
 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

1 

 

لكمية الزراعة  الستراتيجيةا الخطةوثيقة 
 2020 – 2015 باالسماعيمية

 
  2018-2014كتحديث لمخطة االستراتيجية لمكمية 

 
 2015اكتوبر 



 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

2 

 المحتويات
 

 4 كممة السيد ا.د/ عميد الكمية 1

 منطمقات البناء ومنيجية العمل -:جزء االولال 2
 عن الكميةلمحة تاريخية  -1

 0202الخطة ومد القترة الزمنية ليا حتى مبررات تحديث اوال : 
 ثانيا: منيجية أعداد الخطة االستراتيجية المحدثة

 .االفتراضات االساسية لمخطة االستراتيجية -2
 االطراف اصحاب المصمحة   -3
 تحديد االحتياجات -4
 مكمية لولويات تحديد اال  -5
 لمعمل بالكمية القيم الحاكمة -6

 
6 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
10 

 لمكمية لقسم الثانى: الخطة االستراتيجيةا 5

  الكمية الى تحديث رؤية ورسالةدراسة مدى حاجة  -1
 دراسة مدى اتساق رؤية ورسالة الكمية مع رؤية ورسالة الجامعو-2
 ات العامة لمكمية سياسال-3

 * السياسة العامة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 العممى* السياسة العامة فى مجال البحث 

 ة* السياسة المالية لمكمي
  * السياسة العامة فى مجال التعميم والتعمم

 والتحميل الكمى لمكمية المحدث التحميل البيئى -4
 مصفوفة التحميل الرباعى -5
 المصادر المتاحة لمتمويل -6
 الصعوبات والمخاطر -7

 
12 
14 
 
 
16 
16 
16 
18 
20 
27 
28 
28 



 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

3 

 مدى ارتباط الخطة االستراتيجية لمكمية بخطة الجامعو -8
 المميزة بالكمية السمات-9

 الوضع التنافسى لمكمية-01
 الغايات واالىداف االستراتيجية لمكمية -00
 .مدى توافق الغايات االستراتيجية لمكمية مع محاور الجامعو -01

28 
29 
30 
31 
32 
 

 المحدثة لمكميةالقسم الثالث: الخطة التنفيذية  5
 ة المحدثة لمكميةالخطة التنفيذي-1
 مصفوفة االطار الزمنى لمخطة التنفيذية لمكمية -2
 المصادر الخاصة بتمويل عناصر الخطة -3
 متابعة الخطة التنفيذية لمكمية وليأ-4
موحات التخطيطية المستقبمية لتحقيق الجودة طأىم العوامل المؤثرة عمى تحقيق ال-5

 الشاممة
 ذ الخطة االستراتيجية لمكميةر التى قد تواجو تنفيطادارة المخا-6
 االستراتيجيات البديمو-7

 
33 
43 
58 
58 
 
58 
58 
59 

 

 
 
 
 
 

 



 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

4 

 كممة عميد الكمية 
 

ورات عده تقتضى تكريس المزيد من الجيود لمعرفة التحديات الراىنة، طيشيد التعميم العالى خالل الفترة الحالية ت
ر األكاديمى والتكنولوجى، وموائمة البرامج التى تقدميا الكمية مع التطو  مسايرةمن خالل والتجاوب مع متطمبات المرحمة 

تنظيم االرتقاء بيا بالخطة االستراتيجية لمكمية ىى اطار تنظيمى لتطوير اداء الكمية و مقتضيات سوق العمل. وبالتالى فأن 
منذ ية الزراعة باالسماعيمية كمتقوم و رسم مستقبل أفضل ودعم التواصل المستمر مع االطراف المجتمعية. جيود الجميع ل

و  والعممية بحثيةاالنشطة ال تعميمية ورئيسية ىى الخدمات ال ثالث محاوربخدمة مجتمعيا عبر  7711أنشاؤىا فى عام 
من رسالة الجامعة. ان السعى لتحقيق رسالة الكمية كجزء اطار وذلك فى  ،وتنمية البيئة المحيطة بيا مجتمعيةات الخدمال

باالسماعيمية ترتكز عمى كل من التخصصات الزراعية و ارتباطيا بمنطقة اقميم القناة وسيناء، بما يجعل ليا  كمية الزراعة
وبأستمرار تطوير االداء بما يفعل من خدماتيا التعميمية والبحثية وعالقتيا التفاعمية مع شخصية متميزة منذ انشاءىا. 

 تحقيق رسالتيا.لالمجتمع المحيط 
قف الذى ينتيى الى صياغة اىداف استراتيجية واقعية و طموحة فى ذات الوقت ىو الذى سيمكن . ان تحميل المو 

الكمية من ادراك دورىا فى تحقيق منفعو لمجتمع االعمال الزراعية بأقميم القناة وسيناء، و من ثم القيام بو بشكل تنافسى. 
والمتوقعة مستقبال ولتحديد احة فى ضوء اإلمكانيات المت ولذا فقد أعدت الكمية خطة استراتيجية لتحديد األىداف المنشودة

ان يقمل المخاطر التى يمكن ان  -عز وجل–األساليب التى يجب أن تتبع لتحقيق ىذه األىداف. االمر الذى نرجو من اهلل 
حداث تواجييا الكميو واالستخدام األمثل لمموارد واإلمكانيات واالتفاق عمى رؤية مشتركة لممساىمين فى أنشط ة الكمية وا 

لتحقيق تمك  التوافق بين الكمية والجامعة والبيئة المحيطة، باإلضافة الى خمق نوع من التناغم بين إدارات الكمية المختمفة
 . الغايات االستراتيجية

ى وأبناائعضااء الجيااز االدارى أود أن أتقدم بخالص الشكر لكل السادة الزمالء أعضاء ىيئة التدريس والمعااونين وا
كماا انناى  الخطاة االساتراتيجية لمكمياة، وتحاديث بالكمية ولكل الييئات الخارجية عمى مشاركتيم بجيودىم فاى إعادادالطالب 

اود ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لممراجع الداخمى المكمف مان قبال مركاز ضامان الجاودة بالجامعاو ا.م.د  أميماو محماد 
لخطااة االسااتراتيجية وكااذلك فريااق الجااودة ولجنااة الاادعم الفنااى المشااكمة بالكميااة الاادردير عمااى مساااعدة الكميااة فااى تحااديث ا

ألعمااى الاادرجات كميتنااا دومااا رتقااى وثقتااى باااهلل وبكاام أن ت لمجيااوداتيم المسااتمرة والفعالااة فااى بناااء الخطااة االسااتراتيجية. 
 ، وباهلل دائما التوفيق. العممية واالكاديمية

 
 عاماياد الكاااامااية                                                                         

 
  شريف محمد عبد الحق رضوانا.د /                                                    
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 عن الكمية لمحة تاريخية  -7

تمثل كمية الزراعة باإلسماعيمية جزءًا ىامًا من تاريخ جامعة قناة السويس حيث كانت من أوائل الكميات التى 
م بإنشاء جامعة قناة السويس باإلسماعيمية ثم بدأت الدراسة 7711لسنة  79أنشئت بمجرد صدور القرار الجميوري رقم 

اإلنتاج  –يج الطالب فى أربع مجاالت زراعية فقط وىى اإلنتاج النباتي لتخر  7711/7711بالكمية فى العام الجامعى 
عموم وتكنولوجيا االغذية ثم تطورت ىذه البرامج وتم تحويميا إلى أقسام عممية تقوم  –األراضي والمياه  –الحيواني 

التاريخ تم إنشاء  وبداية من ذلك 0222/0221عام وحتى  7710بالتدريس لعشر برامج دراسية خالل الفترة من عام 
م، بدأت الدراسة في 0221/0227برنامج اليندسة الزراعية ويعمل بنظام الساعات المعتمدة. وفي بداية من العام الدراسي 

وتم بدأ تفعيل برنامج سالمة الغذاء  برنامج إدارة األعمال و المشروعات الزراعية ويعمل أيضًا بنظام الساعات المعتمدة.
وىو احدث البرامج بالكمية ويعمل بنظام الساعات المعتمدة )وىو احد البرامج  0272/0272ى السابق خالل العام الجامع

 التى يتم تدريسيا بالمغة االنجميزية وبمصروفات مميزة(. 

  مفيوم تبنت التى مصر فى التعميمية والمؤسسات الكميات أوائل من السويس قناة جامعة الزراعة كمية تعتبر
 تم 0222 يونيو في بالكمية لمجودة داخمي نظام إنشاء بمشروع الكمية تقدمت حيث. العالي التعميم في ماداإلعت و الجودة
 في المشروع تنفيذ بدأ حيث االعتماد و الجودة لضمان القومية المجنة و السويس قناة جامعة بين ما مساىمة تمويمو
 لضمان القومية المجنة من مستمرة متابعة ظل في 0221 أكتوبر في وثائقو جميع واستكممت(. ثانية دورة) 0222 يناير

 و الزيارة بيذه الخاص التقرير المراجعين النظراء فريق وقدم الميدانية الزيارة تمت 0221 فبراير وفي. اإلعتماد و الجودة
 تقارير أظيرت دوق .0221 فبراير في المتابعة بزيارة انتيت بالمشاركة التطوير من مراحل عدة تمت عميو بناءاً  الذي

 الكمية أن النقاط ىذه أىم من و لالعتماد اإلعداد في عمييا تبني أن الكمية تستطيع التي القوة نقاط من العديد المراجعة
تحتوى عمى عدد من السادة أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين فى عدد من المجاالت الزراعية المتنوعة وبالتالى فيى 

 و العممية باالقسام الموجودة والمعامل الدراسية القاعات فى متمثمة دةيج أساسية بنية عمى تحتوىقوة بشرية كما انيا 
 الخطة)  جنيو مميون 22 تتعدى بمبالغ الجامعة من عمييا الصرف تم االمكانيات ىذه وكل. الخاص الطابع ذات الوحدات

 يمزم التي الضعف  نقاط من مجموعة ىناك كانت االخر الجانب عمي لكن و( 0221 السويس قناة لجامعة االستراتيجية
 CIQAPقد اشتركت الكمية فى مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد  و لالعتماد التقدم قبل الكمية عمييا تتغمب أن

حيث تم تسميم مخرجات المشروع و قد ساعد المشروع بفاعمية فى  0270وحتى سبتمبر  0227منذ شير سبتمبر عام  
 ية وتجييزات المعامل والمدرجات بالكمية وتطوير امكانياتيا الكمية.رفع امكان

 اقسام عممية وىى  72ويتواجد بالكمية 

 قسم االقتصاد الزراعي -1
 قسم الصناعات الغذائية  -2
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 قسم األلبان  -3
 قسم وقاية النبات  -4
 قسم النبات الزراعي   -5
 قسم المحاصيل   -6
 قسم البساتين  -7
 قسم اإلنتاج الحيوانى  -8
 اضى والمياه قسم األر   -9

 سم اليندسة الزراعيةق -10

 برنامج دراسى لمرحمة البكالوريوس وىى 70ويتواجد بالكمية 

 رنامج االنتاج الزراعى ب -1
 برنامج األراضى والمياه  -2
 برنامج عموم وتكنولوجيا األغذية.  -3
 برنامج االقتصاد المنزلى.  -4
 برنامج اإلنتاج الحيوانى والدواجن.  -5
 برنامج الثروة السمكية  -6
 رنامج البساتين.ب  -7
 برنامج المحاصيل   -8
 برنامج وقاية النبات.  -9

 .2006/  2005العمل بو فى عام أ بد -برنامج اليندسة الزراعية )الدراسة بنظام الساعات المعتمدة( -10
 . 2009/ 2008لعمل بو فى عام أ ابد -)الدراسة بنظام الساعات المعتمدة(برنامج إدارة االعمال والمشروعات الزراعية  -11
وتتسم طبيعة   2014/2015 العمل بو فىأ بد -)الدراسة بنظام الساعات المعتمدة(رنامج سالمة الغذاء ب -12

 .مميزة بمصروفاتالدراسة انو يدرس بالمغة االنجميزية و 
 0202رة الزمنية ليا حتى فتمبررات تحديث الخطة ومد الاوآل: 

تقريار زياارة االعتمااد االولاى التاى تمات بالكمياة ماى بناءا ع 0272/0202التحديث الحالى لمخطة االستراتيجية تم 
الخطاة  هتنفياذه فاى ىاذتام والتاى اوصات بضارورة توسايع قاعادة المشااركة وىاذا ماا  0272أبريل  92-01خالل الفترة من 

والتااى شاايدت تعزياازا لبنااد المشاااركة الجماعيااة فااى بناااء عناصاار الخطااة واالسااتناد الااى مركااز ضاامان الجااودة بالجامعااو 
. ويرجااع ساابب مااد الخطااة االسااتراتيجية حتااى عااام عانة بخبياار فااى المجااال لمراعاااة بناااء الخطااة بشااكل منيجااى سااميملالساات

 0272/0272برنااامج سااالمة الغااذاء وىااو احاادث الباارامج التااى تتواجااد بالكميااة وباادأت الدراسااو بااو عااام تفعياال ىااو  0202
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سانة حتاى ناتمكن مان تقيايم كفااءة  0-7تاالى سايتاح وبال 0271/0271وبالتالى سيتم تخريج اول دفعاو مان الطاالب عاام 
خااريج البرنااامج فااى سااوق العماال وكااذلك ماان المخطااط اتمااام خطااوة المراجعااو الخارجيااة لمباارامج المحدثااة باادءا ماان ساابتمبر 

يجية وتقيايم االداء التاى تساتمزم معياا ماد فتارة الخطاة االساتراتالبرامج لممراجعاو وبالتالى سيتواجد تقييما لحاجة تمك  0271
 لمعمل بنظام الساعات المعتمدة.وأيضا حتى تسمح الفترة تحويل البرامج الدراسية لمرحمة البكالوريوس  .0202الى 

 

 كانت كالتالى 5102/5151منيجية اعداد الخطة االستراتيجية المحدثة ثانيا: 
لممساعدة داخمى توفير مراجع بحاجة الكمية ب لممركز تم مخاطبة مركز ضمان الجودة خالل احد االجتماعات الدورية -0

 الخطة االستراتيجية.لتحديث فى تنفيذ المالحظات الخاصة وحدة الجودة بالكمية 

من قبل ودراسة ما تم ذكره فى تقرير زيارة االعتماد االولى  5102/5102االستراتيجية  تم مراجعو عناصر الخطة -5
 .باسموب منيجى سميم المحدثو الخطةبناء المالحظات لتحديد اىم لخبير فى كمية التربية )ا.م.د/ أميمة الدردير( 

فريق الجودة لمراجعو عناصر البيئة الداخمية )نقاط القوة تم اعادة صياغة االستبيانات بعقد ورشتين عمل ل -3
التيديدات( فى يوم  -عناصر البيئة الخارجية )الفرص مراجعو و 5102فبراير  01والضعف( يوم الثالثاء الموافق 

فى ضوء تقرير زيارة االعتماد وتقرير الخبير الخاص بمراجعو الخطة االستراتيجية  01/3/5102الموافق  الثالثاء
 و اجرى عددا كبيرا من التعديالت بيا 5102/5102

ما تم اقتراحة من بمراجعو  5102قامت لجنة الدعم الفنى المشكمة والمعتمدة فى مجمس الكمية لشير ابريل  -2
واجرى بعد التعديالت وتمك الصورة  لمكميةلتحميل البيئى ستبيان االجودة بالكمية لتحديث تعديالت من قبل فريق ا

استمع الرأى النيائية التى تم اقرارىا من قبل المجنة ىى التى تم االعتماد عمييا لتحديث التحميل البيئى لمكمية و 
 بشأنيا من قبل االطراف المعنية.

لمدى اتساق  -عضو مركز ضمان الجودة بالجامعو –مراجع الداخمى لمخطة المراجعو رؤية ورسالة الكمية من قبل -2
ارة االعتماد والتى نتج عنيا يالمالحظات التى اوردىا تقرير ز كذلك رؤية ورسالة الكمية مع رؤية و رسالة الجامعو و 

تيا المحدثة ومدى توافق وتم استطالع رأى االراف المعنية عن رؤية الكمية ورسال. اتمام حدوث تعديل لرسالة الكمية
 تمك الرسالة مع رسالة الجامعو.

لمكمية ومراجعو المحدث الربط ما بين الغايات واالىداف االستراتيجية لمكمية وانشطتيا التنفيذية بنتائج التحميل البيئى -6
ا التنفيذية وتحقيق ترابط ما بين اليات التنفيذ واىدافي الصياغات من قبل خبير مركز ضمان الجودة بالجامعو

والتى نتج عنيا  .مع اليات التنفيذ والجزء الخاص بالتمويليا بسوغاياتيا واىدافيا االستراتيجية وكذلك مدى تنا
تحديثا فى الغايات واالىداف األستراتيجية واالىداف التنفيذية وتم عمل مصفوفة لمربط ما بينيم وما بين نتائج 

 يئى المحدث لمكمية.  بالتحميل ال
 اد الخطة التنفيذية التى سيتم تنفيذىا وتحديد مصفوفة االطار الزمنى.اعد-1
 الكمية. واالعالن عن الخطة واتاحتيا لمجميع.من مجمس  المحدثةاعتماد الخطة االستراتيجية -2
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  عداد الخطة االستراتيجية االفتراضات االساسية ال -0
 صالح.نشر ثقافة الجودة لدى المستفيدين من اصحاب الممزيد من  -0

 (SWOT)تحميل البيئة الداخمية والخارجية  لممؤسسة لدراسة الوضع الراىن باستخدام أسموب  -5

 مراجعة مدى مناسبة صياغة الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالكمية. -3

 وفقا لموضع الراىن. (SWOT)مراجعة التحميل البيئى  -2

 لمتحميل البيئى لمكمية. تحديد الغايات النيائية واألىداف اإلستراتيجية لمكمية وفقا -2

 تحديد  الفجوة بين الوضع الحالي واألىداف اإلستراتيجية. -6

 تحسين جودة مناخ العمل بالكمية. -1

 وضع الخطط و البرامج التى تمكن من تحقيق الكمية لرؤيتيا. -2

ام وضع المعايير و كيفية قياس مؤشرات تمك المعايير لمتابعة تنفيذ الخطة و قياس مدى االنجاز و استخد -3
 النتائج فى تطوير التخطيط نفسو.

 إدارة الجودة الشاممة بالكمية.  -01

 

 االطراف اصحاب المصمحة -9

ىم المكاون البشارى و الماادى والمعناوى لممجتماع، و اصاحاب والمستفيدون من خدمات الكمية  اصحاب المصمحة
 -:والتى يمكن حصرىم فى االتىالمصالح 

 لخريجين الطالب و ا 

 (أعضاء الجياز االدارى -تدريس ومعاونييمالىيئة أعضاء ) العاممين بالكمية 

 نقابة الزراعيين باالسماعيمية 

  سواء المؤسسة مع تتعامل التي المدني المجتمع مؤسساتراد و أفويقصد بيم اطراف المجتمع الخارجى 
   يا  رافجغ لممؤسسة المحمي المجتمع أويشكمون لمتدريب، أماكن بتوفير يقومون أو لخدماتيا، كمستيمكين

  مثل مديرية التربية االطراف التى تتعاون مع الكمية فى تحقيق رسالتيا ويمثميا  البيئة المحيطة بالكمية
والتعميم ومديرية الزراعة بمحافظة االسماعيمية وبعض الشركات والمؤسسات التى تشترك مع الكمية عبر 

 .او يقومون بتوفير اماكن لتدريب الطالب بروتوكوالت مفعمو

 تحديد االحتياجات  -2

   لمكمية الداخمية الكفاءة رفعو  البشرية الموارد تنمية -
 .لمقطاع الزراعى باالقميم التنمية خططاندماجو فى  و العمل سوق لمتطمبات توومالئمن جييالخر  لكفاءة رفع -

 .سالة الكميةوتطوير برامج الدراسات العميا وربطيا بالمجتمع بما يحقق ر البحثية  القدرات تنمية -
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 بالكمية التعميمية البيئة تحسين -

    الخريجين مع واصلالتتعزيز  - 

 .والبحثية  التعميمية العممية خدمة في واالتصاالت المعمومات تقنية في الحديثة التطورات استغالل -

   .المجتمع خدمة برامج في والتوسع اإلنتاجية القطاعات مع الشراكة تعزيز -

    .لمكمية الذاتية دالموار  تنمية -

 لمموارد المتاحة لمكمية بما يحقق القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية. رالتطوير المستم -
 تحديد االولويات  -2   

 تمكين الكمية لتحقيق معايير االعتماد االكاديمى من خالل تطوير قدرتيا المؤسسية و فاعميتيا التعميمية. -
 ولوية ثم الخدمة المجتمعية ثم العممية البحثية.العممية التعميمية ليا اال  -
 مرحمة البكالوريوس ليا اولوية عن مرحمة الدراسات العميا. -
 الطالب ىو محور اىتمام الكمية. -
 المرونة غير المخمة بالقوانين و الموائح. -
تاوفير مصاادر تمويال ذاتيااة الوحادات ذات الطاابع الخااص و الخادمات المجتمعياة والتاادريب ساتكون االداة االساساية ل -

 .تسييل اتمام العممية التعميمية بالكميةتمكن من القيام بالخدمات البحثية و 
بناااء ساامعة الكميااة و التواصاال الفعااال وااليجااابى مااع اطااراف المجتمااع و بصاافة خاصااة منظمااات االعمااال بالمنطقااة  -

 المحيطة.
 5103كمية لشير ديسمبر والمعتمدة من مجمس الالقيم الحاكمة لمعمل بالكمية  -6

  االحترام فى التعامل مع الزمالء -0

  األمانة والشفافية والتكامل المؤسسى   -0

  الشراكة والتعاون   -9

  العمل بروح الفريق   -2

  المبادرة واإلبداع   -2

 التميز االكاديمى   -1

  الحفاظ عمى حقوق اآلخرين   -1

  الحرية األكاديمية والبحثية المسئولة   -1

  اة وعدم التحيزالعدالة والمساو    -7

 لمسئولية فى األداء ومتابعة النتائجا   -72

 



 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثانى

 الخطة االستراتيجية

 لكمية الزراعة باالسماعيمية
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 : 2015/2020لمخطة االستراتيجية  الى تحديث الرؤية والرسالةدراسة مدى حاجة  -1
رسالة الكمية لم تتضمن تقديم فرص والتى افادت بأن  0272ابريل بناءا عمى تقرير زيارة االعتماد التى تمت فى        

التعميم والتعمم  والتى تنصيا رسالة الجامعو مما يتطمب تحديثيا كما انيا لم تتضمن تنمية القيم داخل الطالب والتى 
مدى توافق لبحث خبير مراجعو باالستعانة بوبالتالى بناءا عمى تمك التوصية فقد تمت نصت عمييا رسالة الجامعو. 

ولذا قد تم تحديث رسالة الكمية  .والتى أيدت ضرورة تحديث لرسالة الكميةرؤية ورسالة الكمية مع رؤية ورسالة الجامعو 
 -بناءا عمى ذلك واستطالع الرأى بشأنيا من قبل االطراف المعنية. ويمكن استعراض اىم النتائج فيما يمى:

 الزراعة كمية رؤية
أن تتبوأ مكانو مرموقة ومتميزة بين كميات الزراعة بالجامعات المصرية واإلقميمية والعالمية وىى تطمح  تتطمع الكمية إلى

أن تحقق ىذه المكانة من خالل برامجيا التعميمية وأنشطتيا البحثية وخدماتيا المجتمعية والبيئية كجزء من رؤية جامعة 
 قناة السويس المستقبمية. 

ية ورسالة الكمية ومدى تناسبيا مع رسالة الجامعو ؤ ر اص باستطالع الرأى بشأن خوبناءا عمى االستبيان ال
 وكانت النتائج المتحصل عمييا كما يمى 

% الرضا عن  عدد المشاركين االطراف المعنية
 الرؤية

% عدم الرضا عن 
 الرؤية

 مالحظات

السادة أعضاء ىيئة 
 7.5 91.3 80 التدريس ومعاونييم

% فضل حذف كممة 1.2
 عالمية من المنطوقال

السادة اعضاء الجياز 
  10.4 89.6 67 االدارى

السادة ممثمى االطراف 
  2.8 97.2 36 المجتمعية

  2.4 97.6 82 الطالب

  5.78 93.93 274 االجمالى
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 المحدثو الكمية رسالة
المنافسة حثين زراعيين قادرين عمى إلعداد وتخريج مينيين وبا المتميز بتقديم فرص لمتعمم والتعميمتمتزم كمية الزراعة " 

فى تطوير قطاع الزراعة مع التركيز عمى مشاكل المجتمع والبيئة المحيطة بما يحقق التنمية المستدامة  بالبحوثواإلسيام 
 "واالحتفاظ بيويتنامع مراعاة أخالقيات المينة 

 بدال من الرسالو القديمة لمكمية والتى كانت تنص عمى 

" تمتزم كمية الز راعة بإعداد وتخريج مينيين وباحثين زراعيين قادرين عمى اإلسيام فى تطوير قطاع الزراعة مع التركيز 
 "عمى مشاكل المجتمع والبيئة المحيطة بما يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المينة

لة الجامعة والتى من المفترض ان تمبى تغطى اىم النقاط الموجودة برسايرجع الى ضرورة ان  رسالة الكميةلتحديث وىذا ال
توفير فرص لمتعميم والتعميم والقيم واليوية بينما غطت احتياجات القديمة  احتياجات الخريجين بالكمية حيث اغفمت الرسالة

وكانت النتائج  فى تحديث الخطة االستراتيجية لمكميةة باستطالع الرأى لألطراف المعنية بالمشاركو .المجتمع
 -:كالتالى

% الرضا عن  عدد المشاركين االطراف المعنية
 سالة المحدثةالر 

% عدم الرضا عن 
 ةسالة المحدثالر 

 مالحظات

السادة أعضاء ىيئة 
 6.2 92.5 80 التدريس ومعاونييم

بنسبة  1لم يجب عن السؤال 
1.2% 

السادة اعضاء الجياز 
  4.5 95.5 67 االدارى

السادة ممثمى االطراف 
  2.8 71.0 36 المجتمعية

  3.7 96.3 82 الطالب

  4.3 95.4 274 االجمالى
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 دراسة مدى اتساق رؤية ورسالة الكمية مع رؤية ورسالو الجامعو -0

 المقترح المالحظات الكمية الجامعة 

 الرؤية

تتطمع جامعو قناه 
السويس الى ان تتبؤ 

مكانو مرموقة بين 
مؤسسات التعميم العالي 
استنادا الى مساىمتيا 

في تطوير التعميم 
الجامعي وتفاعميا مع 
مجتمعيا من خالل 
 ابحاث رائده مرتبطو

تتطمع الكمية إلى أن تتبوأ 
مكانو مرموقة ومتميزة 

بين كميات الزراعة 
بالجامعات المصرية 

واإلقميمية والعالمية وىى 
تطمح أن تحقق ىذه 

المكانة من خالل برامجيا 
التعميمية المتميزة 
 وأنشطتيا البحثية

وخدماتيا المجتمعية 
 والبيئية

رؤية الكمية 
تعكس روية 

 الجامعة 

- 

نحن جامعة متوجية  الرسالة 
لمجتمعيا تيدف إلى 

الفرص لطالبنا تقديم 
القادر  لمتعمم والتعميم

عمى المنافسة والذي 
يبيح ليم فرص العمل 
في مجاليا الواسع في 
عيد العولمة ممبية 

احتياجات 
عمى والحريصة  مجتمعيا

تنمية القيم داخمو دون 
التفريط أو التخمي عن 

 "ىويتنا

تمتزم كمية الزراعة بإعداد 
وتخريج مينيين وباحثين 

زراعيين قادرين عمى 
اإلسيام فى تطوير قطاع 
الزراعة مع التركيز عمى 
مشاكل المجتمع والبيئة 

المحيطة بما يحقق التنمية 
المستدامة مع مراعاة 

 "أخالقيات المينة

 
ث يجب تحدي

رسالة الكمية 
لتغطى اىم 

النقاط 
الموجودة 
برسالة 

الجامعة والتى 
من المفترض 

ان تمبى 
احتياجات 
الخريجين 

بالكمية حيث 
اغفمت 

تمتزم كمية  "
بتقديم الزراعة 

فرص لمتعمم 
 والتعميم

 إلعدادالمتميز
وتخريج مينيين 

وباحثين زراعيين 
قادرين عمى 
المنافسة 

 بالبحوثواإلسيام 
فى تطوير قطاع 

الزراعة مع 
التركيز عمى 

مشاكل المجتمع 
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الرسالة توفير 
فرص لمتعميم 
والتعميم والقيم 
واليواية بينما 

غطت 
احتياجات 

 المجتمع

والبيئة المحيطة 
بما يحقق التنمية 

المستدامة مع 
مراعاة أخالقيات 

واالحتفاظ المينة 
 بيويتنا

 
 

برسالة  المحدثو ن مدى ارتباط رسالة الكميةوعند سؤال السادة المستطمع رأييم عبر االستبيان ع
الجامعة وأىدافيا االستراتيجية من حيث التوجو إلي االرتباط بمجتمع سيناء والقناة وتطوير البحث العممي 

  -والعممية التعميمية كانت النتائج المتحصل عمييا كما يمى: 

توافق % الرضا عن  عدد المشاركين االطراف المعنية
مع رسالو  رسالة الكمية

 الجامعو

توافق % عدم الرضا عن 
رسالة الكمية مع رسالو 

 الجامعو

 مالحظات

السادة أعضاء ىيئة 
 7.5 91.3 80 التدريس ومعاونييم

لم يجب عن السؤال 
 %1.2بنسبة  1

السادة اعضاء 
  3 97 67 الجياز االدارى

السادة ممثمى 
  0 100 36 االطراف المجتمعية

  3.7 96.3 82 الطالب

  3.6 96.2 274 االجمالى

الخاااص بتحاديث الخطااة االسااتراتيجية، ومان خااالل التفريااغ االطااراف المعنيااة لالساتبيان طالع رأى تمان خااالل اساو 
ييم مشااركين فاى االساتبيان لادتبين أن الساادة السادة المستطمع رأييم والتحميل لقوائم االستقصاء الخاصة باستطالع رأي ال

 والرسالة لمكمية خالل المرحمة المقبمة.  ةمدى مناسبة الرؤي عنجدا تصورات إيجابية 
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 الزراعة السٌاسات التى تتبناها كلٌة -9

داراتيا الخدمية فى إطار مجموعة  اإلداريةالعممية و  أقسامياتعمل قيادات الكمية و  و مركز الخدمة العامة بيا وا 
 من السياسات يمكن حصرىا فيما يمى:

 المجتمع خدمت مجال فى كليتلل عامتال سياساثال* 

 االتجاة نحو االعتراف بالكمية كبيت خبرة لكافة المؤسسات ذات الصمة بالمجاالت ذات الصمة بالزراعة. -1
 خمق جسور لتوثيق االرتباط والعالقات ما بين الكمية كجية اكاديمية وبحثية والمؤسسات الزراعية. -2
 الكمية لخدمة المجتمع واالىتمام بتسويق خدماتيا.تفعيل دور الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص ب -3
 اكساب الطالب ميارات التعامل مع سوق العمل والقدرة عمى المنافسة من خالل ورش العمل والحمقات النقاشية. -4
 يتم مراجعة تمك السياسات فى نياية كل عام دراسى -5
 

 :بحث العممي كمية فى مجال الالسياسات العامة لم* 

 البحثية المتعمقة بتوفير المعمومات والبيانات وبرامج التحميل والدراسات السابقة بشكل متجدد ومستدام. تطوير البنية -7
 القدرات والميارات البحثية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بشكل متواصل. العمل عمي رفع -2
طور بيئة االعمال عمى المستويات المحمية واإلقميمية تحديث البرامج البحثية بشكل يعكس تالسعي المستمر نحو  -3

 والدولية.
 لمكمية المالية السياسات* 

 -تعتمد السياسة المالية لمكمية عمى عدة محاور:
 .الذاتي التمويل من العام خالل المتاحة الموارد كماوال: 
 .النشاط أوجو عمي األنفاق أولوياتثانيا: 
 .ردىا الذاتية عمى دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية والمشروعات البحثيةتعتمد الكمية فى دعم مواثالثا: 

 المحور االول: الموارد المتاحة 
تعتبر كمية الزراعة احد كميات جامعة قناة السويس وىى مؤسسة خدمية ال تيدف الى الربح لذا فأن السياسات 

ولذا فان الكمية تعتمد فى االساس عمى الموارد الذاتية ومحاولة المالية تعتمد عمى الموارد المتاحة من التمويل الذاتى، 
 تعظيميا كل سنة تمو االخرى حيث ان المتاح من موازنة الدولة ضئيل وال يكفى لتغطية أية نفقات لمنشاط المطموب لمكمية. 

 



 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

17 

 المحور الثانى: اولويات االنفاق عمى اوجة النشاط:
 -تبعا لالوجة التالية:توجة اولويات االنفاق فى الكمية     
اعداد المواد التعميمية، التدريب و ورش مستمزمات الدروس العممية، العممية التعميمية بما فى ذلك المحاضرات،  -1

 العمل ... الخ
 جيزة والمعدات التى تضمن نجاح العممية التعميمية واتماميا بصورة مرضية.لال التعزيز المستمر -2
 .لتفعيل االستخدام االمثل من الموارد المتاحةدات االجيزة والمعالتالف من  صيانة -3
 البحوث العممية وما يتعمق بيا من من توفير االجيزة الالزمة لمبحث العممى بالكمية.  -4
 االنفاق عمى رفع كفاءة التدريب العممى لمطالب لزيادة مستواى ادئيم المينى. -5
لعاممين بالكمية لرفع مستوى ادائيم المينى والتقنى التنمية البشرية من خالل دورات التدريبية لييئة التدريس وا -6

 وصرف الحوافز والمكافأت لممجتيدين والمتميزين.
االنفاق من اجل تحقيق الجودة وتحقيق اليدف المرحمى لمكمية الخاص بالسعى لمحصول عمى االعتماد فى اطار  -7

 التطوير المستمر.
 ية بالمجتمع الخارجى.ربط لكم االنفاق عمى خدمة المجتمع وتنمية البيئة و -8
 .ربط الخريجين بالكميةو الترويج لبناء صورة ايجابية عن الكمية  -9
 

 اعتماد الكمية فى دعم مواردىا الذاتية عمى دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية :المحور الثالث
 .والمشروعات البحثية
فى تحقيق ة لبنودىا لدراسة مدى فاعمية الخطة دورية لدعم الموارد الذاتية لمكمية ويوجد متابعة دوريتوجد خطة 
يث ان ىناك من ايرادات لكل عام جامعى عمى حده حويتم وضع السياسات وفقا لما ىو متوقع موارد ذاتية لمكمية 

 -مشروعات وبحوث ممتده تتم خالل عدة سنوات ومشروعات تبدأ وتنتيى خالل السنة المالية وتتضمن المجاالت االتية:
 لمدرجات والمعامل الطالبية والبحثية.مكانيات اث المستمر الالتحدي -1
 تفعيل خطة الصيانة لممبانى والتجييزات واالجيزة العممية. -2
زيادة المساىمة المجتمعية من المستفيدين من الخدمة وذلك من خالل التعريف بدور الكمية فى الخدمات المجتمعية  -3

 الطابع الخاص.وزيادة الدخل الناتج من الوحدات ذات 
العمل عمى تحفيز اعضاء ىيئة التدريس لمحصول عمى العديد من المشروعات البحثية ومشروعات التطوير عمى  -4

 المستوى المحمى والدولى.
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 التعميم والتعمم العامة لمكمية فى مجال سياسات ال* 
 التاليت المقوماث على تبنى وهى

 مم والمناىج الدراسية وطرق واساليب التقويم بكل تخصص.تعريف الطالب باستراتيجية التعميم والتع -1
اجراء تحديث دورى لممادة العممية بالكتاب الجامعى مع مراعاة االىداف االستراتيجية لمكمية وتوفير عناصر الجودة  -2

 بالكتاب الجامعى.
المكتبة الرقمية لمكتب االعداد والتحضير لتحويل المقررات اليكترونيا وايضا تدريب الطالب عمى كيفية استخدام  -3

 والدوريات.
ينية واتباع منيجية حل المشكالت واساليب التفكير العممى لدى الطالب باالضافة الى ممارسة متنمبة الميارات ال -4

 التعمم الذاتى وكذلك مختمف اساليب التعميم والتعمم وفقا لطبيعو الدراسة.
لفرق الدراسية وكذلك االعالن عن مواعيد االمتحانات النظرية التزام الكمية باالعالن عن الجداول الدراسية لكافة ا -5

 والعممية والشفوية وأخذ رأى الطالب بما يتناسب مع رغبة الطالب.
 -اوال: القبول والتحويل:

 تمتزم الكمية بالقواعد العامة لمقبول والتحويل والتى يقرىا المجمس االعمى لمجامعات.
 سياسة التحويل:

-2ل من والى الكمية وفقا لرغبتة الشخصية او ظروف اجتماعية ونسبة التحويل ما بين يمكن لمطالب التحوي
ويتم التعريف بيا بصورة دورية فى لقاءات ادارة الكمية مع الطالب وعبر مطويات  مقواعد عامة معمنة بالكميةل% وفقا 5

 .بصورة دوريةويتم االعالن عن سياسات التحويل  لمطالب
 لزيادة العددية لمطالب:ثانيا: التعامل مع ا

تقوم الكمية بدراسة اعداد الطالب المراد قبوليا بناءا عمى الطاقة االستيعابية لممدرجات والمعامل وقاعات المعامل 
واعداد اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالكمية ثم يتم اعتماد نتائج الدراسة العداد الطالب المقترحة من قبل مجمس 

داد المقترحة من قبل مجمس الكمية لمسيد االستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب الكمية. وترسل االع
والذى يحوليا الى مكتب تنسيق القبول بالجامعات ثم المجمس االعمى لمجامعات كذلك يقسم الطالب المقبولين بالكمية الى 

 طالب/طالبة بالمعامل. 25طالب الى مجموعات ال تزيد عن مجموعات و يتم عمل جدول الدراسة بحيث يتم تقسيم عدد ال
 ثالثا: سياسات التعامل مع ضعف حضور الطالب

يقوم السادة اعضاء ىيئة التدريس بتطوير اساليب التعميم والتعمم فى ضوء تحديث أستراتيجية التعميم والتعمم 
عاونى والمقررات االليكترونية والتى تجذب عددا أكبر من وبالتالى استخدام أنماط تعميم غير تقميدية مثل التعمم الذاتى الت

 الطالب كما يتم اجراء عدد من االمتحانات والتكميفات مما يزيد من التعميم النشط والتفاعمى المعتمد عمى الطالب. 
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اما بالنسبة لمتفاعل مع الطالب المقصرين فى حضور المحاضرات او الدروس العممية حيث يقوم اساتذه كل 
تقارير دورية عن تتبع الغياب لكل طالب واسباب ىذا أعداد و  وانتظاميم فى العممية التعميمية حضور الطالببحصر رر مق

قدر األمكان. كما يتم اعداد تقارير مجمعو عن تتبع نسب الغياب  –الغياب واقتراح اجراءات يمكن بيا تخطى تمك العقبات 
السيد ا.د/ وكيل الكمية لشئون ويرسل الى رئيس القسم االكاديمى ى السيد ا.د/ لمطالب بالمقررات الدراسية والذى يعتمد لد

من مخاطبات االقسام والعرض عمى لجنة  لممتابعة وتطبيق ما الموائح الخاصة بتتبع نسب الغياب لثالث مراتالتعميم 
راسمة الطالب لالستفسار عن سبب وذلك بعد مالتعميم والطالب واتخاذ قرار لمجنة بالتوصية باخذ قرار الحرمان لمطالب 

 .عمى مجمس الكمية ألتخاذ القراراتاالمر عرض يتم  والغياب 
 رابعا: البرامج التعميمية

 وىى تشتمل عمى االليات التالية
 تطوير البرامج التعميمية فى ضوء التقدم العممى وبما يتالئم مع متطمبات سوق العمل. -1
 متطمبات سوق العمل. استحدث برامج دراسية جديدة بحيث تواكب -2
 تطوير المقررات الدراسية من حيث المحتوى واساليب التدريس. -3
 تحويل عدد من المقررات الدراسيو الى مقررات الكترونية وتفعيميا فى العممية التعميمية. -4
 تطوير نظم التدريب العممى لمطالب سواء داخل الكمية او فى المؤسسات الزراعية المختمفة. -5
 التدريبية الخاصة بالميارات الالزمة الحتياجات سوق العمل.زيادة البرامج  -6
 انشاء برامج دراسية بيئية بين اكثر من قسم عممى فى الكمية. -7

 خامسا:الدعم االكاديمى والدعم الطالبى:
تشجيع وتحفيز اعضاء ىيئة التدريس عمى التأليف الجماعى لمكتب او المذكرات التعميمية المرجعية وقيام الكمية -
 باعتيا واتاحتيا لمطالب بسعر مناسب.بط
تطوير اساليب تقييم الطالب بحيث تقيس المخرجات التعميمية المستيدفة عمى ان يتبع فييا اساليب مختمفة ما بين -

 و العممى والشفوى والتكميفات والمشروعات. التحريرى
 دعم االنشطة الطالبية واستمرارىا طوال العام الدراسى.-
 دراسيا.عثرين عاية الطالب المتفوقين والمتتنفيذ برامج لر -
 اقامة لقاءات دورية مع الخبراء والمتخصصين فى المجاالت الزراعية المختمفة لنقل خبراتيم الميدانية لمطالب.-
 عقد اتفاقيات مع بعض المؤسسات ذات العالقة بالمجال الزراعى.-

 

 سادسا: المراجعة
 لدراسة مدى الحاجة الى تطويرىا. عام دراسى يتم مراجعة تمك السياسات فى نياية كل 
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 والتحميل الكمى لمكمية المحدث التحميل البيئى -4
 SWOTباساتخدام اساموب ) 2015سابتمبر   –الفتارة مان يونياو ى المحادث لمكمياة فا قامت الكمية باإجراء التحميال البيئاى

Analysis القاوة التاى تتمياز بياا ومجااالت الضاعف التاى يجاب ( حيث قامت الكمية بتحميل البيئة الداخمية لتحديد مجااالت
التغمااب عمييااا. كمااا قاماات الكميااة بتحمياال البيئااة الخارجيااة لتحديااد الفاارص المتاحااة أمااام الكميااة والتااى يجااب األسااتفادة منيااا 

 وكذلك تحديد المخاطر التى قد تعترض الكمية. وراعت الكمية عند إجراء التحميل البيئى مايمى : 
 وذلك باإللتزام وتحديد ما تممكو الكمية عمى أرض الواقع  والبعد عن التحيز.الموضوعية :  -1
مكانيتيا فى الكمى والكيفى الشمولية :  شمل التحميل البيئى   -2 كافة قطاعات الكمية وأنشطتيا المختمفة وقدراتيا وا 

 كافة المجاالت المختمفة.

 ولجنة الدعم الفنى الداخمى لتحديث التحميل البيئى. مراجعو فعالة لعناصر التحميل البيئى بواسطة فريق الجودة  -3
 المدة المحددة تطبيق االستبيانات عمى االطراف المعنية خالل  -4
 .المشاركة الفعالة لكافة األطراف المعنية -5
 واستعراض نتائج التحميل البيئى المحدث تم تحميل االستبيانات المختمفة لالطراف المعنية -6

 .والفرص والتيديات المحتممو الضعف تم تحديد أىم نقاط القوة وحميل البيئى باالعتماد عمى نتائج التتم  -7
 

 -عضاوا مان أعضااء ىيئاة التادريس 012وباستطالع اراء االطراف المعنية حول التحميل البيئى المحدث لمكمية لعادد 
طرفاا  01عادد –ختمفاة طالبا من طالب الكمياة ماوزعين عماى فارق دراساية م 020 –عضوا من اعضاء الجياز االدارى  71

 استبيان. وكانت النتائج االجمالية لالستبيان المحدث كالتالى 111مجتمعيا بأجمالى اعداد 

 اوال تحميل البيئة الداخمية

 نقاط القوة م
 % االىمية النسبية )القوة(

 قميل االىمية ميم ميم جدا

 ىعدد كبٌر من أعضاء هٌئة تدرٌس متنوعبالكلٌة تواجد ٌ 0

 بخبرات ممٌزة ونٌتمتعوصات التخص
85.89 12.31 1.80 

حصول عدد من اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة على عدد من  2

 المشارٌع الدولٌة والمحلٌة
69.37 25.83 4.80 

عمل بنظام الساعات المعتمدة برامج تعلٌمٌة مستحدثة ت 3وجود  1

ة سالم – إدارة المشروعات الزراعٌة-برنامج الهندسة الزراعٌة )

االغذٌة( وهذا البرنامج االخٌر لٌس له نظٌر فى الجامعات 

68.47 24.02 7.51 
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 المصرٌة

مكاتب أعضاء هٌئة  -مدرجات -وجود بنٌة أساسٌة جٌدة ) معامل 0

 مزرعة تعلٌمٌة(. –متحف تعلٌمً  -تدرٌس
81.68 15.92 2.40 

لمختلف التخصصات الزراعٌة لنشر وجود مجلة علمٌة متخصصة  5

 ثاالبحا
76.28 18.92 4.80 

وحدات ذات طابع خاص بالكلٌة مفعلة وهى تقوم بتقدٌم  7وجود  6

 خدمات مجتمعٌة وكذلك التدرٌب المٌدانى للطالب
64.26 28.53 7.21 

 2.70 21.92 75.38 اتاحة الشبكة الدولٌة للمعلومات فى كل االقسام العلمٌة واالدارٌة 7

الفرقة الثالثة فى عدد من المزارع اتمام التدرٌب المٌدانى للطالب ب 8

والمصانع والوحدات االنتاجٌة وهذا باالضافة الى التدرٌب بداخل 

 الكلٌة فى الوحدات االنتاجٌة ذات الصلة بالبرامج التعلٌمٌة.

78.98 16.22 4.80 

داخل كلٌة الزراعة وهذا بٌن األقسام العلمٌة ٌوجد تكامل فٌما  9

الكلٌات المختلفة داخل الجامعة فً باالضافة الى تعاون مع بعض 

 العملٌة البحثٌة

72.67 21.92 5.41 

وجود مكتبة للكلٌة مجهزة بطرٌقة جٌدة وبها قاعات للبحث على  01

 الشبكة الدولٌة تساعد فى العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة
77.48 19.22 3.30 

حصلت الكلٌة على على عدد من المشروعات الطالبٌة لثقل الجزء  00

 العملى للطالب والعمل فى المجال البحثى
60.36 32.73 6.91 

ٌتواجد بالكلٌة عدد من المعامل البحثٌة المسحدثة بالكلٌة مثل  02

معمل القٌاسات الضوئٌة بقسم  -التصوٌر البٌولوجى بقسم النبات

ووحدة االستشعار عن بعد بقسم االراضى  -الصناعات الغذائٌة

 والمٌاه

71.47 24.02 4.50 

زٌادة االقبال النسبى على الكلٌة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة  01

 مع ارتفاع مستوى الطالب الملتحقٌن بالكلٌة
65.47 23.42 11.11 

 نقاط الضعف 

ضعف المٌزانٌة المخصصة للكلٌة سواء للعملٌة التعلٌمٌة أو  0

وانعدام مصادر التموٌل الخارجى اال عبر المشارٌع  للبحث العلمً

 البحثٌة

74.47 21.62 3.90 

 6.61 39.94 53.45  نشطة الطالبٌة بالكلٌةعدم وجود خطة لأل  2

اال عبر  عدم وجود آلٌة فعالة للربط بٌن الكلٌة والمجتمع الخارجً 1

عدد من االتفاقٌات المفعلة مع ادارة التربٌة والتعلٌم باالسماعٌلٌة 
65.17 28.23 6.61 



 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

22 

 سٌناءو مدٌرٌات الزراعة بمحافظات اقلٌم القناة و

بطىء اداء االقسام للتعدٌالت المطلوبة فى توصٌف وتقرٌر  0

 البرامج و المقررات الدراسٌة
62.76 33.63 3.60 

 7.51 23.72 68.77 مما ٌعوق تنفٌذ بعض المهام وجود نقص فى عدد العمال بالكلٌة 5

 حاجة المزرعة الخاصة بالكلٌة الى تعزٌز وتطوٌر لقطاعات 6

 االنتاج النباتى واإلنتاج الحٌوانى
79.28 18.02 2.70 

 9.61 22.52 67.87 كبر عدد موظفى القطاع االدارى مما ٌتطلب اعادة هٌكلة 7

 
 ثانيا تحميل البيئة الخارجية

 الفرص م
 القوة النسبية

 ضعيفة متوسطة كبيرة

اقلٌم ٌشمل خمسة محافظات ذات نشاط زراعى وجود الكلٌة فً  0

نشاط علً ال ةقائمٌة الصناعال ةنشطتوافر بعض االوكذلك ٌز مم

  ىزراعال

75.4 21.9 2.7 

برنامجا تعلٌمٌا لمرحلة البكالورٌوس بعضها  12توفر الكلٌة  2

 ممٌزا على مستوى جمهورٌة مصر العربٌة
61.0 33.0 6.0 

التى تخدم مجال البٌئة والمجتمع باقلٌم  تعدد المشروعات البحثٌة 1

 ة وسٌناء بالتعاون مع جهات اقلٌمٌة ودولٌةالقنا
65.5 27.9 6.6 

توفر الوحدات السبع ذات الطابع الخاص بالكلٌة مجموعة من  0

 الخدمات للعاملٌن فى مجال النشاط الزراعى باالقلٌم
64.3 28.8 6.9 

توجد خطة قومٌة باقلٌم القناة وسٌناء مما قد ٌزٌد الطلب على  5

 ددا اكبر من فرص العملخرٌجى الكلٌة وٌوفر ع
63.1 28.2 8.7 

 ضعيفة متوسطة كبيرة التيديدات 

وانعدام التموٌل الخارجى  ضعف وعدم ثبات التموٌل الحكومً 0

 بسبب القوانٌن المكبلة
78.4 19.5 2.1 

ة زراعة منافسة فى العرٌش فى محٌط اقلٌم القناة جد كلٌتوا 2

عدد البرامج الممٌزة وسٌناء اال ان الدراسة بها عامة ولٌست ب

 بالكلٌة

55.3 33.1 10.5 
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غٌاب دور الحكومة فى تشجٌع االقبال على كلٌات الزراعة عبر  1

تنفٌذ تخصٌص عدد من االفدنة للخرٌجٌن وهذا سٌفٌد فى توفٌر 

فرص عمل للخرٌجٌن وحل جزئى لمشكلة البطالة وزٌادة المساحة 

 المزروعة مما سٌزٌد معه من االكتفاء الذاتى

68.5 23.1 8.4 

عدم اقتناع المنظمات الحكومٌة ورجال األعمال بأهمٌة تموٌل  0

 وعائدها على مؤسساتهم  األبحاث فً الكلٌة
70.3 19.5 10.2 

 30.9 14.7 54.4 سفر العدٌد من اعضاء هٌئة التدرٌس للعمل بالخارج 5

 

   SWOT analysisذلك تم اختيار اقوى عناصر وبناءا عمى  

 وانب القوة والضعف والفرص المتاحة والتهدٌدات المحتملة )التحلٌل الكمى(تقٌٌم ج**

اعتمد تقييم جوانب القوة على تحديد أهمية ودرجة التأثير اإليجابى والسلبى لجوانب القوة والضعف والفرص 

فرص  ويوضح الجدول التالى أهم خمس نقاط قوة وضعف وكذلكوالتهديدات المحتملة وحساب وزن هذه الجوانب 

 متاحة وتهديدات محتملة للكلية بناءا على نتائج التحليل الكمى.

 

اصرنالع  
 الوزن النسبى

(0.0-0.1) 

 القٌمة

(1-5) 

 النقاط المرجحة

الوزن النسبى * 

 القٌمة(

 التعلٌق

 نقاط القوة

تواجاااد عااادد كبيااار مااان أعضااااء ىيئاااة تااادريس  1
 .بخبرات مميزة ونيتمتعو التخصصات  ىمتنوع

أعضاء هٌئة التدرٌس  2.11 2 2.71

 موهلٌن وذو خبرة

 -مادرجات -وجود بنياة أساساية جيادة ) معامال 2
 –متحف تعميماي  -مكاتب أعضاء ىيئة تدريس

 مزرعة تعميمية(.

 توافر الموارد 2.92 9 2.72

اتمااام التاادريب المياادانى لمطااالب بالفرقااة الثالثااة  3
فااااى عاااادد ماااان الماااازارع والمصااااانع والوحاااادات 

ا باالضاااافة الاااى التااادريب باااداخل االنتاجياااة وىاااذ
الكمياااااة فاااااى الوحااااادات االنتاجياااااة ذات الصااااامة 

دعم عملٌة التعلم  2.01 0 2.79

 ومشاركة المجتمعٌة
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اصرنالع  
 الوزن النسبى

(0.0-0.1) 

 القٌمة

(1-5) 

 النقاط المرجحة

الوزن النسبى * 

 القٌمة(

 التعلٌق

 بالبرامج التعميمية.

وجااود مكتبااة لمكميااة مجياازة بطريقااة جياادة وبيااا  4
قاعات لمبحث عمى الشبكة الدولية وكتب حديثاة 

 .تساعد في العممية التعميمية والبحثية

 دعم العملٌة التعلٌمٌة 2.12 2 2.71

لمختماااااف التخصصاااااات وجاااااود مجماااااة عممياااااة  5
 األبحاثالزرعية لنشر 

 

 دعم البحث العلمى 2.12 2 2.71

 نقاط الضعف

حاجااااة المزرعااااة الخاصااااة بالكميااااة الااااى تعزيااااز  1
وتطااااوير لقطاعااااات االنتاااااج النباااااتى واإلنتاااااج 

 لتنمية الموارد الذاتية  الحيوانى

 غٌر كافٌة 2.22 7 2.22

ضعف الميزانية المخصصة لمكمية سواء لمعممية  2
 التعميمية أو لمبحث العممي

 غٌر كافٌة 2.22 7 2.22

مماا يعاوق  وجود نقص فاى عادد العماال بالكمياة 3
 تنفيذ بعض الميام 

2.22 7 2.22  

كباار عااادد ماااوظفى القطااااع االدارى مماااا يتطماااب  4
 اعادة ىيكمة

2.22 7 2.22  

ود آليااااة فعالااااة لمااااربط بااااين الكميااااة عاااادم وجاااا 5
 والمجتمع الخارجي

2.22 7 2.22  

  9.22  7.22 إجمالى النقاط المرجحة
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 )التحليل الكمى( تقٌٌم الفرص المتاحة والتهدٌدات المحتملة

 

 العتاصر

 الوزن النسبى

(0.0-0.1) 

 القٌمة

(1-5) 

النقاط 

 المرجحة

الوزن النسبى 

 * القٌمة(

 التعلٌق

  متاحةالفرص ال

وجود الكمية في اقميم يشمل خمس محافظات ذات نشاط زراعى  1
مميز وكذلك توافر بعض االنشطةالصناعية القائمة عمي النشاط 

 الزراعى.

0.1 3 0.3  

برنامج لمرحمة البكالوريوس بعضيا مميز عمى  12توفر الكمية  2
 مستوى جميورية مصر العربية . 

0.09 4 0.36  

ت البحثية التى تخدم مجال البيئة والمجتمع باقميم تعدد المشروعا 3
 قائمة بالتعاون مع جيات اقميمية ودولية . القناة وسيناء وىى

0.11 2 0.22  

توفر الوحدات السبع ذات الطابع الخاص بالكمية مجموعة من  4
 الخدمات لمعاممين فى مجال النشاط الزراعى باالقميم 

0.11 3 0.33  

بأقميم القناة وسيناء مما يزيد الطمب عمى  ميةو توجد خطة ق 5
 خريجى الكمية ويوفر عددا أكبر من فرص العمل .

0.19 2 0.38  

  التهدٌدات

  0... 2 0... وانعدام التمويل الخارجى ضعف وعدم ثبات التمويل الحكومي 1

عدم اقتناع المنظمات الحكومية ورجال األعمال بأىمية تمويل  2
 .وعائدىا عمى مؤسساتيم   األبحاث في الكمية

...0 3 ..2.  

غياب دور الحكومة فى تشجيع االقبال عمى كميات الزراعة عبر  3
تخصيص عدد من االفدنة لمخريجين وىذا سيفيد فى توفير فرص 
عمل لمخريجين وحل جزئى لمشكمة البطالة وزيادة المساحة 

 المزروعة مما سيزيد معو من االكتفاء الذاتى.

...0 2 ...0  
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 العتاصر

 الوزن النسبى

(0.0-0.1) 

 القٌمة

(1-5) 

النقاط 

 المرجحة

الوزن النسبى 

 * القٌمة(

 التعلٌق

ة زراعة منافسة فى العريش فى محيط اقميم القناة جد كميتوا 4
وسيناء اال ان الدراسة بيا عامة وليست بعدد البرامج المميزة 

 بالكمية.

...0 4 ..32  

يؤدى الى نقص  30.. 4 0... سفر العدٌد من اعضاء هٌئة التدرٌس للعمل بالخارج  5

التخصصات 

المطلوبة للعملية 

 التعليمية

  0.12  7.22 مالى النقاط المرجحةإج
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 شكل يوضح العالقة بين عناصر مصفوفة التحميل الرباعى -5

 

 

 

 

 

                                            √ 

 

 

 

 

 

 

 االستراتيجية المختارة: النمو و التوسع

 

 

 الفرص
 التهديدات

 نقاط الضعف

 نقاط القوة

7.27 7.07 

0.12 

2.02 
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 المصادر المتاحة لمتمويل : -6
 ة.التمويل الحكومى من قبل الجامع -7

 والمشروعات البحثية.  كدعم لمموارد الذاتية لمكمية الوحدات ذات الطابع الخاص -0

 عند بدء تطبيقو. التعميم المفتوح -9

تدريب الميدانى من رجال األعمال أو مؤسسات بحثية اعتمادا عمى توفير بعض المزارع والشركات لمدعم خارجى  -2
 .ميةاو تبرعات بأراضى لالستصالح الزراعى لدعم انشطة الك

 : والمخاطرالصعوبات  -1
 قمة اعداد الطالب . -7

 وارد المالية .مضعف ال -0

 المجتمع ناحية خريج الزراعة.ثقة ضعف  -9

 معنوى من قبل وزارة الزراعة لمكمية وكذلك وسائل االعالم لكميات الزراعة عموما .مادى او عدم وجود دعم  -2

 بخطة الجامعة  االستراتيجية مدي ارتباط الخطة -1
االستراتيجية لمكمية ليا دور فى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة و اىدافيا االستراتيجية فى النطاق الجغرافى الخطة  -7

 لمكمية.

ان تحقيق الكمية لدورىا و رؤيتيا و رسالتيا ليس فقط يدعم دور الجامعة بل يدعم ادوار كميات الجامعة و يتكامل  -0
 يادات ذات الطابع خاص بالكمية و كذلك من خالل برامجمعيا، وبصفة خاصة من خالل دورىا المجتمعى والوح

 المتميزة التى تقدميا.

ترتبط خطة الكمية بخطة الجامعة من حيث تنمية المجتمع المحمى و التفاعل مع البيئة المحمية، و بغض النظر عن  -9
تيا و بصفة خاصة بيئة القطاع النواحى االكاديمية إال ان كمية الزراعة باالسماعيمية لدييا قدرة اعمى لمتفاعل مع بيئ

 الزراعى والذى يظير فى تواجد مشاريع بحثية قائمة عمى مشاكل فى اقميم القناة وسيناء.

ترتبط الخطة االستراتيجية لمكمية بالخطة االستراتيجية لمجامعة من خالل خطة التعميم الجامعى ورفع القدرة المؤسسية  -2
من تقديم خريج يمبى احتياجات المجتمع، بما يمكن من تحقيق التنمية البشرية والفاعمية التعميمية وتقديم برامج تمكن 

 لممجتمع.

ترتبط الخطة االستراتيجية لمكمية بالخطة االستراتيجية لمجامعة من خالل تحقيق استراتيجية خريج برامج دراسات عميا  -2
و فاعمية وعمى مستوى تنافسى عالمى،  بكفاءة زراعىقادر عمى اجراء البحوث االكاديمية والتطبيقية فى المجال ال

 من خالل خريج يستطيع استكمال دراساتو العميا بالخارج. كذلكو 
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 السمات المميزة لمكمية -7
 -تتضح السمات المميزة بالكمية من خالل التحميل البيئى والتى يمكن أجماليا فى النقاط التالية:

نشاط عمي ال ةقائمية بالمحافظة صناعال ةنشطبعض اال  وكذلكذات نشاط زراعى مميز وجود الكمية في منطقة  -1
 .ومجتمع أعمال في خمس محافظات مختمفة ىزراعال

وجود عالقات تعاون اكاديمى وعممى عديدة من خالل اتفاقيات ثنائية ومشروعات بحثية ما بين الكمية ومعاىد  -2
خارجى فى مجاالت التدريس ، البحث ومؤسسات عممية وبحثية متميزة وىيئات تنفيذية اخرى فى مصر والعالم ال

العممى و التدريب. وىى جميعيا تتيح الحصول عمى الخبرات المتطورة تشمل منح درجات عممية لمسادة معاونى 
ىيئة التدريس الذين يحصمون عمى منح او قنوات عممية ووجود برامج لتبادل الخبرات محميا ودوليا عمى مستوى 

عاونييم وفرص تدريب ميدانى لمطالب فضال عن التواصل المميز ما بين السادة السادة اعضاء ىيئة التدريس وم
اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم لالحتكاك بالمجتمع العممى والدولى من خالل اتفاقيات مع ىيئات االمم 

 المتحده، دول االتحاد االوربى، ووزارة الزراعة، وأكاديمية البحث العممى وجيات اخرى.
كمية مزرعة تجريبية فى مدينة االسماعيمية واخرى فى سيناء بما يتيح التنوع فى البحوث الزراعية فى تتوفر فى ال -3

ظل ظروف بيئية تعكس الظروف التى تغطى اقميم القناة وسيناء مما يحقق اسياما مميزا لمبحوث التى تخدم 
 البيئة المحيطة بالكمية وبما يساعد فى تحقيق رسالتيا.

السادة اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم الذين تتنوع المدارس العممية ليم داخميا وخارجيا  وجود عدد كبير من -4
مما يسيم فى تنوع الخبرات ونفل الخبرات ما بين الجميع وكذلك تواجد عدد من السادة اعضاء ىيئة التدريس 

 الحاصمين عمى جوائز عممية محمية ودولية.
حاث العممية التى تصدر من السادة اعضاء ىيئة التدريس داخل وخارج شر االبنوجود مجمة عممية مميزة تقوم ب -5

 الكمية.
توفر بنية اساسية جيدة لدعم عممية التعميم والتعمم مثل مكتبة حديثة ومجيزة ومتصمة بالمكتبة الرقمية وبنية  -6

 اساسية جيدة من مدرجات ومعامل طالبية ومعامل بحثية محدثة وفقا المكانيات الكمية.
برنامج اليندسة الزراعية وادارة االعمال والمشروعات الزراعية والتى  برامج دراسية انشئت حديثا مثلتوافر  -7

 .الممتحقين بالكميةالطالب اقبال ساعدت خالل الفترة الحالية فى زيادة 
ة تقوم الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية فى تخفيف تكمفة اتمام الدروس العممية لبعض المقررات الدراسي -8

لك فيى تعمل كوحدات تدريب لمطالب بالكمية مما يقمل من العبىء المادى الخاص باتمام الدروس العممية وكذ
 خالل العممية الدراسية والتدريب الصيفى.

 متحف تعميمى بقسم وقاية النبات.وجود   -9
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 -:كميةالوضع التنافسى لم -11
 سجامعو قناة السوي –الموقع الجغرافى المتميز لكمية الزراعة  -1
حداثو المبانى واالنشاءات ومالئمة المعامل الطالبية والبحثية وتجييزاتيا وفقا لمعايير الييئة القومية لضمان جودة  -2

 (Normsالتعميم واالعتماد )
 الوافدين نسبيا خالل الخمس السنوات بصفة عامة و تزايد اقبال الطالب  -3
 راسات العمياتنوع التخصصات الدراسية الخاصة بمرحمتى البكالوريوس والد -4
  جميورية مصر العربية -كميات الزراعة  ىو البرنامج الوحيد عمى مستوىبرنامج سالمة الغذاء أن تتميز الكمية ب -5
الثروة السمكية وادارة االعمال والمشروعات الزراعية والذى ال يوجد لو نظير  ىامجنسم الكمية بأنيا تحتوى عمى بر تت -6

 الزقازيق. جامعو - زراعةكمية الفى االقميم او اقرب كمية زراعة خارج االقميم مثل  فى كمية العموم الزراعية المنافسة
برنامج الماجستير التنمية المستدامة الذى يتم بالتعاون مع خمسة جامعات مصرية وعدد من دول  بالكمية يوجد -7

 االتحاد االوربى
 .منظمات سوق العمل عمى الخريجيناقبال تزايد  -8
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 الغايات واالىداف االستراتيجية لمكمية -77
بناء عمى نتائج التحميل البيئى  2015/2020تعمل كمية الزراعة عمى تحقيق الغايات التالية خالل الخطة الخمسية         

 ومراعاة ان تتوافق تمك الغايات مع غايات جامعة قناة السويس
 ى الغايات االتية وبناء عمى التحميل السابق فقد تبمورت غايات الكمية ف

واالقميمى والدولى ليصبحوا قادرين عمى  تطوير البرامج الدراسية التى تقدميا الكمية لترتبط بسوق العمل القومى -1
 المنافسو

 التطوير المستمر لرفع كفاءة أداء الجياز االدارى واالكاديمى وفقا لمعايير الجودة  -2
 الفعالو فى قطاع الزراعة والبيئة المحيطو  رفع كفاءة وفاعمية البحث العممى وتنمية المشاركة -3
 تعظيم دور الوحدات ذات الطابع الخاص ورفع مستوى الخدمات التى تقدميا الكمية لممجتمع  -4
 توفير مناخ جامعى ممتزم بالقيم والمبادئ واخالقيات المينة -5
 

  -تحقيقا لرؤية ورسالة الكمية تم تحديد الغايات واالىداف االستراتيجية التالية:
واالقميمى والدولى ليصبحوا  تطوير البرامج الدراسية التى تقدميا الكمية لترتبط بسوق العمل القومىالغاية االولى: 

 قادرين عمى المنافسو
 االىدف االستراتيجية     

 تفعيل برامج دراسية مميزة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا تفي باحتياجات السوق القومي واالقميمى-1
 .والدولى

  تطوير البيئة التعميمية بالكمية بما يتناسب مع اداء رسالتيا -2
 التطوير المستمر لرفع كفاءة أداء الجياز االدارى واالكاديمى وفقا لمعايير الجودةالغاية الثانية: 

 االىدف االستراتيجية     
 تعزيز القدرات االدارية والتنظيمية وتطويرىا.-3  
 االكاديمية  والتنظيمية وتطويرىاتعزيز القدرات -4  

 رفع كفاءة وفاعمية البحث العممى وتنمية المشاركة الفعالو فى قطاع الزراعة والبيئة المحيطو الغاية الثالثة: 
 االىدف االستراتيجية     

 إعداد فرق بحثية بما يتواكب مع التطورات الحديثة لمواجية المشاكل اإلقميمية والتحديات المعاصرة-5
 تعظيم دور الوحدات ذات الطابع الخاص ورفع مستوى الخدمات التى تقدميا الكمية لممجتمعلغاية الرابعة: ا

 االىدف االستراتيجية     
 توسيع نطاق االستفادة من أنشطة وخدمات الكمية لممجتمع الخارجي-6
 تطوير آليات التواصل مع األطراف المجتمعية وأدماجيم فى انشطة الكمية-7
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 توفير مناخ جامعى ممتزم بالقيم والمبادئ واخالقيات المينةة الخامسة: الغاي
 االىدف االستراتيجية     

 تفعيل اجراءات عمى مستوى المؤسسة لخمق مناخ جامعى ممتزم بالقيم والمبادئ واخالقيات المينو-8
 

 مدى توافق الغايات االستراتيجية لمكمية مع محاور الجامعو-70

 مدى التوافق الغايات االستراتيجية لمكمية يجية لمجامعةالغايات االسترات
 محور التعميم والطالب-0
 محور الدراسات العميا-2
 محور قطاع شئون البيئة-1
-التوجيو –محور االداره -0

 السيطرة
الطوارئ وادارة  محور خطة-5

 االزمات.
 محور الشئون المالية -6

تطوير البرامج الدراسية التى تقدميا الكمية -1
واالقميمى والدولى  لترتبط بسوق العمل القومى

 .ليصبحوا قادرين عمى المنافسو
التطوير المستمر لرفع كفاءة أداء الجياز -2

  .االدارى واالكاديمى وفقا لمعايير الجودة
رفع كفاءة وفاعمية البحث العممى وتنمية -3

المشاركة الفعالو فى قطاع الزراعة والبيئة 
 .المحيطو

الوحدات ذات الطابع الخاص تعظيم دور -4
ورفع مستوى الخدمات التى تقدميا الكمية 

 .لممجتمع
توفير مناخ جامعى ممتزم بالقيم والمبادئ -5

 .واخالقيات المينة

تساعد الغايات واالىداف االستراتيجية 
الخاصة بالكمية عمى تحقيق نظائرىا عمى 

مستوى الجامعة بدرجة كبيرة نظرا 
مثل ذلك فى مشاركة الرتباطيما الكبير ويت

الكمية فى خطط البحوث والمشروعات 
الخدمية البيئية التى تنظميا وتموليا 

الجامعو باالضافة الى وجودترابط وثيق ما 
لمكمية  بين الغايات واالىداف االستراتيجية
 ونظائرىا فى خطة الجامعو
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 الجزء الثالث : الخطة التنفيذية لمكمية
 فى الفترة من 

0272-0202 
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 0202-0272الخطة التنفٌذٌة المحدثة للكلٌة  -7

الغاٌات 

 العامة

األهداف 

االسترات

 ٌجٌة

 مؤشرات المتابعة وتقٌٌم األداء مسئولٌة التنفٌذ التوقٌت آلٌات التنفٌذ األهداف التنفٌذٌة

 الموارد المطلوبة
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توفٌر برامج -7

دراسٌة لمرحلة 

البكالورٌوس بحٌث 

تفً باحتٌاجات السوق 

 ٌمًالقومً واإلقل

عتتتن متتتدق توافتتتق البتتترام  ستتتوق العمتتتل  راي ممثلتتتً ستتتتط   ا--1
 لوقوف على مدق تناسبها مع احتٌاجات سوق العمل الدراسٌة ل

الختتترٌجٌن عتتتن البتتترام  التعلٌمٌتتتة ومتتتدق تحقٌقهتتتا  راياستتتتط   -2
 تتناسب مع احتٌاجات سوق العمل التً  معارفالمهارات ولل
المقتتتررات ضتتتمن اللتتتوائ   ادراج مقترحتتتات الختتترٌجٌن للبتتترام  و-3

 المطروحة المنظمة للبرام  التعلٌمٌة كتغذٌة راجعه لتلك االستبٌانات
اعادة صٌاغة اللوائ  المنظمة للدراسة لمرحلة البكتالورٌوس لكتى  -4

واعتمادهتتتا متتتن المجتتتالس واللجتتتان  المعتمتتتدةتعمتتتل بنظتتتام الستتتاعات 
 المعنٌة

تعاون المشترك ما بٌن إدخال برام  جدٌدة لمرحلة البكالورٌوس بال-5
 أكثر من قسم ومن داخل وخارج الكلٌة

 التعلٌمٌتةوضع إجراءات موثقة للمراجعة الدورٌة )داخلٌاً( للبرام  -6
 رات بصورة دورٌةوالمقررات الدراسٌة و إعداد تقارٌر المقر

تتتم كتتل خمستتة  التتتًالخارجٌتة الدورٌتتة للبترام  ) المراجعتتةاجتراء  -7
الخارجٌتتة ٌتتتم اتختتاذ اجتتراءات  المراجعتتةرٌر ستتنوات( وبنتتاء علتتى تقتتا

   -اذا لزم االمر -تصحٌحٌة لتحدٌث توصٌف البرام  والمقررات
 

ٌناٌر 

0271-

دٌسمبر 

0202 

 -ا.د/ عمٌد الكلٌة
ا.د/وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

األقسام  -والطالب
لجنة  -العلمٌة بالكلٌة

التعلٌم والطالب 
 بالكلٌة

ممثلً سوق العمل  ط   رأق وجود نماذج مستوفاة الست -
 الحتٌاجات السوقعن مدق تناسب البرام  التعلٌمٌة 

تحلٌل استبٌانات االطراف المجتمعٌة والخرٌجٌن للبرام   -
تطوٌر  فًلنتائ  االستبٌانات  الراجعةوالمقررات والتغذٌة 
 البرام  والمقررات

لمرحلة البكالورٌوس للعمل بنظام  مطورة وجود الئحة-
 المعتمدة بالكلٌة متضمنة برام  جدٌدة الساعات

وجود برام  مشتركة ما بٌن أكثر من قسم من داخل  -
 وخارج الكلٌة

 معتمدة .لداخلٌة توافر تقارٌر للمراجعة ا -
تطوٌر داخلٌة لاالستفادة  من تقارٌر المراجعٌن ال -

 البرام  والمقررات
 ٌبنتى علٌهتا والتتًوجود تقارٌر مراجعه خارجٌتة محدثتة  -

– معتمتدة برام  والمقترراتالتوصٌف  فًاجراء تحدٌثات 
   –االمر استلزم اذا 
–ستوق العمتل  فتًبرام  جدٌدة تناستب التغٌترات أنشاء  -

 اذا ما لزم االمر.
 

  جنٌة  72222

التوعٌة والنشر  -0
بالمعاٌٌر االكادٌمٌة 
والتأكد من توافقها 

 ومراجعتها
 

متبنتاة لمرحلتة البكتالورٌوس زٌادة الوعً بالمعتاٌٌر االكادٌمٌتة ال -1
مقترر متدخل لعلتم  فتً ابأهمٌتهمن خ ل التعرٌف العلٌا  توالدارسا
 لط ب الفرقة االولى لجمٌع برام  الكلٌة  الجودة 

البحتتث عتتن معتتاٌٌر  واتصتتمٌم معتتاٌٌر اكادٌمٌتتة للبتترام  الجدٌتتدة  -2
مرجعٌتتتة دولٌتتتة لتلتتتك البتتترام  وتبنٌهتتتا متتتن قبتتتل مجتتتالس االقستتتام 

 والكلٌة 
ستتتط   رأق الهٌئتتة عتتتن المعتتاٌٌر التتتً تتتتم اعتتدادها او تبتهتتتا ا -3

الكلٌة للبرام  الجدٌدة او التً لتٌس لهتا معتاٌٌر فتً كتٌتب المعتاٌٌر 
القومٌة االكادٌمٌة المرجعٌة لقطا  العلوم الزراعٌتة والصتادرة متن 

 الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد. 
مٌتة متع رستالة واهتداف الكلٌتة و من توافق البترام  التعلٌ التأكد -4

 المعاٌٌر االكادٌمٌة
إعداد مصتفوفة البرنتام  الدراستً وتوصتٌف المقتررات للتوافتق  -5

 وأهداف البرنام  المتبناةمع المعاٌٌر األكادٌمٌة 

وضع اجراءات ومستتوٌات للمراجعتة الدورٌتة للبترام  وتنفٌتذها  -6
 وإع ن التعدٌ ت

اكتوبر 

0272- 

دٌسمبر 

0271 

ادارة  –كلٌة ادارة ال
وحدة الجودة بالكلٌة 

منسقً معاٌٌر  –
المعاٌٌر االكادٌمٌة 
والبرامج التعلٌمٌة 

 –والدراسات العلٌا 
 االقسام العلمٌة

وجود كتٌب لمقرر مدخل لعلم الجودة ٌتضمن تعرٌفا -
بمفهوم المعاٌٌر االكادٌمٌة واهمٌتها وكذلك االجراءات 

  فً بناء خرٌ  متمٌز التً تنفذها الكلٌة لتطوٌر أدائها ام
 بجمٌع البرام  التعلٌمٌة.

نشر المعاٌٌر األكادٌمٌة لجمٌع البرام  المفعلة بالكلٌة اما -
مشتقة من معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم 
واالعتماد لقطا  العلوم الزراعٌة او مستطلع رأٌها بشأن 

 تلك المعاٌٌر.
الكادٌمٌة للبرام  مرسلة الهٌئة العتماد المعاٌٌر ا -

 الجدٌدة
 توافر مصفوفة اهداف البرنام  مع رسالة الكلٌة    -
مطابقة  -مع رسالة الكلٌة . المتبناةمصفوفة المعاٌٌر  -

 مصفوفة البرنام  والمقررات ألهداف البرنام  .
توافر مصفوفة النتائ  التعلٌمٌة المستهدفة للبرنام   مع  -

 المعاٌٌر األكادٌمٌة
 بدلٌل الطالب وموقع الكلٌة التوصٌف* اع ن 

جنٌة من  71222

مٌزانٌة الجامعة 

 العتماد المعاٌٌر 

من  2222+

 مٌزانٌة الكلٌة
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توفٌر برام   -3
دراسٌة ممٌزة لمرحلة 
الدراسات العلٌا بحٌث 
تفً باحتٌاجات السوق 

 واإلقلٌمًالقومً 
 *والدولً

ات بالكلٌددة بندداء تحدددٌث توصددٌف بددرامج الدراسددات العلٌددا والمقددرر -7

على تقارٌر المراجعة الخارجٌة الدورٌة )التً تتم كدل خمسدة سدنوات( 
 واستطالع رأى الخرٌجٌن واالطراف المجتمعٌة

عمل استطالع رأى من جانب األطراف المجتمعٌة لبرامج الدراسدات -0

 العلٌا عن مدى مناسبة تلك البرامج الحتٌاجات سوق العمل دورٌا

االجنبٌة لزٌدادة عددد البدرامج المفعلدة بالكلٌدة التواصل مع الجهات  -9
لسكون أكثر من الوضع الحالً والذى ٌحتوى على برندامج ماجسدتٌر 
التنمٌدددة المسدددتدامة التدددً تندددتج بالتعددداون مدددع عددددد مدددن دول االتحددداد 

 األوربً* 

اكتوبر 

0272-

مارس 

0202 

وكٌل -عمٌد الكلٌة
الكلٌة لشئون 
 -الدراسات العلٌا

األقسام العلمٌة 
وحدة ضمان  -بالكلٌة

 الجودة

وجود توصٌفات مكتملة محدثه لبرامج الدراسات العلٌا -
 بالكلٌة معتمدة من مجالس االقسام العلمٌة ومجلس الكلٌة.

وجود نماذج مستوفاة الستطالع رأى األطراف المجتمعٌة -
 فً البرامج التعلٌمٌة

  جنٌة 92222

تطوٌر مستمر  -2

لطرق تقٌٌم أداء 

ً العملٌة الطالب ف

 التعلٌمٌة

 تقٌٌم لكفاءة وفاعلٌة اسالٌب تقٌٌم الطالب -7

اقتراح آلٌات محدثه لتطوٌر اسالٌب التقٌٌم واعتمادها بناء على  -0

 ورش العمل التً تعقدها الكلٌة لهذا الصدد
 

 تطبٌق األدوات المطورة لتقٌٌم أداء الطالب-9 

 .داءلتطوٌر اال الط ب االستفادة من نتائ  تقوٌم-2

مارس 

0271-

دٌسمبر 

0202 

ا.د/ وكٌل الكلٌة 
لشئون الدراسات 

األقسام العلمٌة  -العلٌا
لجنة تقوٌم  -بالكلٌة

الورقة االمتحانٌة 
 بوحدة ضمان الجودة

 وجود تقارٌر سنوٌة عن كفاءة وفاعلٌة اسالٌب التقٌٌم -
وجددود مقترحددات مددن لجددان التعلددٌم والطددالب والدراسددات  -

تطوٌر أسالٌب التقٌٌم للطالب وٌدتم اعتمادهدا العلٌا بالكلٌة ل
 من مجلس الكلٌة

تطبٌدددق تلدددك المقترحدددات المعتمددددة علدددى أن ٌدددتم إعدددادة  -
 تقٌٌمها فً السنة التالٌة.

وجود تحسن فً درجدة رضدا الطدالب عدن اسدالٌب التقٌدٌم -
 المستخدمة فً المقررات الدراسٌة 
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تطوٌر مستمر -2

لطرق قٌاس مدى 

تحقق األهداف 

التعلٌمٌة المستهدفة 

 فً البرامج الدراسٌة

إعتتتداد استتتتمارة تقٌتتتٌم لطتتت ب الفرقتتتة الرابعتتتة بتتتالبرام  المختلفتتتة -1
قق األهداف التعلٌمٌة المستهدفة لكل برنتام  علتى بالكلٌة عن مدق تح

 حدي
وجتتتود وتفعٌتتتل استتتتبٌانات الستتتتط   رأق الختتترٌجٌن عتتتن متتتتدق -2

توصتتٌفات  فتتًتتواجتتد  التتتًاكتستتاب الختترٌجٌن للمعتتارف والمهتتارات 
البرام  ومدق تحقق اهداف تلتك البترام  خت ل حفتل تكترٌم الخترٌجٌن 

 السنوي التوظٌفًوالملتقى 
 ائ  تحلٌل تلك االستبٌانات على مستوق مجلس الكلٌة اعتماد نت-3
اتختتاذ إجتتراءات تصتتحٌحٌة علتتى مستتتوق البتترام  الدراستتٌة لت فتتى -4

 السلبٌات التً ٌظهرها االستبٌان.

-مارس
سبتمبر 

0271- 

0202 

 -األقسام العلمٌة 
 وحدة ضمان الجودة

وجتتتتود نمتتتتاذج لتقٌتتتتٌم متتتتدق تحقتتتتق األهتتتتداف التعلٌمٌتتتتة -
 المستهدفة

ود نتائ  تحلٌل استبٌانات لخرٌجٌن للتعرف على متدق وج-
اكتستتاب الختترٌجٌن للمعتتارف والمهتتارات التتتً تتواجتتد فتتى 

 توصٌفات البرام  ومدق تحقق اهداف تلك البرام 
 اعتماد النتائ  الخاصة باالستبٌان فً المجلس الكلٌة -
وجود تغذٌة راجعه لتفاعل االقسام العلمٌة مع نتائ  هتذ   -

نات على مستوق البرام  التعلٌمٌتة ومتردود  علتى االستبٌا
 تطوٌر البرام  والمقررات.

 

جنٌة من  5555

مٌزانٌة الكلٌة 

من  5555+

مٌزانٌة الجامعة 

)حفل تكرٌم 

الخرٌجٌن بصورة 

 سنوٌة( 

 

تحدٌث المحتوى -1

العلمً للمقررات بما 

ٌتواكب مع المستجدات 

 العلمٌة العالمٌة

لعلمٌتتتتة الحدٌثتتتتة فتتتتً المقتتتتررات حصتتتتر وإدمتتتتاج المستتتتتجدات ا -1
 الدراسٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا

 فتتتًاستتتتخدام نتتتتائ  األبحتتتاث العلمٌتتتة ألعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس  -0
 تطوٌر البرام  التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة.

-ٌولٌو
سبتمبر من 

 كل عام

منسقً الجودة 
 -للبرامج المختلفة

 -وحدة ضمان الجودة
 لمختلفةأقسام الكلٌة ا

تقرٌر بعدد المقررات المحدثة سنوٌا وفقا للمستجدات -
 العلمٌة العالمٌة

 فًوجود تقارٌر تفٌد باستخدام نتائ  األبحاث العلمٌة  -
 تطوٌر البرام  التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة.

---  

تحسٌن عملٌة -1

المراجعة الداخلٌة 

والخارجٌة لبرامج 

البكالورٌوس 

 والدراسات العلٌا

م  اللبرمعاٌٌر الختٌار المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن وضع  -1
 المختلفة والمقررات الدراسٌة التعلٌمٌة 

وجود مراجعة خارجٌة لبرام  البكالورٌوس و الدراسات العلٌا  -2
   مقررات و البرام  دورٌاو إعداد تقارٌر البالكلٌة 

من القائمٌن على البرام  التعلٌمٌة تصحٌحٌة وجود اجراءات  -2
 او الداخلٌة ناء على تقارٌر المراجعة الخارجٌةبلتطوٌر البرام  

ٌونٌو 

0272-

دٌسمبر 

0202 

منسقً البرامج 
وحدة  -المختلفة

أقسام  -ضمان الجودة
الكلٌة العلمٌة 

 المختلفة

 الداخلٌٌن والخارجٌٌن المراجعٌنختٌار اعتماد معاٌٌر ال-
 وإجراءات ومستوٌات للمراجعة.

ما  –وداخلً  % من نماذج مراجعة خارجٌة155وجود  -
 لبرام  البكالورٌوس بالكلٌة و -امكن

ما  –وداخلٌة % من نماذج مراجعة خارجٌة 155وجود  -
 لبرام  الدراسات العلٌا بالكلٌة -امكن

رات والبرام  معتمد ملحق به إعداد تقرٌر دوري للمقر -
 خطة تحسٌن تنفٌذٌة كل عام.

& 7/7/7سبق تحدٌدها فى 

7/7/0 
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إجراء تعدٌ ت على التوصٌف للبرنام  والمقتررات بنتاء  -
 -على المراجعة الداخلٌة إذا لزم األمر

وجود نماذج محدثه من التوصٌفات بناء على تقارٌر -
 اذا لزم االمر –والداخلٌة  الخارجٌة المراجعة

تحسٌن رضا الطالب -1

عن البٌئة التعلٌمٌة 

وجمٌع الخدمات التى 

 تقدمها الكلٌة للطالب 

 تطبٌق آلٌات قٌاس رضا الط ب بشكل سنوي-1
 تحلٌل جوانب عدم الرضا واألسباب-2
 وضع اجراءات اٌجابٌة لتحسٌن جوانب عدم الرضا-3
  التالًالعام  فًتحقٌق رضا اكبر -4
 

 -ماٌو
اكتوبر 

0272- 

0202 

 -وحدة ضمان الجودة
لجنة التعلٌم والطالب 

 مجلس الكلٌة -بالكلٌة

وجود تقارٌر سنوٌة عن قٌاس رضا ط ب المرحلة  -
 الجامعٌة األولى

وجود اجراءات للتفاعل اإلٌجابً مع النقاط لسلبٌة التً  -
 أوردها االستبٌان

تقارٌر دورٌة عن درجة التحسن فً درجة رضا الط ب  -
 ع نواحً العملٌة التعلٌمٌةعن جمٌ

  جنٌة 0222

 

تطدددوٌر نظدددام فعدددال  -7

للتددددددددددرٌب المٌددددددددددانً 

 للطالب

حصر أماكن التدرٌب المٌدانً المتاحة لط ب البرام  المختلفة  -1
 بالكلٌة

اعداد وتفعٌل خطة التدرٌب المٌدانً بما ٌتضمنها من زٌارات  -2
 مٌدانٌة وتدرٌب مٌدانً

   التدرٌب المهنً المٌدانً متابعة وتقٌٌم دوري لنتائ-3
 

ٌونٌو 

0272-

دٌسمبر 

0202 

لجنة شئون التعلٌم 
وحدة  -والطالب

 ضمان الجودة

 وجود قاعدة بٌانات خاصة بأماكن التدرٌب المٌدانً -
 خطة معتمدة للتدرٌب المٌدانً داخل وخارج الكلٌة-
 كشوف بالزٌارات المٌدانٌة للط ب التً تمت للط ب -
ة التدرٌب المٌدانً عن طرٌق استبٌانات تقارٌر عن كفاء-

 للط ب 

  جنٌة 22222

تدددددددددوفٌر فدددددددددرص -72

للتعلددٌم والددتعلم مطددورة 

وتشددددددددددجٌع وتفعٌددددددددددل 

استخدام وسائل التعلدٌم 

 الغٌر تقلٌدٌة 

موثقة ومعتمدة للتعلٌم والتعلم واستخدام وسائل  استراتٌجٌةوضع -1
ة المعاونة التدرٌس الحدٌثة وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئ

 علٌها تتناسب مع االسالٌب المفعلة بالتوصٌفات
مراجعة االستراتٌجٌة بناء على تقارٌر المراجعة الخارجٌة  -2

 ومراجعة نتائ  االمتحانات  واالطراف المعنٌة
 التأكد من إدراج األسالٌب غٌر التقلٌدٌة بتوصٌف المقررات المحدثة.

ٌر خدمة االنترنت توفٌر مصادر التعلم الذاتً من خ ل توف -3
ومعامل كمبٌوتر متاحة الستخدام الط ب، تحوٌل المقررات إلى 

 مقررات إلكترونٌة.
حصر بالمقررات االلٌكترونٌة المتاحة سواء التً أنتجتها كلٌات -4

 أخرق أو الكلٌة وتم تفعٌلها
تحققها النتائ  التعلٌمٌة  التًالتعلٌم والتعلم  بأسالٌبحصر -5

 لبرام  )مصفوفات( المستهدفة لتلك ا
تطبٌق نظم تحفٌز معلنة ألعضاء هٌئة التدرٌس ألعداد وتنفٌذ -6

 المقررات االلٌكترونٌة
استط   رأق الط ب عن مدق تنو  وسائل التعلٌم والتعلم -7

 المطبقة التى تتضمن استط   رأق ط ب تلك البرام 
 
 

ٌونٌو 

0272-

سٌتمبر 

0202 

وحدة تكنولوجٌا 
ٌة المعلومات بالكل

بالتعاون مع وحدة 
 ضمان الجودة بالكلٌة

اعتتداد استتتراتٌجٌات  فتتًتواجتتد تقتتارٌر تفٌتتد بالمشتتاركة  -
 التعلٌم والتعلم

تواجتتد تقرٌتتر بمراجعتته استتتراتٌجٌة التعلتتٌم والتتتعلم بنتتاء  -
 على نتائ  االمتحانات 

توفٌر فرص للتعلٌم عمل تقرٌر عتن مراجعتة استتراتٌجٌة  -
حتتات التطتتوٌر ستتنوٌا و اعتمتتاد  ان التعلتتٌم و التتتعلم ومقتر

 وجد
 توافر مصادر التعلم الذاتً وتفعٌل استخدامها.-
وجتتتود حصتتتر بأستتتماء المقتتتررات االلٌكترونٌتتتة التتتتً تتتتم -

االستفادة  أوجهأعدادها سواء فً الكلٌة أو خارجها لتحدٌد 
 سنوٌا% 15منها والمطبقة سنوٌا وزٌادتها بنسبة 

عتتن استتالٌب التعلتتٌم  للطتت ب متزاٌتتدةتحقٌتتق نستتب رضتتا -
   والتعلم المطبقة بالبرام  التعلٌمٌة

  جنٌة 72222

تشددددددجٌع التحدددددداق -77

الطددددددددددالب الوافدددددددددددٌن 

 بالكلٌة

إعداد أدلة للبرام  التعلٌمٌة التً تعدها الكلٌة لمرحلتً -1
 البكالورٌوس والدراسات العلٌا

 . رصد اعداد الوافدٌن الملتحقٌن كل عام 2
سٌاسات تحقق جذب الوافدٌن  فً الجامعة ءاتإلجرا. تبنى الكلٌة 3

وآلٌات التنفٌذ واالعتماد على الكتٌب الذق أعدته الجامعه فى هذا 
 الصدد

 تلإلمكاناوان ٌتضمن عرض مصور  اإللكترونً. االهتمام بالموقع 4

وفمبر ن

0272-

دٌسمبر 

0202 

وكٌل الكلٌة لشئون 
 -التعلٌم والطالب

وكٌل الكلٌة لشئون 
-الدراسات العلٌا 

 وحدة ضمان الجودة 

% من األدلة للبرام  الدراسٌة المختلفة 155توافر -
 لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا

نماذج  - -توافر دراسات لتطور اعداد الوافدٌن بالكلٌة  -
 ت وااللٌات التً تجذب الط ب الوافدٌن للخدما

 توافر مراس ت الكلٌة مع السفارات -
  هاموقعرفع الدلٌل المصور للكلٌة على  -
زٌادة أعداد الط ب الوافدٌن الملتحقٌن بالكلٌة سنوٌا -

 جنٌة 22222

من مٌزانٌة 

 الجامعة
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 الكلٌة من معامل وقاعات دراسٌة مطور
 اإللكترونً هاعلى موقع المصور للكلٌة. تحدٌث الدلٌل 5

 %15بنسبة 
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تعزٌز إمكانٌات  -7

المعامل المادٌة و 
تجهٌزاتها بما ٌتوافق 

 مع معاٌٌر الهٌئة 

 حصر إمكانٌات المعامل وتجهٌزاتها -1
 تلك اإلمكانٌات ومعاٌٌر الهٌئة نتحدٌد الفجوة ما بٌ-2
 وضع واعتماد  وتفعٌل خطة لتطوٌر إمكانٌات المعامل-3
 تطوٌرتقٌٌم دوري لنتائ  تنفٌذ خطة ال-4

 –ٌونٌو 
دٌسمبر 
 من كل عام

 -وحدة ضمان الجودة
 لجنة المعامل بالكلٌة

 تقارٌر بالفجوة بناء على الحصر-
 خطط معتمدة لتحسٌن إمكانٌات المعامل-
 تحسن معدالت رضا الط ب عن تجهٌزات المعامل-

 جنٌة 022222
 

تعزٌز تجهٌزات -0

قاعات المحاضرات 

بوسائل دعم وتعزٌز 

 م والتعلٌم بٌئة التعل

حصر إمكانٌات قاعات المحاضرات وتجهٌزاتها بناء على  -1
Norms 

 تلك اإلمكانٌات ومعاٌٌر الهٌئة نتحدٌد الفجوة ما بٌ-2
وضع واعتماد وتفعٌل خطة لتطوٌر إمكانٌات قاعات المحاضرات -3
 تقٌٌم دوري لنتائ  تنفٌذ خطة التطوٌر-4

 –ٌونٌو 
دٌسمبر 
 من كل عام

 -دةوحدة ضمان الجو
لجنة المعامل 

 واألجهزة بالكلٌة

 تقارٌر بالفجوة بناء على الحصر-
 خطط معتمدة لتحسٌن إمكانٌات قاعات المحاضرات -
تحقق درجة رضا الط ب عن تجهٌزات قاعات -

 %75المحاضرات بنسبة ال تقل عن 

  جنٌة 12222

تطوٌر استخدام -9

الوحدات اإلنتاجٌة ذات 

الطابع الخاص بالكلٌة 

تغاللها فً دعم الس

الموارد الذاتٌة وإتمام 

 التدرٌب المٌدانً

حصر إمكانٌات التدرٌب فً الوحدات ذات الطابع الخاص والورش  -7

 والمعامل بالكلٌة

وضع واعتماد خطة لدعم تطوٌر تلك الوحدات اإلنتاجٌة والورش -0

 والمعامل

تقٌٌم دوري لمدى استخدام الوحدات ذات الطابع الخاص فً  -9

 ٌب الطالب مهنٌاتدر

ٌونٌو 

0271-

سٌتمبر

0202 

وكٌل الكلٌة لشئون 
خدمة المجتمع 

لجنة  -وتنمٌة البٌئة
 -شئون البٌئة بالكلٌة

مدٌري الوحدات ذات 
 الطابع الخاص بالكلٌة

تقارٌر بإمكانٌات التدرٌب بالوحدات ذات الطابع الخاص -
 بالكلٌة والمعامل باألقسام العلمٌة

درٌب المٌدانً مدمجة فً صورة وجود خطة معتمدة للت -
أنشطة الوحدات ذات الطابع خاص المعامل باألقسام 

 العلمٌة بالكلٌة
تقارٌر سنوٌة لمدق استخدام الوحدات ذات الطابع -

 الخاص فً تدرٌب الط ب مهنٌا

 
722222 

 جنٌة

دعم المكتبة ووحدة -2

تكنولوجٌا المعلومات 

باألجهزة الالزمة 

 لتٌسٌر أداء العملٌة

التعلٌمٌة بما ٌتوافق 

 مع متطلبات الهٌئة

 تقٌٌم وتحدٌد احتٌاجات المكتبة بما ٌتوافق مع متطلبات الهٌئة-1
 دعم قدرات وحدة تكنولوجٌا المعلومات باألجهزة-2
وضع واعتماد خطط لتطوٌر إمكانٌات المكتبة ووحدة تكنولوجٌا -3

 المعلومات
 تقٌٌم دوري لنتائ  تنفٌذ خطة التطوٌر  -4

–ولٌو ٌ
دٌسمبر كل 
عامٌن من  

0271- 

0202 

 -ا.د/ عمٌد الكلٌة
مسئول  -لجنة المكتبة

وحدة تكنولوجٌا 
 المعلومات بالكلٌة

تقارٌر بالفجوة واالحتٌاجات لتحسٌن بٌئة العملٌة -
 التعلٌمٌة للمكتبة والتدرٌبٌة للط ب 

خطط معتمدة لتطوٌر قدرات ك  من المكتبة ووحدة -
 ات بالكلٌةتكنولوجٌا المعلوم

تحقٌق درجة -زٌادة عدد المستفٌدٌن بخدمات المكتبة و-
 % منم خدمات المكتبة من قبل الط ب75رضا ال تقل عن 

زٌادة القدرة التدرٌبٌة لوحدة تكنولوجٌا المعلومات بالكلٌة -
% من المستخدمٌن 75وتحقٌقها درجة رضا ال تقل عن 

 بخدماتها

  جنٌة 02222

 

عامل إدارة فعاله للت-2

مع المخاطر واألزمات 

 المحتملة بالكلٌة

قٌٌم الٌات التعامل مع المخاطر واالزمات والكوارث المحتملة ت-1
 بالكلٌة 

 تنفٌذ ومتابعة الخطة--2
 قٌاس مدق فعالٌة الخطة للتعامل مع االزمات والكوارث المحتملة -3
 ٌةتطوٌر آلٌات التعامل مع المخاطر واألزمات حال حدوثها فً الكل-4

 اذا ما استلزم االمر
اذا ما استدعى االمر على  خطة إلدارة األزمات والكوارث تطوٌر  -5

 ان ٌتم اعتمادها فً مجلس الكلٌة 

–ٌولٌو 
سبتمبر كل 

عام 

 -0271من

0202 

السٌد ا.د/ وكٌل 
الكلٌة لشئون خدمة 

المجتمع وتنمٌة 
إدارة األزمات  -البٌئة

 -والكوارث بالكلٌة
مة لجنة األمن والسال

السٌد أمٌن  -بالكلٌة
 الكلٌة

تقارٌر عن األمن والس مة لمختلف مبانً وتجهٌزات -
 وتنفٌذ خطة الصٌانةالكلٌة 

تقارٌر عن الوضع الراهن للتعامل مع المخاطر واألزمات -
 والكوارث

مزٌد من النشرات االخبارٌة وورش العمل للتعرٌف  -
للتعامل مع  لإلجراءات المطلوب تنفٌذها المعتمدةلٌات باآل

 كل حالة.
 .هاخطط للتدرٌب التجرٌبً على تطبٌقتنفٌذ  -

  جنٌة 22222

  

تطوٌر كفاءة  -1

 استخدام المبانً 

تحلٌل الوضع الراهن لحالة المبانً والبٌئة األساسٌة لمختلف  -1
 أنشطة الكلٌة

وضع واعتماد خطة لتحسٌن كفاءة استخدام المبانً والبنٌة  -2
 نشطة الكلٌةاألساسٌة لمختلف أ

 تنفٌذ ومتابعة خطة التحسٌن  -3

–ٌولٌو 
سبتمبر كل 

عام 

 -0271من

وكٌل  -عمٌد الكلٌة
الكلٌة لشئون التعلٌم 

أمٌن  ٌدالس -والطالب
 الكلٌة

تقرٌر عن الوضع الراهن لحالة المبانً والبٌئة األساسٌة -
 لمختلف األنشطة 

لبنٌة خطة معتمدة لتحسٌن كفاءة استخدام المبانً وا-
 األساسٌة

وانعكاس ذلك تقارٌر عن تحسن بٌئة ممارسة األنشطة -

  جنٌة 2222
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على زٌادة نسبة المشاركة وتحسن رضا الط ب عن  0202 
 ممارسة االنشطة بالكلٌة
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تحدٌث الهٌكل  -7

التنظٌمً للكلٌة 

وتحدٌد نمط عالقات 

التبعٌة واألشراف ما 

بٌن الوحدات التنظٌمٌة 

 المختلفة

 دراسة مدق الحاجة الى تحدٌث الهٌكل التنظٌمً  -1
 اقتراح الكٌانات التنظٌمٌة ألداء هذ  المهام الوظٌفٌة -2
ة للهٌكل التنظٌمً للكلٌة ادراج تلك المقترحات بالتعدٌ ت المطلوب-3

 فً الهٌكل التنظٌمً للكلٌة 
 اعتماد  الهٌكل التنظٌمً المعدل-4

 –ٌولٌو 
دٌسمبر 

 -0271من

0202 

منسق الهٌكل 
 –التنظٌمً للكلٌة 

ادارة  -امٌن الكلٌة
 الكلٌة

إدماج كٌانات جدٌدة أو تعدٌ ت بالهٌكل التنظٌمً  -
ة تأثٌرها فً تحقق معها الكلٌة رسالتها وزٌاد-بالكلٌة

المجتمع مع اعتماد هذا الهٌكل المحدث من مجلس الكلٌة 
 بما ٌتضمنه انشاء وحدات جدٌدة وتأثٌثها

  جنٌه 72222

تحدٌث التوصٌف  -0

الوظٌفً للجهاز 

اإلداري ٌحقق تٌسٌر 

اداء المهام وما ٌنظمه 

 القانون

التوعٌة بأهمٌة وجود توصٌف وظٌفً واض  عن طرٌق  -1
 ستمرة اجتماعات م

دراسة مدق الحاجة إلى تحدٌث التوصٌف الوظٌفً المعلن بالكلٌة  -2
 واتمام التحدٌثات المطلوبة واعتمادها من المجلس الحاكم للكلٌة

 

 –سبتمبر
دٌسمبر 

 -0271من

0202 

منسق الهٌكل 
التنظٌمً للكلٌة مع 

ممثلً األقسام 
 واإلدارات

تحدٌث وجود اجتماعات للتوعٌة ومناقشة أي تعدٌ ت ل -
 التوصٌف الوظٌفً بالكلٌة

وجود دلٌل محدث للتوصٌف الوظٌفً للجهاز اإلداري  -
 بالكلٌة إذا ما استدعى األمر ومعتمد من مجلس الكلٌة.

زٌادة التزام العاملٌن بالكلٌة بأداء فعال لمهامهم  -
 الوظٌفٌة وتحقٌق درجة رضا اعلى  

  جنٌه 7222

وضع وتفعٌل  -9

ادر معاٌٌر أداء الكو

االدارٌة بالكلٌة  لتقٌٌم 

أكثر واقعٌة وتحقٌق 

 رضا وظٌفً إٌجابً 

بٌان باستط   اراء اعضاء الجهاز اإلداري عن معاٌٌر تقٌٌم -1
 الكوادر االدارٌة واعتمادها من مجلس الكلٌة

االع ن عن نتائ  تحلٌل تلك االستبٌانات واالتفاق على تلك -2
 المعاٌٌر

ى الكوادر الخاصة بالجهاز اإلداري بواقع تطبٌق تلك المعاٌٌر عل-3
 مرتٌن سنوٌا

قٌاس درجة الرضا الوظٌفً لكوادر الجهاز اإلداري عن مناخ العمل -4
 بالكلٌة 

 وضع معاٌٌر جائزة الموظف المثالً واعتمادها ونشرها وتفعٌلها -5

ٌونٌو 

0272 

لوضع 
المعاٌٌر اما 

تطبٌقها 
مرتٌن 

سنوٌا من 
كل عام 
 –)اكتوبر 

 ل(ابرٌ

منسق معٌار الجهاز 
اإلداري ولجنة ممثلة 
للقطاعات اإلدارٌة 

 بالكلٌة

وجود معاٌٌر معلنة ومعتمدة لتقٌٌم أداء العاملٌن بالكلٌة -
معتمدة بالكلٌة بناء على استبٌانات واالع ن عنها فً 

 اجتماعات مع اعضاء الجهاز اإلداري.
تماد تفعٌل تلك المعاٌٌر المعلنة للقطا  اإلداري واالع-

 علٌها للترقً للقطا  اإلداري. 
الموظف  -وجود حوافز لألداء )العامل المثالً بالكلٌة -

 المثالً بالكلٌة( استنادا على المعاٌٌر الموضوعة. 
تحقق رضا وظٌفً للقطا  اإلداري بالكلٌة بنسبة ال تقل  -

 % مع تحقٌق نسبة زٌادة سنوٌة66عن 

  جنٌة 1222

تنمٌة قدرات  -2

ات الكوادر ومهار

 االدارٌة بالكلٌة 

 استط   دوري ل حتٌاجات التدرٌبٌة للجهاز اإلداري -1
إعداد وتنفٌذ برام  التدرٌب لكافة العاملٌن باإلدارات واألقسام  -2

 المختلفة بالكلٌة مع اعتمادها من مجلس الكلٌة
تقٌٌم دوري ألثر الدورات التدرٌبٌة فً رفع المهارات والقدرات  -3

 لٌن بالكلٌةللعام

ٌولٌو 

0272- 

دٌسمبر 

0202 

لجنة التدرٌب بوحدة 
ضمان الجودة 

وٌعاونها السادة 
منسقً معاٌٌر 
أعضاء الجهاز 

امٌن  -اإلداري بالكلٌة
 الكلٌة

توافر تقارٌر باالحتٌاجات التدرٌبٌة لكافة فئات العاملٌن  -
 % من إجمالً عدد العاملٌن25بالكلٌة لنسبة ال تقل عن 

 تدرٌب سنوٌة معتمدة ومفعله توافر خطط-
 زٌادة أعداد العاملٌن المتدربٌن سنوٌا -
 تحسن أداء العاملٌن من قبل االدارة المباشرة-
% نسبة رضا عن أداء العاملٌن بالكلٌة عن 75تحقق -

 الدورات التدرٌبٌة بتتبع اثر التدرٌب 
 تحسٌن بٌئة العمل بالكلٌة-

  جنٌة 72222

مٌكنة وتحدٌث -5

بٌانات الجهاز قواعد 

 اإلداري 

 تحدٌث قواعد بٌانات ومٌكنتها بصورة منتظمة بالكلٌة -1
 إجراء تقٌٌم دوري لنظم مٌكنة قواعد البٌانات -2
 

 -سبتمبر
دٌسمبر 

 من كل عام 

وحدة تكنولوجٌا 
وحدة -المعلومات 

 -ضمان الجودة
اإلدارات واألقسام 

 بالكلٌة 

للجهاز % من قواعد البٌانات المحدثة 155وجود -
 اإلداري بالكلٌة

 تقارٌر دورٌة عن كفاءة نظم البٌانات-

  جنٌة 02222
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إعادة هٌكله الجهاز -1

اإلداري والتخطٌط 

طوٌل المدى للتوظٌف 

باألقسام واإلدارات 

  المختلفة بالكلٌة

تقدٌر الوضع الراهن من أعداد الجهاز اإلداري بالكلٌة وتوزٌعها  -1
 ناسبة المؤه ت ألداء العملباإلدارات المختلفة ومدق م

تقدٌر االحتٌاجات الفعلٌة من إعداد الجهاز ال زمة بالقطاعات -2
 اإلدارٌة المختلفة بالكلٌة لتسٌٌر العمل بالكلٌة

اتخاذ إجراءات إلعادة توجٌه أفراد الجهاز اإلداري بصورة أكثر -3
 فعالٌة وفقا لطبٌعة التخصص.

رٌة من التخصصات غٌر وضع خطط الحتٌاجات األقسام اإلدا-4
 المتوفرة بالكلٌة

نوفمبر 

0272- 

دٌسمبر

0202 

السٌد  –ادارة الكلٌة 
وحدة  -امٌن الكلٌة

 ضمان الجودة بالكلٌة

تقرٌر بالوضع الراهن من توزٌع القطا  اإلداري بالكلٌة -
 ومدق مناسبة المؤه ت الدراسٌة ألداء العمل المطلوب

ن أعداد العاملٌن تقرٌر ٌتضمن االحتٌاجات الفعلٌة م-
 بالقطاعات اإلدارٌة المختلفة 

% من احتٌاجات األقسام المختلفة من 155تحدٌد-
 التخصصات الغٌر متوافر 

 خطة شاملة معتمد  إلعادة هٌكلة القطا  اإلداري بالكلٌة  -

  جنٌة 7222
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تفعٌل معاٌٌر أداء  -7

ادر االكادٌمٌة الكو

بالكلٌة لتقٌٌم أكثر 

واقعٌة وتحقٌق رضا 

 وظٌفً إٌجابً 

تبنى نموذج تقٌٌم اداء السادة اعضاء هٌئة التدرٌس والمعتمد من -1
 مجلس الجامعة 

تفعٌل نموذج تقٌٌم اداء السادة اعضاء هٌئة التدرٌس والمعتمد من -2
 مجلس الجامعة

   تحلٌل تلك النماذج اع م الكادر األكادٌمً الكلٌة بنتائ-3
 التغذٌة المرتدة عن نتائ  تحلٌل تقٌٌم االداء -4
 قٌاس مستوق رضا السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة -5

ٌولٌو 

0272- 

دٌسمبر 

0202 

منسق معٌار اعضاء 
 –هٌئة التدرٌس 

ادارة ضمان الجودة 
 ادارة الكلٌة  –بالكلٌة 

دة لتقٌٌم أداء الكوادر وجود نموذج تقٌٌم معلنه ومعتم-
االكادٌمٌة بالكلٌة واالع ن عنها فً المؤتمر السنوي 

 للكلٌة 
تفعٌل تلك النماذج للقطا  االكادٌمً واالخذ بها للترقً -

 للوظائف القٌادٌة. 
تحقق رضا وظٌفً للقطا  االكادٌمً بالكلٌة بنسبة  -

 متزاٌدة

  جنٌة 1222

تنمٌة قدرات  -0

ومهارات الكوادر 

 االكادٌمٌة بالكلٌة 

 

 استط   دوري ل حتٌاجات التدرٌبٌة للجهاز االكادٌمً -1
إعداد وتنفٌذ برام  التدرٌب للكوادر االكادٌمٌة مع اعتمادها من  -2

 مجلس الكلٌة
 تقٌٌم دوري ألثر الدورات التدرٌبٌة  -3

ٌولٌو 

0272- 

دٌسمبر 

0202 

لجنة التدرٌب بوحدة 
ضمان الجودة 

ادة وٌعاونها الس
منسقً معاٌٌر 
أعضاء هٌئة 

 ادارة الكلٌة -التدرٌس

توافر تقارٌر باالحتٌاجات التدرٌبٌة لكافة فئات الكوادر  -

% من إجمالً 02االكادٌمٌة بالكلٌة لنسبة ال تقل عن 

 اعدادهم 
 توافر خطط تدرٌب سنوٌة معتمدة ومفعله-
 زٌادة أعداد الكوادر االكادٌمٌة المتدربٌن سنوٌا  بنسبة ال-

 %72تقل عن 
 وجود تقاري للتقٌٌم الدوري ألثر الدورات التدرٌبٌة  -

  جنٌة 72222

مٌكنة وتحدٌث -9

قواعد بٌانات للكوادر 

 االكادٌمٌة 

 تحدٌث قواعد بٌانات ومٌكنتها بصورة منتظمة بالكلٌة -1
 إجراء تقٌٌم دوري لنظم مٌكنة قواعد البٌانات -2

 -سبتمبر
دٌسمبر من 

 كل عام 

تكنولوجٌا وحدة 
-المعلومات بالكلٌة 

 وحدة ضمان الجودة 

% من قواعد البٌانات المحدثة للجهاز 722وجود -

 االكادٌمً بالكلٌة
 تقارٌر دورٌة عن كفاءة نظم البٌانات-

 0/9/2تم اقرارها فً 
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تشجٌع عقد -7

تعاون  تبروتوكوال

ومشارٌع بحثٌة مع 

مختلف الجهات البحثٌة 

القومٌة واإلقلٌمٌة 

 والدولٌة

 حصر الجهات المعنٌة بجهات اإلنتاج الزراعً-1
طراف المجتمعٌة مع إدارة الكلٌة عقد لقاءات مع ممثلٌن لأل-2

والمهتمٌن ببناء جسور التواصل لمناقشة مجاالت التعاون فً حفل 
 تكرٌم الخرٌجٌن والملتقى التوظٌفً السنوي  

 تعاون جدٌدة تالقائمة وعقد بروتوكوال تتفعٌل البروتوكوال-3

ٌونٌو 

0272- 

سبتمبر 

0202 

 ىوكٌل -عمٌد الكلٌة
الكلٌة لشئون تنمٌة 

ئة وخدمة البٌ
لشئون & المجتمع 

  -الدراسات العلٌا

وجود عدد من البروتوكوالت ما بٌن الكلٌة وجهات -
 مهتمة بقطاع اإلنتاج الزراعً

وجود اجتماعات متواصلة ما بٌن االطراف المجتمعٌة -
 وادارة الكلٌة 

 القائمة ت% من البروتوكوال12تفعٌل  -

 اون الجدٌدةالتع ت% فً أعداد بروتوكوال2زٌادة بنسبة -

  جنٌة 72222

متابعة تنفٌذ الخطة -0

البحثٌة للكلٌة والتً 

ترتبط بالخطة البحثٌة 

للجامعة مما ٌحقق 

 رسالتها

مراجعة دورٌة للخطة البحثٌة للكلٌة وربطها بالخطة البحثٌة -1
 للجامعة واضافة ما ٌستجد لها

 تشجٌع تنفٌذ البحوث المشتركة ما بٌن السادة أعضاء هٌئة -2
 التدرٌس باألقسام العلمٌة المختلفة 

-سبتمبر
دٌسمبر لكل 

 عام

وكٌل الكلٌة للدراسات 
–العلٌا والبحوث 
منسقً معٌار 

الدراسات العلٌا 
 والبحث العلمً

تقارٌر من االقسام العلمٌة لقٌاس مدى التقدم فً تحقٌق -
 عناصر الخطة

تقارٌر عن مدى توافق األبحاث العلمٌة والدراسات العلٌا -
 للكلٌة مع الخطة البحثٌة للكلٌة 

اعداد تقرٌر متابعة لتطور نسب االبحاث المشتركة 
 المنشورة عبر عدد من السنوات 

---- 
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تنوع مصادر  -9

التموٌل الالزمة للبحث 

العلمً بالكلٌة وتشجٌع 

التواصل مع 

 المؤسسات البحثٌة

العلمً دعم اجراءات لزٌادة وتنو  مصادر التموٌل ال زمة للبحث -1
 بالكلٌة  )متضمنه فً خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة(

زٌادة مساهمة المؤسسات البحثٌة بقطا  الزراعة فً تموٌل -2
 االبحاث والمشروعات البحثٌة

التواصل مع جهات التموٌل المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة لزٌادة -3
 المشروعات البحثٌة وبروتوكوالت التعاون

 مع المدنً فً االبحاث العلمٌة زٌادة مساهمة المجت-4
 

ماٌو 

0271-

دٌسمبر 

0202 

وكٌل الكلٌة للدراسات 
 -العلٌا والبحوث 
منسقً معٌار 
الدراسات العلٌا 
 والبحث العلمً

 تنوع مصادر تموٌل البحث العلمً بالكلٌة-
 زٌادة مٌزانٌة البحث العلمً بالكلٌة-
مدى مساهمة الوحدات ذات الطابع الخاص والمشارٌع -
 لبحثٌة فً توفٌر تموٌل إلتمام البحث العلمًا
مراسلة االطراف المجتمعٌة المعنٌة لعرض اهم االبحاث -

التطبٌقٌة فً اطار تسوٌق تلك االبحاث وكٌفٌة المساهمة 
 فً التنفٌذ

اتفاقٌات معتمده للتعاون العلمً مع مؤسسات بحثٌة  -
 محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة

مشتركة مع مؤسسات علمٌة زٌادة عدد البحوث العلمٌة ال-
 دولٌة

 زٌادة عدد المشاركٌن فً مؤتمرات علمٌة -

 جنٌة 02222
022222 

 جنٌة

تشجٌع النشر -2

 العلمً 

نشر وتوعٌة السادة اعضاء هٌئة التدرٌس بالدورٌات العالمٌة  -1
  IFوالمحلٌة ذات معامل تأثٌر 

النشر فً نشر وتوعٌة باإلجراءات التً تتبناها الجامعة لتشجٌع -2
 IFالدورٌات العالمٌة ذات معامل تأثٌر 

حصر اسماء السادة اعضاء هٌئة التدرٌس ممن لهم نشر علمً  -3
دولً بصورة دورٌة وتقدٌم الدعم المعنوي لهم فً المؤتمر العلمً 

 للكلٌة
 تطوٌر المجلة العلمٌة بالكلٌة -4
  ةمتابعة وتقٌٌم تطور النشر العلمً فً دورٌات محلٌة أو عالمٌ-5
 عقد ورش عمل لنقل خبرات النشر العلمً الدولً-6
 عقد مؤتمر دولً للكلٌة-7
 

اكتوبر 

0272-

دٌسمبر 

0202 

وكٌل الكلٌة للدراسات 
لجنة -العلٌا والبحوث 

الدراسات العلٌا 
والبحث العلمً 

منسق معٌار  -بالكلٌة
 البحث العلمً

رفع موقع اللجان العامة للترقٌات لقطاع الزراعة -

 IFبالدورٌات العالمٌة والمحلٌة ذات معامل تأثٌر  للتعرٌف

 على موقع الكلٌة
وثائق للتوعٌة باإلجراءات التً تتبناها الجامعة والكلٌة  -

 للنشر العلمً الدولً 
محضر المؤتمر العلمً السنوي للكلٌة وصور من  -

 شهادات التقدٌر للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس
 للكلٌة توفٌر اعداد من المجلة العلمٌة-
زٌادة عدد األبحاث المنشورة فً دورٌات عالمٌة لها -

 معامل تأثٌر
وجود قاعدة بٌانات لألبحاث المنشورة فً مؤتمرات -

 ودورٌات محلٌة و عالمٌة
 مجلد المؤتمر ونشرات التعرٌف به -

 جنٌة 12222

من مٌزانٌة 

 الجامعة

 

تسوٌق نتائج -2

 البحوث العلمٌة بالكلٌة

البحوث العلمٌة التطبٌقٌة فً مجاالت اإلنتاج  حصر بنتائ  -1
 والتصنٌع الزراعً المختلفة وتسوٌقها

زٌادة التواصل والتعاون مع أقسام البحوث والتطوٌر فً مؤسسات -2
 اإلنتاج والتصنٌع الزراعً المختلفة عبر انشطة الجامعة والكلٌة

–فبراٌر 
ٌونٌو من 

عام  

0271- 

0202 

وكٌل الكلٌة للدراسات 
 –لٌا والبحوث الع

وكٌل الكلٌة لشون 
خدمة المجتمع 
 وتنمٌة البٌئة 

 قائمة بالبحوث العلمٌة التطبٌقٌة-
آلٌات معتمدة للتواصل مع أقسام البحوث والتطوٌر فً -

 مؤسسات اإلنتاج والتصنٌع الزراعً المختلفة
 زٌادة عدد األبحاث العلمٌة المطبقة-
ئج األبحاث زٌادة عدد المقررات التً ٌدمج فٌها نتا-

 العلمٌة 
 زٌادة دعم القطاع الخاص لألنشطة البحثٌة بالكلٌة-

  جنٌة 72222

تحسٌن األداء -1

ً لشباب الباحثٌن   البحث

 

 

عقد ورش عمل تدرٌبٌة لتنمٌة متطلبات العمل أداء البحثً للهٌئة  -1
 المعاونة وط ب الدراسات العلٌا المسجلٌن

 شارٌع البحثٌةعقد ندوات تدرٌبٌة لكتابة الم-2
 مشاركة شباب الباحثٌن فً المؤتمرات3
 
 
 
 
 

 –اكتوبر 
ٌونٌو كل 

 عام 

وكٌل الكلٌة للدراسات 
 -العلٌا والبحوث

 وحدة ضمان الجودة 

 قائمة بالندوات وورش العمل والمشاركٌن فٌها-
ما ٌفٌد مشاركة شباب الباحثٌن فً المؤتمرات العلمٌة  -

 باب الجامعات. ومؤتمر شباب الباحثٌن واسبوع ش
 

  جنٌة 9222
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تحدٌث دوري  -7

لخطة خدمة المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة

 

مع وتنمٌة البٌئة بناء على تحدٌث دورق لنشاط قطا  خدمة المجت-1
 احتٌاجات المجتمع وامكانٌات التدرٌب باألقسام العلمٌة

 تطوٌر وتنفٌذ خطة قطا  خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  -2
 متابعة تنفٌذ خطط العمل-3
 
 

أكتوبر 

0272-

دٌسمبر 

0202 

وكٌل الكلٌة لشئون 
تنمٌة المجتمع 

 -وخدمة البٌئة
 االقسام العلمٌة

حتٌاجات التدرٌبٌة لألطراف المجتمعٌة تقرٌر عن اال-
 المتعاونة مع الكلٌة

 تقرٌر للوضع الراهن لقطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة-
خطة سنوٌة مطورة معتمده لقطاع خدمة المجتمع وتنمٌة -

 البٌئة
 تقارٌر متابعة للخطة السنوٌة-

  جنٌة 2222

زٌادة مساهمة -0

الوحدات ذات الطابع 

ة فً الخاص بالكلٌ

 خدمة المجتمع

تحدٌد الوضع الراهن لدور الوحدات ذات الطابع الخاص فً خدمة -1
 المجتمع  وتطور العائد السنوي لها

متابعة تنفٌذ خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة لزٌادة مساهمة الوحدات -2
 ذات الطابع الخاص فً خدمة المجتمع  

 متابعة وتقٌٌم الخطة -3

-ٌونٌو
دٌسمبر كل 

 عام

الكلٌة لشئون وكٌل 
خدمة المجتمع 

لجنة -وتنمٌة البٌئة
تنمٌة المجتمع 

 وخدمة البٌئة بالكلٌة

تقارٌر عن تطور العائد السنوي للوحدات ذات الطابع -
 الخاص بالكلٌة 

وجود خطة لتنمٌة الموارد الذاتٌة  تتضمن زٌادة مساهمة -
الوحدات ذات الطابع الخاص فً خدمة المجتمع وتحقٌق 

 للكلٌة موارد ذاتٌة
 تقارٌر متابعة لخطة تنمٌة الموارد الذاتٌة-

 
72222 

 جنٌة

تحسن درجة رضا -9

مؤسسات سوق العمل 

واالطراف المجتمعٌة 

عن مجمل الخدمات 

 التى تقدمها الكلٌة 

قٌاس رضا االطراف المجتمعٌة عن مجمل الخدمات التً تقدمها  -1
ار  الملتقى الكلٌة فً حفل تكرٌم الخرٌجٌن والذق ٌعقد فً اط

 التوظٌفً  
 تطوٌر خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة المحٌطة-3

-فبراٌر
أكتوبر كل 

 عام 

وكٌل الكلٌة لشئون 
خدمة المجتمع 

منسق  -وتنمٌة البٌئة
معٌار المشاركة 

 المجتمعٌة

 تقارٌر من االطراف المجتمعٌة عن االحتٌاجات التدرٌبٌة -
الكلٌة واوجه  تقرٌر عن مجمل الخدمات التً تقدمها-

 التطوٌر لها 
وجود نتائج استبٌانات لألطراف المجتمعٌة وللخرٌجٌن -

عن تقٌٌمهم لمجمل الخدمات التى تقدمها الكلٌة بصورة 
سنوٌة مع تحقٌق نسب تقدم فى رضا تلك االطراف بحٌث 

 تحقق درجة رضا جٌده

  جنٌة 2222
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تحسٌن مستوى -7

اإلعالم عن مختلف 
األنشطة والخدمات 
التً تقدمها الكلٌة 
 للمجتمع المحٌط بها

أعداد مطبوعات عن األنشطة المختلفة التً تقوم بها أقسام الكلٌة -1
 والوحدات المختلفة بها 

تحدٌث البٌانات باستمرار على الموقع االلٌكترونً للكلٌة عن -2
وبرام  وخدمات األقسام والوحدات المختلفة لها فً صورة  أنشطة
 مطوٌات

فبراٌر 

0271-

دٌسمبر 

0202 

وكٌل الكلٌة لشئون 
خدمة المجتمع 
 وتنمٌة البٌئة

 تزاٌد الوعً عن أنشطة وخدمات وبرامج الكلٌة-
معلومات محدثة عن برامج وأنشطة األقسام والخدمات -

 ترونًالتً تقدمها الكلٌة على موقعها االلٌك

  جنٌة 22222

إدماج المجتمع -0

الخارجً فً أنشطة 

 الكلٌة

 حصر األطراف المجتمعٌة المستهدفة-1
تطوٌر وتنفٌذ آلٌات لزٌادة تواصل األطراف المجتمعٌة فً أنشطة -2

 الكلٌة

فبراٌر 

0271-

دٌسمبر 

0202 

لجنة تنمٌة المجتمع 
 وخدمة البٌئة بالكلٌة

عٌة المتعاونة مع الكلٌة مشاركة عدد من االطراف المجتم-
فً انشطة الكلٌة مثل مجلس الكلٌة و وحدة ضمان الجودة 

 بالكلٌة
آلٌات معتمدة لمشاركة األطراف المجتمعٌة فً أنشطة -

 الكلٌة

---- 

زٌادة التواصل ما -9

بٌن الكلٌة والمدارس 

فى نطاق المحافظة من 

خالل تفعٌل 

البروتوكول مع مدٌرٌة 

 التربٌة والتعلٌم

 

تنظٌم زٌارات للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس للمدارس للتعرٌف -1
 ببرام  الكلٌة وطبٌعة الدراسة وفرص العمل للخرٌجٌن 

تنظٌم زٌارات من المدارس للكلٌة للتعرف على ارض الواقع بالكلٌة  -2
 وزٌارة المتحف العلمً والوحدات االنتاجٌة وتفقد التجهٌزات 

رام  الكلٌة وتوزٌعها على ط ب اعداد مطوٌات تعرٌفٌة عن ب -3
 الثانوٌة العامة خ ل مكتب التنسٌق اإللٌكترونً بالجامعة 

 زٌادة االقبال الط ب على الكلٌة  -4
 
 
 
 

ٌونٌو 

0272-

دٌسمبر 

0202 

لجنة تنمٌة المجتمع 
 -وخدمة البٌئة بالكلٌة

 االقسام العلمٌة

 وجود نماذج تفٌد تفعٌل البروتوكول المبرم مع مدٌرٌة-
 التربٌة والتعلٌم

 توفٌر صور لزٌارات طالب المدارس للكلٌة-
توفٌر مطوٌات للتوعٌة ببرامج الكلٌة وفرص العمل  -

 المتاحة لخرٌجٌها
 زٌادة معدالت قبول الطالب عبر السنوات المختلفة  -

  جنٌة 2222
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تفعٌل نظام  -7

المسائلة والمحاسبة 

 )الثواب والعقاب(

 االتفاق على نظم المسائلة والمحاسبة فً إطار متطلبات الجودة -7

 إعداد مطبوعات بالٌات المسائلة والمحاسبة-0

 مسائلة والمحاسبةعقد ندوات للتوعٌة بنظام ال-9

مراجعة دورٌة لتطبٌق نظام المسائلة والمحاسبة فً إطار متطلبات -2

 الجودة وبما ٌتفق مع قانون تنظٌم الجامعات وقانون العاملٌن بالدولة

ٌونٌو 

0272-

دٌسمٌر 

0202 

االقسام –ادارة الكلٌة 
القطاع  -العلمٌة

وحدة ضمان  -اإلداري
 الجودة

اسبة لعضو هٌئة التدرٌس وجود نظم للمسائلة والمح -
 والهٌئة المعاونة والجهاز اإلداري معتمد من مجلس الكلٌة

 تقرٌر بندوات التوعٌة بنظم المسائلة والمحاسبة -
 مطبوعات منشورة بالٌات الثواب والعقاب -
 تقارٌر عن مدى تحسن االنضباط ما بٌن العاملٌن بالكلٌة   -

  جنٌة 7222

تطبٌق الٌات تضمن -0

الة وعدم التمٌٌز العد

ما بٌن كافه المتعاملٌن 

 بالمؤسسة

وضع اجراءات تضمن العدالة وعدم التمٌٌز ما بٌن اعضاء هٌئة  -1
 التدرٌس من حٌث البٌئة التعلٌمٌة والبحثٌة والترقٌات

وضع اجراءات التً تنفذها الكلٌة لضمان العدالة وعدم التمٌٌز ما  -2
 بٌن اعضاء الجهاز اإلداري

تً تنفذها الكلٌة لضمان العدالة وعدم التمٌٌز ما وضع اجراءات ال -3
 بٌن الط ب

 تعزٌز حقوق الملكٌة الفكرٌة على مستوق الكلٌة -4

ٌونٌو 

0272-

دٌسمبر 

0202 

منسقً  –ادارة الكلٌة 
معاٌٌر اعضاء هٌئة 

التعلٌم  –التدرٌس 
الجهاز  –والتعلم 

امٌن  –اإلداري 
 الكلٌة  

اري واالكادٌمً تحقٌق درجة رضا اكبر للقطاع اإلد -

 %2بدرجة تزٌد سنوٌا بمقدار 
 مراجعة دورٌة لنظم تجمٌع وفحص التظلمات والشكاوى-
وجود تجمٌع لحاالت التظلم والشكاوى التً تم الفصل -

 فٌها بصورة سنوٌة
استطالع رضا الطالب عن فعالٌة الكلٌة فً تطبٌق -

اجراءات العدالة وعدم التمٌٌز سنوٌا مع تحقٌق زٌادة 

 % سنوٌا2ار بمقد

وجود اجراءات على مستوى الكلٌة للحفاظ على حقوق  -
 الملكٌة الفكرٌة

--- 

ترسٌخ قٌم االنتماء -9

الونى وأخالقٌات 

 المهنة

اعداد وتفعٌل برام  تدرٌبٌه معتمدة ومفعله لتنمٌة القٌم الروحٌة -1
 واألخ قٌة والوعى الوطنً

 ناعداد كوادر ط بٌة مؤهلة لتدرٌب األقرا-2
اعداد خرٌجٌن على درجة عالٌة من الثقة بالنفس متسلحٌن -3

بمفهوم إٌجابً للذات والهوٌة ولدٌهم درجة عالٌة من االنتماء 
 للمؤسسة العلمٌة

ٌولٌو 

0272-

دٌسمبر 

0202 

وكٌل الكلٌة لشئون 
 –التعلٌم والطالب 
 –ادارة الجودة 

منسق الطالب 
 والخرٌجون

مٌة القٌم الروحٌة تفعٌل برامج تدرٌبٌة مفعلة لتن-
 واالخالقٌة والوعى الوطنً

 مشاركة مجامٌع طالبٌة فً المشارٌع الطالبٌة-
تفعٌل دورات للخرٌجٌن لتأهٌلهم لسوق العمل إلكسابهم -

 الثقة و ان ٌكون لدٌهم درجة عالٌة من االنتماء للكلٌة

2222 
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  0202-0272راتٌجٌة المحدثة للكلٌة لخطة االستللتنفٌذٌة مصفوفة االطار الزمنى للخطة ا-0

 التوقٌت آلٌات التنفٌذ األهداف التنفٌذٌة

0272 0271 0271 0271 0277 0202 
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توفٌر برامج -7

دراسٌة لمرحلة 

البكالورٌوس 

بحٌث تفً 

ٌاجات السوق باحت

 القومً واالقلٌمى

 والدولى

عتتتن متتتدق ستتتوق العمتتتل  راي ممثلتتتً ستتتتط   ا -1

لوقتوف علتى متدق تناستبها توافق البترام  الدراستٌة ل
 مع احتٌاجات سوق العمل 

الختتترٌجٌن عتتتن البتتترام  التعلٌمٌتتتة  راياستتتتط   -2
تتناستب متع التتً  معتارفالمهارات ولومدق تحقٌقها ل

 احتٌاجات سوق العمل 

ناٌر ٌ
0271-

دٌسمبر 
0202 

                      

استتتتط   راق الختتترٌجٌن عتتتن البتتترام  -2
التعلٌمٌة ومدق تحقٌقهتا لمهتارات ومعتارف 

 تتناسب مع احتٌاجات سوق العمل 

                      

اعادة صٌاغة اللتوائ  المنظمتة للدراستة  -3
لمرحلتتتتة البكتتتتالورٌوس لكتتتتى تعمتتتتل بنظتتتتام 

معتمد  واعتمادهتا متن المجتالس الساعات ال
 وااللجان المعنٌة

                      

ادراج مقترحتتتتات الختتتترٌجٌن للبتتتترام  و -4
المقررات ضمن اللوائ  المطروحة المنظمة 
للبتتتترام  التعلٌمٌتتتتة كتغذٌتتتتة راجعتتتته لتلتتتتك 

 االستبٌانات

                      

إدخال برام  جدٌدة لمرحلة البكالورٌوس -5
التعتتاون المشتتترك متتا بتتٌن أكثتتر متتن قستتم ب

 ومن داخل وخارج الكلٌة

                      

وضع إجراءات موثقة للمراجعتة الدورٌتة -6
)داخلٌتتتتاً( للبتتتترام  التعلٌمٌتتتته والمقتتتتررات 

رات بصتورة الدراسٌة و إعداد تقارٌر المقتر
 دورٌة

                      

دورٌتتتتة اجتتتتراء المراجعتتتته الخارجٌتتتتة ال -7
للبرام  )التى تتم كل خمسة سنوات( وبناءا 
علتتى تقتتارٌر المراجعتته الخارجٌتتة ٌتتتم اتختتاذ 
اجتتتتتراءات تصتتتتتحٌحٌة لتحتتتتتدٌث توصتتتتتٌف 
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 -اذا لزم االمر -البرام  والمقررات

توعٌة ال -2
والنشر 
بالمعاٌٌر 
االكادٌمٌه 
والتأكد من 
توافقها 
 ومراجعتها

ٌر االكادٌمٌتتتتتة زٌتتتتادة التتتتتوعً بالمعتتتتاٌ -7
المتبنتتاة لمرحلتتة البكتتالورٌوس والداستتات 

من خ ل التعرٌف بأهمٌها فى مقرر العلٌا 
لطت ب الفرقتة االولتى  مدخل لعلم الجودة 

وهتو احتد المقتررات لجمٌع بترام  الكلٌتة 
للتعرٌف بمفاهٌم التى تعتبر متطلبات كلٌة 

الجودة واسالٌب تطوٌر المقررات ورؤٌتة 
 اٌاتها االستراتٌجٌةورسالة الكلٌة وغ

اكتوبر 
0272- 

دٌسمبر 

0271 

                      

تصمٌم معتاٌٌر اكادٌمٌتة للبترام  الجدٌتدة -2
البحتتث عتتن معتتاٌٌر مرجعٌتتة دولٌتتة لتلتتك  وا

البتترام  وتبنٌهتتا متتن قبتتل مجتتالس االقستتام 
 والكلٌة 

                      

م استط   رأق الهٌئة عن المعاٌٌر التى ت-3
اعدادها او تبتها الكلٌتة للبترام  الجدٌتدة او 
التتتى لتتٌس لهتتا معتتاٌٌر فتتى كتٌتتب المعتتاٌٌر 
القومٌتتة االكادٌمٌتتة المرجعٌتتة لقطتتا  العلتتوم 
الزراعٌتتتة والصتتتادرة متتتن الهٌئتتتة القومٌتتتة 

 لضمامن جودة التعلٌم واالعتماد. 

                      

التاكتتد متتن توافتتق البتترام  التعلٌمٌتتة متتع -4
 سالة واهداف الكلٌة و المعاٌٌر االكادٌمٌةر
إعتتتتتداد مصتتتتتفوفة البرنتتتتتام  الدراستتتتتً -5

وتوصتتٌف المقتتررات للتوافتتق متتع المعتتاٌٌر 
 األكادٌمٌة المتبنا  وأهداف البرنام 

                      

وضتتتع اجتتتراءات ومستتتتوٌات للمراجعتتتة -6
 الدورٌة للبرام  وتنفٌذها وإع ن التعدٌل
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توفٌر برام   -3
دراسٌة ممٌزة 

لمرحلة الدراسات 
العلٌا بحٌث تفً 

باحتٌاجات السوق 
القومً واالقلٌمى 

 والدولى*

تحدٌث توصدٌف بدرامج الدراسدات العلٌدا  -7

والمقددددررات بالكلٌددددة بندددداءا علددددى تقددددارٌر 
المراجعدده الخارجٌددة الدورٌددة )التددى تددتم كددل 
 خمسددة سددنوات( واسددتطالع رأى الخددرٌجٌن

 واالطراف المجتمعٌة
اكتوبر 
0272-

مارس 

0202 

                      

عمددل اسددتطالع رأى مددن جانددب األطددراف -0

المجتمعٌة لبرامج الدراسات العلٌا عن مددى 
مناسبة تلك البرامج الحتٌاجات سوق العمدل 

 دورٌا
التواصل مع الجهات االجنبٌة لزٌادة عدد -3

كثتتر متتن البتترام  المفعلتتة بالكلٌتتة لستتكون أ
الوضع الحالً والتذق ٌحتتوق علتى برنتام  
ماجستتتتتٌر التنمٌتتتتة المستتتتتدامة التتتتتً تنتتتتت  
 *بالتعاون مع عدد من دول االتحاد األوربً

                      

تطوٌر مستمر  -2

لطرق تقٌٌم أداء 

الطالب فً 

 العملٌة التعلٌمٌة

تقٌٌم لفاعلٌدة اسدالٌب تقٌدٌم الطدالب فدى  -7

 2ع رأى الطالب استبٌان الستطال

 –مارس 
ددٌسمبر  
 من كل عام

                      

اقتدددراح آلٌدددات محدثددده لتطدددوٌر اسدددالٌب  -0

التقٌددٌم واعتمادهددا بندداءا علددى ورش العمددل 
 التً تعقدها الكلٌة لهذا الصدد

                      

تطبٌدددددق األدوات المطدددددورة لتقٌدددددٌم أداء -9

 الطالب
                      

 الطددددالب االسددددتفادة مددددن نتددددائج تقددددوٌم--2

 .لتطوٌر االداء
                      

تطوٌر مستمر -2

لطرق قٌاس مدى 

تحقق األهداف 

التعلٌمٌة 

المستهدفة فً 

 البرامج الدراسٌة

إعددددداد اسددددتمارة تقٌددددٌم لطددددالب الفرقددددة -7

الرابعة بالبرامج المختلفة بالكلٌدة عدن مددى 
ٌمٌدددة المسدددتهدفة لكدددل تحقدددق األهدددداف التعل

 برنامج على حدي
وجود وتفعٌل اسدتبٌانات السدتطالع رأى --0

الخدددرٌجٌن عدددن مددددى اكتسددداب الخدددرٌجٌن 
للمعددددارف والمهددددارات التددددى تتواجددددد فددددى 
توصٌفات البرامج ومدى تحقدق اهدداف تلدك 
البدددددرامج خدددددالل حفدددددل تكدددددرٌم الخدددددرٌجٌن 

 والملتقى التوظٌفى السنوى

-مارس
سبتمبر 

0271- 

0202 
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قٌدددٌم طدددالب تفعٌددل اسدددتخدام اسدددتمارات ت-9

الفرقددة الرابعدده لدراسددة مدددى تحقددق النتددائج 
التعلٌمٌه المستهدفه للبرامج المختلفة خدالل 
حفددل تكددرٌم الخددرٌجٌن والملتقددى التددوظٌفى 

 السنوى

اعتماد نتائج تحلٌل تلك االستبٌانات علدى -2

 مستوى المجلس الحاكم بالكلٌة
                      

اتخدداذ إجددراءات تصددحٌحٌة علددى مسددتوى -2

البدددرامج الدراسدددٌة لتالفدددى السدددلبٌات التدددً 
 ٌظهرها االستبٌان.

                      

تحدٌث المحتوى -1

العلمً للمقررات 

بما ٌتواكب مع 

المستجدات العلمٌة 

 العالمٌة

حصددر وإدمدداج المسددتجدات العلمٌددة الحدٌثددة 
الدراسددددددددٌة لمرحلتددددددددً فددددددددً المقددددددددررات 

-ٌولٌو البكالورٌوس والدراسات العلٌا
سبتمبر 

 من كل عام

                      

استخدام نتدائج األبحداث العلمٌدة ألعضداء -0

هٌئة التدرٌس فى تطدوٌر البدرامج التعلٌمٌدة 
 والمقررات الدراسٌة.

                      

تحسٌن عملٌة -1

المراجعة الداخلٌة 

ة لبرامج والخارجٌ

البكالورٌوس 

 والدراسات العلٌا

معدددددداٌٌر الختٌددددددار المددددددراجعٌٌن وضددددددع -7

مج اللبدددددددددددرالدددددددددددداخلٌٌن والخدددددددددددارجٌٌن 
 المختلفة التعلٌمٌهوالمقررات الدراسٌة 

ٌونٌو 
0272-

دٌسمبر 

0202 

                      

لبرام  وداخلٌة  وجود مراجعة خارجٌة-2
 ة البكالورٌوس و الدراسات العلٌا بالكلٌ

                      

 إعداد تقارٌر المقررات و البرام  دورٌا -3
                      

مددن القددائمٌن تصددحٌحٌة وجددود اجددراءات -2

ناءا بعلى البرامج التعلٌمٌة لتطوٌر البرامج 
 او الداخلٌة على تقارٌر المراجعة الخارجٌة

                      

تحسن رضا -1

ن البٌئة الطالب ع

التعلٌمٌة وجمٌع 

الخدمات التى 

تقدمها الكلٌة 

تطبٌق آلٌات قٌاس رضا الط ب بشكل -1
 -ماٌو سنوي

اكتوبر 
0272- 

0202 

                      

اعتماد نتائ  تحلٌل االستبٌان من مجلس -2
 تحلٌل جوانب عدم الرضا واألسبابالكلٌة و

                      

اجراءات اٌجابٌة لتحسٌن جوانب  وضع-3
 عدم الرضا
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 تحقٌق رضا اكبر فى العام التالى-4 للطالب 
 
 
  

                      

تطددددوٌر نظددددام  -7

فعدددددددال للتددددددددرٌب 

 المٌدانً للطالب

حصر أماكن التدرٌب المٌدانً المتاحة  -7

 لطالب البرامج المختلفة بالكلٌة
ٌونٌو 
0272-

دٌسمبر 

0202 

                      

اعداد وتفعٌل خطة التدرٌب المٌدانى بما -0

ٌتضمنها من زٌارات مٌدانٌة وتدرٌب 
 مٌدانى

                      

متابعة وتقٌٌم دوري لنتائج التدرٌب -9

 المهنً المٌدانً
                      

تددوفٌر فدددرص -72

للتعلدددددٌم والددددددتعلم 

مطدددورة وتشدددجٌع 

ٌدددل اسدددتخدام وتفع

وسددددددائل التعلددددددٌم 

 الغٌر تقلٌدٌة 

وضع إستراتٌجٌة موثقة ومعتمدة للتعلٌم -7

والتعلم واستخدام وسائل التدرٌس الحدٌثة 
وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 

المعاونة علٌها تتناسب مع االسالٌب المفعلة 
 بالتوصٌفات

مراجعة االستراتٌجٌة بناء على تقارٌر  -0

ارجٌة ومراجعة نتائج المراجعة الخ
 االمتحانات  واالطراف المعنٌة

ٌونٌو 
0272-

سٌتمبر 

0202 

                      

التأكد من إدراج األسالٌب غٌر التقلٌدٌة -9

 )مصفوفات( بتوصٌف المقررات المحدثة
                      

توفٌر مصادر التعلم الذاتً من خالل -2

مل كمبٌوتر توفٌر خدمة االنترنت ومعا
متاحة الستخدام الطالب، تحوٌل المقررات 

 إلى مقررات إلكترونٌة.

                      

حصر بالمقررات االلٌكترونٌة المتاحة -2

سواء التً أنتجتها كلٌات أخرى أو الكلٌة 
 وتم تفعٌلها

                      

حصر باسالٌب التعلٌم والتعلم التى -1

ئج التعلٌمٌة المستهدفة لتلك تحققها النتا
 البرامج )مصفوفات(
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تطبٌق نظم تحفٌز معلنة ألعضاء هٌئة -1

التدرٌس ألعداد وتنفٌذ المقررات 
 االلٌكترونٌة

                      

استطالع رأى الطالب عن مدى تنوع -1

وسائل التعلٌم والتعلم المطبقة التى تتضمن 
 ع رأى طالب تلك البرامجاستطال

                      

تشدددددددددددددددددجٌع -77

التحددددداق الطدددددالب 

 الوافدٌن بالكلٌة

إعداد أدلة للبرامج التعلٌمٌة التً تعدها -7

الكلٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات 
 العلٌا

نوفمبر 
0272-

دٌسمبر 

0202 

                      

 عام . رصد اعداد الوافدٌن الملتحقٌن كل 0
                      

مع تفعٌل  . تبنى الكلٌة الجراءات الجامعه9

الوافدٌن اكبر تحقق جذب الٌات التنفٌذ ل
واالعتماد على الكتٌب الذى أعدته الجامعه 

 للتعرٌف بمجاالت الدراسةة بالكلٌة 

                      

. االهتمام بالموقع االلكترونى وان ٌتضمن 2

وتجهٌزاتها ر ألمكانات الكلٌة عرض مصو
 من معامل وقاعات دراسٌة 

                      

. تحدٌث الدلٌل الكترونى على موقع الكلٌة 2

 اإللكترونى
                      

تعزٌز إمكانٌات  -7

المعامل المادٌة و 
تجهٌزاتها بما 

ٌتوافق مع معاٌٌر 
 الهٌئة 

 هٌزاتهاحصر إمكانٌات المعامل وتج -7

تحدٌد الفجوة مابٌن تلك اإلمكانٌات -0

 ومعاٌٌر الهٌئة
 –ٌونٌو 

دٌسمبر 
من كل 

 عام

                      

خطة لتطوٌر  وتفعٌل وضع واعتماد-9

 إمكانٌات المعامل
 تقٌٌم دوري لنتائج تنفٌذ خطة التطوٌر-2

                      

تعزٌز تجهٌزات -0

قاعات المحاضرات 

ل دعم وتعزٌز بوسائ

حصر إمكانٌات قاعات المحاضرات  -7

 Normsوتجهٌزاتها بناء على 
تحدٌد الفجوة مابٌن تلك اإلمكانٌات -0

 ومعاٌٌر الهٌئة

 –ٌونٌو 
دٌسمبر 
من كل 

 عام
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خطة لتطوٌر وتفعٌل وضع واعتماد -9 بٌئة التعلم والتعلٌم 

 قاعات المحاضرات إمكانٌات 
 ٌم دوري لنتائج تنفٌذ خطة التطوٌرتقٌ-2

                      

تطوٌر استخدام -9

الوحدات اإلنتاجٌة 

ذات الطابع 

الخاص بالكلٌة 

الستغاللها فى 

دعم الموارد 

الذاتٌة وإتمام 

 التدرٌب المٌدانى

حصر إمكانٌات التدرٌب فً الوحدات  -7

ذات الطابع الخاص والورش والمعامل 
 بالكلٌة

ٌونٌو 
0271-

سٌتمبر
0202 

                      

وضع واعتماد خطة لدعم تطوٌر تلك -0

 الوحدات اإلنتاجٌة والورش والمعامل
                      

تقٌٌم دوري لمدى استخدام الوحدات  -9

ذات الطابع الخاص فى تدرٌب الطالب 

تقٌٌم دوري لمدى استخدام  -9مهنٌا

فى تدرٌب  الوحدات ذات الطابع الخاص
 الطالب مهنٌا

                      

دعم المكتبة -2

ووحدة تكنولوجٌا 

المعلومات 

باألجهزة الالزمة 

لتٌسٌر أداء 

العملٌة التعلٌمٌة 

بما ٌتوافق مع 

 متطلبات الهٌئة

تقٌٌم وتحدٌد احتٌاجات المكتبة بما -7

 ٌتوافق مع متطلبات الهٌئة
ومات دعم قدرات وحدة تكنولوجٌا المعل-0

 باألجهزة  

–ٌولٌو 
دٌسمبر 

كل 
عامٌن 
من  

0271- 

0202 

                      

وضع واعتماد خطط لتطوٌر إمكانٌات -9

 المكتبة ووحدة تكنولوجٌا المعلومات
 تقٌٌم دوري لنتائج تنفٌذ خطة التطوٌر-2

                      

إدارة فعاله -2

للتعامل مع 

المخاطر 

واألزمات 

 لة بالكلٌةالمحتم

وجود الٌات للتعامل مع المخاطر -7

 واالزمات والكوارث المحتمله بالكلٌة 

 نوفمبر

0272- 

دٌسمبر 
0202 

                      

 لٌاتتنفٌذ ومتابعة اال--0
                      

قٌاس مدى فعالٌة تلك االلٌات للتعامل  -9

 مع االزمات والكوارث المحتمله
                      

تطوٌر آلٌات التعامل مع المخاطر -2

اذا ما  واألزمات حال حدوثها فً الكلٌة
 استلزم االمر
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تطوٌر تلك االلٌات اذا ما استدعى االمر  -2

 على ان ٌتم اعتمادها فى المجلس الحاكم
                      

تطوٌر كفاءة  -1

 استخدام المبانً 

تحلٌل الوضع الراهن لحالة المبانً  -7

–ٌولٌو  والبٌئة األساسٌة لمختلف أنشطة الكلٌة 
سبتمبر 
كل عام 

0271من
- 0202 

                      

وضع واعتماد خطة لتحسٌن كفاءة  -0

استخدام المبانً والبنٌة األساسٌة لمختلف 
 أنشطة الكلٌة

 تنفٌذ ومتابعة خطة التحسٌن -9

 

                      

تحدٌث الهٌكل  -7

التنظٌمً للكلٌة 

وتحدٌد نمط 

عالقات التبعٌة 

واألشراف ما بٌن 

الوحدات 

التنظٌمٌة 

 المختلفة

دراسة مدى الحاجة الى تحدٌث الهٌكل  -7

 التنظٌمى 

 –ٌولٌو 
دٌسمبر 

من
0271- 

0202  

                      

اقتراح الكٌانات التنظٌمٌة ألداء هذه  -0

 المهام الوظٌفٌة
                      

ادراج تلك المقترحات بالتعدٌالت -9

المطلوبة للهٌكل التنظٌمً للكلٌة فى الهٌكل 
 التنظٌمىللكلٌة 

                      

 اعتماد  الهٌكل التنظٌمً المعدل-2
                      

تحدٌث  -0

التوصٌف 
الوظٌفً للجهاز 

قق االدارى ٌح
تٌسٌر اداء المهام 

وما ٌنظمه 
 القانون

التوعٌة بأهمٌة وجود توصٌف وظٌفً  -7

 واضح عن طرٌق اجتماعات مستمره 
دراسة مدى الحاجة إلى تحدٌث  -0

التوصٌف الوظٌفً المعلن بالكلٌة واتمام 
التحدٌثات المطلوبة واعتمادها من المجلس 

 الحاكم للكلٌة

 –سبتمبر
دٌسمبر 

من

0271- 

0202  

                      

وضع وتفعٌل  -9

معاٌٌر أداء 

الكوادر االدارٌة 

بالكلٌة  لتقٌٌم 

بٌان باستطالع اراء اعضاء الجهاز  -7
االدارى عن معاٌٌر تقٌٌم الكوادر االدارٌة 

 واعتمادها من مجلس الكلٌة

ٌونٌو 

0272 

لوضع 
المعاٌٌر 

اما 

                      

االعالن عن نتائج تحلٌل تلك االستبٌانات -0

 واالتفاق على تلك المعاٌٌر
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أكثر واقعٌة 

وتحقٌق رضا 

 وظٌفى اٌجابى 

تطبٌق تلك المعاٌٌر على الكوادر الخاصة -9

 بالجهاز االدارى بواقع مرتٌن سنوٌا

تطبٌقها 
ن مرتٌ

سنوٌا من 
كل عام 
)اكتوبر 

 ابرٌل( –

                      

درجة الرضا الوظٌفى لكوادرر  قٌاس-2

 الجهاز االدارى عن مناخ العمل بالكلٌة
                      

وضع معاٌٌر جائزة الموظف المثالى -2

 واعتمادها ونشرها وتفعٌلها 
                      

تنمٌة قدرات  -2

ومهارات الكوادر 

 االدارٌة بالكلٌة 

ٌبٌة استطالع دوري لالحتٌاجات التدر -7

 للجهاز االدارى
ٌولٌو 
0272- 

دٌسمبر 
0202 

                      

إعداد وتنفٌذ برامج التدرٌب لكافة  -0

العاملٌن باإلدارات واألقسام المختلفة بالكلٌة 
 مع اعتمادها من مجلس الكلٌة

                      

تقٌٌم دوري ألثر الدورات التدرٌبٌة فً  -9

 لقدرات للعاملٌن بالكلٌةرفع المهارات وا
                      

مٌكنة وتحدٌث -5

قواعد بٌانات 

 الجهاز االدارى 

تحدٌث قواعد بٌانات ومٌكنتها بصورة  -7

 منتظمة بالكلٌة
إجراء تقٌٌم دوري لنظم مٌكنة قواعد -0

 البٌانات 
 

 -سبتمبر
دٌسمبر 
من كل 
 عام 

                      

إعادة هٌكله -1

جهاز االدارى ال

والتخطٌط طوٌل 

المدى للتوظٌف 

باألقسام 

واإلدارات 

 المختلفة بالكلٌة

تقدٌر الوضع الراهن من أعداد الجهاز  -7

االدارى بالكلٌة وتوزٌعها باإلدارات 
المختلفة ومدى مناسبة المؤهالت ألداء 

 العمل

نوفمبر 

0272- 

دٌسمبر

0202 

                      

ات الفعلٌة من إعداد تقدٌر االحتٌاج-0

الجهاز الالزمة بالقطاعات اإلدارٌة المختلفة 
 بالكلٌة لتسٌٌر العمل بالكلٌة

                      

اتخاذ إجراءات إلعادة توجٌه أفراد -9

الجهاز االدارى بصورة أكثر فعالٌة وفقا 
 لطبٌعة التخصص.

وضع خطط الحتٌاجات األقسام اإلدارٌة -2

 ر المتوفرة بالكلٌةمن التخصصات غٌ
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تفعٌل معاٌٌر  -7

أداء الكوادر 

االكادٌمٌة بالكلٌة 

لتقٌٌم أكثر واقعٌة 

وتحقٌق رضا 

 وظٌفى اٌجابى 

تبنى نموذج تقٌٌم اداء السادة اعضاء  -7
هٌئة التدرٌس والمعتمد من مجلس 

 الجامعه 
وتفعٌل نموذج تقٌٌم اداء السادة  -0

ٌس والمعتمد من اعضاء هٌئة التدر
 مجلس الجامعه

ٌولٌو 

0272- 

دٌسمبر 
0202 

                      

 اعالم الكلٌة بنتائج تحلٌل تلك النماذج -9
                      

التغذٌة المرتدة عن نتائج تحلٌل تقٌٌم -2

 االداء 
                      

قٌاس مستوى رضا السادة أعضاء هٌئة -2

 والهٌئة المعاونة  التدرٌس
                      

تنمٌة قدرات  -9

ومهارات الكوادر 

 االكادٌمٌة بالكلٌة 

 

استطالع دوري لالحتٌاجات التدرٌبٌة  -7

ٌولٌو  للجهاز االكادٌمى
0272- 

دٌسمبر 

0202 

                      

إعداد وتنفٌذ برامج التدرٌب للكوادر  -0

 ا من مجلس الكلٌةاالكادٌمٌة مع اعتماده
                      

 تقٌٌم دوري ألثر الدورات التدرٌبٌة -9
                      

مٌكنة وتحدٌث -2

قواعد بٌانات 

 للكوادر االكادٌمٌة

تحدٌث قواعد بٌانات ومٌكنتها بصورة  -7

 منتظمة بالكلٌة

إجراء تقٌٌم دوري لنظم مٌكنة قواعد -0

 البٌانات 
 

 -سبتمبر
دٌسمبر 
من كل 
 عام 

                    
 

 

تشجٌع عقد -7

 تبروتوكوال

تعاون ومشارٌع 

بحثٌة مع مختلف 

الجهات البحثٌة 

القومٌة واإلقلٌمٌة 

 والدولٌة

حصر الجهات المعنٌة بجهات اإلنتاج -7

 الزراعً

عقد لقاءات مع ممثلٌن لألطراف -0

المجتمعٌة مع إدارة الكلٌة والمهتمٌن ببناء 
ر التواصل لمناقشة مجاالت التعاون جسو

فى حفل تكرٌم الخرٌجٌن والملتقى التوظٌفى 
 السنوى  

ٌونٌو 
0272- 

سبتمبر 

0202 

                      

القائمة وعقد  تتفعٌل البروتوكوال-9

 تعاون جدٌدة تبروتوكوال
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متابعة تنفٌذ -0

الخطة البحثٌة 

للكلٌة والتى 

بط بالخطة ترت

البحثٌة للجامعة 

مما ٌحقق 

 رسالتها

مراجعة دورٌة للخطة البحثٌة للكلٌة -7

واضافة ما  وربطها بالخطة البحثٌة للجامعة
ٌناٌر  ٌستجد

0271-

دٌسمبر 

0202 

                      

تشجٌع تنفٌذ البحوث المشتركة ما بٌن  -0

السادة أعضاء هٌئة التدرٌس باألقسام 
 ختلفةالعلمٌة الم

                      

تنوع مصادر  -9

التموٌل الالزمة 

للبحث العلمً 

بالكلٌة وتشجٌع 

التواصل مع 

المؤسسات 

 البحثٌة

دعم اجراءات لزٌادة وتنوع مصادر -7

التموٌل الالزمة للبحث العلمً بالكلٌة  
 )متضمنه فى خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة(

ماٌو 

0271-

دٌسمبر 

0202 

                      

زٌادة مساهمة المؤسسات البحثٌة بقطاع -0

الزراعة فى تموٌل االبحاث والمشروعات 
 البحثٌة

 

                      

التواصل مع جهات التموٌل المحلٌة -9

واإلقلٌمٌة والعالمٌة لزٌادة المشروعات 
 البحثٌة وبوتوكوالت التعاون

                      

ساهمة المجتمع المدنى فى زٌادة م-2

 االبحاث العلمٌة
                      

تشجٌع النشر -2

 العلمً 

نشر وتوعٌة السادة اعضاء هٌئة  -7

التدرٌس بالدورٌات العالمٌة والمحلٌة ذات 
 IFمعامل تأثٌر 

 
اكتوبر 
0272-

دٌسمبر 
0202 

                      

نشر وتوعٌة باالجراءات التى التى -0

تتبناها الجامعه لتشجٌع النشر فً الدورٌات 
 IFالعالمٌة ذات معامل تأثٌر 

                      

حصر اسماء السادة اعضاء هٌئة  -9

التدرٌس ممن لهم نشر علمى دولى بصورة 
دورٌة وتقدٌم الدعم المعنوى لهم فى 

 المؤتمر العلمى للكلٌة
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 العلمٌة بالكلٌة تطوٌر المجلة-2
                      

متابعة وتقٌٌم تطور النشر العلمً فً -2

 دورٌات محلٌة أوعالمٌة 
                      

عقد ورش عمل لنقل خبرات النشر -1

العلمً الدولٌفى اطار الخطة التدرٌبٌة 
 للكوادر االكادٌمٌة

 عقد مؤتمر دولى للكلٌة-1

                      

تسوٌق نتائج -2

البحوث العلمٌة 

 بالكلٌة

حصر بنتائج البحوث العلمٌة التطبٌقٌة  -7

فً مجاالت اإلنتاج والتصنٌع الزراعً 
 وتسوٌقها المختلفة

–فبراٌر 
ٌونٌو 

من عام  
0271- 

0202 

                      

زٌادة التواصل والتعاون مع أقسام -0

تاج البحوث والتطوٌر فً مؤسسات اإلن
والتصنٌع الزراعً المختلفة عبر انشطة 

  الجامعه والكلٌة

                      

تحسٌن األداء -1

البحثً لشباب 

 الباحثٌن 

عقد ورش عمل تدرٌبٌة لتنمٌة متطلبات  -7

العمل أداء البحثً للهٌئة المعاونة وطالب 
الدراسات العلٌا المسجلٌن فى اطار الخطة 

كادٌمٌة وطالب التدرٌبٌة للكوادر اال
 الدراسات العلٌا

 
 –اكتوبر 

ٌونٌو كل 
 عام 

                      

عقد ندوات تدرٌبٌة لكتابة المشارٌع -0

 البحثٌة
مشاركة شباب الباحثٌن فى المؤتمرات فى 9

اطار الخطة التدرٌبٌة للكوادر االكادٌمٌة 
 وطالب الدراسات العلٌا

                      

دوري تحدٌث  -7

لخطة خدمة 

المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة

 

دوري لنشاط قطاع خدمة المجتمع دٌث تح-7

وتنمٌة البٌئة بناءا على احتٌاجات المجتمع 
 وامكانٌات التدرٌب باالقسام العلمٌة

تطوٌر وتنفٌذ خطة قطاع خدمة المجتمع  -0

 وتنمٌة البٌئة 

أكتوبر 
0272-

دٌسمبر 

0202 

                      

 ابعة تنفٌذ خطط العملمت-9
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زٌادة مساهمة -0

الوحدات ذات 

الطابع الخاص 

بالكلٌة فً خدمة 

 المجتمع

تحدٌد الوضع الراهن لدور الوحدات ذات -7

الطابع الخاص فً خدمة المجتمع  وتطور 
 العائد السنوى لها

-ٌونٌو
دٌسمبر 
 كل عام

                      

فٌذ خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة متابعة تن-0

لزٌادة مساهمة الوحدات ذات الطابع الخاص 
 فً خدمة المجتمع  

                      

متابعة وتقٌٌم الخطة وتحدٌثها اذا ما لزم -9

 االمر
                      

تحسن درجة -9

رضا مؤسسات 

سوق العمل 

واالطراف 

المجتمعٌة عن 

مجمل الخدمات 

تقدمها  التى

 الكلٌة 

قٌاس رضا االطراف المجتمعٌة عن  -7

مجمل الخدمات التى تقدمها الكلٌة فى حفل 
تكرٌم الخرٌجٌن والذى ٌعقد فى اطاره 

 الملتقى التوظٌفى  
-فبراٌر

أكتوبر 
 كل عام 

                      

تطوٌر خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة -0

  المحٌطة
                      

تحسٌن مستوى -7

اإلعالم عن 

مختلف األنشطة 

والخدمات التً 

تقدمها الكلٌة 

للمجتمع المحٌط 

 بها

أعداد مطبوعات عن برامج الكلٌة -7

واألنشطة المختلفة التً تقوم بها أقسام 
فبراٌر  الكلٌة والوحدات المختلفة بها

0271-

دٌسمبر 

0202 

                      

ستمرار على الموقع تحدٌث البٌانات با-9

االلٌكترونً للكلٌة عن أنشطة وبرامج 
وخدمات األقسام والوحدات المختلفة لها فى 

 صورة مطوٌات

                      

إدماج المجتمع -0

الخارجً فً 

 أنشطة الكلٌة

 حصر األطراف المجتمعٌة المستهدفة-7

تطوٌر وتنفٌذ آلٌات لزٌادة تواصل -0

 ً أنشطة الكلٌةاألطراف المجتمعٌة ف

فبراٌر 

0271-

دٌسمبر 

0202 
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زٌادة التواصل -9

ما بٌن الكلٌة 

والمدارس فى 

نطاق المحافظة 

من خالل تفعٌل 

البروتوكول مع 

مدٌرٌة التربٌة 

 والتعلٌم

تنظٌم زٌارات للسادة اعضاء هٌئة -7

التدرٌس للمدارس للتعرٌف ببرامج الكلٌة 
 وفرص العمل للخرٌجٌن وطبٌعة الدراسة 

تنظٌم زٌارات من المدارس للكلٌة -0

للتعرف على ارض الواقع بالكلٌة  وزٌارة 
المتحف العلمى والوحدات االنتاجٌة وتفقد 

 التجهٌزات 

ٌونٌو 
0272-

دٌسمبر 

0202 

                      

اعداد مطوٌات تعرٌفٌة عن برامج الكلٌة  -9

العامة خالل وتوزٌعها على طالب الثانوٌة 
 مكتب التنسٌق االلٌكترونى بالجامعه 

 زٌادة االقبال الطالب على الكلٌة-2

                      

تفعٌل نظام  -7

المسائلة 

والمحاسبة 

 )الثواب والعقاب(

االتفاق على نظم المسائلة والمحاسبة فً -7

 إطار متطلبات الجودة بما ٌنظمة القانون
المسائلة إعداد مطبوعات بالٌات -0

 والمحاسبة
عقد ندوات للتوعٌة بنظام المسائلة -9

 والمحاسبة

مراجعة دورٌة لتطبٌق نظام المسائلة -2

 والمحاسبة فً إطار متطلبات الجودة 

ٌونٌو 

0272-

دٌسمٌر 

0202 

                      

تطبٌق الٌات -0

تضمن العداله 

وعدم التمٌٌز 

ما بٌن كافه 

المتعاملٌن 

 بالمؤسسة

ع اجراءات تضمن العداله وعدم تجمٌ -7
التمٌٌز ما بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس 
من حٌث اللبٌئة التعلٌمٌة والبحثٌة 

 والترقٌات

ٌونٌو 

0272-

دٌسمبر 
0202 

                      

تجمٌع االجراءات التى تنفذها الكلٌة -0

لضمان العدالة وعدم التمٌٌز ما بٌن اعضاء 
 الجهاز االدارى

                      

تجمٌع االجراءات التى تنفذها الكلٌة -9

  لضمان العداله وعدم التمٌٌز ما بٌن الطالب
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تعزٌز حقوق الملكٌة الفكرٌة على -2

 مستوى الكلٌة
                      

ترسٌخ قٌم -9

االنتماء الوطنى 

 وأخالقٌات المهنة

فعله لتنمٌة القٌم برامج تدرٌبٌة معتمدة وم
 الروحٌه واالخالقٌة والوعى الوطنى

 لٌوٌو
0272-

دٌسمبر 
0202 

                      

 اعداد كوادر طالبٌة مؤهله لتدرٌب األقران
                      

اعداد خرٌجٌن على درجة عالٌة من الثقة 
بالنفس متسلحٌن بمفهوم أٌجابى للذات 

الٌة من االنتماء والهوٌة ولدٌهم درجة ع
 الوطنى
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 ناصر الخطة عالمصادر الخاصة بتمويل -9

دعم من ميزانية الجامعو وفقا  الموارد الذاتية الميزانية
 النشطتيا 

111962 111101 111200 
 جنية 7212222 الفترة الزمنيةاجمالى الموارد المطموبة لتنفيذ عناصر الخطة خالل  

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لمكميةليو أ -2

لمتعرف عمى ما تم تنفيذه  بصورة سنوية لمعرض عمى مجمس الكمية خطة التنفيذيةعمل تقارير مستويات االنجاز لميتم 
 وما لم يتم تنفيذه وسرد االسباب والمعوقات وكيف يمكن ان نواجييا وحل تمك المعوقات. طار الزمنى المقرر لووفقا لال

وىذا امرا ىاما لنجاح ذلك مراجعو عناصر الخطة التنفيذية بصورة دورية لتتواكب مع المستجدات العالمية والمحمية وك
 الخطة فى تحقيق غاياتيا وأىدافيا االستراتيجية. 

 تحقيق الطموحات التخطيطية المستقبمية لتحقيق الجودة الشاممة لمكميةعمى اىم العوامل المؤثرة -2

 دات االكاديمية واالدارية بيذه الخطط وتحويميا الى برامج عمل واتخاذ اجراءات فعمية لمتنفيذ والمتابعو ايمان القيا-7
 تغيير الثقافة االكاديمية عمى نحو يعيد النظر فى المعايير والمفاىيم التى درجنا عمييا بما يرس تأكيد الجودة-0
 تعظيم مشاركة االطراف المجتمعية فى أنشطة الكمية-9
 تعظيم االستفادة من الموارد المتاحة بما يعزز من قدرات الكمية وتحسين أدائيا-2
 توفير اساليب تدريسية وتكنولوجيو فاعمو لتدريب الطالب عمى التعمم الذاتى، بما يعزز من الطاقات االبداعية ليم-2
لمدعم والمشاركة فى برامجيا تبنى اساليب فعالة لمتواصل المستمر مع خريجى الكمية بما يضمن والئيم وجذبيم -1

 التعميمية المختمفة
 األرتقاء بنوعيو الخريج وتحسين أنماط التعمم والتعميم بما يحقق استراتيجيات التعمم النشط -1
تسعى الكمية دائما لمتميز فى انشطتيا المختمفة التعميمية والبحثية وخدماتيا المجتمعية وتنمية البيئة المحيطة  -1

 لنظر عن من ينافسيا فى محيط اقميم القناة وسيناءبالكمية بغض ا

 لمكمية  ادارة المخاطر التى قد تواجو تنفيذ الخطة االستراتيجية-1
تتنوع المخاطر التى يمكن ان تواجييا الكمية واليدف من التعامل معيا ىو تقميل حجم الخسائر المحتممو عند التعرض  

اطر ومنيا المختمك مع عناصر الخطرووضع أنسب السياسات لمتعامل مع لتمك المخاطر بما يتضمن التاعل االيجابى 
  -ما يمى:



 

 يتالجودة بالكلضمان وحدة  -كليت الزراعت  -جامعت قناة السويس 

59 

مخاطر سوق العمل: وىى تتضمن عدم تواكب بعض البرامج التعميمية مع احتياجات سوق العمل وعدم تحديثيا وفقا  - أ
 ب عمى خريجى الكمية.لالستبيانات التى تتم لالطراف المجتممعية والخريجين بالكمية مما قد يؤدى الى انخفاض الطم

مركزية  -مخاطر داخمية: وىى تتعمق بوجود معارضة لمتطوير ولتطبيق نظام الجودة واعتبار التخطيط مضيعو لموقت - ب
بطئ اداء االقسام العممية لمتوصيات الخاصة بتقارير –القرار مما قد يؤثر فى مصداقية االدارة وقمة الثقة بيا 

 المختمفة. المراجعو الخارجية او االستبيانات

مخاطر ماليو: قمة الموارد المالية المتاحة سواء من بند الميزانية او الموارد الذاتية مما قد يؤثر عمى كفاءة الكمية  - ت
 التمام رسالتيا.

عدم مرونة الموائح الموجودةفى تمبية متطمبات  -مخاطر تنفيذ: مركزية اتخاذ بعض القرارات عمى مستوى االدارة العميا - ث
 صعوبة تحديد بعض مؤشرات قياس جودة االداء لبعض المخرجات. -ةتنفيذ الخط

 االستراتيجيات البديمة-1

 استرتيجية النمو و التوسع
 االعتماد االكاديمى-0
 انشاء برامج جديدة-2
التوسع فى االبحاث التطبيقية ومشاركة االطراف المجتمعية -1

 فى تسويق االبحاث العممية

 استراتيجية تطوير وتحسين
 نمية قدرات أعضاء ىيئة التدريست-0
 تبنى انماط مستحدثة لمتعميم والتعمم-2
زيادة الموارد المالية عن طريق تحفيز الطالب الوافدين -1

 والوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية
 المشاركة الفعالة لالطراف المجتمعية فى انشطة الكمية-0

 استراتيجية مواجيو وتعديل
 ة بالكميةتفعيل الوحدات الخدمي-0
تدريب السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى انماط -2

 التعمم الغير تقميدية
 تفعيل اليات ربط الحوافز بجودة االداء -1

 استراتيجية اصالح
 تفعيل الريادة العممية واالرشاد األكاديمى-0
 التدريب عمى كتابة المشروعات البحثية وادارتيا-2
 مجياز االدارى وفقا لالحتياجاتتفعيل الخة التدريبية ل-1
 

 

 عاماياد الكاماياة                   منسق معيار التخطيط االستراتيجى          
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