول الدراسية؟                                                                                
 ما مدى تناسب المعامل مع أعداد الطالب/ الجداول الدراسية؟                                                       
   للطييالب أدنييا  اليييوم               ثافععة العدديععة         تقليععل الك           عليي  مراعيياة                            أثنععاء وضععع جععداولها الدراسععية              تعمييل الكلييية                  

         الدراس  
           مجموعييييات ئيييي      12- 6                                 مجموعييييات ئيييي  المحاضييييرات النقرييييية وميييين    2- 1    ةليييي                        تقسععععيم  الفععععرق الدراسععععية 

                 الدروس العملية  
  حتيييي  تتناسييييب مييييع أعييييداد الطييييالب               التوسععععع الرأسععععى                للكلييييية عيييين طرييييي                        تسععععتغل المسععععاحة الفعليععععة                          

               الم يدين بها  
 مديييل ةتاحييية معاميييل                               إتاحعععة بععععض المعامعععل ألكثعععر معععن قسعععم              ات الكليييية تيييم                          ولتعقييييم ااسيييتفادة مييين ةمكانييي                

                                                                                         البيولوجيييييا الزراعييييية  و الت نييييية الحيوييييية ومعمييييل الوسييييائط المتعييييدد و التعليييييم االكترونيييي  و معامييييل 
                                                              النبات و الورادة وولاية نبات لتدريس م ررات البرام  المختلفة  

  بحاث       معمل لأل  21 و           معمل للطالب     26   و       مدرجات    5       للكلية     
  ر للجيييداول الدراسيييية                                 المسعععاحة المتوسعععطة المخصصعععة للطالعععب         وبدراسييية                          ر                  ئييي  الميييدرجات والمعاميييل طب يييا

   2 م      1331               لكييييل طالييييب مسيييياحة                            )المسيييياحات و %الحضييييور الطالب ت                           ونسييييب الحضييييور تبييييين أن التييييال  
                                    ومعععن المتوقعععع زيعععادة المسعععاحة معععع انخفعععاض            بالمعاميييل    2 م     4.1                                ئييي  حالييية متوسيييط الكدائييية بالميييدرجات 

ر تلييييو اآلخيييير وتخييييرج الييييدئعات ذات ارعييييداد الكبيييييرة وميييين العوامييييل ا يجابييييية              د المقبععععولين    أعععععدا     ر                                                                عامييييا
   مت      435                                           م اليييذى يتعيييدى الحيييد ارل ييي  المطليييوب مييين الهيئييية ) 7- 6        ي يييل ةلييي                       إرتفعععاع أسعععقف المعععدرجات 

   .                                                      وذل  يتمدل ئ  زيادة حجم المدرج ويؤدى ةل  جودة التهوية
 فصععععول الدراسععععية والمعامععععل للعمليععععة التعليميععععة )الوسععععائل                                 مععععا مععععدى مالءمععععة قاعععععات المحاضععععرات وال                                                  

                                                                             السمعية والبصرية/ الخامات والمواد/ مستلزمات تشغيل المعامل/ التجهيزات األخرى(؟
 من حيث: جميع مدرجات الكلية مالئمة 

                         الطبيعية أو الكهربائية        إلضاءة  ا -

ر ةذ يسييياعد اارتفييياع علييي  ذلييي  ميييع وجيييود نوائيييذ عدييييدة         لتهويعععة ا -                         وميييراوح سييي ا وحيييائط وأجهيييزة     ر                                              أيضيييا
        تكييا  

                                        مع توائر المساحة الكائية لحركة الطالب                                        جميع المعامل باألقسام العلمية المختلفة         وبالمدل  -

                            بوسعععععائل األمعععععان وطفايعععععات الحريعععععق                                               با ضيييييائة ةلييييي  ذلييييي  ئجمييييييع الميييييدرجات والمعاميييييل ميييييزودة  -
                    السييييريع واآلميييين ئيييي                     التيييي  تسيييياعد عليييي  ا خييييال             منافععععذ الخععععروج           بهييييا وكييييذل                   واإلرشععععادات الخاصععععة 

              حاات الطوارئ 

ر  -                    لتتوائييي  ميييع متطلبيييات                                                       تغييعععر نظعععام فعععتح األبعععواب فعععى المعععدرجات والمعامعععل إلعععى الخعععارج           ر وييييتم حالييييا
                        % المبيييان  لديمييية منيييذ عيييام   61                                                             الهيئييية علييي  ليييدر المسيييتطاع مييين الناحيييية الفنيييية و الهندسيييية نقيييرا ان 

                                     ديديية ولكيين يمكيين اجييرا   يييانة دورييية كمييا                                          و ي ييبح اجييرا  تعييديالت جذرييية مدييل المبييان  الح      1982
                                                                                     يحيييدث اان ئييي  مبيييان  و معاميييل السيييام الهندسييية الزراعيييية و عليييوم ااغذيييية و اانتييياج الحييييوان ىخطييية 

2113    / 2114        
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  جميععععع المععععدرجات مععععزودة بوسععععائل اإليضععععاح المختلفععععة والوسععععائل السععععمعية والبصععععرية تتمثععععل فععععى                                                                              
        توافر: 

    ت  Data Show          جهاز عرض )    27    عدد  -

                            أجهزة كمبيوتر وشاشات للعرض    7 2 و -

      smart Board             سبورة تفاعلية    15 -

    ت  Projector Over Head                  جهاز عرض الشرائح )   8 و -

                                                                               ويسييياعد وجيييود أجهيييزة الحاسيييب المحميييول رعضيييا  هيئييية التيييدريس ئييي  اليييدخول علييي  شيييبكة ا نترنيييت  -
             الئمييية للعمليييية                                  ت مميييا يجعيييل تجهييييزات هيييذم الميييدرجات مWiFi                              مييين خيييالل شيييبكة ا نترنيييت الالسيييلكية )

    ت 2 / 6 /  11-   /ئت  31    مرئ  )                                                                التعليمية ويساعد عل  تطبي  الطر  الحديدة ئ  تكنولوجيا التدريس 
  وتعععم تزويعععد المعامعععل بالعديعععد معععن األجهعععزة الحديثعععة والمععععدات علعععى مسعععتوى جميعععع األقسعععام العلميعععة                                                                                   

  ت   2 / 6 /  11-   /ئت  32    مرئ       مثل: )

                          بأجهزة العرض ا لكترونية                                                     الميكروسكوبات المزودة بالكاميرات الرلمية والمت لة -

                                الميكروسكوبات الكهربية الطالبية  -

                                     الموازين وارئران والحمامات المائية   -

                               أجهزة ال ياس الطيفية و الكمية  -

                         أجهزة التع يم و التجفيا  -

  .                            أجهزة الطرد المركزى وغيرها -
 هل أعداد الفنيين المؤهلين فى المعامل كافية؟                                            

                                        أخصعععائى المعامعععل الحاصعععلين علعععى معععؤهالت عليعععا   مييين     21       لمعاميييل         ئييي  هيييذم ا              باإلشعععراف الفنعععى      ي يييوم  -
                                  من الفنيين ذوى المؤهالت المتوسطة      12         ويعاونهم 

                          التييي  ليييد يتعرضيييون لهيييا أدنيييا                                                  بتعععدريب عمعععال وفنعععى المعامعععل علعععى التعامعععل معععع المخعععاطر             ت يييوم الكليييية  -
             ئييي  المنييياورات          وااشيييترا                   خطعععة اإلخعععالء للكليعععة      وعلييي                إطفعععاء الحرائعععق                       عملهيييم مديييل التيييدريب علييي  
  ت   2 / 6 /  11-   /ئت  33    مرئ  )                      الت  ع دت لهذا الغرض  

                                                                                 معععععا معععععدى كفايعععععة الوسعععععائل التعليميعععععة الداعمعععععة للبعععععرامج التعليميعععععة )مستشعععععفيات تعليميعععععة/ ورش/  -
  ت   2 / 6 /  11-   /ئت  34    مرئ  )                                              مالعب/ فنادق ومطاعم/ حقول تجريبية ..... إلخ(؟

  يجابيععععة فععععى اإلرتقععععاء بمهععععارات                                                       وللكليععععة وحععععدات متخصصععععة داعمععععة للعمليععععة التعليميععععة وتسععععاهم ب                          
           الطالب مثل:

  -             مزرعيييية الفاكهيييية–             مزرعيييية الزينيييية   -            )مزرعيييية الخضيييير                              محطععععة التجععععارب و البحععععوث الزراعيععععة -
                                                               مزرعييية اانتييياج الحييييوان  و اليييدواجنت التييي  تميييد الطيييالب بلحتياجييياتهم مييين -              مزرعييية المحا ييييل

ر بزييييييارات ميد                  انيييييية لهيييييذم المحطييييية                                                  ر            النباتييييات الالزمييييية للدراسييييية المعمليييييية وي يييييوم الطيييييالب أيضيييييا
                                                                               ليتعرئيييوا علييي  طييير  و ااسيييياليب الزراعيييية وجميييع وحفيييق و التييييداول بيييالطر  العلميييية السييييليمة 

                                            الت  تحائق عل  الجودة والمواد الفعالة بها 

                            مصنع تصنيع االعالف الحيوانية. -

                     م نع ت نيع الكمبوست  -

                   مخبر ن ا ال  مطور  -

                   وحدة ت نيع االبان  -

                     وبات زراعية مطورة    8    عدد  -
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                                                      المكيفييية والميييزودة بيييأجهزة الكمبييييوتر والطابعيييات وجهييياز عيييرض               قاععععات اإلنترنعععت  -
( Data Show ت والتيييي  يسييييتفيد منهييييا الطييييالب  جييييرا  اربحيييياث والتكليفييييات                                                  

                                         الدراسية ئ  العديد من الم ررات الدراسية 

        ت مرخ يييية ICDL )                                                 قاعععععات التععععدريب وإمتحععععان الرخصععععة الدوليععععة للحاسععععب ا لععععى  -
ر مكيفييية الهيييوا  ويوجيييد بهيييا ميييراوح                    مييين اليونسيييكو ووزارة  ر                              اات ييياات وهييي  أيضيييا                 

                لجودة التهوية 
                                                                            ذلعععك ويعععتم التنسعععيق معععع األقسعععام العلميعععة لعسعععتفادة مسعععتقبليا  معععن بععععض الوحعععدات فعععى دععععم 

                        العملية التعليمية مثل: 

                                   معمل البيولوجيا لجزيئية  الزراعية  -

                      معمل بيولوجيا الخاليا  -

                      معمل الت نية الحيوية  -

  ت                                 )لسم الورادة و الهندسة الورادية   2 و 1               يوتكنولوج  رلم          معامل الب -

                         معمل الفحا الميكروسكوب   -

                                           وحدة زراعة ارنسجة النباتية  )لسم البساتينت   -

                             معمل جودة الحا الت البستانية  -

                                                         الورشة التعليمية الهندسة الزراعية )لسم الهندسة الزراعيةت -
 لحديثعععععة واألجهعععععزة الحديثعععععة                                              كمعععععا يسعععععتفيد الطعععععالب أيضعععععا  بعععععالتعرف علعععععى التقنيعععععات ا                       

                                                     المتطورة من خالل زيارة الوحدات ذات الطابع الخاص مثل: 

                                     مركز التحاليل و ااستشارات الزراعية   -

            المميزة                      مجمع المعامل البحدية -

                              ت اليييذى تتييياح مييين خالليييا خيييدمات عيييدة Computer Center                  وحيييدة الحاسيييب االييي  ) -
                             رونيييية المختلفييية وت يييميم وطباعييية                                          للطيييالب مييين خيييالل تتمديييل ئييي  تيييوائر البيييرام  ا لكت

                                                                       المعل ييييات وت ييييميم وطباعيييية دليييييل الطالييييب وةعييييداد البطاليييية الجامعييييية لجميييييع الفيييير  
                                                                   الدراسييييية با ضييييائة ةليييي  ت ييييديم الييييدورات التدريبييييية ئيييي  الحاسييييب اآلليييي  ميييين خييييالل 

                     المتخ  ين ئ  المجال 

 رضا الطالب: -01/7

  قياس وتقييم رضا الطالب: -10/7/0
 لطالب فى مجاالت عدة تشمل:              يتم قياس رضا ا                        

                                  التسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم  -

                            سياسة العدالة وعدم التمييز  -

                            سياسة ا عالن وا عالم بالكلية  -

                           تشجيع ودعم ارنشطة الطالبية  -
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 للوليييوا علييي  الن ييياط التييي  تحتييياج لمزييييد مييين                                      تقعععوم الكليعععة بتحليعععل نتعععائج االسعععتبيانات                                      
    رليييم                                         ن ييياط بعيييد عرضيييها ومنالشيييتها بمجليييس الكليييية                                التحسيييين ديييم لتنفييييذ وتح يييي  هيييذم ال

  ت 1 / 7 /  11-   /ئت 3 5    مرئ  )    2114 / 4 /  16       بتاريث      386
 هل يتم تحليل نتائج قياس رضا الطالب؟                                   

        4166 /    4164    الععععى       4166 /    4161                               نتععععائج االسععععتبيانات للعععععام الجععععامعى       متوسييييط          يتضييييح ميييين
      االتى:

               شعععئون التعلعععيم و                                      بيانات وعرضعععها علعععى المسعععئولين فعععى لجنعععة ت                       وبمناقشعععة تقعععارير هعععذه اإلسععع
                                                                          الطععععالب وعلععععى مجلععععس الكليععععة فقععععد اتخععععذت اإلدارة العليععععا بعععععض القععععرارات والتععععى تتفععععق مععععع 

                            خطتها فى التطوير تتمثل فى:

  بالنقيييام المتبيييع لليييدعم اركييياديم  وب واعيييد الشيييكاوى                              توعيعععة الطالعععب فعععى بدايعععة كعععل ععععام                                              
         بيييال أسيييم ا                                                               وأمييياكن و ييينادي  الشيييكاوى وآليييية ت يييديم الشيييكاوى حييييث أن وجيييود شيييكاوى

  .                                  تتيح ةخطار الشاك  بنتيجة ئحا شكوام

  بشكل دورى ومنتقم                       تحديث الموقع اإللكترونى                 . 
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  :                    : أعضاء هيئة التدريس  00
  :                                        كفاية أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة   0 /  00
                           كفاية أعضاء هيئة التدريس:    0 / 0 /  00

من أعضا  هيئة التدريس م ارنة بعدد الطالب بما يتف  مع  يتوائر لدي الكلية  العدد الكائ 

المعدات المرجعية والذى يؤدى بالتبعية ةل  المساهمة ئ  تح ي  مخرجات التعلم المستهدئة حيث 

: 1) 2112/2113لا الطالب للعام الجامعا ةبلغت نسبة أعضا  هيئة التدريس علا رأس العمل 

 ت ويتضح ذل  من خالل ارت :8.4: 1ةل  ) 2113/2114ع  بينما و لت خالل العام الجام ت9.1

 1736=  2113/2114ةجمالا أعداد الطالب للعام الجامعا 

 217=  2113/2114 ةجمالا أعداد أعضا  هيئة التدريس بالكلية للعام الجامعا

  هيئة تدريس طالب/عضو 8.4= 1736/217نسبة الطالب ةل  أعضا  هيئة التدريس بالكلية 

 هيئة تدريس  طالب/عضو 4.3= 881/217هيئة التدريس من شعبة عامة وتربية  ضون يب ع

عدد أعضا  هيئة التدريس بفئاتهم المختلفة ئ   66/6/6-/فت 6 مرفقت 5جدول ) ضحوي

ارلسام العلمية المختلفة ونسب أعضا  هيئة التدريس بكل لسم علم  ةل  كل من عدد الطالب 

با ضائة ةل  ارلسام ارخرى والسنة ارول   "التخ  ات"م  الذين يدرسون بنفس ال سم العل

  والدانية وبرام  اانتاج الزراع  والزراعة والتربية والهندسة الزراعية
 

 4164/  4166 الجامعيإلى الطالب للعام  تدريسنسب أعضاء هيئة ال(: عدد و5جدول )
 .المختلفة باألقسام العلمية

 القسم

عدد 

 الب 

 التخصذ

عدد 

ضاء  ع

هيئة 

 التدريك

 عضاء هيئة  إلىنسبة الطالب 

 التدريك
النسبة من 

 الب 

 التخصذ

النسبة من 

 ةعامالشعبة ال

 والتربية
 إجمالي %

 3.4 4.6 1.2 28 68 األراضي 2

 5.4 4.6 2.2 24 23 الزراعياالقتصاد  1

 3.1 4.6 1.4 12 52 األغذيةعلوم  6

 3.5 4.6 1.1 28 41 الحيواني اإلنتاج 4

 1.1 4.6 1.9 21 19 الورا ة والهندسة الورا ية 5

 5.1 4.6 2.4 61 41 البساتين 3

 5.8 4.6 2.5 14 65 المحاصيل 1

 1.9 4.6 6.3 8 19 الحيوية الكيمياء 8

 3.1 4.6 2.9 66 63  مراض نبات 9

 3.4 4.6 1.2 12 44 وقاية نبات 21

 52.2 4.6 43.8 21 438 الهندسة الزراعية 22

    111 855 اإلجمالي 
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مناسبة عدد أعضا  هيئة التدريس  (66/6/6-/فت 6مرفق )الشكل بالمرئ   ويتضح من

ر الهندسة الزراعية وهو منشأ حديدا  لسم رعداد الطالبق باستدنا   وبدراسة العب  التدريس                                   

Teaching Load  هيئة  لأللسام العلمية المختلفة من والع جداول التدريس للسادة أعضا

لف ل  الدراسة  2113/2114&  2112/2113التدريس والهيئة المعاونة خالل عام 

والذى أوضح عن وجود زيادة ئ  العب  التدريس  (66/6/6-/فت 4)مرفق  )ارول&الدان ت

ر                               رلسام الهندسة الزراعية والكيميا  الحيوية )شعب منشأة حديدا ت واالت اد الزراع ق هذا ولد تم                                                            

ساسها تم أئ  أعضا  هيئة التدريس والت  عل   عجزلية التعامل مع الآالراهن و لوضعادراسة 

كاديمية ووضع خطة للحفاق علا رمن الدرجات ا لسام العلميةرعمل دراسة  حتياجات ا

ر                وئ ا  للدرجات العلمية وأعداد الطالب عضا  هيئة التدريسعداد أالتناسب بين أ من خالل خطة      

للمحائقة عل  تناسب أعضا  هيئة التدريس مع أعداد الطالب بالكلية  يةمعتمدة من ادارة الكل

حيث وضعت عدة حلول للتعامل مع العجز ئ  أعضا  هيئة التدريس   (66/6/6-/فت 6)مرفق 

)مرفق ئ  هذم ارلسام من خالل اانتداب كما ب سم الهندسة الزراعية كحل ئورى لسد هذا العجز 

ات ارنشطة رعضا  هيئة التدريس بهذم ارلسام أو من خالل أو ت ليا ساع (66/6/6-/فت 4

بترلية المدرسين المساعدين من ذات الكلية  (66/6/6-/فت 5)مرفق تعيين مدرسين جدد 

 وتحفيزهم الدائم عل  الترل  للمحائقة عل  التناسب بين أعضا  هيئة التدريس وأعداد الطالب  
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ة لمال مة التخ ا العلم  لعضو هيئة التدريس تم عمل دراسة الوضع الراهن بالنسبولد  

ولد تبين أن هنا  مال مة بين  (66/6/6-/فت 3)مرفق  للم ررات الت  يشار  ئ  تدريسها

تخ ا السادة أعضا  هيئة التدريس والم ررات الدراسية المنوط  بهم تدريسها ئ  معقم 

رر  حة الحيوان ب سم ا نتاج ئيما عدا م التخ  ات العلمية وذل  ئ  جميع ارلسام العلمية 

الحيوان  والذى يتم اانتداب لتدريسا من أعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب 

  (66/6/6-/فت 4)مرفق جامعة بنها  –البيطرى 

لبال  ارلسام الفائض ئ  أعضا  هيئة التدريس لمعرئة لوضع الراهن ادراسة  هذا ولد تم 

سياسة للتعامل ساسها تم عمل أالت  عل  ائض ئ  أعضا  هيئة التدريس وئ هايوجد ئ  بعض حيث

ل ستفادة من سيادتهم ئ  ةتمام العديد من ارعمال الت   (66/6/6-/فت 7)مرفق مع هذا الفائض 

متفرغين الساتذة مدال ذل  السادة ار تخدم العملية التعليمية والبحدية واانتاجية وخدمة المجتمعق

تمديل أكبر عدد من سيادتهم ئ  مجلس ستفادة من خبراتهم المتراكمة بعدة طر  منها يتم ااالذين 

ااستفادة من خبرات سيادتهم ئا مراجعة البرام  والم ررات الدراسية الكلية واللجان المنبد ة منا و

 لكليةالعلمية لمجلة اللطالب الدراسات العليا وا شراا عل  الرسائل العلمية وااشراا عل  

وتحكيم العديد من اربحاث بهاق ولد تم تشكيل لجنة حكما  من السادة ارساتذة المتفرغين لحل بعض 

تهدا الكلية من خالل تبنيها لسياسة معتمدة كما   الن اط الخالئية بالكلية وابدا  الرأى والمشورة

ئ  تشغيل خا ة بتطوير المشاركة المجتمعية ةل  ااستفادة من خبرات أعضا  هيئة التدريس 

بالكلية للتعامل مع  محدث وجود مخطط من خالل الوحدات ذات الطابع الخاا الموجودة بالكلية

  كما سب  وأن بينا  العجز/ الفائض رعضا  هيئة التدريس ئا بعض التخ  ات

                                                   ت الييدول التيي  ح ييل منهييا أعضييا  هيئيية التييدريس عليي  درجييات  6               ضييح الجييدول رلييم ) و ي و

        يية التي    لم                                       ق ويتضح من هذا الجدول تباين الميدارس الع              خارج أرض الوطن   من                      الماجستير/ الدكتورام 

                                                                    التدريسق وهذا يعتبر أمر حيوى ئ  تدعيم العملية التعليمية وتميزها                      تخرج منها أعضا  هيئة
 

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على درجات (: 3جدول )
 .وسنة المنح طنمن خارج أرض الوالماجستير/الدكتوراه 

 

 منحسنة ال ةالجامعة والدول اإلســــــــــــــــــــــــم م

 6934 ماجستير من باكستان أ.د/ صالح الدين عبدالرزاق شفشق  6

 6971 دكتوراه من جامعة مارتن لوثر بألمانيا

 6934 بأمريكا Texas A & Mماجستير جامعة  أ.د/ محمد كمال محمد صادق  4

 6935 بأمريكا Texas A & Mامعة دكتوراه ج

 6936 ماجستير باكستان أ.د/ أبوبكر زكى عبدالعزيز  6

من جامعة جورجيا للدراسات  كانديدات
 اإلستوائية باإلتحاد السوفيتى

6973 

 6936 ماجستير جامعة جيسن بألمانيا الغربية أ.د/ فهمى محمد حبيب يوسف  4

 6937 يةدكتوراه جامعة جيسن بألمانيا الغرب

 6934 ماجستير ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا أ.د/ محمود محمود يوسف بدر  5
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 6938 دكتوراه ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا

 6934 جامعة فلوريدا بأمريكا أ.د/ عصام عزوز حسب هللا  3

 6935 موسكو باإلتحاد السوفيتى أ.د/ محمد خيرى محمد إبراهيم  7

 6935 ماجستير ـ  والية أوكالهوما ـ أمريكا لشيخأ.د/ ناديه حسين ا  8

 6974 دكتوراه والية أوكالهوما ـ أمريكا

 6933 جامعة بون بألمانيا الغربية أ.د/ فارس أمين محمد اللقوه  9

 6937 جامعة جيسن بألمانيا أ.د/ السيد حلمى عبدالكريم   61

66   
 

 6938 ريطانياماجستير جامعة أدنبره بب أ.د/ على أحمد عبدالسالم

 6976 دكتوراه جامعة أدنبره ببريطانيا

 6971 جامعة بون بألمانيا الغربية أ.د/ محمد السعيد أحمد زكى   64

 6974 كانديدات من جامعة العلوم المجرية أ.د/ السيد حفنى محمد حفنى   66

 6976 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى أ.د/ محمد صفوت عبدالمجيد جادو   64

 6974 موسكو باإلتحاد السوفيتى د/ ساميه محمد عبدالخالقأ.   65

 6975 جامعة فريدريش شيلر بألمانيا أ.د/ أحمد عبدالوهاب عبدالجواد   63

 6973 كوبنهاجن بالدينمارك أ.د/ السيد محمد حسن شكر   67

 6977 بريطانياجامعة نيوكاسل ب أ.د/ زكريا عبدالرحمن الحداد   68

 6977 رومانيا مانأ.د/ أليس فهيم سلي   69

 6977 أكاديمية العلوم الزراعية البلغارية أ.د/ محمد السيد راجح   41

 6978 بولندا أ.د/ محمد عبدالوهاب خميس   46

 6978 ألمانيا أ.د/ حسن سيد أحمد شريف   44

 6978 جامعة موسكو باإلتحاد السوفيتى أ.د/ عبدالوهاب محمد حسن   46

 6978 معة بودابست بالمجرجا أ.د/ محمد يوسف األنصارى   44

 6979 جامعة صوفيا ببلغاريا أ.د/ محمد محمد شرف درويش   45

 6979 أمريكا -جامعة ميتشيجان  أ.د/ إبراهيم إبراهيم سليمان الشواف   43

 6979 المجر أ.د/ صالح مخيمر عبدالهادى   47

 6981 جامعة بودابست بالمجر أ.د/ محمد ربيع عوض جبل   48

 6986 أمريكا  دين عطاهللا سيفأ.د/ سيف ال   49

 6986 جامعة أسكوبيا بيوغوسالفيا أ.د/ توفيق عبدالحميد عابد   61

 6986 جامعة بودابست بالمجر أ.د/ أحمد أبوالسعود رضوان   66

 6986 ألمانيا أ.د/ حسن رمضان أحمد الديبه   64

 6986 رومانيا أ.د/ مصطفى محمد سليمان الغرابلى   66

 6984 أمريكا م محمد خليفهأ.د/ محمد قاس   64

 6984 جامعة بون بألمانيا أ.د/ رؤوف نجيب فوزى روفائيل   65

 6984 المعهد القومى الزراعى بباريس ـ فرنسا أ.د/ على محمد شمس الدين   63

 6987 جامعة نبراسكا بأمريكا أ.د/ أحمد رضا عبدالمحسن عجور   67

 6988 تشيكوسلوفاكيا أ.د/ سعيد على الدسوقى العبد   68

 6988 كانديدات ـ األكاديمية األوكرانية كيف أ.د/ محمد السيد رياض جمعه   69

 6988 أمريكا أ.د/ محمد شوقى حامد حفنى   41

 6989 بأمريكا نجامعة وسكانس أ.د/ محمد هانئ أحمد تاج الدين   46

 6989 اإلتحاد السوفيتى أ.د/ محمد سراج الدين عبدالصبور   44

 6989 جامعة أوديسا باإلتحاد السوفيتى حسن راضىأ.د/ جاد حماده    46

 6991 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى أ.د/ محمود رياض محمود المهدى   44
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 6991 كانديدات من اإلتحاد السوفيتى أ.د/ أحمد سليمان محمود سليمان   45

 6991 والية بوتا بأمريكا أ.د/ أحمد محمد على الهندى   43

 6991 كانديدات ـ األكاديمية األوكرانية كيف الخياطأ.د/ عزت فرج عواد    47

 6994 جامعة بودابست بالمجر د. منتصر عبدهللا عواد   48

 6994 كانديدات ـ  أوكرانيا ـ اإلتحاد السوفيتى أ.د/ عادل عبدالحميد حافظ الكحال   49

 6995 بلغاريا  د. طه عبده توفيق   51

 4111 ألمانيا د. محمد محمد محمود عزب   56

 4116 الجامعة التكنيكية ـ ميونيخ ـ ألمانيا د. محمود الزعبالوى محمود البدوى   54

 4116 ألمانيا د. إبراهيم عبدهللا إبراهيم جعبوب   56

 4116 جامعة جوتنجن بألمانيا د. إيهاب محمد فريد عبدالسميع   54

 4115 دكتوراه جامعة  بون بألمانيا د. شرين عبدالحميد مصطفى   55

 4113 جامعة هوهنهايم بألمانيا مهران مختار محمد عشرى د.   53

 4113 ألمانيا د. حازم محمد عليوه عبدالنبى   57

 4117 دكتوراه جامعة كال بألمانيا د. السيد السيد على اسماعيل   58

 4161 جامعة هوهنهايم بألمانيا د. ايناس محمود محمد ابراهيم   59

 4161 جامعة جيسين بألمانيا دكتوراه د. حربى محمد سرور مصطفى   31

 4166 دكتوراه الجامعة الزراعية القومية بكزاخستان د. جمال عاشور أحمد   36

 4166 دكتوراه الجامعة الزراعية القومية بكزاخستان د. ابراهيم عبدالمنعم الفقى   34

 4166 دكتوراه من الصين د. محمود مصطفى امام الهباء   36

 4166 دكتوراه جامعة هولز هونج بالصين علىد. ابراهيم محمد السيد    34

 4166 ماجستير جامعة هولز هونج بالصين . نيفين أحمد عبدالمقصودأ   35

 4166 ماجستير جامعة علوم الحياة بالتشيك . أحمد خالد عبدالوهاب محمدأ   33

 4166 ماجستير جامعة علوم الحياة بالتشيك . أحمد حسن عبدالكريم عمرأ   37

 4164 ماجستير من الصين ة عبدالكريم عبدالمعبود. فتحيأ   38

 4164 دكتوراه جامعة كنتاكى بأمريكا د. محمد حامد محمود الهباء   39

 

  :                           كفاية أعضاء الهيئة المعاونة   3 / 0 /  00
الكلية )الهيئة المعاونةت تتف  المعيدين والمدرسين المساعدين بتسع  الكلية رن تكون نسبة 

هيئة التح ي  مخرجات التعلم المستهدئة حيث بلغت نسبة أعضا   رضبغمع المعدات المرجعية 

ت خالل 25.8: 1ت ئ  حين كانت )24.8: 1) 2113/2114لا الطالب للعام الجامعا ة المعاونة

 ويتضح ذل  من خالل ارت : 2112/2113العام الجامع  

 1736=  2113/2114ةجمالا أعداد الطالب للعام الجامعا 

 71=  2114/ 2113 هيئة المعاونة بالكليةةجمالا أعداد ال

  هيئة معاونة طالب/عضو  24.8= 1736/71نسبة الطالب ةل  الهيئة المعاونة بالكلية 

  هيئة معاونة طالب/عضو 12.6= 881/71ن يب عضو الهيئة المعاونة من شعبة عامة وتربية 

 معاونةهيئة الالأعضا   مناسبة اعداد 66/6/4-/فت 8 بمرفقت والشكل 7ويوضح جدول ) 

كل لسم علم  ةل  عدد الطالب الذين يتعاملون معهم ب 2114/  2113 الجامعاةل  الطالب للعام 
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)بلستدنا  لسم الهندسة الزراعيةت ارخرى  والشعبأدنا  الدروس العملية داخل نفس ال سم العلم  

ملية والمهنية للم ررات وهذا يضمن تح ي  النتائ  التعليمية المستهدئة المتعل ة بالمهارات الع

ق ولد ةتخذت الكلية عدة ةجرا ات للحفاق عل  والبرام  التعليمية المختلفة لمرحلة البكالوريوس

التناسب بين أعضا  الهيئة المعاونة والطالب وسد العجز بارلسام العلمية المختلفة خالل أعوام 

ر                 طب ا  لخطة الكلية خالل  2111/2112& 2111/2111&  2119/2111 /فت 9 )مرفق تل  الفترة    

ت بتاريث 368بمجلس الكلية رلم )والمعتمدة  2112/2117الخمسية وتفعيال للخطة  ق(66/6/4-

معيدت بارلسام  39)عدد المعيدين  العديد من تم تسكين (66/6/4-/فت 61 )مرفق 28/11/2211

-/فت 66 )مرفق 2113/2114حت   2119/2111العلمية المختلفة بالكلية خالل أعوام من 

66/6/4)  

 4164/  4166 الجامعيإلى الطالب للعام  معاونةهيئة الالنسب أعضاء (: عدد و7جدول )
 .المختلفة باألقسام العلمية

 

 القسم
عدد 

 الب 

 التخصذ

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

الهيئة المعاونة إلىنسبة الطالب   
النسبة من 

 الب 

  التخصذ

النسبة من 

 ةعامالشعبة ال

 والتربية 
 إجمالي %

 15.6 21.3 21.1 6 68 األراضي 2

 25.6 21.3 1.1 3 23 الزراعياالقتصاد  1

 15.4 21.3 21.8 4 52 األغذيةعلوم  6

 23.3 21.3 4.1 21 41 الحيواني اإلنتاج 4

 21.4 21.3 4.8 3 19 الورا ة والهندسة الورا ية 5

 12.1 21.3 8.4 5 41 البساتين 3

 12.4 21.3 8.8 4 65 المحاصيل 1

 23.1 21.3 6.3 8 19 الحيوية الكيمياء 8

 12.3 21.3 9 1 63  مراض نبات 9

 28.9 21.3 3.6 1 44 وقاية نبات 21

 59.4 21.3 43.8 21 438 الهندسة الزراعية 22

    11 855 اإلجمالي 
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  الهيئة لية التعامل مع العجز والفائض ئ  أعضاآالوضع الراهن و علا دراسة       ر وبنا ا   

معدلة  التو يات واعتماد خطة خمسيةعمل تم  2113/2114خالل العام الجامع   المعاونة

 مع الهيئة المعاونةعبا  التدريسية بحيث تتناسب أعداد أللتعيين المعيدين طب ا ل 2114/2117

 الخطة حيث تم اجرا  مراجعة ق(66/6/4-/فت 64 )مرفق الح ي يةالعلمية  حاجات ارلسام

وتعديلها  2116/2117و 2115/2116و 2114/2115ت لألعوام ال ادمة 2112/2117سية )الخم

ر                              طب ا  لدراسة ااحتياجات بارلسام خالل  19/3/2114ت بتاريث 385بمجلس الكلية رلم )واعتمادها      

مراجعة عمل سوا يتم   و2113وت رير زيارة المحاكاة  ئ  نوئمبر  2113/2114العام الجامع  

  ستجداتمما يطرأ من كل خمسة سنوات ئ  ضو   لخطةمستمرة ل

يتم التعامل مع العجز ئا أعضا  الهيئة المعاونة باسناد بعض المهام العملية لبعض كما 

السادة أعضا  هيئة التدريس )الدروس العمليةت كذل  يتم التعامل مع الفائض ئا أعضا  الهيئة 

  (66/6/4-/فت 66)مرفق م بالجودة بتكليفهم انجاز بعض المهاببعض ارلسام المعاونة 
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                                                          تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة:      3 /  00
                                    عضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة: أل            خطة التدريب    0 / 3 /  00

  لواعد تحديد ااحتياجات التدريبية يتم تحديد ااحتياجات التدريبية من خالل استمارات

والت  يتم تحليلها ، (66/4/6-/فت 64مرفق )ة التدريس ومعاونيهم استبيان رعضا  هيئ

-/فت 65مرفق ) لوضع لائمة ااحتياجات التدريبية لفئات أعضا  هيئة التدريس المختلفة

الت  من خاللها يتم وضع الخطة التدريبية الت  تلب  احتياجات أعضا  هيئة و (66/4/6

 التدريس ومعاونيهم    

 مرفععق  )                                                      نمييية لييدرات ومهييارات أعضييا  هيئيية التدريس/الهيئيية المعاونيية                  توجييد خطيية تييدريب لت     

                                                      تم عمل خطة للتدريب المستمر تتضيمن عيدد البيرام  واليدورات     حيث      ( 6 / 4 /    66-    /فت   63

                                   يشترط عل  عضيو هيئية التيدريس المت يدم           كما                                        التدريبية والمخ  ات المالية والمستهدئين

                                    د حضيورم سيتة دورات تدريبيية علي  ارليل                                        للح ول علي  درجية علميية أعلي  أن ي يدم مايفيي

      بمجليس       2117 /      2112                                   تم اعتماد الخطة التدريبية الخمسيية      ولد                             وذل  بالتنسي  مع الجامعة

                                                   ر بعد ةجرا  التعديالت الت  تمت بمعرئية  الخبيير وبنيا ار       2113 /  11 /  23      بتاريث     379         كلية رلم 

                                يس والتا تم اعتمادها بمجلس كلية                                                       عل  لائمة ااحتياجات التدريبية الفعلية رعضا  هيئة التدر

       2113 / 1 /  16       بتاريث      372    رلم 

  يتم لياس مدى مالئمة البرام  التدريبية المنفذة ل حتياجات التدريبيية لكيل ئئية )أعضيا  هيئية                                                                                     

                                                                               التدريس/ الهيئة المعاونيةت مين خيالل اسيتمارات اسيتبيان رعضيا  هيئية التيدريس ومعياونيهم 

    ( 6 / 4 /    66-    /فت   67      )مرفق 

 كلييية باعتميياد بروتوكييول تعيياون بييين مكتييب التييدريب بالكلييية ومركييز تنمييية لييدرات        لامييت ال                                                                       

                                                                              أعضا  هيئة التدريس والمعياونين بالجامعية وتفعيليا  مين خيالل ع يد  دورات تدريبيية ضيمن 

      )مرفق         2113 /    2112    ال        2111 /    2119                                                  الخطة التدريبية المعتمدة  ابتدا  من العام الجامع  

    ( 6 / 4 /    66-    /فت   68

                                    عضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة: أل                    نفيذ وتقييم التدريب  ت   3 / 3 /  00

  2112-2111% من أعضا  هيئة التدريس خالل العام الجامع  51تم تدريب مايزيد عن 

من العدد ااجمال  رعضا  هيئة التدريس وذل  من  2113/2114& 2112/2113&

  خالل الخطة التدريبية للكلية 

 يتم ذل  من خالل استمارات استبيان للطالب عن ت ييم عضو  مؤشرات ت ييم مردود التدريب

كما يتم لياس مردود  (4/4/ 66-/فت 69مرفق ) تحليل هذم ااستماراتوتم  هيئة التدريس

التدريب من خالل عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة الذى تل   التدريب 

تفادة منا بحضور الدورة والمعارا )المتدربت بنهاية الدورة التدريبية بت ييم ما تم ااس
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عن وجود عائد  الذي اسفرو (4/4/ 66-/فت 41مرفق )والمهارات الت  اكتسبها المتدرب 

  ملموس لدي أعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمعقم الدورات التدريبية

  الكليييية                                                                    ولييد تيييم اعتمييياد ت ريييير مكتيييب التيييدريب عيين ميييدى تنفييييذ الخطييية التدريبيييية بمجليييس          

      ( 4 / 4 /    66-    /فت   46     مرفق  )     211 3 / 9 /  18      بتاريث

                                                      تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة:      2 /  00
   :                                               تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة     0 / 2 /  00
 

  وذل  ال واعد المفعلة لت ييم أدا  أعضا  هيئة التدريس/ أعضا  الهيئة المعاونة تبنت الكلية

  (6/6/ 66-/فت 44مرفق )ة معايير يتم من خاللها ت ييم عضو هيئة التدريس عدمن خالل 

  اعتمدت الكلية ألية لمسا لة ومحاسبة أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم بمجلس الكلية رلم

 :والت  تعتمد علا 19/3/2114بتاريث  384

  %41                  ر                                            ت ييم ا دارة بنا ا  علا المعايير المعتمدة  والمعلنة والتا تمدل   1 

  %21الت ييم الذاتا رعضا  هيئة التدريس والتا تمدل  2

مرفق )% من الت ييم 41                                   ر                          ت ييم الطالب لعضو هيئة التدريس بنا ا  علا ةستبيانات والتا تمدل   3

  (6/6/ 66-/فت 4

   يتم اعالم أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم بنتائ  ت ييم ادائهم وتحفيز المتميزين                                                                             

 بمجليس                                                            كما  لتل ا الشكاوي والتقلمات رعضا  هيئة التدريس واعتمادهيا                 تم تشكيل لجنة الح      

   ا            وتفعيل دوره      2113 /  12 /  18       بتاريث      381           الكلية رلم 

  نتائ  تحليل هذا الت ييم  2113/2114كلية لليتضمن الت رير السنوى 

                                      أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة:     رضا       تقييم      0 / 2 /  00
 منقمة من أهم المؤشرات الت  يمكن ااهتدا  بها للحكم علا  يعتبر الرضا الوقيفا ئا أي

كفا ة أدا  العاملين ئا تل  المنقمةق ومن اهم العوامل علا تح ي  ما يسم  بالتوائ  المهنا 

داخل المنقمة والذي يعن  لدرة الفرد علا التكيا مع قروا ومتطلبات العمل  ولذا ئانا 

يجابا للعاملين ئا أي منقمة وذل  لكونا الوجا من الضروري تح ي  الرضا الوقيفا اا

ارخر المعبر عن جودة اردا ق ئالموقا الذي يح   جودة اردا  ئا وقيفتا يكون لد ح   

الضروري أن تسعا كائة درجة من الرضا اايجابا عن تل  الوقيفةق وعليا ئمن 

 .المنقمات ةلا لياسا وتعمل عل توئير الم ومات الالزمة لتح ي ا

   ومعاونيهم من ولد حر ت الكلية عل  لياس وت ييم الرضا الوقيف  رعضا  هيئة التدريس

 خالل ت ميم استمارات استبيان مود ة يتم توزيعها ل ياس مدى رضاهم عن ا دارة و

ولتح ي  ما سب  ئ د تم لياس الرضا الوقيفا رعضا  هيئة التدريس بالكلية من خالل 

ضمن بيانات شخ ية عن المبحوث  وم ياس عن الرضا ت ميم استمارة استبيان  تت

الوقيفا بمكوناتا الدالث وه  : العوامل الوقيفية ) الترلا و ارجور والحوائز ت وعاللات 
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اات ال ت وةجرا ات العمل وطبيعتا )التو يا الوقيفا  –ال يادة  –العمل ) زمال  العمل 

ة المتابعةت بحيث يحدد كل مبحوث مدى آلي –ةجرا ات تسهيل العمل –ال رارات الحديدة  -

مرفق )ا  -ةلا حد ما  - رضام علا م ياس متدرج يتكون من دالث استجابات  نعم  

  (66/6/4-/فت 46

   ولد تم تجميع استمارات استبيان الرضا الوقف  وتحليلها وذل  لت ييم مدى الرضا الوقيف

  والذى أوضح ارت  (66/6/4-/فت 44مرفق )رعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 ومعاونيهم  إستبيان الرضا الوظيفي لهيئة التدريس

 4164/4166للعام الجامعى 

 

 الوظيفية هل يتم تزويدك بالتدريب المطلوب لمهامك

 
 %29 8 نعم

 %36 10 ال  حد ما

 %36 10 ا

 :انتاجك التحفيز المعنوي من االلقيادات االكاديمية يذيد من

 
 %61 17 نعم

 %25 7 الا حد ما

 %14 4 ا
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 :سياسة الباب المفتوح مطبقة بالكلية ومفيدة

 
 %32 9 نعم

 %50 14 الا حد ما

 %18 5 ا

 :الحديثة التي تهم مجال عملك هل يقوم رئيس القسم العلمي بتزويدك بالقرارات

 
 %36 10 نعم

 %46 13 الا حد ما

 %18 5 ا

 الخ ------اعمال الكنترول  -العبأ التدريسي  -الترشح للمؤتمرات   )اة وعدم التمييزهل تشعر بروح العدالة والمساو

 
 %32 9 نعم

 %36 10 الا حد ما

 %32 9 ا



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 114 

 :تسود روح الفريق بين اعضاء هيئة التدريس

 
 %14 4 نعم

 %46 13 الا حد ما

 %39 11 ا

 :التدريس يسود جو من العالقات االجتماعية بين اعضاء هيئة

 
 %18 5 نعم

 %61 17 الا حد ما

 %21 6 ا

 :البناء يتقبل المسئولون بالجامعة والكلية الحوار والرأي

 
 %21 6 نعم

 %50 14 الا حد ما

 %29 8 ا
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 :هل يوجد بقسمك الية لمتابعة االداء

 
 %32 9 نعم

 %32 9 الا حد ما

 %36 10 ا

 :تتيح لك وظيفتك مكانة اجتماعية مرموقة

 
عمن  16 57% 

 %32 9 الا حد ما

 %11 3 ا

 :تشعر بالسعادة اثناء تادية عملك

 
 %71 20 نعم

 %25 7 الا حد ما

 %4 1 ا
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Number of daily responses 

 
 

  تسع  الكلية ةل  ااستفادة من نتائ  ت ييم الرضا الوقف  وتحليلها وذل  لت ييم مدى الرضا

ونيهمق  تخاذ ال رارات المناسبة لتحسين رضاهمق ولد الوقيف  رعضا  هيئة التدريس معا

ر        وضعت الكلية خطة لتحسن الرضا الوقيف  رعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم طب ا  لدراسة                                                                       

مدى مالئمة قروا العمل لدى أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم ونتائ  ت ييم رضاهم خالل 

 22/11/2114بتاريث  393ية رلم بمجلس الكلوتم اعتمادها   2112/2113العام الجامع  

  (66/6/4-/فت 45مرفق )

 
 

 : البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى:03
 : خطة للبحث العلمى:03/0

ق وبا طالع عل  أهداا الخطط  2111/2115اركاديمية للجامعةالبحدية بنا  عل  الخطة 

دل المركز ال وم  للبحوث ومركز البحدية للجهات العلمية الت  لها طالب دراسات عليا بالكلية م

البحوث الزراعيةق ومركز بحوث ال حرا  ق وهيئة الطالة الذرية تم وضع خطط بحدية لأللسام 

تمت الموائ ة عليها ئ  مجالس ارلسام ئ  مجالس متفرلةق ولامت لجنة البحث و العلمية المختلفة 

برئاسة وكيل الكلية لشئون الدراسات  العلم  بوحدة ضمان الجودة ولجنة الدراسات العليا والبحوث

خطة للبحث عميد الكلية حاليا بوضع والعليا والبحوث ئا هذا الولت )أ د/ ماهر حسب النب  خليلت 

حيث وائ  عليها وآليات لتنفيذها وتم اعتمادها من مجلس الكلية  بالكلية 2111/2115العلم  

بتاريث  59رلم  ها مجلس الجامعة بجلستةتم رئعها للجامعة حيث وائ  عليو 24/4/2111بتاريث 

وحدة مولع ت و www.fagr.bu.edu.egم ق كما تم ا عالن عنها بمولع الكلية )26/4/2111

 (64/6 -فت /6مرفق ضمان الجودة ا لكترون  )

العليا والبحوث المنبد ة من  لامت لجنة البحث العلم  بوحدة ضمان الجودةق ولجنة الدراسات

بوضع سياسة لتطوير منقومة البحث العلم  وآليات لتنفيذها  (64/6 -فت /4)مرفق مجلس الكلية 

تم الموائ ة عليها من لبل لجنة البحث العلم  بوحدة ضمان الجودة وتلتزم الكلية من خالل هذم 

اث الت  ت ع ئ  نطا  الخطة العلمية السياسة المعتمدة بلعطا  ارولوية ئ  التمويل المال  لألبح

http://www.fagr.bu.edu.eg/
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البحدية للكليةق كما ت ع المسئولية عل  لجنة الدراسات العليا والبحوث المنبد ة من مجلس الكلية عل  

االتزام بتسجيل طلبة الدراسات العليا ئ  ارلسام العلمية المختلفة عل  مواضيع بحدية ت ع ئ  نطا  

ية التراحات ترد من ارلسام العلمية تتعل  بتعديل الخطة ألجنة الخطة البحدية للكلية كما تتل   ال

وتمت موائ ة لجنة الدراسات العليا بجلستها بتاريث  البحدية ئ  ضو  التطورات العلمية 

م وتم توزيعا عل  االسام باعتماد وكيل الكلية لشئون 25/11/2111ال   ةم والممتد11/11/2111

 .(64/6 -فت /6)مرفق م 7/11/2111ث الدراسات العليا والبحوث بتاري

ولامت الكلية بوضع آلية لمتابعة تنفيذ الخطط البحدية بارلسام من خالل ت ميم استمارات متابعة 

وكيل الكلية للدراسات العليا للبحوث )الخطط البحدية لأللسام وتعتمد من خالل مجالس ارلسام 

الكلية تنفيذ الخطة البحدية من خالل ت ارير دورية  العلمية/ استمارات متابعة الخطط البحديةت وتتابع

معتمدة ومود ة من مجالس ارلسام عما تم ةنجازم من أبحاث ورسائل ب ورة دورية ولد تمت 

وتم اجرا  . (64/6 -فت /4)مرفق   م2113/--/--بتاريث  -- موائ ة لجنة الدراسات العليا بجلستها

وتعط  الكلية     2111/2115الجامعة للبحث العلم  دراسة ووجد ارتباط بين خطة الكلية وخطة

 أيضا الخطة هذم الكلية أعلنت ولد للكلية ت ع ئ  نطا  الخطة البحدية ارولوية للتمويل للبحوث الت  

فت /5)مرفق  ا لكترون  من خالل توئير ا مكانيات المعملية ودعم مباشر من الجامعة مولعا عل 

- 64/6)  

            ية البحثية:             : كفاءة العمل 3 /  03
                  : مؤشرات الكفاءة: 0 / 3 /  03

لامت الكلية بالتعاون مع مشروع البوابة ا لكترونية بالجامعة بلنشا   فحة ةلكترونية للكلية 

(www.fagr.bu.edu.eg  عنا ر البحث العلما وهات تشمل لواعد بيانات: 

 لميا اابحاث المنشورة محليا وعا 

  الجوائز الممنوحة وااشترا  ئ  الهيئات والجمعيات والجهات العلمية 

  ااشترا  ئ  لجان التحكيم المحلية والدولية 

  ااشترا  ئ  المؤتمرات المحلية والدولية 

  عضا ااضائية لألالعلمية والبحدية اانشطة  

  عضا أللالبحث العلم  الت  تتاح من خالل المجتمعية الخبرات والخدمات  

                                                                   وذلييي  مييين خيييالل مجموعيييات  يييفحات مفتوحييية يمكييين اليييدخول اليهيييا مييين موليييع الجامعييية 

                     وبيييييالطبع تيييييم نشييييير الخطييييية   ت..www.bu.edu.eg.portal.index.php         والكليييييية )

                     متعل ييية بالبحيييث العلمييي                         وبيييال  لواعيييد البيانيييات ال            ا لكترونيييية        البوابييية                     البحديييية للكليييية عليييا

               هيئة التدريس       عضا                                               با ضائة ال  مجموعة خدمات عديدة ي دمها المولع ر

http://www.fagr.bu.edu.eg/
http://www.bu.edu.eg.portal.index.php/
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                  الموجيييييودة بالبوابييييية              كليييييية الزراعييييية  ب             البحيييييث العلمييييي         بيانيييييات        ت الييييي  8 )             ويشيييييير الجيييييدول 

                               العييييدد الكليييي  ابحيييياث الجامعيييية هييييو        حيييييث أن                    بييييال  كليييييات الجامعيييية         م ارنيييية ب            ا لكترونييييية

  : ت 1 /  12  -   ئت  / 6     مرئ   )      2113 /  12 /  19        بحث حت         13535

     4166  /.    4164                                                       حصر أجمالى البحوث المنشورة من خالل كليات جامعة بنها حتى     ت: 8         جدول رلم)

 الكلية
اابحاث عدد 

 المنشورة محليا
اابحاث عدد 

 دوليا المنشورة
ةجمالا عدد اربحاث 

 المنشورة
 3090 374 2716 الزراعة

 658 0 658 الفنون التطبيقية

 569 20 459 نهاهندسة ب

 204 0 204 التجارة

 64 15 49 الحاسبات والمعلومات

 471 5 466 التربية

 274 23 451 الحقوق

 3671 7 3664 الطب البشري

 32 0 32 التمريض

 63 0 63 التربية الرياضية

 1895 164 1731 العلوم

 1921 522 1399 هندسة شبرا

 0.0 0.0 0.0 التربية النوعية

 1448 32 1416 يطريالطب الب

 14360 1162 13308 إجمالي عدد األبحاث المنشورة

                       اابحييياث المنشيييورة محلييييا    عيييدد     ةلييي              ا لكترونيييية                  الموجيييودة بالبوابييية         التاليييية        بيانيييات         وتشيييير ال

  : م    2113- 1- 1                       كلية الزراعة بمشتهرحت           العلمية ب     لسام  ر  با       دوليا و

               جامعععععة بنهععععا حتععععى   -                  اقسععععام كليععععة الزراعععععة                                  حصععععر أجمععععالى البحععععوث المنشععععورة مععععن خععععالل    ت:  9         جييييدول رلييييم)

4164    ./  4166     

 القسم العلمي
االبحاث عدد 

 المنشورة محليا
االبحاث عدد 

 دوليا المنشورة
إجمالي عدد األبحاث 

 المنشورة

 156 10 146 الزراعية الكيمياء الحيوية

 139 0 139 االقتصاد الزراعي

 78 21 57 الهندسة الزراعية

 448 31 417 المحاصيل

 406 146 260 اإلنتاج الحيواني

 413 9 404 الزراعي النبات

 352 18 334 علوم األغذية

 96 5 91 الوراثة

 454 13 441 البساتين

 379 113 268 وقاية النبات

 119 8 159 والمياه األراضي

 31413040 374 27162716 إجمالي عدد األبحاث المنشورة
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 عضو هيئة تدريس   269هيئة التدريس المشاركين ئ  البحث العلم  هما   أعضا نسبة
           أعضييا  هيئيية     عييدد  ل   ة     منسييوب       دوليييا و       محليييا         المنشييورة        اابحيياث     عييدد      نسييبة                        وتشييير البيانييات التالييية 

   فعععت  / 8     مرفعععق  )     ( و 6 /  64  -   فعععت  / 7     مرفعععق  )        بمشيييتهر             كليييية الزراعييية          العلميييية ب     لسيييام    بار        التيييدريس 

-  64  / 6 ) :  

  -                   باقسعععام كليعععة الزراععععة                    أعضعععاء هيئعععة التعععدريس    ععععدد  ل                     ععععدد األبحعععاث المنشعععورة      نسعععبة   ت:  1 1         جيييدول رليييم)

     4166  /.    4164               جامعة بنها حتى 

                     ععععدد األبحعععاث المنشعععورة     نسعععبة  القسم العلمي
                    أعضععععاء هيئععععة التععععدريس    عععععدد  ل

       بالقسم

         نسععععععععععععبة عععععععععععععدد 
       االبحععععععععععععععععععععععععععععععاث 

               المنشورة محليا

         نسععععععععععععبة عععععععععععععدد 
       االبحععععععععععععععععععععععععععععععاث 

      دوليا          المنشورة

 0.63 9.75 9.13 الزراعية الكيمياء الحيوية

 0.00 6.95 6.95 االقتصاد الزراعي

 1.05 3.90 2.85 الهندسة الزراعية

 1.11 16.00 14.89 المحاصيل

 5.84 16.24 10.40 اإلنتاج الحيواني

 0.35 15.88 15.54 الزراعي النبات

 0.75 14.67 13.92 علوم األغذية

 0.31 6.00 5.69 الوراثة

 0.38 13.35 12.97 البساتين

 4.35 9.85 10.31 وقاية النبات

 0.40 5.95 7.95 والمياه األراضي

                             : تشجيع وتحفيز البحث العلمى: 3 / 3 /  03
  تسع  الكلية ةل  حل مشاكل البحث العلم  نقرا ل لة ا مكانيات المتعل ة بارجهزة العلمية

شارات ااستوالحديدة وبعض أنواع الكيماويات ئ د لامت الكلية بلنشا  مركز التحاليل 

الوحدات الخا ة التابعة لا ليخدم الباحدين ئ  كل ارلسام العلمية بالكليةق كما والزراعية 

ي دم خدماتا أيضا ةل  طلبة الدراسات العليا بالكلية وبأسعار مناسبة ويحتوى المركز عل  

  متوائرة بارلسام العلمية ولا دور ئعال ئ  النهوض بالبحث العلمالعدد من ارجهزة غير 

  (64/4/4 -فت /9مرفق ) بالكلية

  مشروع السيكاب بالكلية بلنشا  مجمع المعامل البحدية الذى يضم من خالل الكلية لامت

معمل ومعمل بيولوجيا الخلية ومعمل البيولوجيا الجزيئية الزراعية ومعمل الت نية الحيوية 

الباحدين ئ  كل معمل الفحا الميكروسكوب  ليخدم والنبات وااراض  والميام أبحاث 

ارلسام العلمية بالكلية ق كما ي دم خدماتا أيضا ةل  طلبة الدراسات العليا بالكلية وبأسعار 

متوائرة بارلسام العلمية المناسبة ويحتوى المجمع عل  عدد كبير من ارجهزة الحديدة غير 

  (64/4/4 -فت /61مرفق ) ولا دور ئعال ئ  النهوض بالبحث العلم  بالكلية
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 وجد بالكلية معمل لزراعة ارنسجة والخلية يشرا عليا أستاذ متخ ا ئ  علم زراعة ي

ارنسجة والخلية ويحتوى عل  عدد من ارجهزة العلمية الحديدة والكيماويات الالزمة  جرا  

أبحاث متميزة ئ  علم زراعة ارنسجة والخلية وي دم المعمل خدماتا للباحدين وطالب 

  (64/4/4 -فت /66مرفق ) شتغلين ئ  هذا المجالالدراسات العليا الم

  هيئة التدريس ومعاونيهم عل  حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات  أعضا وتشجع الكلية

العلمية المتخ  ة ل  ل مهاراتهم ئ  مجال البحث والنشر العلم  وكتابة المشروعات 

  (64/4/4 -فت /64مرفق ) البحدية

  لتدريس عل  الت دم ئ  المشاريع البحدية التنائسيةق ولد لامت هيئة ا أعضا وتشجع الكلية

هيئة التدريس عن كيفية الت دم ةل  مشاريع  عضا وحدة ضمان الجودة بتنقيم ورشة عمل ر

اعتماد البرام  والمعامل ونقم الت ويمق ويوجد حاليا مشروع بحد  ب سم اانتاج الحيوان  

لامت ادارة الكلية اخيرا وات متميزة من اررانب مع جهة علمية أسبانية خاا بلنتاج سال

ت ويم المشروعات البحدية تابع لوحدة ضمان الجودة جلسة مجلس وبانشا  مكتب لمتابعة 

  (64/4/4 -فت /66مرفق ) 19/2/2114الكلية بتاريث 

  ولد لامت الكلية من خالل سياساتها لتشجيع البحث العلم  بلدخال شبكة اآلنترنت ةل  جميع

رلسام العلمية ومعمل الحاسب اآلل ق ونادى تكنولوجيا المعلوماتق ووحدة ضمان الجودة ا

هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ولامت  أعضا المكتبةق وكذل  ئ  عدد كبير من مكاتب و

هيئة  أعضا الكلية بااشترا  ئ  مشروع المكتبة الرلمية بجامعة بنها حيث تم ةعطا  جميع 

ت مجانية وكلمات مرور بحيث يمكنهم الدخول ةل  جميع لواعد البيانات التدريس حسابا

العالمية ل طالع عل  الكتب واربحاث العلمية الكاملةق ولهذا أدر ئعال ئ  تعزيز البحث 

فت /64مرفق ) تم عمل خطة خمسيا للتطوير خدمات اانترنيت داخل الكليةوالعلم  بالكلية 

- 64/4/4)  

 ة لتشجيع اربحاث المشتركة بين ارلسام العلميةق وبين ارلسام العلمية تتبن  الكلية سياس

والجهات البحدية الخارجيةق ويتضح ذل  من سياسة الكلية المعتمدة لتطوير منقومة البحث 

 العلم  

  لامت الكلية بعمل ميدا  للعمل ئ  مجال البحث العلم  والدراسات العليا وتم اعتمادم من

  11/8/2119ث الكلية بتاري مجلس

  ت وم الكلية حاليا بالتعاون مع مشروعICTP   والمكتبة الرلمية بجامعة بنها بتحويلها ةل

مكتبة رلميةق ولد بدأت ةدارة المكتبة بالفعل بح ر جميع الكتب والدوريات العلمية 

 والرسائل وةدخالها ئ  الحاسب اآلل  كخطوة أول  

 وية ومجلة الكلية لها سمعة جيدة ئ  اروساط ت در الكلية دورية علمية منتقمة ربع سن

العلميةق ولد لام مجلس ةدارة المجلة باتخاذ لرارات لتطوير المجلة خا ة ئيما يتعل  بتبادل 

 المجلة مع الجهات المحلية وا لليمية والعالمية الت  تعمل ئ  مجال البحث العلم  الزراع  



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 121 

  ين ت لدوا منا ب علمية ود ائية مرمولة هيئة التدريس الذ أعضا يوجد بالكلية عدد من

ت بعض هذم ارسما  والمنا ب 14وح لوا عل  جوائز علمية ليمة ويوضح جدول رلم )

  (64/4/4 -فت /65مرفق ) والجوائز الت  ح لوا عليها

 على جوائزالحاصلين شغلوا مناصب والذين هيئة التدريس أعضاء(: بيان ب66جدول )
 

 لوا مناصب بالتمثيل الثقافى والجامعات األخرىهيئة التدريس شغأعضاء -أ
مستشار ثقافى لسفارة جمهورية مصر العربية بألمانيا خالل الفترة من   - أ.د/ حسن سيد شـــــــــــــريف

 .66/7/6999حتى  5/6/6993
 6/4/6994عميد كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية خالل الفترة من   -

 . 5/6/6993حتى 
نائب رئيس جامعة سيناء للدراسات العليا والعالقات الثقافية الخارجية إعتبارا    -

 . 6/61/4119حتى  44/61/4113من 
 .4111لقومية بمحافظة القليوبية عام مركز التحاليالمدير   -

 .4/61/6999حتى  61/6/6993ملحق ثقافى بلندن إعتبارا  - أ.د/ على محمد شمس الدين 
جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إعتبارا من نائب رئيس  -

41/9/4115 . 
حتى  6/8/4118نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطالب إعتبارا من  -

4166. 

أ.د/ جاد حمـــــــــــــــــــــــاده حسن 
 راضى

بعثة مستشار ثقافى لسفارة جمهورية مصر العربية باإلتحادالسوفيتى ومديرا لل
التعليمية بموسكو )روسيا اإلتحادية( ومشرفا على الدارسين بجمهوريتى أوكرانيا 

 .66/64/4114حتى  47/61/4116وروسيا البيضاء  إعتبارا من 

 :الحاصلين على جوائز -ب

 . 6983ة عام جائزة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مجال  التربية البيئي - أ.د/ أحمد عبد الوهاب عبد الجواد
وموضوعها النفايات  6995جائزة مجلس وزراء البيئة العرب الثانية عام  -

 المنزلية الصلبة. 
 .6983فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى البيئة عام  -
 .6994عام  511فاز بجائزة األمم المتحدة للبيئة جلوبال  -

 .6996ية عام فاز بجائزة الدولة التشجيع - أ.د/ ماهر حسب النبى خليل
 .6995 األولىوسام الجمهورية من الطبقة  -
 .4113بالمملكة العربية السعودية عام األولى الجائزة الذهبية  -

 الفائزين بجوائز جامعة بنها التقديرية:  -ج

 4119عام  أ.د/ سـنيه محمود عبده

 4119عام  أ.د/ نجالء محمد محمد والــــــــى

 4166عام  عزت عطا عفيفي

 جائزة الجامعة للبحوث: -د

 4118أحسن رسالة دكتوراه عام  د. هدى على سالم الجارحــى

 4118أحسن رسالة ماجستير عام  محمود مختار عبدالقـادر

 4119أحسن رسالة ماجستير عام  عبدهللا السيد عبدهللا

 4161أحسن رسالة ماجستير عام  أحمد محمد سعد

 4164زة الجامعة التشجيعية جائ د. أشرف مهدى عبد الحميد

 4164أحسن رسالة ماجستير عام  محمد خيرى السيد عبد الحافظ

 4164أحسن رسالة دكتوراه عام  د. حسن أحمد بركات محمد

 4166أحسن رسالة ماجستير عام  محمود مصطفى السيد حسين
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                                                       : مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية: 2 / 3 /  03
هيئة التدريس باستخدام نتائ  اربحاث العلمية الت  ي ومون بها ئ  تدعيم  أعضا م ي و

الم ررات الت  ي ومون بتدريسها ويتم تسجيل ذل  ئ  ت رير الم ررات ويتم الموائ ة عل  ت رير 

وم الم ررات من مجالس ارلسام العلميةق ولكن عملية التودي  استخدام نتائ  اربحاث العلمية الت  ي 

هيئة التدريس ئ  تطوير وتحسين الم ررات الت  يدرسونها تتم ب ورة ئرديةق ويلزم  أعضا بها 

 مزيد من التوعية ليكون ذل  سياسة عامة 

                      : تمويل البحث العلمى: 2 /  03
                           : مصادر تمويل البحث العلمى 0 / 2 /  03

ولد تمت الموائ ة ـ  تبنت الكلية سياسة لتطوير منقومة البحث العلم  وتمت وضع آليات لتنفيذها

وطب ا لهذم السياسة تسع  الكلية ةل  و ول البحث  27/9/2119عليها من مجلس الكلية بتاريث 

هيئة التدريس للت ديم ئ   أعضا العلم  بالكلية ةل  مرحلة التمويل الذات  من خالل تشجيع 

 لليمية والعلمية نقرا المشاريع البحدية الممولة والمشاريع المشتركة مع الجهات البحدية المحلية ا

لضعا ميزانية البحث العلم  الت  تأت  من الجامعةق ويوجد حاليا بالكلية مشروع مشتر  بين 

 الكلية وجهة أسبانية علمية  نتاج سالات جيدة من اررانب 

ر                                                           يتم تمويل البحث العلم   طب ا  لالئحة الدراسات العليا المعتمدة من المجلس ارعل  للجامعات وب   نا                              

ق حيث لوحق وجود تطور ئ  حجم (64/6/6 -فت /63مرفق )عل  ميزانية الجامعة والكلية 

با ضائة    (64/6/6 -فت /67مرفق ) 2113ال   2119 الخا ة بالكلية خالل ارعوام الموازنة

 الخاا بالكلية   CIQAP الـ مشروعةل  التمويل الخاا من 

لم  بالكلية عن طري  ةعطا  الفر ة لبعض ويساهم بعض المستدمرين ئ  دعم البحث الع

طالب الدراسات العليا  جرا  جز  من أبحادهم بمزارعهم أو م انعهم تحت ةشراا المشرئين 

اركاديميين للطالب ويتمكن الطالب من الح ول عل  خدمات مدل استخدام أجهزة معينةق أو 

اعد ئ  تنشيط البحث العلم  وتخفيا سالات معينة أو مساعدات ئنية غير متوئرة بالكلية وهذا يس

 العب  عل  ميزانية البحث العلم  بالكلية 

وحر ا من الكلية عل  تنمية م ادر التمويل الذات  للبحث العلم  بالم ارنة بما هو مخ ا 

بااضائة   (64/6/6 -فت /68مرفق ) نشا  وحدات ذات طابع خااالذل  ئ  الموازنة العامة تم  

 العمل  ببرام  اللغة اانجليزية المميزة ) التكنولوجيا الحيويةمن خالل بد  ع الا الدعم المتول

الف ل الدراسا ارول للعام الجامعا ت ابتدا  من ةدارة ارعمال الزراعية –سالمة الغذا   -الزراعية 

ل  ت وم بتدعيم العملية التعليمية والبحدية كما تحرا الكلية عو ةبرام  جديدذم الوه  2114/2115

ذل  عن طري  عمل خطط تحسين والمالية رئع كفا ة استخدام الموارد المخ  ة  لها من الموازنة 

       ر                                             خاا ئضال  عن دعم البحوث من خالل عائد توزيع مجلة حوليات الطابع الردا  الوحدات ذات 
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 تبذل الكلية أل   طالتها استخدامو (64/6/6 -فت /68مرفق ) العلوم الزراعية بمشتهر للكلية

ر          الموارد المالية المتاحة بكفا ة وطب ا  لألولويات                                       

                    : أنشطة علمية أخرى: 2 /  03
  :                               : مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات 0 / 2 /  03

يوجد حاليا ب سم اانتاج الحيوان  مشروع مشتر  مع أسبانيا  نتاج سالات محسنة من 
يوجد حاليا عدد دالث كما   ت12/4/1 -ئت /19مرئ  ممتازة )اررانب ولد ح   المشروع نتائ  

خالل العام الجامع  البساتين وولاية النبات ومشروعات بحدية ئا السام علوم ااغذية 
و عدد مشروعين ئ  لسم  الورادة و النبات الزراع  خالل العام الجامع   2112/2113
تطوير ودعم جنية م رى لمدة عامين بتمويل مركز 111.111ليمة كل مشروع  2113/2114
المشروعات و جارى التعالد حاليا عل  احد  ت12/4/1 -ئت /21مرئ  بجامعة بنها ) العلم البحث 

للتطور مجمع  2113/2114 الدورة الدانية التنائسية  دارة دعم التميز بالمجلس ارعل  للجامعات
  مليون جنية م رى لمدة عامين ستا  لغالمعامل البحدية بالكلية بمب

            ات العلمية:                  : المؤتمرات والندو 3 / 2 /  03
هيئة التدريس ومعاونيهم عل  حضور المؤتمرات والندوات العلمية كما  أعضا تشجع الكلية 

نقمت الكلية عدد من و ت وم الكلية بع د ندوات علمية متخ  ة ئ  مواضيع علمية هامة 

 التخ  ات العلمية وه  كتال : معقمربع مؤتمرات دولية تغط  أالمؤتمرات العلمية وعددها 

 

 

  "                                     تطبي ات الت نيات الحيوية ئا الزراعة    "          بعنوان                     لمؤتمر الدولي األول ا

     2112       ئبراير     22 /  18                       موعد اانع اد:الفترة من 

             جامعة بنها    –                                     الجهة المنقمة :/ كلية الزراعة بمشتهر 

                    محائقة البحر ااحمر   –          بالغردلة                                       مكان اانع اد :/ منتجع جولدن ئايا كلوب

            جامعة بنها   -                                  لاعة المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر                        مراسم ائتتاح المؤتمر :

conf.com-agric-http://www.biotech 

 

 

  "                في علوم المحاصيل                         المؤتمر الدولي الثالث عشر  "          بعنوان                            المؤتمر الدولي الثالث عشر

     2112       سبتمبر   11 / 9                         موعد اانع اد : الفترة من 
            جامعة بنها   –                    كلية الزراعة بمشتهر -                           جهة المنقمة :/ لسم المحا يل  ال

                                    مكان اانع اد : كلية الزراعة بمشتهر 
            جامعة بنها -                                                         مراسم ائتتاح المؤتمر : لاعة المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر
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                           العلمععععي السععععادس لبحععععوث الثععععروة                 المععععؤتمر الععععدولي  "          بعنععععوان                          المععععؤتمر الععععدولي السععععادس

  "        والسمكية          الحيوانية 

     2113       أكتوبر    2 / 1                         موعد اانع اد : الفترة من 
            جامعة بنها   –                    كلية الزراعة بمشتهر -                                    الجهة المنقمة :/ لسم اانتاج الحيوانا
                                    مكان اانع اد : كلية الزراعة بمشتهر 

            جامعة بنها -                                                         مراسم ائتتاح المؤتمر : لاعة المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر
 

  "                                   تطبيقات التقنيات الحيوية في الزراعة "       نوان   بع                       المؤتمر الدولي الثاني

     2114      أبريل     11 / 8                         موعد اانع اد : الفترة من 
            جامعة بنها   –                                    الجهة المنقمة : كلية الزراعة بمشتهر 

     حمر  ر              محائقة البحر ا  -         الغردلة ب                           مكان اانع اد : ئند  هيلتون 
          معة بنها   جا-                                                         مراسم ائتتاح المؤتمر : لاعة المؤتمرات كلية الزراعة بمشتهر

conf.com-agric-http://www.biotech 

 
                     بت ييييديم تيسيييييرات لحضييييور                    أعضييييا  هيئيييية التييييدريس      تييييدعم        الكلييييية                    جييييدير بالييييذكر هنييييا أن 

                        هيئييية التيييدريس م ابيييل حضيييور       عضيييا  ر     ي يييرا     كميييا                                      الميييؤتمرات العلميييية المحليييية والدوليييية ق 

     511                                                          متخ  ييية ميييرة واحيييدة خيييالل العيييام الميييال  الواحيييد بميييا ا يتعيييدى مبليييغ                ميييؤتمرات داخليييية 

     511                                                                          جنييييا سييينويا  اميييا بالنسيييبة ليييورش العميييل واليييدورات التدريبيييية المتخ  ييية ئي يييرا مبليييغ 

                                                                              جنييييا سييينويا م ابيييل حضيييور اليييدورات التدريبيييية الداخليييية المتخ  ييية ميييرة واحيييدة خيييالل العيييام 

     مرئييييي                                    حضيييييور اليييييدورات التدريبيييييية الخارجيييييية  )         كمسييييياهمة ل     111 2                     الميييييال  الواحيييييد ومبليييييغ  

     جنيييييا   02 00                            هيئيييية التييييدريس م ابييييل مييييادى لييييدرم       أعضييييا      ي ييييرا  و     ت 2 / 4 /  12  -   ئييييت  /  21

                   عييين الميييؤتمر المنع يييد   4000                                                  لحضيييور ميييؤتمر ئييي  ةحيييدى اليييدول العربيييية ق كميييا ي يييرا مبليييغ 

                            جنيييييا عيييين المييييؤتمر ئيييي  ةحييييدى دول   7000                                  ئيييي  ةحييييدى الييييدول اروروبيييييةق ي ييييرا مبلييييغ 

    ت 2 / 4 /  12  -   ئت  /  22     مرئ                        تين ودول الشر  ارل   )      ارمريك

                                                                                 وي در عن الكلية دورية علمية بعنوان مجلة حوليات العلوم الزراعيية بمشيتهر وهي  تتنياول 

      ق علي  ISSN/1110/0419                                                           اربحاث وملخ ات للبحوث باللغية ا نجليزيية والعربيية بيرلم اييداع 

   ت 2 / 4 /  12  -   ئييت  /  23                                     خطععأم مرجععع االرتبععاط التشعععبي غيععر صععحيح.            نييا للمجليية              المولييع ا لكترو

                       وتم تطويرها وتودي  هيذم    ق www.fagr.bu.edu.eg                                      والمرئوعة عل  المولع ا لكترون  للكلية 

   فعت  /  44     مرفعق  )                   المحكمين الدوليين       ولائمة              لجنة العلمية          من خالل ال                               الدورية لتنال ااعتراا العالم 

                                          هيئية التييدريس بالكلييية المشياركين كمحكمييين ئيي         أعضييا                          كميا يوجييد بالكلييية نخبية ميين      ( 4 / 4 /  64  -

       جمعييات  و                     كيذل  التمدييل بمنقميات      ( 4 / 4 /  64  -   فت  /  45     مرفق                                    الدوريات العلمية المحلية والدولية )

    ( 4 / 4 /  64  -   فت  /  43     مرفق         عالمية ) و      محلية 
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ت العلمية وح و  الملكية الفكرية لألبحاث العلمية حيث أنا توجد آليات توجد لجنة اابداعا

لتسجيل اربحاث العلمية بلدارة الكلية ؛ ودور لجنة أخالليات البحث العلم  بالكلية ئ  ت ييم اربحاث 

 -فت /47مرفق العلمية عل  ت ييم خطط اربحاث للرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا )

64/4/4)  

 

                   : الدراسات العليا: 0 2
                    التي تمنحها الكلية:                       درجات الدراسات العليا  :    0 /  02

                                                                       يتييييوئر لييييدى الكلييييية لواعييييد بيانييييات دلي يييية لجميييييع طييييالب الدراسييييات العليييييا المسييييجلين 

          ييييتم تحيييديث  و                                                     نيييواع اليييدرجات العلميييية التييي  منحتهيييا عبييير السييينوات الماضيييية  أ             تتضيييمن اعيييداد و

                      نقيييم المعلوميييات ااداريييية              التيييابع لمركيييز   MIS      نقيييام       مييين خيييالل                           هيييذم البيانيييات ب يييورة دوريييية

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  / 6     مرفق  )       جامعة  ال ب

      عشيييرون  و                                                               ت يييوم الكليييية بمييينح درجييية الماجسيييتير ئييي  العليييوم الزراعيييية مييين خيييالل واحيييد 

                                    ئييييي  ئلسيييييفة العليييييوم الزراعييييييةمن خيييييالل واحيييييد            اليييييدكتورام  ة         تمييييينح درجييييي و               برنيييييام  ماجسيييييتير 

                      الدراسيييية مييين خيييالل أحيييادى                د هيييذم البيييرام  ا   عتمييي     ييييتم ا   ق و                           عشيييرون برنيييام  دراسييي  ليييدكتورام و

                                                   ت يييوم الكليييية بمييينح درجييية دبليييوم العليييوم الزراعيييية مييين خيييالل     كميييا            أكييياديم      علمييي      لسيييم       عشييير 

                                                                            تسيييع عشييير برنيييام  دراسييي  ليييدبلوم ق وييييتم اعتمييياد هيييذم البيييرام  الدراسيييية مييين خيييالل أحيييادى 

                 الييدبلوم ئيي  حييوال                                         نقييرا لعييم البييال الطييالب عليي  التسييجيل لدرجيية  و        أكيياديم       علميي           عشيير  لسييم 

  ث      بتييياري  --- :               البحيييوث جلسييية رليييم و                                                % مييين البيييرام  ئ يييد ليييررت لجنييية شيييئون الدراسيييات العلييييا   95

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  / 4     مرفق  )                    ا ئا هذم الدبلومات                  اي اا التسجيل مؤلت      2113 /-- /--

                                                                 ت ييييوم الكلييييية بييييااعالن عيييين برامجهييييا ئيييي  الدراسييييات العليييييا ميييين خييييالل دليييييل طييييالب  و

       معل ييييات               بارضييييائة ةليييي  ال                             مولييييع الكلييييية عليييي  شييييبكة اانترنييييت    الل     ميييين خيييي و                الدراسييييات العليييييا 

                                                                  بلوحييية ااعالنيييات بالكليييية ومكاتيييب شيييئون الدراسيييات العلييييا واليييذى يحتيييوى علييي            والمل ييي ات 

                                                                           معلومييييات كائييييية عيييين الييييدرجات المختلفيييية للتسييييجيل وشييييروط وميعيييياد الت ييييدم وطيييير  التسييييجيل 

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  / 6     مرفق  )

                    التي تمنحها الكلية:                     الماجستير والدكتوراه       درجات              الحاصلين على        الطالب    عدد   :                0 / 0 /  02
                           درجيييات الماجسيييتير واليييدكتورام                    الطيييالب الحا يييلين علييي           تبيييين عيييدد                           ااشيييكال البيانيييية التاليييية  و

                                                                                    التييي  تيييم منحهيييا مييين بيييرام  الدراسيييات العلييييا ئييي  ارلسيييام العلميييية المختلفييية بالكليييية ابتيييدا  مييين 

                       عييييييدد الييييييدبلومات الممنوحيييييية      كييييييذل   و      2113 /    2112    حتيييييي   و      2116 /    2115               العييييييام اركيييييياديم  

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  / 4     مرفق  )        2113 /    2112  ق     2112 /    2111                  والمفعلة خالل عاما 
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                                     درجعععات الماجسععععتير التععععى تععععم منحهععععا مععععن خععععالل                    الطععععالب الحاصععععلين علععععى          يوضععععح عععععدد     (:  66 )    شعععكل 

      4166    العععى       4113    وام                                                                    بعععرامج الدراسعععات العليعععا فعععى االقسعععام العلميعععة المختلفعععة بالكليعععة علعععى خعععالل اعععع
                من خارج الكلية. و                      للطالب الهيئة المعاونة 

 

 
                                           درجعععات العععدكتوراه التعععى تعععم منحهعععا معععن خعععالل بعععرامج                    الطعععالب الحاصعععلين علعععى          يوضعععح ععععدد     (:  64     شعععكل )

      4166    الععععى       4113                                                                     الدراسععععات العليععععا فععععى االقسععععام العلميععععة المختلفععععة بالكليععععة علععععى مععععدى خععععالل اعععععوام 
                من خارج الكلية.                        للطالب الهيئة المعاونة  و
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درجات الدبلومات التي تم منحها من برامج الدراسات العليا علي الطالب الحاصلين على (: عدد 65شكل )

 والتي تم تفعيلها بالفعل. 4164/4166وحتي  4166/4164مدي عامين من 

 

         بكديير مين                                                                             وبدراسة ارح ائيات الساب ة وجد أن نسيب الطيالب الممنيوحين مين الهيئية المعاونية أليل 

                                                                                 أعداد الطالب الممنوحين والمسجلين من الخيارج وهيذا المؤشير ييدل عليا ميدي لبيول الطيالب عليا 

                     هيئة التيدريس والكديير        أعضا                                                                    استكمال دراستهم العليا بالكلية لما تتميز با الكلية من وجود نخبة من 

  :                                                    من ارمكانات المتاحا لهم وكانت النسب علا النحو التالا

 

          مععن الهيئععة                      الماجسععتير والععدكتوراه                                     نسععبة المئويععة للطععالب الممنععوحين لععدرجات   ال    (: 4 6 )     جععدول 

  .                                   المعاونه والطالب المسجلين من الخارج 

 العام األكاديمي
 الدكتوراة الماجستير

من المسجلين 
 الهيئة المعاونة

من المسجلين 
 الخارج

من المسجلين 
 الهيئة المعاونة

من المسجلين 
 الخارج

2115/2116 6.4% 93.5% 4.4% 95.5% 

2116/2117 21.4% 78.5% 2.2% 97.6% 

2117/2118 34.6% 65.3% 4.8% 95.1% 

2118/2119 14.2% 85.7% 4.3% 95.6% 

2119/2111 16.65 83.3% 6.4% 93.5% 

2111/2111 8.6% 91.3% 11.1% 88.8% 

2111/2112 33.3% 66.6% 31% 71% 

2112/2113 26.6% 73.3% 12.9% 78.1% 
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 3/02 العملية التعليمية فى الدراسات العليا:
  :                  في الدراسات العليا          الدكتوراة  و               برامج الماجستير   0 / 3 /  02

  ت ARS                 الدراسييييات العليييييا )       بطييييالب                                              تبنييييت الكلييييية المعييييايير ااكاديمييييية المرجعييييية خا يييية 

                                                                            ة الزراعيييية بمشييييتهر لجميييييع برامجهييييا )الماجسييييتير / الييييدكتورامت وتييييم عرضييييها ومنالشيييياتها  ييييي   بكل

                                          وتييييم اعتمادهييييا بمجييييالس االسييييام ولجنيييية الدراسييييات            المسييييتفيدين  و             هيئييييا التييييدريس        أعضييييا    مييييع 

  ت     2114  /  3 /  19                          دييييييم بمجلييييييس الكلييييييية  بتيييييياريث )       2114  /  3  /     12                      العليييييييا والبحييييييوث بتيييييياريث 

                 وبنيييا  عليييا ذلييي  تيييم        ( 6 / 4 /  66  -   فعععت  / 5     مرفعععق  ) ت 2114/ 3/ -- ومجليييس الجامعييية بتييياريث )

                                         سيييات العلييييا طب يييا للمعيييايير الموضيييوعة حييييث ان                                     تحيييديث تو ييييا جمييييع بيييرام  وم يييررات الدرا

                دكتييوراةت وعييدد  و                      برنييام  دراسيي  )ماجسييتير    8 4                        لسييم  علميي  يشييتمل عليي  عييدد    2 1           الكلييية بهييا 

                                                          اختييييارىت وييييتم اعتمييياد هيييذم الم يييررات مييين مجيييالس االسيييام ديييم مجليييس   –        )اجبيييارى       م يييرر    ---

    ( 6 / 4 /  66  -   فت  / 3     مرفق  )       الكلية 

 02  / 3 / 0   :برامج الماجستير                 
 197بهم  ماجستير لل ابرنامج 21مراجعة تو يا البرام  والم ررات الدراسية والت  تشمل  يتم

من لبل مراجعين خارجيين تم اختيارهم عن طري  الشروط  اختيارىت -)اجبارىم رر ماجستير 

 ه :ومعايير الت  وضعتها الهيئة ال ومية لضمان جودة التعليم وااعتماد الو

  ا دار ااحكامالشفائية والحيادية ئ    1

  الحفاق عل  السرية المطل ة  2

  لامة عاللات طيبة معهم من خالل العمل الجماع ةخرين بمهارة ورالتوا ل مع ا  3

  سنوات 11خبرة ئ  ممارسة العمل ااكاديم  ا ت ل   4

  خبرة ئ  مجال الجودة ئ  التعليم  5

  عتمادهاةلمام بمعايير ضمان جودة مؤسسات التعليم و ا  6

  ئ  عمليات تطوير اادا  وضمان الجودةااشترا    7

الح ول عل  دورات ئ  المراجعة الخارجية والت ويم الذات  من الهيئة ال ومية لضمان   8

  (66/4/6 -فت /7مرفق )جودة التعليم وااعتماد 

يتم تحديد توائ  مخرجات التعلم المستهدئة لكل برنام  مع المعايير الموضوعة ئ   ورة م فوئة 

كما تحدد ايضا مدى توائ    (66/4/6 -فت /8مرفق )رنام ت داخل تو يا البرام  )م فوئة ب

المحتوى للم ررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستهدئة ئ   ورة م فوئة داخل تو يا 

  (66/4/6 -فت /9مرفق )الم رر ) م فوئة م ررت 

نس   برام  الماجستير بعمل لام موين لهاق يبرام  الماجستير بلختيار مراجعين خارجلام منس   

م فوئة للتأكد من ةستيفا  الم ررات الت  تدرس بكل برنام  ماجستير للنتائ  التعليمية المستهدئة 

لهذا البرنام ق كما لام منس   البرام  بعمل م فوئة للم ارنة بين المعايير اركاديمية المستخدمة 

 تبناها هذا البرنام  لبيان مدى التوائ  بينهم  للبرنام  وبين المعايير اركاديمية المرجعية الت 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 129 

لام منس   برام  الماجستير بعمل ت رير للبرنام  للتأكد من تح   النتائ  التعليمية المستهدئة 

للبرنام ق ولد أدبت تو يا وت ارير برام  الماجستير تطاب  كبير بين المعايير اركاديمية الت  

ركاديمية المرجعية المتبنامق كما أدبتت ت ارير برام  الماجستير تستخدمها هذم البرام  والمعايير ا

 تح   النتائ  التعليمية المستهدئة لهذم البرام  ومرئ   ورة من تو يا وت رير برام  الماجستير 

 02  / 3 / 0     :برامج الدكتوراه                 
  دها     عتما ة                                                                          تم عمل تو يا وت رير لبرام  الدراسات العليا الت  تمنح درجات الدكتورامق وتم    

                                                 ولييد روعيي  ئيي  ت ييميم منيياه  بييرام  الييدكتورام التطييورات                         مجييالس ارلسييام المختلفيية     ميين

                                                                               الحديدة ئ  العلوم الزراعيةق وأن يكتسب الطالب الذى ينهي  البرنيام  ويح يل علي  درجية 

                                                                                    الييدكتورام مهييارات تتعليي  بالمعرئيية والفهييم والمهييارات الذهنييية والمهييارات العملييية والمهنييية 

                     امة وال ابلة للن ل             والمهارات الع

  لامت وحدة ضمان الجودة بتشكيل لجنة لتطوير المناه  )البيرام ت لمرحلية الدراسيات العلييا                                                                                  

                                                                                  ومهمتها تطوير مناه  )برام ت الدراسات العليا عندما تستجد مستجدات متعل ة با كتشيائات 

                                العلمية أو متطلبات سو  العمل 

 م  بعمييل م ييفوئة للتأكييد ميين مييدى تطيياب                                          لييام منسيي   بييرام  الييدكتورام ئيي  تو يييا البييرا                                   

              نيوات  التعلييم  و                                     المستخدمة ئ  بيرام  اليدكتورام بالكليية   ARS         المرجعية                     المعايير اركاديمية

  -   فعععت  /  61     مرفعععق  )                             المتبنيييام بواسيييطة هيييذم البيييرام   ILO'S   م   ا                     اليييتعلم المسيييتهدئة للبييير و

                   بعمل م فوئة للتح                  ت ارير البرام         من خالل                               كما لام منس   برام  الدكتورام      ( 6 / 4 /  66

   ARS         للبرام           المرجعية                        المعايير اركاديمية ي      من تح 

   تطياب  كبيير بيين المعيايير اركاديميية المسيتخدمة ئي      جيود  و                           أدبت تو يا وت ارير البرام                                               

                المتبنيام بواسيطة   ILO'S   م    نيا    للبر                  التعلم المسيتهدئة و              نوات  التعليم  و                        برام  الدكتورام بالكلية 

             المسيتخدمة ئي            المرجعيية                        المعايير اركاديميية ي                       دبتت ت ارير البرام  تح                   هذم البرام ق كما ا

      ( 6 / 4 /  66  -   فت  /  66     مرفق  )                        برام  الدكتورام بالكلية 

  تم مراجعة جميع بيرام  الكليية عين طريي  ئريي  المراجعية الداخليية بالكليية كميا تيم أختييار                                                                                 

                          لسام بالكلية ولد تم تفعيل                                                           ئري  من ارساتذة المؤهلين للمراجعة الخارجية من لبل مجالس ار

    ( 6 / 4 /  66  -   فت  /  64     مرفق  )                                      دورهم ئا مراجعة أغلب البرام  بالكلية

                               : نظام التسجيل واإلشراف العلمى: 3 / 3 /  02
                         إجراءات التسجيل واإلشراف:   0 / 3 / 3 /  02

   جميع ةجرا ات التسجيل وا شراا موضحة بالتف يل ئ  ائحة الدراسات العلياق وتعط

ار المشرا اركاديم  الرئيس  والذى ي وم بدورم باختيار بال  لجنة للطالب حرية ئ  اختي

  (66/4/4 -فت /66مرفق )ا شراا 
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  لاعدة  كليةكما يوجد بال  (66/4/4 -فت /64)مرفق تتم أجرا ات تسجيل الطالب يدويا

 -فت /65)مرفق  لجامعةبيانات لطالب الدراسات العليا والمسجلين للدرجات العلمية با

66/4/4)  

  أن يكون تخ ا المشرا اركاديم  الرئيس  متناسب مع موضوع  الكليةتراعا

التسجيلق كما يراع  طب ا لتوجيهات لجنة الدراسات العليا والبحوث أن يكون الموضوع 

 -فت /63)مرفق البحد  الذى يسجل عليا الطالب ضمن نطا  الخطة البحدية للكلية 

66/4/4)  

  طري  ت ارير المتابعة الدورية وحل ات الن اش )السميناراتت ويتم ت ييم أدا  الباحدين عن 

  (66/4/4 -فت /67)مرفق 

                                                          : الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا 2 / 3 /  02
                                   هيئية التيدريس ميع أعيداد طيالب الدراسيات        أعضيا                 تناسب بيين أعيداد      وجود    ة                   توضح الجداول التالي

                                             ميع المعيايير التي  وضيعتها الهيئية ال وميية لضيمان       2113    الي        2116                     خالل الفترة من اعيوام       العليا 
         ااعتماد  و             جودة التعليم 

 
لعام المسجلين خالل اطالب الدراسات العليا إلى هيئة التدريس  أعضاءد اعدأنسبة  :(66جدول )
 م4115/4113الجامعي 

 القسم م
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
عدد 
 الطالب

هيئة  أعضاءنسبة عدد 
ريس : أعداد الطالبالتد  

1: 7 4 28 البساتين 1  

:  فر 23 - 23 المحا يل 2  

1: 11 1 11 الهندسة الزراعية 3  

1: 1 13 14 االت اد الزراعا 4  

1: 3 7 21 ولاية النبات 5  

1: 3 7 22 علوم ارغذية 6  

1: 7 1 7 الورادة 7  

1: 5 4 25 الزراعا النبات 8  

1: 1 8 12 والميام ارراضا 9  

1: 4 2 9 الزراعية الكيميا  الحيوية 11  

1: 3 5 17 ا نتاج الحيوانا 11  
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     لععام               المسعجلين خعالل ا                    طعالب الدراسعات العليعا     إلعى                      د أعضاء هيئة التدريس  ا  عد أ     نسبة  : ( 4 6      جدول )
     4117 /    4113         الجامعي

 القسم م
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
عدد 
 الطالب

هيئة  أعضاءنسبة عدد 
 اد الطالبالتدريس : أعد

 1: 3 8 28 البساتين 1

 1: 3 7 23 المحا يل 2

 :  فر 11 - 11 الهندسة الزراعية 3

 1: 1 11 14 االت اد الزراعا 4

 1: 2 8 21 ولاية النبات 5

 1: 7 3 22 علوم ارغذية 6

 1: 7 1 7 الورادة 7

 1:  8 3 25 الزراعا النبات 8

 1: 1 7 12 والميام ارراضا 9

 1: 2 4 9 الزراعية يميا  الحيويةالك 11

 1: 3 5 17 ا نتاج الحيوانا 11

 
لعام المسجلين خالل اطالب الدراسات العليا إلى د أعضاء هيئة التدريس اعدأنسبة  (:65جدول )
 م4117/4118الجامعي 

 القسم م
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
عدد 
 الطالب

هيئة  أعضاءنسبة عدد 
 التدريس : أعداد الطالب

 1: 2 11 28 البساتين 1

 1: 2 11 23 المحا يل 2

 1: 1 7 11 الهندسة الزراعية 3

 1:1 21 14 االت اد الزراعا 4

 1: 2 9 21 ولاية النبات 5

 1: 7 3 22 علوم ارغذية 6

 1: 2 3 7 الورادة 7

 1: 2 11 25 الزراعا النبات 8

 1: 1 13 12 والميام ارراضا 9

 1: 1 6 9 الزراعية الكيميا  الحيوية 11

 1: 1 9 17 ا نتاج الحيوانا 11
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لعام المسجلين خالل اطالب الدراسات العليا إلى د أعضاء هيئة التدريس اعدأنسبة  : (63جدول) 
 4118/4119الجامعي 

 القسم م
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
 عدد الطالب

هيئة  أعضاءنسبة عدد 
 التدريس : أعداد الطالب

 1: 3 11 28 نالبساتي 1

 1: 4 5 23 المحا يل 2

 1: 11 1 11 الهندسة الزراعية 3

 1: 4 3 14 االت اد الزراعا 4

 1: 1 13 21 ولاية النبات 5

 1: 4 5 22 علوم ارغذية 6

 1: 1 4 7 الورادة 7

 1: 5 4 25 الزراعا النبات 8

 1:1 11 12 والميام ارراضا 9

 1: 2 4 9 الزراعية الكيميا  الحيوية 11

 1: 3 4 17 ا نتاج الحيوانا 11

 
 

لعام المسجلين خالل اطالب الدراسات العليا إلى د أعضاء هيئة التدريس اعدأنسبة  : (67جدول )
 4119/4161الجامعي 

 القسم م
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
عدد 
 الطالب

هيئة  أعضاءنسبة عدد 
 التدريس : أعداد الطالب

 1: 3 7 28 البساتين 1

 1: 3 4 23 المحا يل 2

 1: 11 1 11 الهندسة الزراعية 3

 1: 1 9 14 االت اد الزراعا 4

 1: 1 12 21 ولاية النبات 5

 1: 1 13 22 علوم ارغذية 6

 :  فر 7 - 7 الورادة 7

 1: 2 11 25 الزراعا النبات 8

 1: 1 13 12 والميام ارراضا 9

 1: 1 11 9 الزراعية الكيميا  الحيوية 11

 1: 2 7 17 ا نتاج الحيوانا 11
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لعام المسجلين خالل اطالب الدراسات العليا إلى د أعضاء هيئة التدريس اعدأنسبة  : (69جدول) 
 4161/4166الجامعي 

 القسم م
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
عدد 
 الطالب

هيئة  أعضاءنسبة عدد 
 التدريس : أعداد الطالب

 1: 6 4 28 البساتين 1

 1: 4 5 23 حا يلالم 2

 1: 15 2 11 الهندسة الزراعية 3

 1: 4 3 14 االت اد الزراعا 4

 1: 1 13 21 ولاية النبات 5

 1: 22 1 22 علوم ارغذية 6

 1: 7 1 7 الورادة 7

 1: 25 1 25 الزراعا النبات 8

 1:4 3 12 والميام ارراضا 9

 1: 2 4 9 الزراعية الكيميا  الحيوية 11

 1: 4 4 17 اج الحيواناا نت 11

 
لعام المسجلين خالل اطالب الدراسات العليا إلى د أعضاء هيئة التدريس اعدأنسبة : (41جدول )
 4166/4164الجامعي 

 القسم م
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
عدد 
 الطالب

هيئة  أعضاءنسبة عدد 
التدريس : أعداد 

 الطالب

 1: 5 5 28 البساتين 1

 1: 5 4 23 المحا يل 2

 1: 2 5 11 الهندسة الزراعية 3

 1: 12 3 14 االت اد الزراعا 4

 1: 1 12 21 ولاية النبات 5

 1: 7 3 22 علوم ارغذية 6

 1:  3 2 7 الورادة 7

 1: 2 11 25 الزراعا النبات 8

 1: 4 3 12 والميام ارراضا 9

 1: 4 2 9 الزراعية الكيميا  الحيوية 11

 1: 2 7 17 ا نتاج الحيوانا 11

 
 
 
 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 134 

لعام المسجلين خالل اطالب الدراسات العليا إلى د أعضاء هيئة التدريس اعدأنسبة : (46جدول )
 4164/4166الجامعي 

 القسم م
عدد أعضاء 
 هيئة التدريس

عدد 
 الطالب

نسبة عدد أعضاء هيئة 
التدريس : أعداد 

 الطالب

 1:3 8 28 البساتين 1

 1:3 7 23 المحا يل 2

 1:1 12 11 لزراعيةالهندسة ا 3

 1:2 5 14 االت اد الزراعا 4

 1:6 3 21 ولاية النبات 5

 1:2 11 22 علوم ارغذية 6

 1:1 5 7 الورادة 7

 1:2 14 25 الزراعا النبات 8

 1:4 3 12 والميام ارراضا 9

 1:3 3 9 الزراعية الكيميا  الحيوية 11

 1:1 11 17 ا نتاج الحيوانا 11

 

أن يتالئم تخ ا عضو هيئة التدريس مع الم ررات الدرسية التا ي وم بتدريسها  ليةالك لد راعتو

 -فت /68)مرفق هيئة التدريس بالكلية  أعضا ق ويتم تدريس الم ررات بكفا ة بواسطة نخبة من 

66/4/6)  

 ـ ولد تمت الموائ ة تبنت الكلية سياسة لتطوير منقومة البحث العلم  وتمت وضع آليات لتنفيذها

وطب ا لهذم السياسة تسع  الكلية ةل  و ول البحث  27/9/2119عليها من مجلس الكلية بتاريث 

هيئة التدريس للت ديم ئ  المشاريع  أعضا العلم  بالكلية ةل  مرحلة التمويل الذات  من خالل تشجيع 

ة نقرا لضعا البحدية الممولة والمشاريع المشتركة مع الجهات البحدية المحلية ا لليمية والعلمي

ميزانية البحث العلم  الت  تأت  من الجامعةق ويوجد حاليا بالكلية مشروع مشتر  بين الكلية وجهة 

  (66/4/6 -فت /69)مرفق  أسبانية علمية  نتاج سالات جيدة من اررانب

ويساهم بعض المستدمرين ئ  دعم البحث العلم  بالكلية عن طري  ةعطا  الفر ة لبعض طالب 

ات العليا  جرا  جز  من أبحادهم بمزارعهم أو م انعهم تحت ةشراا المشرئين اركاديميين الدرس

استخدام أجهزة معينةق أو سالات معينة أو للطالب ويتمكن الطالب من الح ول عل  خدمات مدل 

ة ئ  تنشيط البحث العلم  وتخفيا العبأ عل  ميزاني مساعدات ئنية غير متوئرة بالكلية وهذا يساعد

  (66/4/6 -فت /41)مرفق  البحث العلم  المحدودة بالكلية
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                      : طالب الدراسات العليا 2 /  02
  :                              األلتحاق ببرامج الدراسات العليا   0 / 2 /  02
                                                أعداد طالب الدراسات العليا المسيجلين حالييا بيدرجت         ةجمالا   ق     25    ال      22     م ا  رل أ      داول ج  ال    وضح  ت

               ل  بداية العام  ة      2111   /    2119                    بداية العام الجامع      ن  م        بالكلية      علما   م   لس   كل                       الماجستير والدكتورام ب

       2113 /    2112        الجامع  
                                   أعععععععداد طععععععالب الدراسععععععات العليععععععا المسععععععجلين          جمععععععالي ب        (: بيععععععان  4 4      جععععععدول )

                        بالكليععععة حتععععى بدايععععة العععععام      علمععععي     قسععععم    كععععل  ب                            بععععدرجتى الماجسععععتير والععععدكتوراه 

  .    4161 /    4119        الجامعى 

 دبلومة دكتوراة ماجستير ارلسام العلمية

 - 32 11 حا يلالم

 - 19 15 البساتين

 - 18 26 ا نتاج الحيوان 

 - 7 4 الورادة

 - 14 17 الكيميا  الزراعية

 - 47 31 ارراض 

 - 29 49 االت اد الزراع 

 - 21 19 النبات الزراع 

 - 37 31 ولاية النبات

 - 23 22 علوم ارغذية

 - 13 8 الهندسة الزراعية

 - 261 228 ا جمال 

 

                                                                              ويتضيييح تزاييييد أعيييداد الطيييالب المسيييجلين لليييدرجات العلميييية المختلفيييةق وهيييذا ييييدل علييي  كفيييا ة 

                                                                                بييييرام  الدراسييييات العليييييا بالكلييييية ويالحييييق تبيييياين أعييييداد الطييييالب بييييالبرام  المختلفيييية  ويحتيييياج 

                                                                                    التفيياوت ئيي  عييدد طيييالب الدراسييات العليييا بارلسيييام العلمييية المختلفيية ةلييي  دراسيية لزيييادة ا لبيييال 

                                                               ام  الدراسات العليا التابعة لبعض ارلسام مدل البساتين والورادة       عل  بر
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                                          أعععععداد طععععالب الدراسععععات العليععععا المسععععجلين بععععدرجتى          جمععععالي ب     بيععععان     ( :  6 4      جععععدول )
                                 بالكليعععععة حتعععععى بدايعععععة الععععععام الجعععععامعى     علمعععععي     قسعععععم    كعععععل  ب                     الماجسعععععتير والعععععدكتوراه 

4161    / 4166    .  

 دبلومة دكتوراة ماجستير األقسام العلمية

 - 22 9 لمحا يلا

 - 24 18 البساتين

 - 21 26 ا نتاج الحيوان 

 - 5 7 ورادةال

 - 11 15 الزراعيةالحيوية الكيميا  

 - 37 26 والميام ارراض 

 - 28 39 االت اد الزراع 

 8 21 14 النبات الزراع 

 - 37 28 ولاية النبات

 - 21 13 علوم ارغذية

 - 11 9 الهندسة الزراعية

 8 234 214 جمال ا 

                                                    أعداد طالب الدراسات العليا المسعجلين بعدرجتى الماجسعتير          جمالي ب     بيان     ( :  4 4      جدول )

  .    4164 /    4166                                بالكلية حتى بداية العام الجامعى      علمي     قسم    كل  ب           والدكتوراه 

 دبلومة دكتوراة ماجستير األقسام العلمية

 - 19 11 المحا يل

 - 27 18 البساتين

 - 19 23 ا نتاج الحيوان 

 - 4 8 ورادةال

 - 11 21 الزراعيةالحيوية الكيميا  

 - 28 26 ارراض 

 - 21 35 االت اد الزراع 

 11 19 14 النبات الزراع 

 - 39 26 ولاية النبات

 6 19 17 علوم ارغذية

 - 11 15 الهندسة الزراعية

 16 265 213 ا جمال 
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                                          الدراسععات العليععا المسععجلين بععدرجتى الماجسععتير            أعععداد طععالب        جمععالي       بيععان ب    ( :  5 4      جععدول )

  .    4166 /    4164                                بالكلية حتى بداية العام الجامعى      علمي     قسم    كل  ب           والدكتوراه 

 اتدبلوم دكتوراة ماجستير األقسام العلمية

 - 43 61 المحا يل

 - 48 43 البساتين

 - 44 49 ا نتاج الحيوان 

 - 4 66 ورادةال

 - 64 46 الزراعيةالحيوية الكيميا  

 - 48 49 والميام ارراض 

 - 41 46 االت اد الزراع 

 - 68 64 النبات الزراع 

 - 44 44 ولاية النبات

 - 44 44 علوم ارغذية

 - 61 47 الهندسة الزراعية

  441 453 ا جمال 

    ق       2113 /    2112  ق       2112 /    2111  ق       2111 /    2111              سييينوات ااخييييرة      ارربيييع          مييين أعيييداد       ويتضيييح 

                                                                             زايد أعداد الطالب المسجلين للدرجات العلمية المختلفةق وهذا يدل عل  كفا ة برام   ت   4   211 / 3   211

                                                                                         الدراسات العلييا بالكليية ويالحيق تبياين أعيداد الطيالب بيالبرام  المختلفية  ويحتياج التفياوت ئي  عيدد 

    سيات                                                                                     طالب الدراسيات العلييا بارلسيام العلميية المختلفية ةلي  دراسية لزييادة ا لبيال علي  بيرام  الدرا

                     لييومتين بألسييام النبييات  ب        بتفعيييل د        الكلييية                                                    لعليييا التابعيية لييبعض ارلسييام مدييل الوراديية كمييا يالحييق ليييام  ا

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  /  46      )مرفق                      الزراعا وعلوم ارغذية 

                           تقويم طالب الدراسات العليا:   3 /   2 /  02
   ييييتم ت يييويم طيييالب الدراسيييات العلييييا بالنسيييبة لدراسيييتهم لم يييررات الدراسيييات العلييييا وذلييي                                                                            

                 %ت وةمتحيييييان نهيييييائ    11                 %ت وةمتحيييييان شيييييفوى )  31                  طريييييي  ةمتحيييييان عملييييي  )    عييييين

                                                                      %ت  وي ييييس اامتحيييان العملييي  المهيييارات العمليييية والمهنيييية بينميييا ي ييييس اامتحيييان   61 )

                                                                          الشييييفوى المهييييارات المعرئييييية والذهنييييية وي يييييس اامتحييييان النهييييائ  المهييييارات المعرئييييية 

           والذهنية  

 ئييي  ئ يييلين دراسييييين وييييتم ةبيييال          الشييياتت                   م يييرر السييييمنار )المن   ة                 ي يييوم الطاليييب بدراسييي                           

                                                                           ت يييديرها للطاليييب علييي  حسيييب مهاراتيييا المعرئيييية والذهنيييية والمهيييارات العامييية وال ابلييية 

                                                                                  للن ييل التيي  يدبتهييا الطالييب أدنييا  ةعييدادم وةل يياؤم للسيييمنار وذليي  بنييا  عليي  اسييتبيان ي ييوم 

         للسيييييمنار                                                   هيئيييية التييييدريس الحاضييييرين للسيييييمنار أدنييييا  ةل ييييا  الطالييييب        أعضييييا         بكتابتييييا 

                                                                        ويتضمن رأيهم وت ديرهم للنواح  المختلفة المتعل ة بالسيمنار وأدا  الطالب 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 138 

  ت يييوم الكليييية بتشيييكيل لجيييان ممتحنيييين ولجيييان ت يييحيح للم يييررات المختلفييية التييي  يدرسيييها                                                                          

                هيئييية التيييدريس مييييع        أعضييييا                                            طيييالب الدراسيييات العلييييا ويراعيييي  ئيهيييا توائييي  تخ يييا 

    ( 4 / 6 /  66  -   فت  /  44      )مرفق         الم رر

 نالشييية طاليييب الدراسيييات العلييييا لرسيييالتا وبعيييد ةنتهيييا  دراسييية الم يييررات الخا ييية      لبيييل م                                                                     

                                                                           ببرنامجييياق ي يييوم المشيييرا اركييياديم  الرئيسييي  بيييلبال  ةدارة الدراسيييات العلييييا والبحيييوث 

                                                  البحيييث وذلييي  بنيييا  علييي  ت يييييم المشيييرا اركييياديم  الرئيسييي        م يييرر                 بت يييدير الطاليييب ئييي  

                                        لرسيييالتا وعلييي  ميييدى كتابييية المهيييارات العمليييية                                       ردا  الطاليييب ئييي  تنفييييذ البرنيييام  العملييي 

                                                              والمهنية الضرورية بنا  متابعة وةشراا المشرا اركاديم  الرئيس  

 أن تشيييتمل ورلييية ارمتحيييان عليييا كيييل ميييا يحتويييية الم يييرر الدراسيييا مييين          ت الكليييية    راعييي                                                         

                                                                       موضيييوعات دراسيييية وأن تنيييالش جمييييع المهيييارات التعليميييية ومطاب ييية لموا يييفات ورلييية 

    ( 4 / 6 /  66  -   فت  /  46      )مرفق                   تا تحددها الجامعة           ارسئلة وال

 2117                                                      طري يية جدييييدة لت يييييم الطييالب تيييم تفعيلهيييا ئييا العيييام اركييياديما        الكليييية    ت      أسييتحدد       /  

                                                        وهييييا ضييييرورة نشيييير ابحيييياث علمييييية ميييين رسييييائل الطييييالب المسييييجلين لدرجيييية    8   211

  -   فععت  /  44      )مرفععق                                                  الييدكتوراة علييا أن يييتم ذليي  لبييل منالشيية رسييالة الطالييب  و          الماجسييتير 

6 6 / 6 / 4 )    

                          رضاء طالب الدراسات العليا:     2 /   2  /     02
                                          ت العليييييا عيييين طرييييي  ااسييييتبيانات  وميييين الل ييييا ات  ا                        يييييتم لييييياس رضييييا  طييييالب الدراسيييي 

                                                            ع يييدها لطيييالب الدرسيييات العلييييا عيييالوة علييي  تبنييي  الكليييية لسياسييية البييياب                    والنيييدوات التييي  ييييتم

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  /  45      )مرفق              هيئة التدريس        أعضا                                  المفتوح ئ  التعامل بين ال يادات و

        عييين طريييي                         مرحلييية الدراسيييات العلييييا                                       ييييتم ااسيييتفادة مييين ليييياس مسيييتوى رضيييا  الطيييالب 

      )مرفعععق                                                                           تحلييييل نتيييائ  ت يييييم رضيييا الطيييالب وارسيييتفادة منهيييا ئيييا تطيييوير بيييرام  الدراسيييات العلييييا 

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  /  43

                                                          طييير  ولواعيييد معلنييية للتعاميييل ميييع تقلميييات الطيييالب متمدلييية ئيييا  ييينادي           بالكليييية      يتيييوئر  

                                                                         الشيييكاوي والتييييا توجيييد ئييييا أمييياكن متعييييددة بالكليييية وتجمييييع تقلميييات الطييييالب أن وجيييدت عيييين 

                                                                         طريييي  اللجنييية المتخ  ييية بتل يييا شيييكاوي الطيييالب والبيييت ئيهيييا مميييا يترتيييب عليييية حسييين سيييير 

    ( 6 / 6 /  66  -   فت  /  43      )مرفق                           العملية التعليمية بالكلية 
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                 إدارة نظم الجودة و                  : التقويم المؤسسى   02
                                                              بنهييا نقييام داخليي   دارة الجيودة والييذى تلتييزم ميين خاللييا بييلجرا  ت ييويم                      لكليية الزراعيية جامعيية

                                                                                        شامل ومستمر ل درتها المؤسسية وئاعليتها التعليمية وذل  بهدا تحدييد مجياات ال يوة والعميل علي  

                                                                                 تعزيزهييا وكييذل  مجيياات الضييعا والعمييل عليي  معالجتهييا وبالتييال  تكييون الكلييية ئيي  حاليية تطييوير 

       مستمر 

  :        ن الجودة        وحدة ضما   0 /  02
  تعتبر الوحدة المعنية بلدارة الجودة من الوحدات التنقيمية الهامة داخل الكلية حيث تتول  هذم                                                                                         

                                                                                          الوحدة مهام الت ويم المستمر سوا  ل درتها المؤسسية او لفاعليتها التعليمية  با ضائة ةل  ذل  

     هيئة        أعضا        مهارات            وئ  تنمية        الكلية                              ئ  نشر د ائة الجودة بين أئراد   ˝                   ئه  تلعب دورا مهما

   /  64-   /فعت 4     (،) 6   /  64-   /فعت 6        مرفقات )                                               التدريس والجهاز ا دارى ئيما يتعل  بشئون الجودة 

                                    وت ديم الدعم المادى والمعنوى لذل      ( 6   /  64-   /فت 6    ( ،) 6

  يتمدل ئ  رئيس مجلس ا دارة )عميد الكليةت وميدير الوحيدة        الجودة                       يوجد جهاز ةدارى لوحدة                                                     

                                                     وابت ووكييال  الكلييية الدالديية با ضييائة ةليي  ممييدالن عيين معيياون   نيي   3                   ونييواب مييدير الوحييدة )

                                                                     هيئة التدريس وممدالن عن الطالب وممدالن عين الجهيات المسيتفيدة )موائ ية مجليس        أعضا 

                                                               تق وأمين عام الكلية ةل  جانب اللجان التنفيذية المنبد ة عن وحدة     2118 /  11 /  23              الكلية بتاريث 

       مرفقعات                                       ممدليين الجيودة لأللسيام العلميية المختلفية  و      لجيودة                       شمل العامليين بيلدارة ا ت           الجودة ولد 

                    سكرتاريا خا ة بوحدة    3              ويوجد عدد  ( 6   /  64-   /فت 3    (، ) 6   /  64-   /فت 5    (، ) 6   /  64-   /فت 4 )

        الجودة 

  يييتم تمديييل وحييدة الجييودة ميين خييالل مييدير وحييدة الجييودة كعضييو دائييم ئيي  مجلييس الكلييية وهييو                                                                           

                             ر حضور مدير وحدة ضيمان الجيودة                                              المسئول عن منالشة وعرض أنشطة الجودة ومرئ  لرا

       مرفقععات    ت    2118  /    3  /     29                                                     ب ييفتا اجتماعييات مجلييس الكلييية )لييرار رئيييس الجامعيية بتيياريث 

                                                     ويتم ةعفا  مدير وحدة الجودة مين المشياركة ئي  أعميال  ( 6   /  64-   /فت 8     ( ، ) 6   /  64-   /فت 7 )

       ي وميون                                     يوجيد منسي ين للجيودة بارلسيام العلميية و  ˝         أيضا ( 6   /  64-   /فت   9    مرفق           الكنتروات )

      ( 6   /  64-   /فت    61    مرفق                                               بالتنسي  بين وحدة الجودة وأعمال الجودة بال سم )

 رنشطة وحدة ضمان الجودة والذى يتمدل ئ  ما يل :˝ كبيرا˝ ت دم ال يادات اركاديمية دعما 

  CIQAPتوئير مكان مناسب بالكلية تم تجهيزم بتمويل مشروع الـ  ت1

 والكائية لممارسة أنشطتها تتوائر للوحدة الكوادر البشرية المؤهلة  ت2

تفويض مدير الوحدة ئ  ةتخاذ ا جرا ات المناسبة ذات العاللة بموضوع ضمان  ت3

 الجودة 

هيئة التدريس ومعاونيهم ئ  أعمال الجودة بارلسام  أعضا مشاركة عدد كبير من  ت4

 ت 6 /64-/فت66مرفق الجودة )ضمان العلمية وكذل  اللجان التنفيذية لوحدة 
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الجودة ةل  مجلس الكلية وعرض ت رير شهرى بجلسة المجلس ضمان دة ضم مدير وح ت5

 ت 6 /64-/فت64مرفقعن أنشطة الجودة  تخاذ ال رارات ذات العاللة )

   تم ا نفا  المال  عل  الوحدة خالل الفترة الماضية من مخ  ات مشروعQAAP  ق

CIQAP ت 6 /64-/فت66مرفق) ولد كانت المخ  ات المالية كائية للوحدة لممارسة أنشطتها 

  تم تجهيز وحدة ضمان الجودة بكائة التجهيزات الكائية والمالئمة لممارسة أنشطتها من

وجود مكان مالئم ومجهز وأجهزة كمبيوتر وماكينة ت وير ومكاتب وطاوات ةجتماعات 

وأماكن لحفق المستندات وارورا  وغيرم من اردوات المكتبية المطلوبة وت وم الوحدة 

  (6 /64-/فت64)مرفقديم ت رير سنوى عن نشاطها لمركز ضمان الجودة بالجامعة بت 

                                         التقويم المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية   3 /  02
              عملية التقويم   0 / 3 /  02

 وذل  ب فة دورية كل ئ يل دراسي          الكلية                                 ضمان الجود بعملية ت ويم كل  ردا             ت وم وحدة                             

                          بلعداد ت رير ربع سنوى ئني    CIQAP    الـ                  ت وم ةدارة مشروع      ( 6 / 4   /  64-   /فت  65    مرفق )

                                  ق وي وم مركز ضمان الجودة بالجامعية  ( 6 / 4   /  64-   /فت  63    مرفق )                      ومال  عن أدا  المشروع 

-   /فعت  67    مرفعق )   CIQAP                                                        بأعمال المتابعية الدوريية رنشيطة الجيودة بالكليية ومشيروع اليـ 

  ل                                            ولاميييت لجنييية المراجعييية الداخليييية للكليييية بعمييي ( 6 / 4   /  64-   /فعععت  68    مرفعععق    (، ) 6 / 4   /  64

                                   وةعيداد ت يارير مراجعية داخليية لأللسيام    ( 6 / 4   /  64-   /فت  69    مرفق )                     مراجعة كاملة للمؤسسة 

      ( 6 / 4   /  64-   /فت  41    مرفق )        العلمية 

  ةليي          2119 / 6 /  24                                                             لامييت وحييدة ضييمان الجييودة بالكلييية بع ييد دورة تدريبييية ئيي  الفتييرة ميين    

         بالتيدريب                                                      هيئة التدريس بالكلية وذل   عداد مراجعين داخليين ولام       عضا  ر      2119 / 6 /  25

   مين     25                                                                          ئ  هذم الدورة خبرا  ئ  تطوير التعليمق ونجحيت اليدورة التدريبيية ئي  ةعيداد عيدد 

                                                                      هيئيية التييدريس ليكونييوا مييراجعين داخليييين ممييا يضييمن اسييتمرارية وئعالييية عملييية        أعضييا 

                                                                                      الت ويم الذات  بالكلية كما سيساهم ذل  ئي  ئعاليية لجنية المراجعية الداخليية وتيم تشيكيل لجنية 

                                                                               جعة الداخلية بالكلية وذل  لوضع خطة التحسين والتعزيز )موائ ة مجلس الكلية بتاريث      المرا

    ( 6 / 4   /  64-   /فت  46    مرفق )  ت     2119 / 2 /  22

  بالتعياون ميع الهيئية ال وميية للضيمان                                                 لامت وحدة ضيمان الجيودة بالكليية بع يد دورة تدريبيية                                  

    ةليي        13  21 /  12 / 1             ئيي  الفتييرة ميين                    المشييروعات بالجامعيية    ة                           ااعتميياد و الجييودة ووحييدة ادار

                                                                    رعضا  هيئة التدريس بالكلية وذلي   عيداد ميراجعين داخلييين وليام بالتيدريب       2114 / 4 / 1

                  ) تو ييا البيرام  و                                                             ئ  هيذم اليدورة خبيرا  ئي  تطيوير التعلييمق ونجحيت اليدورة التدريبيية

         ئي  ةعيداد    ت             الت يويم ليذات   –                  المراجعية الخارجيية   –                   التخطييط ااسيترراتج    -            خرائط المنه 

                                                                         من أعضا  هيئة التدريس ليكونوا مراجعين داخليين مما يضمن استمرارية وئعالية    7 2    عدد 

    ( 6 / 4   /  64-   /فت  44     )مرفق                             عملية الت ويم الذات  بالكلية 
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                                                                                              كما سيساهم ذل  ئ  ئعالية لجنة المراجعة الداخلية وتم تشكيل لجنة المراجعية الداخليية بالكليية وذلي  

   /  64-   /فعت  46    مرفعق )  ت     2119 / 2 /  22                س الكليية بتياريث                                      لوضع خطة التحسيين والتعزييز )موائ ية مجلي

4 / 6 )    

  با ضائة ةلي  أعميال المراجعية الداخليية لأللسيام العلميية ئيلن لكيل لسيم ميراجعيين خيارجين                                                                               

          وتم مؤخرا    ( 6 / 4   /  64-   /فت  44    مرفق )                                                لمراجعة برام  البكالوريوس والماجستير والدكتورام 

    ية                                                 تفعيل دور المراجعيين الخارجيين لبعض ارلسام العلم

   او للفاعلية التعليمية سوا  كانيت         الكلية                                                تشار  كائة ارطراا المعنية ئ  عملية الت ويم ردا                                

     هيئية        أعضيا                                                                  هذم ارطراا المعنية من طيالب مرحلتي  البكيالوريوس والدراسيات العلييا أو 

                                                                            التيدريس والهيئيية المعاونيية وا دارييين مين داخييل الكلييية ئيي  اسيتطالعات الييرأى حييول نشيياط 

                                                                        من خالل مجموعة من ا ستبيانات والت  يشار  ئيها أيضا جميع ارطراا المستفيدة         الكلية

      ( 6 / 4   /  64-   /فت  45    مرفق )          من الخارج 

  نتييائ  الت ييويم الييذات  للكلييية تييم منالشييتها ئيي  وحييدة ضييمان الجييودة وهيي  تضييم ممدلييين عيين                                                                              

   عيين                              هيئيية التييدريس بالكلييية وممدلييين        أعضييا                                    الطييالب وكييذل  ئيي  مجلييس الكلييية وهييو يضييم 

                                                                                 ارطراا المجتمعية ذات ال لة وممدل الطالب ئ  مجلس الكلية ق ةا أنا لم يتم منالشة ذل  

                                                                              عليي  نطييا  واسييع مييع بييال  المسييتفيدين ميين عملييية تطييوير التعليييم والييتعلم والبحييث العلميي  

   (. 6 / 4   /  64-   /فت  43    مرفق )                    والمشاركة المجتمعية 

                        التطوير للقدرة المؤسسية و              أنشطة التعزيز    3 / 3 /  02
       ويعتبير   QAAP                                الجودة بالكلية من خالل مشروع اليـ      ضمان                              الت ويم الذات  منذ نشأة وحدة     بدأ 

         هييو بداييية    ( 6 / 4   /  64-   /فععت  47    مرفععق )      2119 /    2118                                       ت رييير الدراسيية الذاتييية ارول الييذى  ييدر ئيي  

                                                   علييا تيم وضيع العدييد مين الن ياط التي  اسيتهدئتها الكليية   ˝                                         تطبي  أسلوب الت يويم اليذات  للكليية وبنيا ا

                 ا  بنفسها مدل:    ل رت

 هيئيية التييدريس ومعيياونيهم والجهيياز       عضييا                                       ع ييد بعييض الييدورات التدريبييية وورش العمييل ر                               

    ( 6 / 4   /  64-   /فت  48    مرفق )       ا دارى 

  ( 6 / 4   /  64-   /فت  49    مرفق )                                                  تطوير البنية التحتية مدل لاعات المحاضرات والمعامل    

   ( 6 / 4   /  64-   /فت  61    مرفق )                               ةنشا  معامل مركزية للحاسب اآلل        

 تبة وةمدادها ب اعات مت يلة با نترنيت ومدعمية بعيدد مين أجهيزة الحاسيب اآللي            تحديث المك                                                                    

    ( 6 / 4   /  64-   /فت  66    مرفق )

  (     4166 /    4164     ( ، )    4161 /    4119                                                     بعععد ذلععك تععم إعععداد تقريععر دراسععة ذاتيععة للكليععة فععى األعععوام )

                                                       عليه تم حصر أهم نقعاط التعزيعز والتطعوير الدارة نظعم الجعودة   ˝         ، وبناءا ( 6 / 4   /  64-   /فت  64    مرفق )

            الكلية وهى: ب

    ( 6 / 4   /  64-   /فت  66    مرفق )                            ئ  اادارات المختلفة بالكلية   MIS           تفعيل نقام  
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   (،  6 / 4   /  64-   /فععت  64    مرفععق )             هيئيية التييدريس        أعضييا                                  خطيية تدريبييية مفعليية للجهيياز ا دارى و 

    ( 6 / 4   /  64-   /فت  65    مرفق )

-   /فت  65    مرفق )                                                                   تحسين بعض الخدمات الفنية ئ  الكلية مدل طفايات الحري  وأجهزة ا نقار  

64  /   4 / 6 .)   

                                                                              تطييوير عييدد ميين المبييان  مدييل ألسييام علييوم ارغذييية والهندسيية الزراعييية وا نتيياج الحيييوان   

          (.  6 / 4   /  64-   /فت  63    مرفق )

     (.   6 / 4   /  64-   /فت  67    مرفق )               الجودة بالكلية      ضمان                           تحديث الهيكل اادارى لوحدة  

                  والميوارد الذاتيية  CIQAP                                                    شرا  اجهزة لمعاميل الطيالب واابحياث بتموييل مين مشيروع اليـ  

     (. 6 / 4   /  64-   /فت  68    مرفق )                                       للكلية وذل  لتحسين ئرا التعليم والتعلم 

                                           لهيا موليع الكتروني  وبرييد الكتروني  وهي  متاحية           بحييث أ يبح        الكلية       علمية   ال     مجلة         تطوير ال 

-   /فعت  69    مرفعق )                                                                        عل  الرابط التال  )مرئ  المجلة العلمية لكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنهات 

64  /   4 / 6 .)   

http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&

view=article&id=63&Itemid=90 

                   العمل وتيم الموائ ية                                                                       التوسع ئ  البرام  الجديدة بنقام الساعات المعتمدة لتلبية متطالبات سو  

                                          بيرام  معبيرة عين كيل تخ  يات الكليية ئي  ةجتمياع    7                            عل  دم  تخ  ات الكلية لت يبح 

         (.       6 / 4   /  64-   /فت  41    مرفق )                     /       /            بتاريث                       الكلية رلم      مجلس 

       (. 6 / 4   /  64-   /فت  46    مرفق )                                                ع د يوم الخريجين )مرئ  اسطوانة لذل  وبعض ال ورت  

 فعت  44    مرفعق )  ت     2119 /  11 /  23                              الب )موائ ية مجليس الكليية بتياريث                     تفعيل نقام شكاوى الط/   -

64  /   4 / 6 .)   

  فعت  46    مرفعق )  ت     2119 / 8 /  11                                                      تفعيل نقام ا رشاد اركاديم  )موائ ة مجلس الكليية بتياريث/   -

64  /   4 / 6 .)   

  ت     2119 / 9 /  27                                                            ةنشييييا  لجنيييية  دارة ارزمييييات والكييييوارث )موائ يييية مجلييييس الكلييييية بتيييياريث  

   (. 6 / 4   /  64-   /فت  44    مرفق )

              ءلة والمحاسبة     المسا   2 /  02
ادات ااكاديمية يتعتبر عملية المسا لة والمحاسبة من العمليات الضرورية للتح   من التزام ال 

طب ا لل وانين واللوائح المنقمة آلدا   الكليةهيئة التدريس ومعاونيهمق والعاملين ب أعضا واادارية و

ية تلتزم التزام كامل بتنفيذ كائة اللوائح بااضائة لذل  ئان الكل والخاا بالفاعلية التعليمية  الكلية

وال وانين المتعل ة بالمسا لة ئ  مجاات الفاعلية التعليمية وه  كائية انتقام سير العملية التعليمية 

 الكليةوتوجد لرارات تم استحدادها لتفعيل نقام المسائلة والمحاسبة ئ   ت 64/6-/فت45مرفق)

 يل  بعض اامدلة:لتحسين الفاعلية التعليمية وئيما 

 ة بالكلية  ل                                                  وجود  نادي  است بال شكاوى الطالب منتشرة بأماكن متفر           

http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=90
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=90
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 ( ت  6 /  64-   /فت  43    مرفق                                                       تشكيل لجنة لفحا شكاوى الطالب واتخاذ ااجرا ات الت حيحية   

  تق  6 /  64-   /فععععت  47    مرفععععق                                         المراجعيييية الداخلييييية لأللسييييام العلمييييية مرئ ييييات )     نقييييام       تفعيييييل   

   ت  6 /  64-   /فت  49    مرفق    تق ) 6 /  64-   /فت  48    مرفق )

 ( ت  6 /  64-   /فت  51    مرفق                           وجود لجنة الحكما  بالكلية   

  6 /  64-   /فت  56    مرفق                                                 النقم المركزية للمسا لة و المحاسبة بجامعة بنها  

  6 /  64-   /فت  54    مرفق                                المديا  اخالل  للدراسات العليا  

  6 /  64-   /فت  56    مرفق                            دليل ح و  الملكية الفكرية  
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 ملخص الدراسة الذاتية

 المؤسسية القدرة :األول المحور

            اإلستراتيجى:        التخطيط- 6

       القوة:     نقاط

 للتخطيييط        ارساسيية        العنا ير     جميييع     تشيمل       ومود ية       معتمييدة           ةسيتراتيجية    خطية     وجيود         

 .          ا ستراتيجا

 البيئا        التحليل      ةجرا    ئ         والكيف       الكم         التحليل        ةستخدام      . 

  البيئا        التحليل   ئ         وخارجها       الكلية     داخل   من      أعضا        اشترا      . 

 البيئية       تحلييل   مين        الناتجية       والضيعا      ال يوة       لمجياات        بالكلية       ومحددة     اضحة و       م فوئة     وجود       

 .        الخارجية       البيئة      تحليل   من        الناتجة           والتهديدات       والفرا          الداخليةق

 الكلية      وخارج     داخل         المختلفة       ارطراا   مع          ومنالشتها       البيئا        التحليل      نتائ     عرض      . 

 الجامعة        ورسالة     رؤية  ع م         ومتوائ ة        ووالعية      محددة       للكلية       معتمدة       ورسالة     رؤية     وجود       . 

 بالوالعية      تتسم       للكلية       معتمدة           ةستراتيجية       وأهداا       نهائية      غايات     وجود         . 

 الكلية            استراتيجية       لتطبي        ومود ا       معتمدة        الجوانب        متكاملة        تنفيذية    خطا     وجود      . 

 ستراتيجية  اا       الخطة        وتنفيذ       وتطوير      ت ميم       بعملية         المرتبطة         والع بات        المخاطر       وت ييم      تحديد         . 

 التطوير         ةجرا ات      تكلفة     تحدد        ت ديرية      مالية       موازنة    ةل           التنفيذية    خطة  ال      ترجمة       . 

 للجامعة       العامة            ا ستراتيجية      الخطة   مع       للكلية            ا ستراتيجية      للخطة       الودي         ا رتباط       . 

 االليم      مستوى     عل        البعيد     ااجل   ئ        الكلية       طموحات     يفيد   ما       الكلية           ةستراتيجية      تتضمن      . 

        التعزيز     نقاط

 الكلية           ةستراتيجية       لتطبي           التنفيذية      الخطة       لتنفيذ     مويل   الت      م ادر      تعزيز      . 

 وارهداا ا ستراتيجية         النهائية        الغايات       منالشة   ئ           المجتمعية       ارطراا       مشاركة      تعزيز                   . 

 

          التنظيمى:       الهيكل- 4

       القوة:     نقاط

 جديدة       لوحدات   عب و  ست ي و        الكلية     نشاط       لطبيعة     مالئم      معتمد و     مرون        تنقيما     هيكل     وجود     . 

 وحداتا    لكل        ا دارية        التبعية      بوضوح     يحدد   ما      التنقي       الهيكل      . 

 للكلية         التنقيما        بالهيكل      جديدة      وحدات        ةستحداث      . 

 عليا الموليع         وااعتماد       الجودة     ضمان      لوحدة         التنقيما        والهيكل       للكلية         التنقيما       الهيكل    نشر           

 .      للكلية       الرسما

 كلية  ال     داخل      العمل       بتسهيل     يسمح               ل يادات الكلية          السلطات      تفويض   من    جيد    لدر     وجود    . 

 العلمية       ارلسام       ومجالس       الكلية      بمجلس       الجودة     ضمان     وحدة      تمديل       . 
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 للكلية         التنقيما       الهيكل     داخل           للمسئوليات       الدلي         التحديد      . 

 بها        المكلفة       المهام  ل ي  فع ت و         والكوارث       ارزمات     وحدة     وجود   . 

 الجودة     ضمان      لوحدة       ومود ة       معتمدة       ومالية       ةدارية     ائحة     وجود      . 

 الطارئة       القروا    وئ         للتعديل       للوحدة         التنقيما       الهيكل        ةستجابة       . 

 بالجامعة       الجودة     ضمان      ومركز       الوحدة         ةخت ا ات    بين       العاللة     وضوح        . 

 والفنييا بالكليية         وااداريا           وااكاديميا         ال ياديا        الوقائا      لجميع        الوقيف         للتو يا     دليل     وجود                 

 .       بالكلية        الوقائا     ئئات     جميع      ليغطا          بالشمولية        الوقيفا        التو يا     يت ا     بحيث 

 التعزيز: طنقا

 واليدورات التدريبيية        الدراسي        المؤهيل    حسيب    علي         بالكليية         ا دارييين         العياملين      توزيع      ةعادة                   

 .         التأهيلية

 

          والحوكمة:        القيادة - 6

       القوة:     نقاط

 ا لكترونيا       الموليع    علي          ومعلنية        ومعتميدة      مود ية و          وموضيوعية      محيددة       معيايير     وجيود          

 .       بالكلية          اركاديمية         ال يادات        ختيار

 ئيا          المتسياوية      الفيرا     يضيمن    بميا          اركاديميية         ال ييادات       وتنميية       لتيدريب        برنيام     وجيود   

         لل يييادات        ا دارييية         المهييارات       لتنمييية        تدريبييية    خطيية     وجييود   مييع           والتنمييية        التييدريب

 .       بالكلية          اركاديمية

 المجياات      جمييع     تغطيا     التيا         المتمييزة           ا لكترونيية         البيانيات      لواعيد   مين       مجموعية     وجيود        

 .         المجتمعيا        والخدما         والبحديا          التعليميا

 الخا ة بنقم المعلومات ا دارية          بلستمرار          البيانات       لواعد       وتدلي       تحديث                              MIS   

  الجامعية      النقم      ميكنة      مشروع   ئ        الكلية       اشترا        . 

 ر ةلكترونيرا        الودائ          وةستدعا        وتداول     لحفق       ومحددة       ومود ة       معتمدة    نقم     وجود        . 

 للكلية         والبشرية        المادية        الموارد       لتنمية        تنفيذية    خطة     وجود      . 

 التعزيز: نقاط

 بالكلية          ااكاديمية         ال يادات     آدا    ئا      الطالب     آرا     رخذ          است  ا ات      تنفيذ       . 

 بالكلية          اركاديمية         ال يادات       لتنمية          التدريبية          ااحتياجات      دراسة      تحديث       . 

 لرئيع         بالكليية           االكترونيية         البيانيات      لواعيد        ةسيتخدام    علي         ل يائمين ا        لتيدريب      بيرام       تعزييز     

 .        مهاراتهم

  ا نتاجية والخدمية          وال طاعات       الكلية    بين        التعاون      مجاات      وتود      تر د       بيانات      لاعدة      ةنشا                  

 .      المحيط         بالمجتمع
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           واألخالقيات:          المصداقية- 4

       القوة:     نقاط

 للمؤلفين       والنشر        الفكرية        الملكية     ح و      يضمن      ومعلن      ومود       معتمد      ميدا      وجود        . 

 هيئة       أعضا     بين       التميز    عدم و        العدالة      لضمان       بالفعل       ومطب ة       ومعلنا      محددة        ةجرا ات     وجود     

 .       بالكلية          والعاملين       والطالب          ومعاونيهم        التدريس

 ومعاونيهم وا داريين        التدريس     هيئة      أعضا     بين        الوقيفا       الرضا    من     جيدة        مستويات     وجود                    

 .       التمييز     وعدم         بالعدالة     تت ل        ممارسات   من       الكلية       تمارسا     ئيما

 بشأنها       لرارات       وةتخاذ       الكلية    طالب      شكاوي     لبحث       ومود ة       معتمدة     آلية     وجود      . 

 شكواهم     بشأن      ةليها       التو ل   تم     التا       الحلول   أو          بال رارات      الطالب     ةعالم      وسائل     تعدد      . 

 عليا الرسيائل        وا شيراا         والتيأليا      البحيث        أخاللييات      يتضمن       المهنة        رخالليات     دليل     وجود            

 .       بالكلية       الفئات      لجميع     معلن          والبيانات          المعلومات      ةدارة         وأخالليات         العلميةق

 لتعزيز:ا نقاط

  بالكلية        الفكرية        الملكية     ح و         لمتابعة     لجنة      ةنشا       . 

 وعدم التمييز         بالعدالة     تت ل        ممارسات   من       الكلية       تمارسا     ئيما     ر دوريرا      الطالب    رأي       ةستطالع             

 .    ارمر    لزم    ةذا         الت حيحة         ا جرا ات       وةتخاذ

 

       اإلدارى       الجهاز- 5

       القوة:     نقاط

 تحييديدها    يييتم       متنوعيية     سييائل و         بلسييتخدام       الكلييية   عيين          المعلومييات   ميين       العديييد     تييوئر        

 .        بلستمرار

 ا دارية         ال يادات       وترلية       وتعيين        ختيار           بالموضوعية     تتسم      معلنة       معايير     وجود       . 

 عليا       ر ةعتميادرا       بنا هيا   تيم        بالكليية         العياملين       لتيدريب         ومتكاملية       ومود ية       معتميدة    خطية     وجيود    

 .       بالكلية         للعاملين          التدريبية          ل حتياجات      دراسة

 والتيدريب         للعياملين        المتاحية         والخبيرات         بيالمؤهالت       بيانيات       ولواعيد      بسيجالت        ا حتفياق         

 .   الث ...       الساب 

 اات ييال       ووسييائل      ال ييحا        والمنيياخ         المتاحييةق          والتسييهيالت      العمييل     قييروا      مال ميية       

 .       الوقيفة         لمتطلبات    ر وئ را        بالكلية        المتاحة

  يخيا     ئيميا        بالكليية        المتاحية      العميل     قيروا   عين        بالكليية         للعياملين      الرضيا      مسيتوى    رئيع    

 .       المتاحة          والتسهيالت           والتجهيزات   مل   الع      أماكن

 والعاملين        ا دارية         لل يادات        الوقيفا       الرضا        لمستوى       الدوري       ال ياس         . 

 الييوقيفا        الرضييا       مسييتوى     لرئييع     آلييية     وجييود    خييالل   ميين        ت ييحيحية       ةجييرا ت      ةتخيياذ        

 .       بالكلية         ل داريين



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 147 

 التعزيز: نقاط

 التدريبييية        البييرام        لتنفيييذ      كائييية      مالييية       مخ  ييات       لتييوئير       الجهييود   ميين     مزيييد    بييذل          

 .       بالكلية         للعاملين

 وحييدة    خييالل   ميين        بالكلييية         العيياملين      لبييالا          التدريبييية          حتياجييات ا       م ييفوئة        ةسييتكمال     

 .               التدريب بالكلية

 لت ييييم        السيينوي        الت رييير و       الكلييية       عتميياد           موضييوعية  ال      كمييية  ال      معايير              التوائيي  بييين ال     تعزيز       

 .       النتائ       اد         الت ييم     يكون    حت         بالكلية          والعاملين        ا دارية         ال يادات

 وةتخياذ       اردا        بمسيتوى        بالكليية         للعياملين        الم دمية          والمكائييت        الحيوائز    ربيط     ائحية      ةعيداد       

 .        وتنفيذها         وتفعيلها        وةعالنها          عتمادها         ا جرا ات

 

          والمادية:        المالية        الموارد- 3

       القوة:     نقاط

 بمبييانا         والسييالمة     ارميين       لتح ييي          و ييالحيتها        المتاحيية         والمعييدات          التجهيييزات      تييوئير       

      معييدات  ال     تليي         اسييتخدام        المدربيية        البشييرية        الكييوادر  ر ي   تييوئ   مييع         الكلييية       ومنشيييت

 .       تجهيزات  ال و

 وا ضيا ة        التهويية     مجيال   ئي      خا ية       الكليية       بمبيانا       المالئيم      ال يح        المنياخ     تيوئر        

 .        الطبيعية

 ةدارة    لبيل   مين         المختلفية         ومرائ هيا       الكليية       بمبيانا        النقائية      رعميال        الدوريية         المتابعية      

 .      الكلية

 ولاعيات          والمعاميل         بالمبيانا       الخا ية         والمخيارج        الميداخل    عليا  ة      ةرشيادي      لوحيات     وجيود       

        تحذيريية      عالميات     وكيذا       حرائي ق     حيدوث     حالية   ئيا       الخيروج      أمياكن    عليا     لتيدل        التيدريس

 .           والكيماويات         الكهربا        كمخاطر         المختلفة           من المخاطر

  بالكلية        الدورية        ال يانة       عمليات       لتتولا        بالكلية        لل يانة     وحدة      ةنشا       . 

 المختلفة                لألنشطة الرياضية      الطالب        لممارسة      مدالا      كمكان       ليمبية   ارو       ال رية     وجود        . 

 والتيدريس        العلمي       البحيث       بأنشيطة       لل ييام     تكفيا     التيا        الحديدية         والمعيدات       ارجهيزة      تيوائر         

 .      للكلية            ااستراتيجية        وارهداا        الرسالة     تح       التا

 وأجهييزة       الالزميية         والب ييرية        السييمعية         بالوسييائل      مجهييزة      تييدريس      لاعييات     وجييود       

 . ا      التكيي

 النسيب       يناسيب      الطيالب    عيدد        جميالا      اآلليية         الحاسيبات   مين   ر جيدرا      مناسيب    عيدد     وجيود      

 .        وا عتماد        التعليم     جودة      لضمان        ال ومية       الهيئة    لبل   من         الموضوعة          المعيارية

 كيائا     بشيكل        بالكليية          المعلوميات           وتكنولوجييا        الحديدية        اات ياات      وسيائل     كائية     تيوئر     

ا  .    ر تمامر
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 عليا         الدوريية         بالرلابية          للمحاسيبات        المركيزي  ز     الجهيا   هيا       محاييدة       حكوميية    جهية     لييام    

 .       المالية       الكلية      موارد        استخدام

 التعزيز: نقاط

 ااراضييا والمييياة ومعمييل البيولوجيييا الزراعييية ومعمييل التفنييية الحيوييية      معمييل      تجهيييز                                                               

                  والمعيدات المعمليية       ارجهيزة     كائية    يضيم        بالكليية                             ومعميل ت يدير الحا يالت الزراعيية

 .       بالكلية          التعليمية         والعملية    لما   الع      البحث      لخدمة        الحديدة

 

        البيئة       وتنمية          المجتمعية         المشاركة - 7

       القوة:     نقاط

 الفعليية          لالحتياجيات     طب يا       البيئية       وتنميية        المجتميع     خدمية     شيئون      ل طياع    خطية     وجيود        

 .      الكلية     مجلس   من       ومود ة       معتمدة        بالكلية               للمجتمع المحيط

 المحيط       المحل         للمجتمع  ة     الملح          ااحتياجات      ت دير   ئ         المجتمع     ئئات     جميع       مشاركة      . 

 الكلية       ووحدات      ولجان       بمجالس          المجتمعية       لألطراا      تمديل     وجود      . 

  التوقييا       ول يا          الخيريجين     بييوم        ااحتفيال   ئي          المختلفية          المجتمعيية       ارطيراا      ةشيرا        

 .       بالكلية

 بالكليية          المختلفية          التعليميية        البيرام    ئي       اليرأي      ةبيدا    ئي           المجتمعيية       ارطيراا       مشياركة        

 . ا   منه          وااستفادة

 الكلية    طالب      تدريب   ئ           المجتمعية       ارطراا   مع        التعاون      . 

 الكلية       لخريج     عمل    ئرا      ةيجاد   ئ          المختلفة          المجتمعية       ارطراا   مع        التعاون      . 

 للوحيدات         المختلفية       ارنشيطة     يوضيح        المجتميع      وخدمية       البيئية      ب طياع    خياا     دلييل     وجيود        

 .     الخاا           ذات الطابع

 مديل       السياعة         بموضيوعات         والتوعيية        المجتميع      لضيايا        بمنالشية       الخا ية        النيدوات      ةلامية    

        ا دمييانق   ضييد       الشييباب      توعييية          الخنييازيرق         أنفلييونزا        الطيييورق         أنفلييونزا       ارميييةق     محييو

 .        الزراعية               تدوير المخلفات

 جمييع         ومشياركة         المحائقية      مراكيز      لمعقيم         وتغطيتهيا         ا رشيادية        ال وائيل      مجياات     تنيوع     

     وعيدد         ال وائيل    هيذم   مين           المسيتهدئين     تنيوع   ميع         ال وائيلق    هيذم      تنفييذ   ئي         العلميية       ارلسيام

 .    منها           المستفيدين

 اليوقيف           والتأهييل      العميل    سيو        مهيارات         كسيابهم       الكليية      لشيباب      تيدريب     وحيدة     وجيود        

 .       الزراعة      بكلية       اات ال        ومهارات

 والبيئيي          الزراعيي ق       ال طيياع                  وااستشييارات ب ضييايا           والتوعييية       ل رشيياد     مركيز     وجيود        

 .       الزراعة      بكلية

 ئي            ومعياونيهم        التيدريس     هيئية      أعضيا        السيادة    را     واشيت      تعياون       ومجياات      أشيكال     تعيدد   

 .       بالكلية       البيئة       وتنمية        المجتمع     خدمة     لطاع    خالل   من     تنفذ     الت         البرام 
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  تنفيذها   تم      والت        البيئة       وتنمية        المجتمع     خدمة      برام    ئ        الكلية    طالب      ةشرا       . 

 الخري        ومستوى       الكلية     أدا     حول           المستفيدين   من    عدد    رأى       استطالع      . 

 الطيابع     ذات        الوحيدات     أدا     حيول    تميت     التي       اليرأى         اسيتطالعات      نتيائ    مين         ااسيتفادة       

 .       خدماتها     جودة      مستوى     ورئع       أدا ها       لتحسين      الخاا

 المجياات     بعيض   ئي         البحديية          مشيروعاتها       بتسيوي        الخا ية          الميؤتمرات   ئي          المشياركة        

 .        المختلفة

 خيدمات    عين          المجتمعيية       ارطيراا     رضيا       مسيتوى      ل يياس       ومحيددة      واضيحة     آليية    وضيع      

 .       بالكلية       البيئة       وتنمية        المجتمع     خدمة    ئون ش     لطاع

 المجتمع     خدمة     لطاع       وخدمات      لنشاط         والمستمر        المنتقم       وااعالن       الدورى      النشر        

 وتنميية         المجتميع     خدمية     شيئون     لطياع      يفحة و       الكليية     موليع    علي         بالكليية       البيئية       وتنميية       

 .       ا نترنت     شبكة    عل          بالجامعة       البيئة

 للمجتمييع        الكليية    خيالل   ميين        الم دميية   ات     الخييدم       وتسييجيل       لتودييي        بيانيات      لاعيدة     وجيود        

 .      المحيط

 ميين          المسييتفيدة       الجهييات     وبعييض       الكلييية    بييين        للتعياون          بروتوكييوات   مين    عييدد      ةبيرام   

 .            خدمات الكلية

  محائقة ىتكديا تربية وانتاج اررانب المحسنة وراديا ب ر" عنوانتحت تطبي   بحث تنفيذ 

 2/7/2112ول التعاون المبرم ئا طب ا لبرتوك "تيخدم المجتمع ال ليوبية )نموذج تطبي  

  بن  م ربين الكلية و

 التعزيز: نقاط

 مسيتوى      ورئيع     منهيا       العائيد     لرئيع      الخياا       الطيابع    ذات        الوحيدات     أدا       مسيتوى      تعزييز      

 .       ومشاكلا        المجتمع   مع       الخدمة       ومراكز      الخاا       الطابع    ذات        الوحدات       اندماج

 بالكلية       البيئة       وتنمية        المجتمع     خدمة     لطاع      رنشطة        المالية         المخ  ات      تعزيز       . 

 

 التعليمية الفاعلية :الثانى المحور
  :         والخريجون      الطالب  - 8

      القوة     نقاط

 خيالل    مين       ومعلنيا      واضيحة          التعليميية        البيرام     علي          والتوزييع        التحوييل       ال بيول       سياسيات    

 .      للكلية          االكترونا        والمولع       الكلية      ودليل      الطالب     شئون

 اجتماع      باحث      وتوئر      للطالب      وعينا     مالا    دعم      ت ديم       . 

 ييوزع       العلييا         الدراسيات     وطيالب            البكيالوريوس     لطيالب      ومحيدث     شيامل     دلييل     وجيود     

 .      العليا         للدراسات       الت دم     وعند        الدراسا      العام      بداية   ئا          عل  الطالب

 التنفيذ        ومتابعة        الطالبية         والريادة         اركاديما       اارشاد     نقام     وجود       . 
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 ا      وتفعيل   با         والتعريا         اركاديما       ا رشاد      بنقام       الخا ة      العمل    ورش    ع د . 

 الطالبية       ارنشطة   ئ          المعاونة        والهيئة        التدريس     هيئا      أعضا        مشاركا     نسبة       ةرتفاع       . 

 ئيرا        بتيوئير      وي يوم         للخيريجين       بيانيات      لاعيدة      يمتلي          الخيريجين        لمتابعيا     مكتيب     وجيود    

 .   لهم      توقيا

  ال     مولع     وعل       بنهاق      جامعة     مولع    عل          للخريجين      رابطة      ةنشا  .Facebook 

 الخريجين     لدعم       السنوي        التوقيا       وملت           الخريجين     بيوم        ااحتفال        . 

 والتحويييل       ال بييول       سياسييات   عيين      الطييالب     رضييا       مسييتوى      ل ييياس      دراسيية    عمييل   تييم         

 .       بالكلية

 رعايتهم     وطر            والمتفولين         المبدعين      الطالب       لتحديد      واضحة      آليات    وضع   تم       . 

 لرعايتهم      برام        وةعداد          المتعدرين      الطالب       لتحديد     آلية    وضع   تم        . 

 بالكلية        لتحا  ا   عن      الطالب     عزوا      أسباب      دراسة       . 

 التعزيز نقاط

  عليا      تسياعد     التيا      السيبل   كيل       لتيوئير         الوائيدين      الطيالب      بشيئون     خا ية     وحيدة      ةنشيا    

 .        بالجامعة         الوائدين      ةدارة   مع         بالتعاون       للكلية         الوائدين            زيادة الطالب

 دراسييا          المتعديرين      الطيالب    علي        للتعيرا        بالكليية        التيدريس     هيئية      أعضيا        السيادة   حيث       

        العملييية        الييدروس    خيالل   ميين         الدراسيية        المشيياكل   حيل   ئييا    تهم      ومسياعد             داخيل ألسيامهم

 .       النقرية            أوالمحاضرات

 

  :        الدراسية         المقررات/         التعليمية        البرامج و                    المعايير االكاديمية  . 9

      القوة     نقاط

  التعليمية                 ال ومية لبرامجها         ال ياسية          اركاديمية         للمعايير       الكلية     تبن         . NARS 

 ال   مع       يتوائ    ما ب        الحالية          التعليمية        للبرام        الكلية  ة     مراجع  .NARS 

 ال ياسييية          المعييايير   مييع       يتوائيي     بمييا          والم ييررات          التعليمييية        البييرام       تو يييا       مراجعيية         

 .       ال ومية

 اركاديميية           بالمعيايير         المعاونية        والهيئية        التيدريس     هيئيا     عضيا  ر      توعييا      بيرام      وجيود          

   مين          ال ياسيية          اركاديميية         المعيايير   ميع       يتوائي     بميا         والبيرام          الم يررات      تو ييا     وأسيس

      عمل    ورش    عدة  ل  خال

 ميع       يتماشيا    بميا         والبيرام          الم يررات      تو ييا       يياغة       عيادة        ورش عميل     عيدد    ع يد   

 .       بالهيئة     خبير    لبل   من         وااعتماد        التعليم     جودة      لضمان        ال ومية             نموذج الهيئة

 التعليمية        للبرام          الداخلية         المراجعة       ت ارير     وجود         . 

 لمواكبييا        للتغيييير  ا         وةسييتجابته      العمييل     لسييو          ومالئمتهييا         الدراسييية        البييرام       مرونيية        

 .      للتطور
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 لطاعييات   ميين       العديييد     آرا         سييتطالع           ااست  ييائية         الدراسييات   ميين       العديييد     وجييود       

          التعليمييية        البييرام       مالئميية    مييدى   عيين        الزراعيي         بالمجييال        المهتميية                 المجتمييع المختلفيية

ا بيرام         بالكليية     سيو           حتياجيات         المعتميدة        السياعات      بيرام     أو        ال ديمية       الالئحية     ر       سيوا ر

 .     العمل

 العمل     لسو          الدراسية        البرام         ومواكبة     لدعم     تهدا     الت        اآلليات   من       العديد      تفعيل     . 

 الدراسية        البرام        لتحديث       ومفعلة       معتمدة     آلية     وجود        . 

 لوحيدة          التنفييذى       المجليس     يتبيع     اليذي          التعليميية         والبيرام           اركاديميية         للمعيايير    لسيم     وجيود      

 .         التعليمية        للبرام         الدورية          والمراجعة    بها       المنوط        بالمهام       الجودة     ضمان

 الت حيحية          وا جرا ات         الدراسية         للم ررات      الطالب      ت ييم   مع        للتعامل     آلية     وجود         . 

  الدراسيية         الم يررات      نتيائ        لت يييم      دراسي     عيام   كيل      نهايية   ئي       دوريية      دراسية      ةجيرا         

   مين         ل سيتفادة        الماضيية         بالسينوات          وم ارنتهيا        بالكليية         المختلفية       والشيعب               للفير  الدراسيية

   مين    ييتم    كميا         الدراسيية          والم يررات        البيرام        وتطيوير      تحيديث   ئي         ودالتهيا          مؤشيراتها

 .         التعليمية        البرام         ومخرجات            ت ييم نتائ       خاللها

 بمييا        البييرام       تو ييا        ومطاب ية        بمراجعيية       الخا يية      العميل    ورش   ميين       العدييد      تنفييذ    

          الزراعة      كليات       لخريج          المرجعية          اركاديمية         المعايير   مع  NARS          يتوائ 

  ا     يمييية     التعل        البييرام       ت ييميم      توائي         السيياعات       بييرام     أو        ال ديميية       الالئحيية      بييرام      ر سييوا ر

 .      الكلية       وأهداا       وغايات      رسالة   مع         المعتمدة

 بالكلية          والم ررات          التعليمية        البرام       لجميع      ومعلن      ومود      واضح      تو يا     وجود       . 

 التعزيز نقاط

 التعليمية         بالبرام           اركاديمية         المعايير      تطبي       تعزيز            

 يا       الخدمية   مين           للمسيتفيدين      اليرأى   ات       وةسيتطالع         الدراسيات      ةجيرا       تعزييز      لسيع     ر دعمر

 .     العمل    سو    ئ          المتالح ة         التطورات               الكلية لمواكبة

 

  :       الداعمة          والتسهيالت        والتعلم        التعليم   -  61

      القوة     نقاط

 بالكلية        والتعلم        للتعليم       ومعلنة       معتمدة           ةستراتيجية     وجود          

 ةستطالع رأى دراسات من امالمست  التحسين لم ترحات بالكلية اركاديمية ال يادات استجابة 

 .تفعيلها عل  والعمل المدن  المجتمع وممدل  الخدمة من المستفيدين

 الكلية ب        ت ليدية    غير       للتعلم      أنماط      توائر      . 

 للتعلم        ت ليدية  ال    غير       ارنماط    تل        وتطوير        استخدام         والخبرات        الكوادر      توائر      . 

  التخ  ات     جميع   ئا       لألبحاث         العالمية        العلمية         البيانات      لواعد   ئا        ااشترا        . 

 المعملية       ارجهزة   من        بالعديد        الطالبية        المعامل   من       العديد      تجهيز   تم        . 

 المعنيين       ارطراا     معقم    بين        الت ييم      د ائة       انتشار        . 
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 الخياا         الفيارابا       الموليع    عليا        التيدريس     هيئية     عضيا  ر      راجعية      تغذيية     بعميل        ااهتميام      

 .       ااعتبار   ئ    ها   رخذ      ال وة       أون اط       ال  ور      بأوجا       عالما      تدريس        عضوهيئة     بكل

 بالكلية       الذاتا       التعلم      م ادر     تعدد       . 

 لمعقيم                معاونية المدربية  ال     هيئية  ال و      تيدريس  ال     هيئية      أعضيا    مين         البشيرية          ا مكانييات     تيوئر      

 .        التخ  ات

 علميية             عليهيا دورييات       وتيوائر       الكليية      وموليع         بالجامعية       الخا ية          المعلوميات     شيبكة    ليوة      

 .        التخ  ات     جميع   ئا      عديدة

 وذلي            للمعلوميات        الدوليية        بالشيبكة         والمت يلة       الكليية   ئي      ييوتر     الكمب      لاعيات    عيدد      زييادة     

      وأيضيا         الجامعية     داخيل      مجانيا        المتاحية        العلميية         اليدوريات       بيانيات      لواعيد   مين         لالسيتفادة

   ئيا           الكمبييوتر        اسيتخدام    ةلي         با ضيائة        المتاحية           االكترونيية         الم يررات   مين         ااسيتفادة

 .        الدراسية        البرام        لدراسة         المساعدة

 البيانييات     عييرض       بييأجهزة        تزويييدها     طرييي    عيين        بالكلييية        لدراسييية ا        المعامييل      تحييديث         

 .        المعملية        وارجهزة

 مين     أكبير    ليدر     يتييح    مميا        التيدريس     هيئية      أعضيا       أعيداد   ميع      الطيالب      أعيداد      تناسيب   

 .         التعليمية         الفاعلية      زيادة   دم    ومن       بينهما                التفاعل واات ال

 العلميية        ؤتمرات   المي    خيالل   مين      الطيالب   ميع       الكليية       وةدارة        التيدريس     هيئية      أعضيا       تفاعيل        

    خيالل    مين    ذلي        وتفعييل           وم ترحياتهم      الطيالب      مشياكل     لبحيث        بالكليية         المختلفية       لأللسيام

 .      للكلية      العام        المؤتمر

 المييداناق         التيدريب    علي        ا شيراا   ئيا         المعاونية        والهيئية        التيدريس     هيئية      أعضيا      جديية          

 .     للطالب         الميدان         التدريب        وئاعلية       انتقام     يضمن    مما      كبيرة      بنسبة          مشاركاتهم

 مميا       الطيالب    علي        والفني         الخيارج        لألشيراا          الخيارجيين          المشيرئيين       مشياركة    ديية ج    

 .       ومشاكلا         بمجتمعهم       وربطهم      للطالب        العملية        الخبرات    ن ل   ئ       يساعد

 الطالب      ت ويم       أساليب     تحكم      واضحة      محددة     ائحة      ووجود         الت ويمق       أساليب     تنوع     . 

 عمليية   ئي       الطيالب   يم   ت يو      نتيائ    مين         لالسيتفادة      الطيالب      ت يويم      نتيائ        وتحلييل       مراجعية      

 .         التعليمية        البرام        وتطوير         بالتعليم       الخا ة               اتخاذ ال رارات

 ا متحانية       الورلة       لت ويم      مود ة     آلية     وجود         . 

 أونتييائ           اامتحانييات   ميين      الطييالب       تقلمييات   مييع        للتعامييل      واضييحة     آلييية     وجييود        

 .         اامتحانات

 المنزل   من        اانترنت    خالل   من        للمكتبة       الدخول        أمكانية      تتوئر      . 

 الطالب      أعداد   مع         الدراسية        والف ول         والمعامل          المحاضرات      لاعات       تتناسب     . 

 التعليمييية         بالوسييائل      مجهييزة         الدراسييية        والف ييول         والمعامييل          المحاضييرات      لاعييات          

       الجيييدة         والتهوييية        وا ضييا ة         والب ييرية        السييمعية         بالوسييائل     أيضييا                المناسييبة ومجهييزة

 -       التكييا       بأجهزة          منها مزود     وبعض
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 البييرام       تخييدم     و ييوب       ومشيياتل      مييزارع   ميين        تعليمييية  ال        الوحييدات   ميين       العديييد      تييوائر        

 .       بالكلية         المختلفة

 التعزيز نقاط

 الميدان         التدريب       ئاعلية       لزيادة        المادية           وا مكانيات        الموارد      تعزيز        . 

 الدراس       العام     مدار    عل       ميسرة      وتكون        اانت ال      وسائل   من     بعدد       الكلية    دعم      زيادة       . 

 المعاونييا       الهيئييا      أعضييا  و       لمعامييل ا     بفنييا       الخا يية          التدريبييية        الييدورات    عييدد      زيييادة         

 .        المعملية       ارجهزم            للتدريب عل 

 جميييع     عليي       ل طييالع      للطييالب       الفر ية       تاحية            االيكترونييية         الم ييررات      أعييداد      زييادة     

      تنمييية    عليي      يعمييل    ممييا    ولييت   أى    وئيي      وضييوح     أكديير     بشييكل         الدراسييية         الم يررات

       وكم يدر    يل     للتوا          المعلوميات          تكنولوجييا        وةسيتخدم       اليذات        لليتعلم             مهيارات الطيالب

 .         للمعلومات

 

  :       التدريس     هيئة      أعضاء-  66

      القوة     نقاط

 والهيئيية        التييدريس     هيئيية      أعضييا        للسييادة        الييوقيفا      الرضييا      مسييتوى      ل ييياس      دراسيية        

 .                المعاونة بالكلية

 بالكلية       والطالب        التدريس     هيئة      أعضا        للسادة      معلنة        التعيين    خطط       . 

 متعييددة   ت      وتخ  يا      مجياات   ئيا        التيدريس     هيئيية      أعضيا    مين       متمييزة     نخبية     وجيود       

 .       بالكلية        ومتنوعة

 والخارجية         الداخلية        الجوائز   من       العديد    عل         التدريس     هيئة      أعضا      ح ول         . 

 التيدريس      هيئية      أعضيا       لفئيات          التدريبيية        للبيرام           والح ي يية        الفعليية          ااحتياجيات      تحدييد        

 .        ااست  ا       لوائم    عل       بنا ا         المعاونة        والهيئة

 برنيام       دورات   مين         ااسيتفادة       FLDP   أعضيا        مهيارات       لتنميية       تيدريبا  ال         البرنيام      

 .       الجامع       اردا       تطوير     مركز    خالل   من         المعاونة        والهيئة             هيئة التدريس

 المعاونية         والهيئية        التيدريس     هيئية     عضيا  ر          التدريبيية        للبيرام         اليدورات   مين       العدييد      تنفييذ         

 .       بالكلية

 التعزيز نقاط

 منا       ستفادة   وا          المعاونة        والهيئة        التدريس     هيئة      أعضا      أدا       ت ويم      لواعد      تعزيز      
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        العلمية        واألنشطة       العلمى      البحث-  64

      القوة     نقاط

 النجاح        ومؤشرات      بحدية    خطة     وجود      . 

 مشتركة     بحوث       بلجرا         البحدية         والمعاهد         والمراكز       الكلية    بين        المشتر         التعاون      . 

 علمييية      ألسييام   ميين        التييدريس     هيئيية      أعضييا     بييين         المشييتركة        العلمييية       اربحيياث      تفعيييل      

 .      مختلفة

  المعاونة       للهيئة        البحدية         المهارات       لتنمية    عمل     وورش       دريبية ت      برام       ةجرا        . 

 بالكلية        التدريس     هيئة      أعضا        السادة     لبعض        ا ختراع       برا ات     وجود       . 

 ومشاريع التطوير  .      بحدية       مشاريع   ئ       الطالب       مشاركة                

 الزراعية       للعلوم             حوليات مشتهر     مجلة     أدا       تحسين        . 

 لجييان       أعضييا      سييوا         الدائميية        العلمييية       اللجييان   ئيي         التييدريس     هيئيية      أعضييا        مشيياركة     

 -.        أومحكمين

 دولية      بحدية       مؤسسات   من        الممولة         المشاريع    عدد      زيادة     . 

 دول        لمؤتمر       الكلية      تنقيم    . 

 الخاا       ال طاع       مؤسسات     جانب   من      ملموس     عين     دعم     وجود     . 

 التدريس     هيئة      أعضا        للسادة         المنشورة        العلمية       للبحوث       بيانات      لاعدة     وجود       . 

 الدولييية           المييؤتمرات   ئيي          للمشيياركة        التييدريس     هيئيية   ا    أعضيي       للسييادة       الكلييية      ةدارة    دعيم        

 .        والمحلية

 التعزيز نقاط

 مجيال    ئيا       الكليية   ميع       متبيادل      تعياون       جيرا       الخياا       ال طياع       مؤسسيات       مشياركة      تعزييز     

 .      العلما      البحث

 بالكلية        المفعلة         الد ائية          ا تفاليات    عدد      تعزيز       . 

 العلم       البحث      رنشطة      سنويا        المخ  ة         الموازنة      تعزيز      . 

 

  :      العليا        لدراسات ا-  66

      القوة     نقاط

 العلميية          واليدرجات    لهيا        المنقميا         والليوائح       العلييا         الدراسيات       ببيرام     جييد      تعرييا     وجيود        

 .       الجامعة      ومولع       الكلية     مولع    علا     وذل        الكلية       تمنحها     التا

 التخ  ييات        وتحيديث      تطيوير     مجييال   ئي          وااوربيية        المحلييية         الجامعيات   ميع        التعياون         

 .      الكلية     داخل         المختلفة

 علمية      درجات      ةنشا     ةل         با ضائة       العليا         الدراسات    ائح  لو      تحديث     . 

 . • العليا          بالدراسات       الخا ة          والم ررات        البرام       تو يا      . 
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 م ييررات       تييدريس   ئييا       الييذاتا       الييتعلم     بفييرا     تسييمح     التيي         التييدريس       أسيياليب        اسييتخدام       

 .      العليا         الدراسات

  ورات      والتطيي        المجتمييع         احتياجييات   مييع        بالكلييية           والييدكتورام          الماجسييتير      بييرام       توائيي     

 .       الحديدة          اركاديمية

 الم ررات      تدريس       بأعبا        لل يام          وتخ  اتهم        التدريس     هيئة      أعضا       أعداد      مالئمة        . 

 طيالب      موليا       متابعية      خاللهيا   مين    ييتم       العلييا         الدراسيات     لطيالب       بيانيات      لاعيدة     وجيود    

 .      العليا         الدراسات

 ل   خيال    ومين        السينوية         الت يارير    خيالل   مين       العلييا          بالدراسيات         الم ييدين      الطيالب       متابعية  

 .        المشرئين

 الطالب      لرغبة     طب ا       ارلسام      مجالس    لبل   من        الرئيسا       المشرا      تحديد      . 

 العلمية        الدرجات    منح        ةجرا ات      سهولة       . 

  لت يحيح        أدائهيم   عين      للطيالب      راجعية      تغذيية     بيأول    أوا     ت يدم         المختلفية        الت يويم    طير       

 .       المستمر        الت ويم    ئرا     بهذا      للطالب     توئر    كما       مسارهم

  للطالب        المعلنة         الم ررات      محتوى   مع          اامتحانات      توائ     . 

 العليا         الدراسات    طالب     رضا       مستوى      ل ياس     آلية     وجود         

 العليا         للدراسات       الكلية     وكيل     يتبع          والتراحات      شكاوى       ندو      وجود         

 العليا         الدراسات       لبرام           والخارجية         الداخلية         المراجعة      . 

 -• العليا         الدراسات    طالب       تقلمات   مع        للتعامل      آليات     وجود      . 

 المخت ة        المجالس   ئا       العليا     اسات    الدر    طالب      تمديل       . 

 التعزيز نقاط

 والحكوميية         ا داريية        والجهيات       الخا ية         والهيئيات        الشيركات    رأي         اسيتطالعات      تعزييز          

    بميا        بالكليية       العلييا         الدراسيات      بيرام       تحسيين    أجيل   مين        الزراعيا        بالمجيال     تعميل      والتيا

 .       التنمية           يخدم مجاات

 ومحتويييات        للييتعلم        مسييتهدئة  ال         المخرجييات   مييع        لتتناسييب      الطييالب      ت ييويم    طيير       تعزيييز         

 .      الم رر

 

  :      الجودة    نظم      إدارة  -  64

       القوة:     نقاط

  ر سنويرا       للكلية       الذات         الت ييم      ةجرا     . 

 للكلية       الذاتا        الت ييم      ةجرا    ئا     كمية      وأخري      نوعية       مؤشرات    علا        ا عتماد      . 

 التعليييم      جييودة      لضييمان        ال ومييية       الهيئيية    لبييل   ميين         الموضييوعة         المعييايير    علييا        ا عتميياد        

 .      للكلية       الذاتا        الت ييم      ةجرا   ا ئ         وا عتماد
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 للكليية       اليذاتا        الت يييم        لمراجعية     لجنية       بتشيكيل         الداخليية         المراجعية    نقيم    عليا        ا عتمياد       

 .      الذاتا        الت رير   ئا          وةنعكاسها        بالكلية      العمل      جوانب     جميع            لضمان تغطية

 ميع          ومنالشيتها       للكليية       السينوي       العلميا         بيالمؤتمر       للكليية       اليذاتا        الت يييم      نتيائ     عيرض   

 .         والعاملون          ومعاونيهم        التدريس    يئة ه       أعضا 

 الذات         الت ييم      نتائ     ضو    ئ        للكلية      الكل       لألدا         ت حيحية       لرارات      ةتخاذ      . 

 الذاتا        الت ويم      نتائ    من         ا ستفادة      نتيجة       للكلية      الكلا      اردا    ئا      ملموس     تغير     حدوث      . 

 تا    اليذا        الت يويم       نتيائئ     ضيو    ئيا        بالكليية         والتطيوير        للتعزييز         مسيت بلية      مجياات      تحدييد   

 .      للكلية            لألدا  الكلا

 بالكلية        الجارية         والتطوير        التعزيز         ومشروعات       لبرام          والتأييد      الدعم    كسب       . 

 بالكلية          اركاديمية         ال يادات     آدا    عن          ومعاونيهم        التدريس     هيئة      أعضا      أرا     أخذ       . 

 والكيوادر         الماديية           والتجهييزات          ا مكانييات      بكائية      مدعميا       الجيودة      لضيمان     وحيدة     وجيود         

 . ة      المؤهل        البشريا

 ضيمان      بوحيدة         للعياملين        بالكليية          اركاديميية         ال ييادات   مين         المتوا يل        المعنيوي      اليدعم     

 .               الجودة وا عتماد

 المتعل ية          ال يرارات      ةتخياذ   ئيا        بالكليية         وا عتمياد       الجيودة     ضيمان     وحيدة     ميدير      تفيويض         

 .       بالوحدة      العمل    سير     وحسن        نتقام     ر ضمانرا       الجودة       ب ضايا

 الكلية      بمجلس   اد      وا عتم       الجودة     ضمان     وحدة     مدير      عضوية      . 

 االسييام         ومتابعية       لتوجيييا     ر هرميريا        ومتدرجيية       متنوعيية        مسيتويات   ذو    جيييد     هيكيل     وجيود       

 .       بالكلية         واادارية          اركاديمية

 أنشيطة         ومتابعية      تنفييذ       لتسيهيل      كيليية          ااكاديميية         والبيرام        االسيام      منسي      عليا        ا عتمياد      

 .       بالكلية       الجودة

 اركاديمية          وال يادات       الكلية      ةدارة    ا ة   لكف        المستمر        للت ييم       ومود ا       معتمدة     ألية     وجود         . 

 دوريا       للكلية       الذات         الت ويم      نتائ        م ارنة     . 

 التعليميية         الفاعليية       لعنا ير       اليدورى          بيالت وييم         وا عتمياد       الجيودة     ضيمان     وحيدة     ت يوم          

       للكلية

 عين        الجيودة      د ائية     بنشير       الخا ية        التوعيية     بنشير         وااعتمياد       الجيودة     ضيمان     وحيدة      تسياهم   

       بضييوابط      خا يية       ونشييرات       الكلييية       ورسييالة      برؤييية       الخا يية        الالئتييات      طباعيية     طرييي 

 .        وااعتماد        التعليم     جودة     ضمان   ئا       الطالب     ودور        ااعتماد

 هيئية       أعضيا     بيين         وااعتمياد       الجيودة      د ائية    نشير   ئيا        بالكليية       الجيودة     نقيام       مسياهمة     

    ورش    مين       مجموعية    ع يد    خيالل   مين        بالكليية          والعياملين       والطيالب          ومعياونيهم        التيدريس

 .        والندوات      العمل

 ال وميية       للهيئية         المنشيورة         للمعيايير     طب يا       اليذاتا        الت يويم        لمباشيرة      الفني       اليدعم      ت يديم        

 .        وااعتماد        التعليم           لضمان جودة



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 157 

 وكفيا ة           التعليميية        العمليية       مخرجيات   ئيا         وا لليميا       المحلي         المسيتوى    علي       الد ية      تأكييد       

 .       المستمر        وتطويرم        التعليم     جودة       وتوكيد

 الجودة     ضمان     مجال   ئا        ال درات     بنا       تعزيز      . 

 لت يميم       سياسية    وضيع     ئيهيا   تيم          التعليميية        العمليية       لت يويم       وشياملة     عامية       سياسيات    وضيع       

       الكلية     مجلس   من         وتودي ها         الدراسات     وعمل           ااستبيانات       وتحليل       وتوزيع

 والهيئيية        التييدريس     هيئيية      أعضييا        للسييادة        الييوقيفا      الرضييا      مسييتوى      ل ييياس      دراسيية        

 .       بالكلية                   المعاونة وا داريين

 التيدريس     هيئية      أعضيا       وةعيالن        التيدريس     هيئية      أعضيا        السيادة     أدا        لت يييم     آليية     يوجيد        

 .              بنتائ  الت ييم

 الميادة      وعيرض         المحاضيرة      ةل يا        وطري ية        الدراسيا       للمينه        العلميا        للمحتيوي        الت يييم       

 .        المحاضرة    ولت       استغالل      وكذل         العلمية

 

 التعزيز نقاط

 لية   الك     خارج        المعنية       ارطراا   مع        الت ويم      نتائ        منالشة      آليات      تعزيز    

 التعليمية         الفاعلية      مجاات   ئ           بالمسائلة         المتعل ة       اآلليات      تعزيز         . 
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 التقرير )0( 
  اعضاء هيئة التدريس باستبيان الرضا الوظيفي

3103/3102عام جامعي   
 

                                                                                 تركز التنظيمات الرسمية في عالمنا المعاصر علي  ن يصل الفارد إلاي حالاة مان التكامال مام 

                                                                       يصاابح إنسااانا تساات رقه وتسااتهويه الوظيفااة التااي يقااوم بهااا ويتفاعاال معهااا ماان خااالل               وظيفتااه وعملااه ف

                                                                                            موحه الوظيفي ورغبته في النمو والتقدم وتحقيق  هدافه االجتماعية وهذه الحالة هي ما يطلاق عليهاا 

                الرضا الوظيفي .

          وي داخلهاا                                                                             ولقيا  الرضا الوظيفي للعاملين في الكلية فقد تم تصميم استمارة استبيان لذلك تحا

                                                                                    بناادا تعباار عاان  راء المبحااو ين فااي الوظيفااة التااي يقومااون بهااا س وتاام توزياام ماخااة اسااتمارة علااي     12

                                                                                       العااملين بالكليااة باااختالف مساامياتهم الوظيفيااة س وتاام تجمياام هااذه االسااتمارات وحساااب نساابة اسااتجابة 

                  ابات إلاي عادم وجاود                                                                     المبحو ين عن كل عبارة  و ر ي ورد في االستبيان س وكانات نتااخ  هاذه االساتج

                                                                                       رضا وظيفي لدي هؤالء العاملين عن الوظيفة التي يقوماون بهاا حيا  إشاارة النتااخ  كماا فاي الجادول 

                                                                                        السابق الذي يعبر عن النسب المئوية الستجابات المبحو ين عن كل عبارة فاي االساتبيان والتاي تظهار 

                         ت الاواردة باالساتبيان جااءت                                                             موضحة  يضا في شكل  عمدة بيانية إلي  ن ماا يزياد عان نصاف العباارا

                                                                                            استجابة المبحو ين عنها إما بالرفض  و عدم الدراية بها ومن  م ضارورة االهتماام بهاذه البناود للعمال 

                                                                                         علي وجود نوع من الرضا الوظيفي لدي هؤالء العاملين عن العمل الذي يقومون بها س واالهتمام بهذه 

                                       ـ )ال( وهي التي تبد  مان  سافل الجادول إلاي                                              اآلراء خاصة التي حصلت علي نسب رفض  و استجابة ب

                                                                                               علها س والمتعلقة بالعاخد المادي والدورات التدريبية والمشاركة فاي اتخاا  القارارات والعمال فاي روح 

                  الفريق والتعاون .
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3103/3102استبيان الرضا الوظيفي لألعضاء هيئة التدريس   
الوظيفي للعمل الذي يقومون به مرتبه رسم بياني يوضح استجابات المبحوثين عن الرضا 

**تنازليا وفقا للتكرارات واستجابات المبحوثين عن كل عبارة في االستبيان  

 
استمارة( 011**جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )  
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جدول يوضح تكرارات واستجابات المبحوثين عن بعض العبارات الواردة باالستبيان 
ل الذي يقومون بهلقياس رضاهم عن العم  

حد ما ةلا نعم البيان م  ا 

 5 7 88 لدي تو يا وقيفا 1

 7 11 82 ي وم رئيس ال سم بتزويد  بال رارات الحديدة 2

والمساواة ئا توزيع العمل اشعر بروح العدالة 3  75 9 16 

تسهيل ةجرا  العمل رئيس ال سم يحد من مبادرات أناعت د  4  72 15 13 

الحالا مل راض ع أنتهل  5  70 15 15 

من لبل الرؤسا  ئا العمل يزيد من ةنتاجيت  التحفيز غير المادي 6  67 13 20 

محددةالمنوط ل  ال يام بها المهام والمسئوليات  7  63 22 15 

ئا الكلية مطب ة ويعمل بهاسياسة الباب المفتوح  8  59 23 18 

عمل  تأدية أدنا تشعر بالسعادة والرضا  9  57 41 2 

 4 41 55 تتيح ل  وقيفت  مكانا اجتماعية جيدة 11

اردا لمتابعة  آليةيوجد ب سما  11  52 38 10 

ا بداعية والخاللة ارئكاري وم رئيس ال سم بمساندة وتشجيع  12  47 33 20 

 29 28 43 لدي ال الحيات الكائية اتخاذ ال رار 13

ة والجامعةلتطوير الكلي ا ستراتيجيةئا الخطط  أشار  14  40 45 15 

البنا  الحواروالعاملون ئا الجامعة يت بل المسئولون  15  37 45 18 

أدنا  عملا بال سم  اشعر بروح الفري  16  37 40 23 

هيئة التدريس أعضا يسود جو من العاللات ااجتماعية بين  17  34 35 31 

هيئة التدريس أعضا تسود روح الفري  بين  18  34 40 26 

والسياسات ئا الكلية والجامعة ل  دور ئا اتخاذ ال رار 19  25 35 40 

مرضاالحالا الذي أت اضام  ارساساالراتب  21  20 25 55 

الوقيفية  احتياجات يتم تزويد  بالتدريب المطلوب 21  15 20 65 

استمارة( 011جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )  
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 التقرير )3( 
جبات األخالقية للطالب بالكلية باستبيان الوا  

3103/3102عام جامعي   
 

                                                            مؤسسااااة تعليميااااة إلااااي  ن يكااااون لااااديها مجموعااااة ماااان الضااااوابط والموا يااااق      ي     تسااااعي 

                                                                              األخالقياااة والتاااي تكاااون هاااي بم اباااة الضاااابط  و المحااادد لسااالوكيات الطاااالب داخااال هاااذه المؤسساااة 

                               داخااال هاااذه المؤسساااة التعليمياااة عناااد                                                      التعليمياااة س والتاااي تم ااال المرجعياااة األخالقياااة لهاااؤالء الطاااالب

                                                                           ظهااور حاااالت خالفيااة حااول ساالوك معااين قااد يظهاار بااين الطااالب  و قااد يطاار  علاايهم س وماان هنااا 

                                                                              باااد ت كلياااة الزراعياااة فاااي تصاااميم اساااتمارة اساااتبيان تحاااوي داخلهاااا مجموعاااة مااان الموا ياااق  و 

          س وتااام عااارض        موا ياااق    9                                                        الضاااوابط األخالقياااة التاااي يجاااب ان تساااود باااين الطاااالب س وكاااان عاااددها 

                                                اساااتمارة( لكاااي يعبااارون عااان آراءهااام فاااي هاااذه الموا ياااق س      211                        هاااذا االساااتبيان علاااي الطاااالب )

                                                                    وماااان خااااالل هااااذه االسااااتجابات تاااام عماااال نسااااب وتكاااارارات السااااتجابات المبحااااو ين عاااان هااااذه 

                                                                                الموا ياااق وتااام ترتيبهاااا تنازلياااا وفقاااا للمي ااااق الاااذي حظاااي علاااي اعلاااي نسااابة قباااول لااادي الطاااالب 

                                                                     ه الموا ياااق ونشااارها باااين الطاااالب داخااال الكلياااة  وتقاااوم الكلياااة بتبنيهاااا وجعلهاااا                 حتااى ياااتم تفعيااال هاااذ

                                                                      ضااااوابط  خالقيااااة للطااااالب داخلهااااا وهااااي كمااااا فااااي الجاااادول السااااابق وكمااااا تظهاااار فااااي العاااارض 

                           البياني )األعمدة البيانية(.
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ليا وفقا الستجابة ( عن الواجبات األخالقية للطالب بالكلية مرتبة تناز3103/3102استطالع رأي الطالب)

 المبحوثين علي بعض القيم األخالقية والتي تعد األكثر تواجدا في الكلية من وجهة نظرهم
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

والمطلوب تواجدها مرتبة تنازليا وفقا الستجابات وتكرارات  طالب بالكليةجدول يوضح الواجبات األخالقية لل
قي باالستبيانالمبحوثين عن كل ميثاق أخال  

 م
للطالب بالكلية األخالقيةالواجبات  حد ما إلي مناسب   

غير 
 مناسب

هيئة التدريس بااحترام والتولير أعضا التعامل مع  6  88 7 5 

 10 9 81 المحائقة علا منشات الكلية 4

 13 12 75 االتزام باللوائح وال وانين وال واعد ئا الكلية 6

غير  حيحة أخبارللكلية وعدم نشر  بروح اانتما  ا حساس 4  72 20 8 

 16 17 67 التمديل الحسن والمشرا للجامعة من خالل المقهر الجيد 5

ال يم الرئيعة أهمالعلمية باعتبارها  ارمانةالمحائقة علا ليمة  3  63 22 15 

مع االتزام بالموضوعية الرأي أبدا الشجاعة ئا  7  59 31 10 

والتقلم دون كيد وتعسا الشكوىلح  ال حيح  ااستخدام 8  54 24 22 

الطالبية بفاعلية ارنشطةالمشاركة ئا  9  45 35 20 

 .مبحوثا 011علما بان عدد المبحوثين  - جمعت وحسبت من استمارة االستبيان
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 التقرير )2( 
الواجبات األخالقية للعاملين بالجهاز اإلداري بالكلية باستبيان  

3103/3102عام جامعي   
                                                             مؤسسااااة  و منظماااة إلااااي  ن يكاااون لااااديها مجموعاااة ماااان الضاااوابط والموا يااااق      ي     تساااعي 

                                                                               األخالقيااااة والتااااي تكااااون هااااي بم ابااااة الضااااابط  و المحاااادد لساااالوكيات العاااااملين بهااااا ماااان إداريااااين 

                                                                                وغيااارهم داخااال هاااذه المؤسساااة  و المنظماااة س والتاااي تم ااال المرجعياااة األخالقياااة لهاااؤالء العااااملين 

                                                       ور حاااالت خالفيااة بااين العاااملين حااول ساالوك معااين قااد يظهاار بياانهم                        داخاال هااذه المؤسسااة عنااد ظهاا

                                                                                    و قااد يطاار  علاايهم س وماان هنااا بااد ت كليااة الزراعيااة فااي تصااميم اسااتمارة اسااتبيان تحااوي داخلهااا 

                                                                               مجموعاااة مااان الموا ياااق  و الضاااوابط األخالقياااة التاااي يجاااب  ن تساااود باااين هاااؤالء العااااملين بهاااا س 

     211                                      رض هااااذا االسااااتبيان علااااي العاااااملين بالكليااااة )                   مي اااااق  خالقااااي س وتاااام عاااا    24           وكااااان عااااددها 

                                                                             اساااتمارة( لكاااي يعبااارون عااان آراءهااام فاااي هاااذه الموا ياااق س ومااان خاااالل هاااذه االساااتجابات تااام عمااال 

                                                                                 نساااب وتكااارارات الساااتجابات المبحاااو ين عااان هاااذه الموا ياااق وتااام ترتيبهاااا تنازلياااا وفقاااا للمي ااااق 

                          )مناساااب لهااام( حتاااى ياااتم تفعيااال                                                       الاااذي حظاااي علاااي اعلاااي نسااابة قباااول لااادي العااااملين داخااال الكلياااة

                                                                                     هاااذه الموا ياااق ونشااارها باااين العااااملين  و اإلدارياااين داخااال الكلياااة وتقاااوم الكلياااة بتبنيهاااا وجعلهاااا 

                                                                         ضااااوابط  خالقيااااة للعاااااملين داخلهااااا وهااااي كمااااا فااااي الجاااادول السااااابق وكمااااا تظهاااار فااااي العاااارض 

                            البياني )األعمدة البيانية( .
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(مرتبة تنازليا وفقا الستجابات 3103/3102ي بالكلية )الواجبات األخالقية للجهاز اإلدار
**وتكرارات المبحوثين عن كل ميثاق أخالقي باالستبيان  

 
استمارة( 011**جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )  
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جدول يوضح الواجبات األخالقية للجهاز اإلداري والمطلوب تواجدها بالكلية مرتبة تنازليا 
تكرارات المبحوثين عن كل ميثاق أخالقي باالستبيانوفقا الستجابات و  

 م
اإلداريللعاملين بالجهاز  األخالقيةالوجبات   مناسب 

حد  إلي
 ما

غير 
 مناسب

 13 12 75 سوا  كان ئا عهدتا أو عهدة غيرم المحائقة علا المال العام 6

 10 18 72 ون ل خبرات ارلدم لألحدث المحائقة علا ااحترام المتبادل 4

 17 15 68 وأعضا  هيئة التدريس احترام ح و  وم الح الطالب 6

 5 30 65 ةليا بأمانة ودلةالعمل المنوط  أدا الكلية  اعلا موقف 4

 3 35 62 ئا اردا  العمل من اجل التميز 5

 5 33 62 المتاحة لهم وا مكانيات ارجهزةعدم استغالل  3

 10 31 59 لطالبوشكاوي اعلا استفسارات  ا جابة 7

 6 35 59 وروح العمل الجماعا التعاون بأهمية ا يمان 8

 8 36 56 للجامعة لوا وعمال طيبا ئا كل مكان التمديل المشرا والحسن 9
 7 38 55 وعدم ةئشائها أو البوح بها العمل أسرارالمحائقة علا  61
 6 42 52 ةوالتزام المبادئ الخا ة بالمساوا التحلا بال بر 66
 20 31 49 ا دارية بالكلية ا ت وم علا السلطة بل علا الخدمةالوقيفة أن ب  يمانا 64
 30 23 47 وة الح منه  عملوالتجديد بان التطوير  ا يمان 66
 10 43 47 والنقم وكل ما يشرع من لواعد االتزام باللوائح وال وانين 64

استمارة( 011جمعت وحسبت من استمارة االستبيان ) ** 
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 التقرير )2(
المشكالت التي تواجه العاملين بالجهاز اإلداري بالكلية باستبيان  

3103/3102عام جامعى   
 

                                                             مؤسساااة  و منظماااة إلاااي التعااارف علاااي  هااام المشاااكالت التاااي تظهااار فاااي العمااال      ي     تساااعي 

  ا                                                                                 ماااام القااااخمين بهاااذا العمااال س حتاااى يت ناااي لهاااا وضااام الحلاااول المناسااابة لهاااذه المشاااكالت ووضاااعه

                                                                             فاااي  ولوياااات األهاااداف التاااي تقاااوم بهاااا هاااذه المؤسساااة حيااا  اناااه كلماااا قااال حجااام وعااادد المشاااكالت 

                                                                                  التااي تواجااه العاااملين   ناااء سااير عملهاام كلمااا  دي  لااك إلااي ساارعة انجاااز األعمااال فااي اقاال وقاات 

                                                                            ممكااان والاااي وجاااود ناااوع مااان الرضاااا الاااوظيفي لااادي العااااملين بهاااذه المؤسساااة عااان العمااال الاااذي 

                                                                ومااان هناااا باااد ت كلياااة الزراعياااة فاااي تصاااميم اساااتمارة اساااتبيان تحاااوي داخلهاااا                   يقوماااون بتأديتاااه س

                                                                               مجموعااة ماان  هاام المشااكالت التااي يمكاان  ن تظهاار  مااام هااؤالء العاااملين بهااذه المؤسسااة س وكاااان 

             اسااااتمارة( لكااااي     65                                                    اقتااااراح س وتاااام عاااارض هااااذا االسااااتبيان علااااي العاااااملين بالكليااااة )    13      عااااددها 

                                         ه المشاااكالت س ومااان خاااالل هاااذه االساااتجابات تااام عمااال                                 يعبااارون عااان آراءهااام فاااي مااادي تواجاااد هاااذ

                                                                                  نسااب وتكااارارات الساااتجابات المبحاااو ين عااان هاااذه االقتراحااات وتااام ترتيبهاااا تنازلياااا وفقاااا للمشاااكلة 

                                                                                   التاااي حظاااي علاااي اعلاااي نسااابة اساااتجابة بالنسااابة لتواجااادها فاااي العمااال  ماااام العااااملين داخااال الكلياااة 

                                    وضاام حلااول مناساابة لهااا ونشاار هااذه الحلااول                                              )نعاام( حتااى يااتم  العماال علااي مواجهااة هااذه المشااكلة و

                                                                                   باااين العااااملين  و اإلدارياااين داخااال الكلياااة وتقاااوم الكلياااة بتبنيهاااا مااان خاااالل عقاااد دورات تدريبياااة 

                                                                               لتعرياااف العااااملين داخلهاااا بكيفياااة حااال هاااذه المشاااكالت والت لاااب عليهاااا س وهاااي كماااا فاااي الجااادول 

                               ماااا الجااازء ال ااااني مااان  االساااتبيان                                                       الساااابق وكماااا تظهااار فاااي العااارض البيااااني )األعمااادة البيانياااة( . 

                           قياااا  مااادي تاااأ ير هاااذه المشاااكلة      ي                                                  والاااذي يعبااار عااان  همياااة هاااذه المشاااكالت بالنسااابة للعااااملين )

                                                                                علااي العاااملين ماان حياا   نهااا تم اال عاااخق  مااام هااذا الموظااف وانااه فااي حاجااة ملحااة للقضاااء علااي 

                 نياااة التاااي تظهااار فاااي                                                               هاااذه المشاااكالت فقاااد جااااءت النتااااخ  مرتباااة كماااا فاااي الجااادول واألعمااادة البيا

               الشكل التالي .
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( 3103/3102بالكلية) **ترتيب المشكالت التي تواجه العاملين أو اإلداريين  
 مرتبة تصاعديا وفقا لدرجة تواجدها

 
استمارة( 31**جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )  

 

رتبة تنازليا لجهاز اإلداري بالكلية مأهم المشكالت التي تواجه العاملين باجدول يوضح 
االستبيانمشكلة تم ذكرها في وفقا الستجابات وتكرارات المبحوثين عن كل   

علي حسب درجة تواجدها اإلداريينترتيب المشكالت التي تواجه  م  ال توجد توجد 

 10 25 البط  والتردد ئا اتخاذ ال رارات 6

 12 23 مشكالت تتعل  بالجوانب الفنية للعمل 4

وعادل لت ييم أدا  العاملينغياب نقام واضح  6  23 12 

ئا دائرة عمل  ةوالمسؤوليعدم وضوح عاللات السلطة  4  20 15 

 15 20 شعور  بالمحاباة وعدم المساواة ئا الفرا والمزايا الوقيفية 5

ةلي ضغوط العمل والتوتر الوقيفا بسبب زيادة حجم العمل المسند  3  18 17 

العمل توةجرا امشكالت تتعل  بأساليب  7  17 18 

 18 17 تدنا مستوي الخبرات والمهارات المتوئرة من حول   نجاز العمل 8

التا تخضع لها وقيفت  وا شرائيةكدرة المستويات الرلابية  9  17 18 

 19 16 التغير السريع ئا السياسات والخطط الموضوعية 61

جاز العملعدم تفويض  ئا السلطات وال الحيات الالزمة من حول  ان 66  15 20 
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العمل ةنتاجيةانخفاض  64  14 21 

 21 14 وجود تو يا وقيفا واضح لواجبات  ومسؤوليات  ولكن  ا تعلم عنا شيئا 66

 22 13 مشكالت تتعل  بالتعامل مع الرؤسا  64

 22 13 مشكالت تتعل  بالتعامل مع المرؤوسين 65

 22 13 ضعا الروح المعنوية لدا من يعملون مع  63

العاملين عما يتطلبا حجم العمل أعدادزيادة  67  13 22 

تولا ئا العمل ةلاالتضيي  من بعض الجهات الخارجية مما يؤدي  68  13 22 

ووحدات العمل ألسامعدم التحديد الواضح اخت ا ات  69  13 22 

 23 12 عدم وجود تو يا وقيفا واضح لواجبات  ومسؤوليات  41

العلما والتخ ا لدي شاغلا بعض الوقائا عدم تناسب التأهيل 46  12 23 

 24 11 تع د اات اات وطول مساراتها ئا محيط العمل 44

محيط عمل  اواابتكار ئمحدودية المجال المتاح ل  للت را والمبادرة  46  10 25 

العاملين الالزمين انجازم أعدادزيادة حجم العمل عن  44  9 26 

ل مع الزمال مشكالت تتعل  بالتعام 45  6 29 

أخري عوبات ومشكالت  43  6 29 

استمارة( 31جمعت وحسبت من استمارة االستبيان ) ** 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 االصدار الثالث-3102/3102 وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 169 

 التقرير )5(
باستبيان االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية   

3103/3102عام جامعى   

 

      ياجاااااات                                              مؤسساااااة  و منظماااااة الباااااد مااااان  ن تقاااااوم باااااالتعرف علاااااي احت     ي         لكاااااي تااااانهض 

    و    ن                                                                            العااااملين بهاااا ساااواء كاااانوا قياااادات  كاديمياااة  و غيااار مااان  عضااااء هيئاااة تااادريك  و مر وساااي

                                                                                 إداريااااين س كمااااا  ن معرفااااة احتياجااااات العاااااملين تااااؤدي إلااااي تحفيااااز وتحسااااين  داء العماااال س وتعااااد 

                                                                         دراسااااة االحتياجااااات التدريبيااااة ماااان  هاااام وساااااخل التعاااارف علااااي نقااااا  القااااوة والضااااعف بهاااادف 

                                                                    س ومااان هاااذا المنطلاااق قامااات الكلياااة بإعاااداد اساااتمارة اساااتبيان للتعااارف علاااي  هااام               النهاااوض بالعمااال 

                                                                                   االحتياجاااات  و دورات  و ورم العمااال التاااي تحتاجهاااا القياااادات األكاديمياااة بالكلياااة والتاااي كانااات 

        اسااااتمارة      211                                                دورة تدريبيااااة  و ورشااااة عماااال مختلفااااة س وتاااام توزياااام عاااادد     11          تحتااااوي علااااي 

                                                 وكاناااات النتاااااخ  الخاصااااة بااااالمبحو ين وفقااااا لتكاااارار ونسااااب                               اسااااتبيان علااااي المبحااااو ين بالكليااااة 

                                                                                اساااتجاباتهم علاااي كااال مااان هاااذه الااادورات التدريبياااة مرتباااة تنازلياااا وفقاااا للااادورات التاااي حصااالت 

                                                                                      علااي اعلااي نساابة إجابااة بااـ)نعم( والتااي تعااد القيااادات األكاديميااة فااي حاجااة ملحااة لهااا قباال غيرهااا س 

                            الرسم البياني السابق  يضا .                                        و لك كما في الجدول السابق وكما هو موضح ب
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 التقرير )6( 
 باستبيان رأي األطراف المجتمعية في الخدمات المقدمة من الكلية

3103/3102عام جامعى   
 

                                                                        يعااااد معرفااااة ر ي الجهااااات المسااااتفيدة ماااان الخاااادمات التااااي تقاااادمها لهاااام الكليااااة باااااختالف 

                                 ر هاااذه المؤسساااة التعليمياااة مااان خااادمات                                               نواعهاااا مااان األماااور الهاماااة جااادا فاااي معرفاااة مااادي تاااأ ي

                                                                                 سااااواء متعلقااااة بالخاااادمات البيئيااااة  و المجتمعيااااة  و التعليميااااة س وللتعاااارف علااااي ماااادي رضااااا هااااذه 

                                                                            الجهاااات المساااتفيدة عااان هاااذه الخااادمات فقاااد تااام تصاااميم اساااتمارة اساااتبيان لهاااذا ال ااارض ضااامت 

                 منهاااا س وتااام توزيااام                                                           عباااارة تشااامل عااادة خااادمات تقااادمها الكلياااة لهاااذه الجهاااات المساااتفيدة    21       داخلهاااا 

                                                مبحاااوة مااان هاااؤالء المساااتفيدين جااااءت  راخهااام واساااتجابتهم      211                         اساااتمارة االساااتبيان علاااي عااادد 

                                                                               عااان هاااذه الخااادمات مرتباااة تنازلياااا وفقاااا للخااادمات التاااي يرونهاااا هاااي األهااام  و األك ااار انتشاااارا 

                                                                              وتواجاادا كخدمااة مقدمااة ماان الكليااة للجهااات المسااتفيدة منهااا ماان وجهاات نظاارهم كمااا هااو موضااح 

                                                                        في الجدول السابق وكما يظهر في الرسم البياني السابق )األعمدة البيانية ( .
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 (3103/3102)عن الخدمات المقدمة من الكلية  **رسم بياني يوضح رأي األطراف المجتمعية
 مرتبا تنازليا وفقا الستجابات المبحوثين عليها بنعم

 
 ستمارة(ا 011**جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )
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رأي األطراف المجتمعية عن الخدمات المقدمة لهم من الكلية مرتبه تنازليا وفقا لرؤية 
 المبحوثين واستجاباتها عن أهم الخدمات التي توجهم لهم من وجهت نظره

المجتمعية األطرافقياس رأي  م حد  ما إلي نعم   ليس تماما ال 

دمها الكلية في التي تق المتخصصةالزراعية الخدمات  6
 مجال الزراعة مفيدة ومقنعه

65 17 10 8 

 7 13 18 62 تقوم الكلية بممارسات عملية بصدد حماية البيئة 4

اإلدارةتستشعر مصداقية  6  57 19 14 10 

 14 22 13 51 خريج الكلية يتم تفضيله علي خريجي الكليات االخري 4

 15 20 25 45 عالقتك بالكلية ايجابية 5

اإلدارةشعر مصداقية تست 3  38 23 23 16 

 15 28 27 30 توجد مشاركة في المؤتمرات 7

حصل علي المعلومات من الكلية بصورة سهلةأ 8  22 28 35 15 

المقدم للطالب بالكلية يزيد مهارة الخريج التدريب الميداني 9  16 26 28 30 

6
بالكلية اتخاذ القراراتالمشاركة ولك دور في  1  

12 19 42 27 

 استمارة( 011جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )**
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 التقرير )7(
استبيان عن كيفية تعامل القيادات األكاديمية  تحليل  

3103/3102مع العاملين بالكلية   
                                                                           ل يييياس طري ييية تعامييييل ال ييييادات اركاديمييييية بالكليييية ميييع العيييياملين بهيييا ميييين أعضيييا  هيئيييية 

                                                     ز ا داري ق ئ ييييد تييييم ت ييييميم اسييييتمارة اسييييتبيان تضييييمنت دمانييييية                         التييييدريس ومعيييياونيهم والجهييييا

                                                           عشر عبارة منها ادنا عشر عبارة ايجابية ق وست عبارات سلبية  

                                                                   ولتحوييييييل تلييييي  العبيييييارات ةليييييا ليييييياس كميييييا أعطييييييت ااسيييييتجابات الخا ييييية بالعبيييييارات 

      ماميييات                                                                           اايجابيييية وهيييا )موائييي  تماميييا ق موائييي  ق ةليييا حيييدا ميييا ق وغيييير موائييي  ق وغيييير موائييي  ت

                                       بينما العكس ئا حالة العبارات السلبية     1  ق    2  ق    3  ق    4  ق  5      درجات 

                                                                        ولت ييدير الدرجييية الكليييية التيييا ح يييل عليهيييا المبحييوث جمعيييت درجاتيييا ئيييا كيييل العبيييارات 
                                                                          و ييينا كيييل مبحيييوث وئ يييا لليييدرجات النقريييية للم يييياس والتيييا تتيييراوح بيييين حيييدا أل يييا ليييدرم 

                     ها ةلا دالث ئئات ها :                    درجة والتا يتم ت سيم    18                درجة وحدا أدنام     91
                            درجة ) ليادة اوتولراطية ت          42               منخفض الل من   

              درجة )خليطت      65  –    42                  متوسط  يتراوح بين 
                               درجة ئأكدر )ليادة ديم راطيةت        66            مرتفع من    

                                                                       ول يييد تيييم تجمييييع البيانيييات بهيييذا ااسيييتبيان مييين خيييالل توزييييع ااسيييتمارات عليييا الفئيييات 

                                                           ة التييدريس ق معيياونا أعضييا  هيئيية التييدريس ق وا داريييين ق ولييد تييم                         الدالديية بالكلييية أعضييا  هيئيي

                                                                               م ابلييية عينييية عشيييوائية ليييدرها مائييية عضيييوا مييين الفئيييات الدالدييية سيييالفة اليييذكر ول يييد تيييم تجمييييع 

                                                                               تسيييعون اسيييتمارة  جيييرا  تحلييييل ةح يييائا لهيييا وليييد تيييم اسيييتبعاد عشيييرة اسيييتمارة لعيييدم اسيييتفاؤها 

                    للبيانات المطلوبة  

        ا يلي :                وكانت النتائج كم
                                                                               أشييييارت نتييييائ  التحليييييل ااح ييييائ  ةليييي  ارتفيييياع نسييييبة المبحييييودين الييييذين أئييييادوا " بالموائ يييية   -

                                                                                   تماما " العبارات التالية وها مرتبة تنازليا حسب نسبة الموائ ة أو ااستجابة كما يلا :
                                                              ت تفييييوض لنييييا سييييلطة اتخيييياذ ال ييييرار انجيييياز ارعمييييال ق والتييييا بلغييييت نسييييبتها  7             العبييييارة رلييييم )

                                                   ت تتييييح الفر ييية لنيييا ارئكيييار الجدييييدة ومنالشيييتها ق والتيييا  2                         %ت ق ويليهيييا العبيييارة رليييم ) 2 .  72 )

                                    ت تتييييح اكبييير ليييدر مييين الحريييية ئيييا ممارسييية  3                         %ت ق ويليهيييا العبيييارة رليييم )    66.6             بلغيييت نسيييبتها )

       ت تفسيييح  1                         %ت ق ويليهيييا العبيييارة رليييم )    61.1                                            ارنشيييطة المتعل ييية بالعميييل ق والتيييا بلغيييت نسيييبتها )

                     %ت ق ويليهيييا العبيييارات     56.8                                        ئنيييا ئيييا مجيييال  العميييل ق والتيييا بلغيييت نسيييبتها )               المجيييال  بيييدا  ار
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                                                  ت وهيييييا عليييييا التيييييوالا كميييييا يليييييا ق تفسيييييح لنيييييا المجيييييال اتخييييياذ   16  ق     11  ق    4               أرليييييام         )

                                                                          ال ييييرارات التييييا تراهييييا مالئميييية  نجيييياز ارعمييييال ق يتطلييييب منييييا دومييييا ت ييييديم التراحييييات ئييييا 

                                      ميييييل عليييييا تشيييييجيع ومشييييياركة العييييياملين لمنالشييييية                                     المشيييييكالت المطروحييييية وت يييييديم البيييييدائل ق تع

                                                                                  المشيياكل ا دارييية التييا تييواجههم للو ييول ةلييا أئضييل الحلييول الممكنيية لهييا ق والتييا بلغييت نسييبة 

                                          ت ت يييدر اروامييير والتعليميييات التيييا تتنييياول كائييية   15                          %ت ق ويليهيييا العبيييارة  رليييم )  51         كيييل منهيييا )

  ق     14                    هييييا العبييييارتين أرلييييام )         %ت ق ويلي    44.4                                        التفا يييييل وت يييير علييييا تنفيييييذها ق بنسييييبة بلغييييت )

                                                                                 ت وهييا علييا التييوالا كمييا يلييا ق تتيييح الفر يية للعيياملين ئييا اتخيياذ ال ييرارات لتنفيييذ ارعمييال   17

                                                                         وئ ييييا للقييييروا الجديييييدة ق  تسييييهل سييييبل اات ييييال  عطييييا  التعليمييييات وا تتييييدخل ةا عنييييدما 

        ت تعتمييييد  9                         %ت ق ويلييييهم العبييييارة رلييييم )    38.9                                        ت يييبح المشييييكلة حييييادة ق بييينفس نسييييبة ااسييييتجابة )

   %ت     33.3                                                                       عليييا الميييوقفين ئيييا تنفييييذ ارعميييال دون ةشيييراكهم ئيييا اتخييياذ ال يييرار ق بنسيييبة بلغيييت )

                                                          ت تبيييدو دوميييا   يييارمة ئيييا التعاميييل ميييع الميييوقفين بكائييية ا دارات ق   18                      ق ويليهيييا العبيييارة رليييم )

                       ت يتطلييييب منييييا دومييييا ت ييييديم  8                             %ت ق ويليهييييا العبييييارتين أرلييييام )      27.8                       والتييييا بلغييييت نسييييبتها     )

                        ت  ي ت ييير دورهيييا ئيييا العميييل   11                                                احيييات ئيييا المشيييكالت المطروحييية وت يييديم البيييدائل ق ورليييم )    التر

   %ت     22.2                                                                     عليييا ت يييديم المشيييورة والن يييح دون المشييياركة ئيييا ارعميييال ق والتيييا بلغيييت نسيييبتهم )

                                                      ت تنفييييرد دومييييا ئييييا اتخيييياذ ال ييييرارات المتعل يييية بحييييل المشييييكالت ق   12                       ق وتليهمييييا العبييييارة رلييييم )

                                      ت  تهيييتم بميييا يجيييب أن يؤدييييا العييياملون دون  6                 يهيييا العبيييارة رليييم )        %ت ق ويل    16.6            بنسيييبة بلغيييت )

                  %ت ويليهيييا العبيييارة     11.1                                                             ااهتميييام بمشييياكلهم وحاجييياتهم الح ي يييية داخيييل العميييل  ق بنسيييبة بلغيييت )

                                                                        ت تنفيييرد دوميييا ئيييا اتخييياذ ال يييرارات المتعل ييية بحيييل المشيييكالت ق والتيييا بلغيييت نسيييبتها   13     رليييم )

                             ت تركييييز دومييييا ئييييا اللييييوم والع يييياب  5          بييييارة رلييييم )                              %ت وتييييأتا ئييييا المرتبيييية ارخيييييرة الع     8.7 )

                                                                          وت يييييد ارخطييييا  عنييييد المحاسييييبة ئييييا ةنجيييياز المهييييام ق والتييييا جييييا ت بنسييييبة اسييييتجابة بلغييييت 

                                                              %ت   وهم بذل  يمدلون استجابة تسعون مبحوث علا دمانا عشر عبارة    5.5 )

             ة تمامييا" عليييا                                                                          بينمييا أئييادت نتييائ  التحليييل ةلييي  أن نسييبة المبحييودين الييذين ائيييادو  "عييدم الموائ يي  -

                                                                                  بعييض العبييارات والتييا تييم تييرتيبهم تنازليييا وئ ييا لييدرجات ااسييتجابة علييا العبييارات  كانييت كمييا 

  ت   13                               %ت ق بينمييييا تليهييييا العبييييارة رلييييم  )    85.5 )                   والتععععي بلغععععت نسععععبتها    ت  5                   يلييييا : العبييييارة رلييييم )

                    ت والتيييييا بلغيييييت نسيييييبتها   11                               %ت ق بينميييييا تليهيييييا العبيييييارة رليييييم  )    77.2                   والتيييييا بلغيييييت نسيييييبتها )
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                           ت والتيييييا بلغيييييت نسيييييبة كيييييل منهميييييا   18  ق     12                                    %ت ق بينميييييا تليهيييييا العبيييييارتين أرليييييام  )   2.  69 )

                         بينميييا تليهيييا العبيييارة رليييم       %( ،   34                   والتعععي بلغعععت نسعععبتها )  ت  6                          %ت ق وتليهميييا العبيييارة رليييم )  65 )

           والتععععي بلغععععت    ت 9  ق     14                              بينمييييا تليهييييا العبييييارات  أرلييييام  )  ،     %ت  61 )                  والتععععي بلغععععت نسععععبتها    ت 8 )

                   والتعععي بلغعععت نسعععبة كعععل    ت  17  ق     15                               بينميييا تليهيييا العبيييارتين أرليييام  )    ،    %ت  57 )               نسعععبة كعععل منهمعععا  

                          والتعععععي بلغعععععت نسعععععبة كعععععل منهمعععععا     ت  11                            بينميييييا تليهميييييا العبيييييارة  رليييييم  )  ،     %ت    52.5 )       منهمعععععا  

                          والتععععي بلغععععت نسععععبة كععععل منهمععععا     ت  16  ق    4  ق    3                                بينمييييا تليهمييييا العبييييارتين  أرلييييام  )   ،    %ت    46.4 )

                          والتععععي بلغععععت نسععععبة كععععل منهمععععا     ت  16  ق  2  ق    1                               بينمييييا تليهمييييا العبييييارات  أرلييييام  )        %ت    3817 )

   %ت     18.3                   والتيييا بلغيييت نسيييبتها )  (  7                                     وجعععاءت فعععي المرتبعععة األخيعععرة العبعععارة رقعععم )      %ت    31.8 )

               فعععي حعععين أن هنعععاك                                                            وهيييم بيييذل  يمدليييون اسيييتجابة تسيييعون مبحيييوث عليييا دميييانا عشييير عبيييارة ق    

                                                              استمارة تم استبعادهم من نتائج التحليل لعدم استكمال البيانات .    61

 

ض جدولي يوضح توزيع المبحوثين وفقا لنمط القيادة ونسبة تكرار كل منهاعر  
 % تكرار الفئات

 68.9 67 فئة منخفضة )أوتوقراطي(

 43.7 44 فئة متوسطة )المتساهل(

 54.4 49 فئة مرتفعة )ديمقراطي(

 611 91 اإلجمالي

                                      مجعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان

3103/3102لمبحوثين وفقا لنمط القيادة السائد من وجهت نظرهمرسم بياني يوضح توزيع ا  
 فئة القيادة والنسبة املئوية لعدد املبحوثني فئة القيادة وتكرار لعدد املبحوثني

  

                                     مجعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان
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  %       18.9               ئيييرد بنسيييبة بلغيييت     17                                               وتشيييير البيانيييات اليييواردة بجيييدول رليييم السييياب  ةليييا أن 

               ئيييرد مييينهم بنسيييبة     24                                                          بيييان نميييط ال ييييادة اليييذي يمارسيييا المسيييئولين كيييان أوتيييولراطا ق وان          ائيييادو

                                                            % ائييييييادو بييييييان اليييييينمط السييييييائد هييييييو الخليييييييط بييييييين الممارسيييييية الديم راطييييييية       26.7     بلغييييييت 

                         %  ائيييادو بيييان نميييط ال ييييادة       54.4                  مبحوديييا بنسيييبة بلغيييت     49                           واروتولراطيييية ق ئيييا حيييين أئييياد 

                                                   زييييد مييين ن يييا عيييدد المبحيييودين ائيييادو بيييان نميييط ال ييييادة كيييان                              ديم راطيييا بالكليييية ق أي أن ميييا ي

                                                                                 ديم راطييييا ويعميييل عليييا اخيييذ ال يييرارات بعيييد ةشيييرا  العييياملين بالمؤسسييية ئيييا هيييذم ال يييرارات وأن 

           % والت لييييل     54                                                                 كيييان ارمييير يتطليييب وجيييود مزييييد مييين هيييذم الديم راطيييية لزييييادة هيييذم النسيييبة عييين 

                                           من نسبة نمط ال يادة المتساهل واروتولراطا  

علي كل عبارة من عبارات االستبيان  **رسم بياني يوضح درجات استجابة المبحوثين
 مرتبا تنازليا وفقا لإلجابة بالموافقة التامة علي العبارة

 
 .جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان**
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 التقرير )8(
3103/3102تحليل استبيان فاعلية التدريب للجهاز االدارى   

 
                                                        ن عملياااة تعليمياااة ونشاااا  تعليماااي مخطاااط يهااادف إلاااي إحاااداة ت يااارات               يعبااار التااادريب عااا

                                                                               سااالوكية مرغوباااة فاااي الفااارد والجماعاااة سوالتااادريب الاااذي ال يقاااوم علاااي  ساااا  تحدياااد االحتياجاااات 

                                                                                 بااال يفااارض علاااي األفاااراد ويتجاهااال احتياجااااتهم الفعليةسيعاااد تااادريبهم غيااار فعاااال س لاااذا فاناااه مااان 

                                 الواجب تحديد تلك االحتياجات بدقة.

                                                                             اك العديد من المصادر التاي ياتم مان خاللهاا تحدياد تلاك االحتياجاات  همهاا الفارد ووجهاة    وهن

                                                                                  نظاار المساائولين  و الر ساااء حياا   ن االحتياااج التاادريبي يعباار عاان الاانقذ فااي معلومااات ومهااارات 

                                                   واتجاهات األفراد والتي تؤ ر علي  داخه لعمله بكفاءة.

                الميثودولوجي : 
                                                تااادريب  و ماااردود الااادورات التدريبياااة مااان خاااالل اساااتبيان                           هاااذا وقاااد تااام تحدياااد فاعلياااة ال

                                                                            يحتاااوي علاااي بعاااض المت يااارات م ااال البياناااات األساساااية للموظاااف والااادورات التاااي حصااال عليهاااا 

                               ومدي استفادته من تلك الدورات .

                                                                 وتشير نتائج تحليل استبيان تقيم فاعلية التدريب بالكلية إلي اآلتي :
                             مااااان المبحاااااو ين لااااام يت يااااار المسااااامى    % 3 1                                 تضاااااح مااااان نتااااااخ  البحااااا  والتحليااااال  ن 

             ماااان المبحااااو ين   %     0643                                                            الااااوظيفي لهاااام قباااال وبعااااد االلتحاااااق بالبرنااااام  التاااادريبي   بينمااااا افاااااد

                                                                                بت يااار المسااامي الاااوظيفي لهااام قبااال وبعاااد االلتحااااق بالبرناااام  التااادريبي   فاااي حاااين امتنااام بعاااض 

    1                                                        المبحو ين عن االستجابة للجزء األول الذي يمال من قبل المتدرب
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 في الدورات التدريبية التي حصلوا عليها **رسم بياني يوضح أراء المبحوثين

 
جمعت وحسب من بيانات استمارة االستبيان **   

                                       % مانهم اكتساب مهاارات وقادرات مان البرناام      85.1                                  كما تبين من استجابات المبحاو ين  ن 

                                       ما  شارت نتاخ  التحليل لالستبيان إلي  ن                                                            التدريبي مقارنا بما قبل البرنام  ولذا كانت قدراتهم جيدة س ك

                                                                                      % من المبحو ين قد عادوا إلى ممارسة نفك العمل الذي كانوا يقومون به من قبال بعاد انتهااخهم     12.4

                                                                                              من البرنام  التدريبي الذي التحقوا به بدون إبداء األسباب المقنعة بالرغم من وجود التحسن الذي  ر  

                                                          وإ ا كان الرخيك المباشر للمر وسين )المتدربين(من المبحو ين  1   م                                 على  داخهم الوظيفي نتيجة البرنا

                                                                                          قد اقروا بتقدم المر وسين بعد االنتهاء من الحصول علي الدورات التدريبية وما تحويه مان مقترحاات 

     % إال     41.9                                                                            لتحسين العمل وعدم األخذ بتلك اآلراء والمقترحات من المتدرب في مجاال العمال بنسابة 

                                                                          المر وسين عادة إلى ممارسة نفك الوظيفة التي كانوا يقومون بها من قبال الحصاول                نة لألسف يعود 

                                                         علي التدريب بالرغم من وجود اقتراحات لديهم لتحسين العمل .

                                                                                         ما بالنسبة الستجابة المبحو ين عن مد  التحسن الذي  ر  على  داخهم الوظيفي  نتيجة للبرنام  

                                                           لوك االيجابي المتم ل في ا نتي عشر سلوكا إيجابيا بدت النتااخ                                     التدريبي الذي التحقوا به من خالل الس

                                                                  كالتالي وهي مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لنسب استجابات المبحو ين    
                                                             %مااان المبحاااو ين بزياااادة المعلوماااات بدرجاااة قليلاااة إال إن هنااااك ت ييااارا     34.6                       زياااادة المعلوماااات    فااااد   . 2

  1      ملحوظا

                                                      مبحو ين بزيادة الدقة في العمل بدرجة كبيرة عن  ي قبل .       % من ال    51.2                      الدقة في العمل    وضح   . 1

           %  بقاااادرتهم     51.2                                                             القاااادرة علااااي حاااال المشااااكالت    وضااااح  ك اااار ماااان نصااااف عاااادد المبحااااو ين حااااوالي   . 6

                            علي حل المشكالت بصورة  فضل .

  1                             % من المبحو ين  نة تحسن ك يرا  51                           األداء العام   الذي  وضح  ن   . 4

  1                                          بحو ين بالتحسن الكبير في است الل وقت العمل         % من الم  51                        است الل وقت العمل    فاد   . 5

                                             % من المبحو ين بزيادة المهارات بدرجة كبيرة .  51                     زيادة المهارات    فاد  . 3

                                              % من المبحو ين بتحسن عالقات العمل بدرجة كبيرة.  51                        تحسن عالقات العمل    فاد   . 1
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              ة تحسن ك يرا.                                             %من المبحو ين بالرضا عن العمل بدرجة كبيرة و ن  51                      الرضا في العمل    فاد   . 8

                                                     % من المبحو ين بقدرتهم علي  تحا  القرار بصورة  فضل .  51                               القدرة على  تحا  القرار    وضح   . 9

                       % ممااان لاااديهم القااادرة علاااى     41.2                                                          القااادرة علاااى االبتكاااار    تضاااح  ن اساااتجابات المبحاااو ين وصااالت الاااي -  21

                                االبتكار كسلوك ايجابي في عملهم .

                                                ن بزيادة اإلنتاج في العمل بنسبة ك يرة في التحسن              % من المبحو ي    65.1                     زيادة اإلنتاج    فاد -  22

  .                                             % من المبحو ين باالنتظام في الدوام بدرجة كبيره    18.3                         االنتظام في الدوام    فاد  -  21

رسم بياني يوضح استجابات وأراء المبحوثين بالنسبة للمردود والفائدة التي حصلوا عليها 
 بعد حصولهم علي الدورات التدريبية

 
 من استمارة االستبيان جمعت وحسبت**
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 التقرير )9(
 (3103/3102)عن الخدمات المقدمة من الكلية  **رسم بياني يوضح رأي األطراف المجتمعية

 مرتبا تنازليا وفقا الستجابات المبحوثين عليها بنعم

 
 استمارة( 011**جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )
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ات المقدمة لهم من الكلية مرتبه تنازليا وفقا لرؤية رأي األطراف المجتمعية عن الخدم
 المبحوثين واستجاباتها عن أهم الخدمات التي توجهم لهم من وجهت نظره

المجتمعية األطرافقياس رأي  م حد  ما إلي نعم   ليس تماما ال 

التي تقدمها الكلية في  المتخصصةالزراعية الخدمات  6
 مجال الزراعة مفيدة ومقنعه

65 17 10 8 

 7 13 18 62 تقوم الكلية بممارسات عملية بصدد حماية البيئة 4

اإلدارةتستشعر مصداقية  6  57 19 14 10 

 14 22 13 51 خريج الكلية يتم تفضيله علي خريجي الكليات االخري 4

 15 20 25 45 عالقتك بالكلية ايجابية 5

اإلدارةتستشعر مصداقية  3  38 23 23 16 

ي المؤتمراتتوجد مشاركة ف 7  30 27 28 15 

حصل علي المعلومات من الكلية بصورة سهلةأ 8  22 28 35 15 

المقدم للطالب بالكلية يزيد مهارة  التدريب الميداني 9
 الخريج

16 26 28 30 

6
بالكلية اتخاذ القراراتالمشاركة ولك دور في  1  

12 19 42 27 

استمارة( 011جمعت وحسبت من استمارة االستبيان ) ** 
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 التقرير )01(
( 3103/3102بالكلية) **ترتيب المشكالت التي تواجه العاملين أو اإلداريين  

 مرتبة تصاعديا وفقا لدرجة تواجدها

 
 استمارة( 31**جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )

 

 

تنازليا لجهاز اإلداري بالكلية مرتبة أهم المشكالت التي تواجه العاملين باجدول يوضح 
االستبيانمشكلة تم ذكرها في وفقا الستجابات وتكرارات المبحوثين عن كل   

علي حسب درجة تواجدها اإلداريينترتيب المشكالت التي تواجه  م  ال توجد توجد 

 10 25 البط  والتردد ئا اتخاذ ال رارات 6

 12 23 مشكالت تتعل  بالجوانب الفنية للعمل 4

لت ييم أدا  العاملين غياب نقام واضح وعادل 6  23 12 

ئا دائرة عمل  ةوالمسؤوليعدم وضوح عاللات السلطة  4  20 15 

 15 20 شعور  بالمحاباة وعدم المساواة ئا الفرا والمزايا الوقيفية 5

ةلي ضغوط العمل والتوتر الوقيفا بسبب زيادة حجم العمل المسند  3  18 17 

ملالع وةجرا اتمشكالت تتعل  بأساليب  7  17 18 

 18 17 تدنا مستوي الخبرات والمهارات المتوئرة من حول   نجاز العمل 8

التا تخضع لها وقيفت  وا شرائيةكدرة المستويات الرلابية  9  17 18 

 19 16 التغير السريع ئا السياسات والخطط الموضوعية 61

لعملعدم تفويض  ئا السلطات وال الحيات الالزمة من حول  انجاز ا 66  15 20 

العمل ةنتاجيةانخفاض  64  14 21 
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 21 14 وجود تو يا وقيفا واضح لواجبات  ومسؤوليات  ولكن  ا تعلم عنا شيئا 66

 22 13 مشكالت تتعل  بالتعامل مع الرؤسا  64

 22 13 مشكالت تتعل  بالتعامل مع المرؤوسين 65

 22 13 ضعا الروح المعنوية لدا من يعملون مع  63

العاملين عما يتطلبا حجم العمل أعدادزيادة  67  13 22 

تولا ئا العمل ةلاالتضيي  من بعض الجهات الخارجية مما يؤدي  68  13 22 

ووحدات العمل ألسامعدم التحديد الواضح اخت ا ات  69  13 22 

 23 12 عدم وجود تو يا وقيفا واضح لواجبات  ومسؤوليات  41

ما والتخ ا لدي شاغلا بعض الوقائاعدم تناسب التأهيل العل 46  12 23 

 24 11 تع د اات اات وطول مساراتها ئا محيط العمل 44

محيط عمل  اواابتكار ئمحدودية المجال المتاح ل  للت را والمبادرة  46  10 25 

العاملين الالزمين انجازم أعدادزيادة حجم العمل عن  44  9 26 

الزمال مشكالت تتعل  بالتعامل مع  45  6 29 

أخري عوبات ومشكالت  43  6 29 

 استمارة( 31جمعت وحسبت من استمارة االستبيان )**

 

 

أهميتهاترتيب المشكالت التي تواجه العاملين أو اإلداريين بالكلية مرتبة تصاعديا وفقا لدرجة   

  
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان**
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 التقرير )00(
مرتبة تصاعديا وفقا آلراء 3103/3102لطالب الوافدين استبيان زيادة أعداد ا

 الطالب في األسباب التي تقف عائق أمامهم
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 CIQAPخطة التحسين واالستمرارية
4166/4164 

 ستمرارية:اال.مجال واهداف التحسين و6
 القدرة المؤسسية: تحقيق 

 ت التالية:المخرجا إستكمالأو  تفعيلتحقيق القدرة المؤسسية من خالل 

 الكوارث بالكلية وتفعيل دور وحدة اازمات  ت1
والمرائ  والموارد البشرية  استكمال معايير مالئمة مساحات وتجهيزات المبانا ت2

(Norms ت 
 تعقيم دور الكلية ئ  التفاعل مع  المجتمع والبيئة المحيطة  ت3
 تأ يل مبادئ اادارة  الديم راطية داخل الكلية   ت4
 ية وااخال  داخل الكلية  تأ يل مبادئ الم دال ت5
 استكمال تطوير الجهاز اادارى بالكلية  ت6
   MISاستكمال تفعيل نقم المعلومات اادارية ت7
 تعقيم سمات ومميزات الكلية  ت8
 القدرة التعليمية: تحقيق 

 :المخرجات التالية إستكمالأو  تفعيلتطوير أو من خالل  القدرة التعليمية تحقيق

 (.1121 - جديدة ة)ائح لبرام  الدراسية الجديدةنقام اارشاد ااكاديم  ل (2

 (.1121 - التعليم االلكترونى للبرام  الدراسية الجديدة)الخحة جديدة (1

 مكتب متابعة الخريجين. (6

 الخطة البح ية  للكلية والربط مم خطة الجامعة. (4

 م ل  المعامل التعليمية الطالبية (5

 الجزيئية الزراعية  لبيولوجيالطور تم معمل 
 والميام  والنبات للتربة طورتم طالب  تعليم  معمل 
 طورة للهندسة الزراعية تورشة تعليمية  م 
 طور ل ياس جودة الحا الت والمنتجات الزراعية نمعمل تعليم  طالب  م 
  معمل تعليم  متعدد ااغراض 

 .تدريسية ةقاعات التدريك لعدد  ال ة عشر قاع (3

 .مكتبة حدي ة ومتطورة (1

 .تطوير منظومة الدراسات العليا  والبح  العلمىل لحيويةلتقنية المعمل بح ى  (8

دعم مركز التحاليل واالستشارات ل مطابق للمواصفات القياسية HLCPوحدة تحاليل  ت9

 الزراعية.
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 .ملخص االجراءات التى اتخذتها ادارة الكلية لضمان االستمرارية:4
       موائ يييية       2117 /    2112                                                    موائ ييية مجلييييس الكلييييية عليييي  تحيييديث الخطيييية ااسييييتراتجية لكلييييية   ت 1

       2113   /    2112                                            مجلس الكلية عل  تحديث الدراسة الذاتية لكلية 
                                                                 موائ ييييية مجليييييس الكليييييية علييييي  عميييييل ت يييييييم ميييييدى اسيييييتيفا  معيييييايير مالئمييييية مسييييياحات   ت 2

       2113 /    2112 تNorms                                           وتجهيزات المبانيوالمرائ  والموارد البشرية )
     ة                                                             اعتماد مجلس الكلية تشكيل مجلس اادارة وحدة ضمان الجودة بالكلي  ت 3
                                                                     اعتميييياد مجلييييس الكلييييية تشييييكيل اللجييييان النوعييييية المنبد يييية عيييين وحييييدة ضييييمان الجييييودة   ت 4

                            منس ا المعايير المختلفة و
   ية  ؤ             خطييية التشيييغيل)ر و                الفريييي  التنفييييذى  و              ميييدير التنفييييذى  و                         اعتمييياد تشيييكيل مجليييس اادارة   ت 5

                                                 خطييييية عميييييلت  للمخرجيييييات مشيييييروع التطيييييوير المسيييييتمر للتأهييييييل -     اهيييييداا-     رسيييييالة  -
     CIQAP          وااعتماد

                                    المالية الجديدة لوحدة ضمان الجودة و          التنفيذية  و                       اعتماد الالئحة الداخلية   ت 6
           تفعيلها  و                       عمل خطة معتمدة لل يانة   ت 7
                             )خطييياب التبيييرع للمشيييروع العييييادة                                            التوا يييل ميييع اطيييراا متنوعييية مييين المجتميييع الميييدنا  ت 8

                                  ) يييورة مييين التعاليييد ميييع بنييي  م ييير مشيييروع                يييورة الشيييي ت&  –                الطالبيييية الجدييييدة 
         نانةت             اارانب ميت ك

                                             السييييييالمة )اعتميييييياد مجلييييييس الكلييييييية لجنيييييية ادارة اازمييييييات  و                  تفعيييييييل اجييييييرا ت ااميييييين   ت 9
                                                            الموائ ة عل  ااضائة الى  اللجان المنبد ة من مجلس الكلية و        الكوارث  و

                                            زييييادة خيييدمات اانترنيييت ئييي  الكليييية مييين خيييالل مشيييروع و                       اسيييتكمال البنيييية الرلميييية   ت  11
MIS and CTIP   

           ااداريين و         ال يادات  و             هيئة التدريس        أعضا                لتنمية مهارات         تدريبية        عمل ورش   ت  11
 :4166/4164.مصادر التمويل خالل فترة استمرارية المشروع 6

       2114 /    2113   ق      2113  /     2112                                    ميزانية الجامعة السنوية وااستدمارية   ت 1
                          ال نادي  الخا ة بالجامعة   ت 2
                                          نسبة من ميزانية الوحدات ذات الطابع الخاا   ت 3
                المجتمع المدن                                بعض التبرعات والهبات من ائراد   ت 4

 
 


