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فريؽ الخطة االستراتيجية
لكمية الزراعة  -جامعة المنوفية
) 2021 –2017ـ)
و يتكوف مف السادة:
أ.د /رجب مغاوري عمي زين

(أستاذ االقتصاد الزراعي و مدير وحدة الجودة)

د /خالد صالح الدين طو محمود

(أستاذ مساعد االقتصاد الزراعي و رئيس الفريق)

د /حسام الدين مصطفي

(مسئول إداري بوحدة الجودة و عضو الفريق)

د /حسين محمد فوزي الشناوي

(مينس زراعي باإلدارة الزراعية و عضو الفريق)

م /عمرو أحمد صقر

(مسئول إداري بوحدة الجودة و عضو الفريق)
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كهًخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /ػًٛذ انكهٛخ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
يسعدني و يشرفني أن أتقدم بالشكر و التقدير لمسادة أعضاء فريق إعداد الخطة االستراتيجية لمكمية
( )2021-2017و الذين بذلوا مجيوداً كبي اًر و متمي اًز في سبيل إنجاز ىذه الخطة ،حيث كنت أحد
الذين شاركوا في المقاءات و الندوات و ورش العمل الخاصة بيا بدءاً من مراحمة اإلعداد و التجييز
ليا ،و مرو اًر بمرحمة التحميل البيئي و تحديث رؤية و رسالة الكمية و صياغة الغايات و األىداف
االستراتيجية ،إلي أن تم الوصول إلي الصياغة النيائية ليا بعد مناقشتيا مع جميع األطراف
المعنية و اعتمادىا في مجمس الكمية بتاريخ  ،2016/10/6واني من موقع مسئوليتي كعميد لمكمية
سوف أبذل قصاري جيدي في تفعيل ىذه الخطة وتطبيق برامجيا وأنشطتياعمي أرض الواقع
بالتعاون مع القيادات األكاديمية و اإلدارية بالكمية ،فضالً عن أطراف العممية التعميمية من أعضاء
ىيئة التدريس و معاونييم من جية والطالب من جية أخري والمجتمع الخارجي من جية ثالثة ،كما
أدعو المولي عز وجل أن يكمل جيودنا جميعاً بالنجاح في الوصول بكميتنا العريقة لتتبوء مكانة
مرموقة ومتميزة بين كميات الزراعة األخري في مختمف الجامعات المصرية ،و ىو األمر الذي لن
نصل إليو إال من خالل عمل جاد و جودة و تميز في األداء.
وفقنا اهلل جميعاً لمعمل لما فيو خير كميتنا و جامعتنا و مصرنا الحبيبة
و السالم عميكم و رحمة اهلل و بركاتو

عميد الكمية
أ.د /عادؿ السيد البمتاجي
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نبذه عف تاريخ الكمية
تعدد كميددة الز ارعددة بشددبين الكددوم مدن أعددرق كميددات الز ارعددة بالجميوريددة ،حيدث كانددت فددي بدايددة األمددر
عبددارة عددن معيددد عددالي ز ارعددي تددم إنشدداءه فددي أكتددوبر  2:53فددي المبنددذ الددذي كانددت تشددغمو مدرسددة
الز ارعددة المتوسددطة بمدينددة شددبين الكددوم و كددان تابع داً فددي ذلددك الوقددت لددو ازرة المعددارف العموميددة .ثددم
صدددر المرسددوم الممكددذ رقددم ( ):3فددذ أغسددطس عددام  2:61بإنشدداء جامعددة إب دراىيم باشددا الكبيددر ،
والددذى تضددمن جعددل المعيددد العددالذ الز ارعددذ بشددبين الكددوم ندواه لكميددة الز ارعددة بتمددك الجامعددة  ،والتددذ
تغير اسميا فذ عام  2:65الذ جامعة عين شمس  ،وفذ نفس العام إنتقمت الكمية إلذ القاىرة  ،ثم
أعيددد إقامددة المعيددد العددالذ الز ارعددذ بددنفس المبنددذ بشددبين الكددوم فددذ عددام  -2:69وكددان تابعددا لددو ازرة
التربيددة والتعمدديم  ،وفددذ عددام  2:7:تحددول المعيددد إلددذ كميددة الز ارعددة وكانددت تابعددة فددي ذلددك الوقددت
لجامعة عين شمس  ،ثم أصبحت تابعة لجامعة الزقازيق فذ عام  ،2:83ثم لجامعة طنطا فذ عام
 ،2:86إلددذ أن أصددبحت تابعددة لجامعددة المنوفيددة عددام  ،2:87وكانددت الد ارسددة بالكميددة عمددذ مدددى
تاريخيددا الحددديث و حتددذ عددام  2:91عبددارة عددن أربددع سددنوات د ارسددية تنتيددذ بالحصددول عمددذ درجددة
البكالوريوس فذ العموم الزراعية (اإلنتاج الزراعذ العدام) ،إلدذ أن أدخدل نظدام التشدعيب التخصصدذ
ع ددام  2:8:/2:89بجان ددب الش ددعبة الزراعي ددة العام ددة .وتي دددف الد ارس ددة ف ددذ كمي ددة الز ارع ددة ،جامع ددة
المنوفية إلذ تخريج أجيدال مدن الميندسدين الدزراعيين عمدذ درجدة عاليدة مدن اإللمدام بدالعموم الزراعيدة
المتخصصددة وبلصددول إس ددتخدام التكنولوجيددا الحديثددة ف ددذ جميددع قطاعددات اإلنت دداج الز ارعددذ بش ددقييا
النبدداتذ والحي دوانذ و مددا يقددوم عمييددا م دن أنشددطة التصددنيع الز ارعددي ،وذلددك حتددذ يددتمكن الخ دريج مددن
المنافسددة فددي سددوق العمددل فض دالً عددن قدرتددو عمددي التعامددل مددع المشددكالت الزراعيددة و اقت دراح بدددائل
الحل ليا.

نوع المؤسسة
كميددة الز ارعددة – جامعددة المنوفيددة ىددي عبددارة عددن كميددة جامعيددة حكوميددة تتبددع و ازرة التعمدديم العددالي ،و
يوضد دح ش ددكل ( )2الييك ددل التنظيم ددي الح ددالي لمكمي ددة ،وتم ددنح الكمي ددة درج ددة البك ددالوريوس ف ددي العم ددوم
الزراعية في أربعة عشر برنامج دراسي متخصص ،كما تمنح درجة الماجستير و الددكتوراة فدي ذات
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البد درامج بفروعي ددا الدقيق ددة ،ع ددالوة عم ددي م ددا تمنح ددة م ددن دبموم ددات الد ارس ددات العمي ددا ف ددي التخصص ددات
الزراعية المختمفة ،و يمكن توضيح الدرجات العممية التي تمنحيا الكمية عمي النحو التالي:



درجة البكالوريوس في العموم الزراعية  B. Sc.في أربعة عشدر برندامج د ارسدي متخصدص و
ى ددي عمي النحو التالي:

)2

االنتاج النباتي (شعبة المحاصيل)

)3

االنتاج النباتي (شعبة البساتين)

)4

وقاية النبات (شعبة حشرات اقتصادية والحيوان الزراعي)

)5

وقاية النبات (شعبة أمراض نبات)

)6

وقاية النبات (شعبة مبيدات اآلفات)

)7

األراضي والمياه

)8

اليندسة الزراعية

)9

االنتاج الحيواني والداجني (شعبة االنتاج الحيواني)

):

االنتاج الحيواني والداجني (شعبة إنتاج الدواجن)

 )21الصناعات الغذائية وااللبان
 )22االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية (شعبة االقتصاد الزراعي)
 )23االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية (شعبة ارشاد الزراعي والمجتمع الريفي)
 )24إدارة األعمال الزراعية (إنتاج حيواني -إنتاج داجني – إنتاج نباتي)
 )25التكنولوجيا الحيوية



دبمومات الدراسات العميا  Diplomaفي تخصصات عممية مختمفو.



درجة الماجستير( (M. Sc.في العموم الزراعية في البرامج سالفة الذكر( .ماعدا التكنولوجيا
الحيوية وادارة األعمال الزراعية)



درجددة دكتددور الفمسددفة ( )Ph. D.فددي العمددوم الزراعيددة فددي الب درامج سددالفة الددذكر( .ماعدددا
التكنولوجيا الحيوية وادارة األعمال الزراعية)
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شكؿ ( :)1الييكؿ التنظيمي الحالي لكمية الزراعة – جامعة المنوفية

و يجدددر بالددذكر أن الكميددة قددد بدددأت منددذ العددام الجددامعي  3125/3124فددي تطبيددق الد ارسددة بنظددام
السدداعات المعتمدددة ،حيددث تمتددد فتدرة الد ارسددة بالكميددة ألربعددة أعدوام د ارسددية (ثمانيددة فصددول د ارسددية) ،
ومدددة كددل فص دل د ارسددي  26أسددبوعا يعقددب كد ادل منيمددا االمتحانددات العمميددة و الشددفيية و التحريريددة
لممق ددررات الد ارس ددية ،كم ددا يج ددوز لمجم ددس الكمي ددة أن يق ددرر فص ددل د ارس ددي ثال ددث (ص دديفي) تك ددون م دددة
الدراسة فيدو  9أسدابيع عمدي أن يدتم مضداعفة عددد السداعات الد ارسدية األسدبوعية فيدو ويعتبدر الفصدل
الدراسي الصيفي فصالً اختيارياً لمطالب لدراسة بعدض المقدررات التدي رسدبوا فييدا أو مقدررات أخدري
جديدة من المستويات األعمدي و بحدد أقصدي مقدررين لمطالدب (وفقداً لالئحدة الداخميدة لمد ارسدة بمرحمدة
أي من البرامج الدراسية بالكميدة
البكالوريوس) .ويحصل الطالب عمي بكالوريوس العموم الزراعية في ا
بعددد د ارسددتو و اجتيددازه لعدددد مددن المقددررات الد ارسددية بنظددام السدداعات المعتمدددة اليقددل مجموعيددا عددن
 255سد دداعة معتمد دددة منيد ددا  231سد دداعة معتمد دددة مقد ددررات إجباريد ددة و  35سد دداعة معتمد دددة مقد ددررات
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إختياريددة ،فضدالً عددن اجتيددازه لممقددررات التددي تمثددل متطمبددات الجامعددة و الكميددة .أمددا بالنسددبة لطددالب
برندامج إدارة األعمددال فيشدترط لحصددوليم عمدي درجددة البكدالوريوس أن يقددوم الطالدب بد ارسددة عددد مددن
المقررات الدراسية بنظام الساعات المعتمدة اليقل مجموعيا عن  255ساعة معتمدة منيا  :7ساعة
معتمدددة مقددررات إجباريددة و  41سدداعة معتمدددة مقددررات إختياريددة ،باإلضددافة إلددي  29سدداعة إجباريددة
لمتدريب الميداني العممي ،فضالً عن المقررات الدراسية التي تمثل متطمبات الجامعدة و الكميدة والتدي
يجددب عم دي الطددالب اجتيازىددا .أمددا بالنسددبة لمتخصصددات العمميددة فتضددم الكميددة خمسددة عشددر قسددماً
عمميداً كمددا ىددو موضددح بجدددول ( )2لكد ادل منيددا مجمددس قسددم يتكددون مددن أعضدداء ىيئددة التدددريس بددو و

يترسددو رئدديس مجمددس القسددم .و تشددير بيانددات الحصددر الخاصددة بالعددام الجددامعي  3127/3126أن
أ
الكميددو تضددم عدددد  347عضددو ىيئددة تدددريس و  69عضددو ىيئددة معاونددة ،فددي حددين بمد عدددد طددالب
مرحمددة البكددالوريوس  26:6طالددب بمسددتويات الد ارسددة األربعددة فددي مختمددف التخصصددات العامددة ،و
من ثم فدإن نسدبة طدالب مرحمدة البكدالوريوس إلدي أعضداء ىيئدة التددريس عمدي المسدتوي العدام قددرت
خالل ذلك العام بحوالي  2 :8فدي حدين بمغدت نسدبة طدالب مرحمدة البكدالوريوس إلدي أعضداء الييئدة
المعاونددة حدوالي  2 :38األمددر الددذي يشددير إلددي تددوفر فددرص أفضددل لمطددالب لمتحصدديل الجيددد خددالل
العمميددة التعميميددة س دواء فددي المحاض درات النظريددة أو فددي الدددروس العمميددة ،و كددذلك تددوفر مقومددات
اإلتصال الجيد لمطالب بلعضاء ىيئة التدريس في األنشطة اإلجتماعية و اإلرشاد األكاديمي.
أما فيمدا يتعمدق بإجمدالي عددد الطدالب المسدجمين بالد ارسدات العميدا (دبمومدات – ماجسدتير -دكتدوراة)
لددنفس العددام فقددد بمد حدوالي  565طالددب ومددن ثددم تصددبح النسددبة بددين عدددد طددالب الد ارسددات العميددا و
عدد أعضاء ىيئة التددريس حدوالي  ، 2 :3و ىدو األمدر الدذي يتديح لطدالب الد ارسدات العميدا إتصداالً
فعاالً بلساتذتيم يؤدي بدوره إلي إتاحة فرصة كبيرة لزيادة كفاءة و فعالية العممية التعميمية.
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جدوؿ ( :)1األقساـ العممية بكمية الزراعة -جامعة المنوفية

األقساـ العممية

( )2قسم النبات الزراعي

( )5قسم المحاصيل

( )8قسم البساتين

( )21قسم عموم األراضي
والمياه
( )24قسم الحشرات

االقتصادية والحيوان الزراعي

( )3قسم مبيدات اآلفات

( )6قسم الكيمياء الحيوية
الزراعية

( )9قسم اإلنتاج الحيواني

( )22قسم إنتاج الدواجن

( )25قسم الوراثة

( )4قسم عموم وتكنولوجيا األلبان

( )7قسم عموم وتكنولوجيا األغذية

( ):قسم االقتصاد الزراعي

( )23قسم االرشاد الزراعي والمجتمع
الريفي

( )26قسم اليندسة الزراعية

كما يوضح جدولي ( )4(،)3العدد الكمي ألعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاوندة باألقسدام العمميدة
المختمفددة وفقداً لدددرجاتيم العمميددة لمعددام الجددامعي 3127/3126م .فددي حددين يوضددح جدددول ( )5أعددداد
أعضدداء ىيئددة التدددريس و الييئددة المعاونددة خددارج قددوة العمددل بالكميددة بسددبب اإلعددارة أو اإلبتعدداث أو
اإلجازات الخاصة وفقاً لحصر عام .3127/3126
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جدوؿ ( :)2بياف بأعداد السادة أعضاء ىيئة التدريس باألقسػاـ العمميػة المختمفػة وف ػاً لػدرجاتيـ
العممية لمعاـ الجامعي 2016/2015ـ.

عموـ األراضي
اليندسةالزراعية
االنتاج الحيواني
انتاج الدواجف
عموـ و تكنولوجيا األلباف
عموـ و تكنولوجيا األغذية
االقتصاد الزراعي
اإلرشاد الزراعي و المجتمع الريفي
الوراثة
الكيمياء الحيوية الزراعية

اإلجمالي عمي مستوي الكمية

أستاذ

النبات الزراعي

أستاذ مساعد

مبيدات اآلفات

مدرس

الزراعي

أستاذ متفرغ

الحشرات االقتصادية و الحيواف

أستاذ مساعد متفرغ

البساتيف

مدرس متفرغ

المحاصيؿ

اإلجمالي عمي مستوي األقساـ

ال سـ العممي

2
2

2
2

5
5

24
27

1
4

1
1

19
25

1

3

5

23

2

1

19

1
4
1
4
1
4
4
4
3
3
1
1

2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
3
4

2
9
4
7
7
5
1
5
2
2
3
2

8
29
28
5
21
7
8
6
9
4
4
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

9
30
21
14
17
14
10
12
16
8
8
14

21

19

49

139

5

3

236
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جدوؿ ( :)3بياف بأعداد السادة أعضاء الييئة المعاونة باألقساـ العممية المختمفة وف اً لػدرجاتيـ
العممية لمعاـ الجامعي 2016/2015ـ.

أعداد الييئة المعاونة

ال سـ العممي
ارشاد زراعذ

5

اقتصاد زراعذ

6

انتاج حيوان

4

إنتاج الدواجن

5

بساتين

7

حشرات إقتصادية

4

أ ارضددذ

5

ألبد د ددان

5

تكنولوجيا أغذية

5

مبيدات آفات

4

محاصيل

4

نبات زراعذ

6

ىندسة زراعية

5

وراثة

5

الكيمياء الحيوية

3

اإلجمالي

58
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جػػدوؿ ( :)4أعػػداد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس و الييئػػة المعاونػػة خػػارج قػػوة العمػػؿ بالكميػػة بسػػبب

اإلعارة أو االبتعاث أو اإلجازات الخاصة لمعاـ الجامعي .2016/2015
ال سـ العممي

عدد أعضاء

عدد أعضاء

اإلجمالي

ىيئة التدريس

الييئة المعاونة

اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي

-

1

1

االقتصاد الزراعي

1

1

2

اإلنتاج الحيواني

-

-

إنتاج الدواجف

-

1

1

البساتيف

4

2

6

الحشرات االقتصادية والحيواف الزراعي

1

1

عموـ األراضي

1

1

2

عموـ وتكنولوجيا األلباف

-

-

-

عموـ وتكنولوجيا األغذية

1

-

1

مبيدات اآلفات

1

-

1

المحاصيؿ

-

-

-

النبات الزراعي

3

2

5

اليندسة الزراعية

3

1

4

الوراثة

1

1

2

الكيمياء الحيوية الزراعية

1

1

2
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السمات المميزة و التنافسية لمكمية
باالعتماد عمي نتائج تحميل البيئة الداخمية و الخارجية لمكمية ،و باالعتماد عمي نتائج تحميل
البيانات و المعمومات الواردة بالوثائق و الدراسات و التقارير الخاصة بالكمية (الدراسة الذاتية –
التقارير السنوية) أمكن تمخيص أىم السمات المميزة والتنافسية لمكمية في قطاعاتيا المختمفة عمي
النحو التالي:

أوالً :قطاع شئوف التعميـ و الطالب
يعد قطاع شئون التعميم والطالب من القطاعات الرئيسية بالكمية ،و يمكن تمخيص أىم السمات
المميزة والتنافسية لذلك القطاع في اآلونة األخيرة عمي النحو التالي:
أ) استحداث برامج دراسية جديدة غير موجودة بكميات الزراعة بالجامعات األخري (برنامج
إدارة األعمال الزراعية في تخصصات :اإلنتاج النباتي -اإلنتاج الحيواني -اإلنتاج
الداجني).
ب) بدء دراسة طالب مرحمة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بداية من العام الجامعي
3125/3124م ،بعد اعتماد الالئحة الطالبية الخاصة بذلك النظام.
ج) تزايد إجمالي أعداد الطالب المقبولين لمدراسة بالكمية خالل الخمس سنوات األخيرة
( )3127/3126 :3123/3122كما ىو موضح بجدول ( )6و شكل (.)3
جدول( :)5تطور أعداد الطالب المقبولين بالكمية خالل الفترة.2016/2015 :2012/2011
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

السنوات

الشعبة العامة

335

381

335

471

423

شعبة اليندسة زراعية

47

57

2:7

235

229

برنامج إدارة األعماؿ الزراعية

51

36

26

36

27

300

340

435

509

446

عدد الطالب

إجمالي
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د) تزايد أنشطة التبادل العممي لطالب مرحمة البكالوريوس مع بعض الدول العربية الشقيقة
عمي النحو الموضح بجدول (.)7

جدول ( :)6حصر أعداد طالب مرحمة البكالوريوس في التبادل العممي الخاص بالتدريب الصيفي
بين كمية الزراعة – جامعة المنوفية والكميات المناظرة بجامعات عربية أخري خالل الفترة
.2016/2015 :2012/2011
2014/2013

انغٓخ
انًٕفذ ئنٓٛب

انؼشاق

انغٕداٌ

-

انًٍٛ

ػذد انطالة

11

12

-

11

2011/2010

/2011
2012

انغٕداٌ

عٕسٚب

انًٍٛ

انؼشاق

/2012
2013
-

انًٍٛ

ػذد
انطالة

2

6

3

ثانياً :الطالب الموفديف مف الكمية إلي كميات مناظرة بالجامعات العربية:

انغٕداٌ

انؼبو
انغبيؼٙ
انغٓخ
انًٕفذ
يُٓب

انغٕداٌ

2012/2011

انغٕداٌ

انؼبو
انغبيؼٙ

2013/2012

2015/2014

2016/2015
انغٕداٌ

أوالً :الطالب الوافديف إلي الكمية مف كميات مناظرة بالجامعات العربية:

10

2

3

4

4

8

-

14

/2013
2014
انغٕداٌ

2015/2014

2016/2015

انغٕداٌ

-

3

4

-
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ه) النشاط الواضح و المتميز إلدارة رعاية الشباب بمجانيا المختمفة و الذي انعكس في تزايد
حصاد الجوائز الطالبية في المجاالت الثقافية والفنية والرياضية و التي أمكن حصرىا لمعام

الجامعي ( )3127/3126عمي النحو الموضح بجدول (:)8

جدول( :)7عدد الجوائز الطالبية في المجاالت العممية و الثقافية و الفنية خالل العام الجامعي
3127/3126
عدد الجوائز
6

المجاؿ
اإلبتكارات العممية
التصوير الفوتوغرافي

2

العرض المسرحي

2

الجوالة

23

ثانياً :عمي مستوي قطاع شئوف الدراسات العميا و البحوث

يعد قطاع شئون الدراسات العميا و البحوث من القطاعات اليامة و الرئيسية بالكمية ،حيث

يتسم ذلك القطاع بمميزات من أىميا:

أ) تزايد أعداد الطالب المصريين و الوافدين الحاصمين عمي درجتي الماجستير والدكتوراة و
دبموم الدراسات العميا بمختمف أقسام الكمية خالل الفترة  3127/3126 :3123/3122كما
ىو موضح بجدول ( )9و شكل (.)4

جدول( :)8تطور أعداد الحاصمين عمي دبموم الدراسات العميا و الماجستير و الدكتوراة خالل

الفترة2016/2015 :2012/2011
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

العاـ الدراسي

اإلجمالي

دبموـ

31

56

65

67

68

232

ماجستير

33

26

29

34

23

90

دكتوراه

2:

26

32

34

23

90

الدرجة العممية
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ب) تزايد عدد المشروعات البحثية التي حصمت عمييا الكمية تم إنجازىا خالل الفترة :2012
 -2015جدول(.):
جدوؿ( :)9عدد المشروعات البحثية التي حصمت عمييا الكمية تـ إنجازىا خالؿ الفترة :2012
.2015

المجاؿ

ـ

عنواف المشروع

1

تقييم فعالية المبيدات األكاروسية مبيدات اآلفات

و ازرة الزراعة – لجنة حساب 2012/5/13

ضد أكاروسات الفاكية بمحافظة

وتقييم وتسجيل مبيدات اآلفات 2012/12/31

تقييم فاعمية مبيدات الفطريات مبيدات اآلفات

و ازرة الزراعة – لجنة حساب 2012/9/24

المستخدمة لمكافحة أمراض الخضر

وتقييم وتسجيل مبيدات اآلفات 2013/12/31

العممي

المنوفية
2

الجية الممولة

تاريخ بداية ونياية
المشروع

البقولية الشتوية بمحافظة المنوفية
3

استخدام المعامالت الوراثية في إنتاج الدواجن

التوصيف الوراثي لمحفاظ عمي

الجامعة

2013/5/18
2016/7/31

بعض السالالت والخطوط المحمية
لمدجاج المصري
4

وحدة حساب البحوث العممية

إنتاج أعالف رخيصة التكاليف
باستخدام بعض األكساب المحمية

2013/3/9
2016/7/31

الرخيصة كبديل بروتيني لمسحوق
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السمك المستورد الغالي الثمن
5

تطوير آلة لفرم المخمفات البيئية

6

استخدام التكنولوجيا الحيوية في الوراثة

الجامعة

اليندسة
الزراعية

المعالجة

البيولوجية

2017/1/13
الجامعة

لممخمفات

2015/1/13
2017/1/13

الزراعية وانتاج األسمدة الحيوية
7

2015/1/13

الجامعة

استخدام المياه الجوفية في الري اليندسة
السطحي المطور وتلثيرىا عمي الزراعية

2015/1/13
2017/1/13

البيئة
8

الجامعة

تقييم تطبيقات برامج البيولوجية ألىم الحشرات
اآلفات التي تصيب بساتين الفاكية االقتصادية

(الموالح والعنب) وانشاء معمل
متخصص

لممكافحة

2015/1/13
2017/1/13

البيولوجية

بجامعة المنوفية
9

إنتاج الطاقة الحيوية (الوقود الحيوية النبات الزراعي الجامعة

2015/1/13

– الديزل الحيوي – الغاز الحيوي)

2017/1/13

من المخمفات الزراعية

ج) حصول عدد من اساتذة الكمية المتميزين عمي جوائز عممية عمي مستوي الجامعة و الدولة
خالل الفترة  3126 :3121كما ىو موضح بجدول (.)21

جدول( :)10بياف بأسماء السادة أعضاء ىيئة التدريس الحاصميف عمي جوائز عممية خالؿ

الفترة .2015 :2010
االسـ

الجوائز الحاصؿ عمييا

سنة الحصوؿ عمييا

أ.د /الشوادفي منصور موسي

جائزة الجامعة التقديرية

2010

أ.د /محمد أحمد عوض

جائزة التلليف العممي من جامعة المنوفية

2010

أ.د /دياب محمد سعد الصعيدي جائزة المنظمة العربية لمتنمية الزراعية لإلبداع العممي
أ.د /أحمد عبد الوىاب عنب

جائزة البحوث المتميزة والممقاة في المؤتمر

أ.د /دياب محمد سعد الصعيدي جائزة الجامعة لمتفوق لعام 2013

2010
2013
2013

أ.د /نادية عبد المجيد أبو زيد

جائزة براءة االختراع لعام 2013

2013

د /ىاني كمال عبد اليادي

جائزة أ.د /مصطفي بيجت عبد المتعال لعام 2013

2013

أ.د /كمال محمد عبد الرحمن

جائزة الجامعة التقديرية

2014

أ.د /نادية عبد المجيد أبو زيد

جائزة الجامعة التقديرية

2014

أ.د /خميس محمد كعباري

جائزة الجامعة لمتفوق

2015

17

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

د) توافر عالقات تعاون أكاديمي و عممي تتمثل في مذكرات التفاىم و االتفاقات الثنائية و
المشروعات المشتركة بين الكمية العديد من الكميات و المعاىد و المؤسسات العممية و
البحثية المتميزه باإلضافة إلي الييئات التنفيذية األخري في مجاالت التدريس و البحث
العممي و التدريب سواء عمي الصعيد المحمي أو الخارجي و التي يمكن توضيحيا عمي
النحو التالي:
-

اتفاقية التعاون بين جامعة المنوفية وجامعة آب بالجميورية اليمنية .والتي تم تفعيميا بكمية
الزراعة من خالل تسجيل العديد من طالب جامعة آب اليمنية بالدراسات العميا بالكمية.
باإلضافة إلي سفر بعض أعضاء ىيئة التدريس من الكمية لجامعة آب اليمنية إللقاء
محاضرات واإلشراف عمذ العمل الميداني في موضوعات بحوث الطمبة المسجمين لمدكتوراة.

-

اتفاقية التفاىم بين أكاديمية العموم السموفاكية وجامعة المنوفية والتي بدأ تفعيميا من قبل كمية
الزراعة عن طريق استضافة أستاذ زائر من معيد عموم المياه بجامعة سموفاكيا لمكمية في عام
.0202

-

مذكرة تفاىم بين جامعة كونتكيتيكت األمريكية وجامعة المنوفية والتي تم تفعيميا من قبل كمية
الزراعة بسفر بعض أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ألمريكا.

-

اتفاقية التعاون و ازرة التعميم العالي والبحث العممي بجميورية مصر العربية وو ازرة التعميم
العالي والبحث العممي والتكنولوجيا بالجميورية التونسية والتي تم تفعيميا بكمية الزراعة من
خالل مشروع بحثي مشترك.

 اتفاقية ال تآخذ بين قسم االقتصاد الزراعي بكمية الزراعة جامعة المنوفية وقسم االقتصادالزراعي بكمية الزراعة جامعة عين شمس.
 اتفاقية التآخي بين قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بالكمية وقسم اإلرشاد الزراعيبجامعة المنصورة.
-

اتفاقية التآخي بين قسم االقتصاد الزراعي كمية الزراعة جامعة المنوفية وقسم االقتصاد
الزراعي شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية مركز بحوث الصحراء.
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اتفاق تعاون بين كمية الزراعة جامعة المنوفية ومجموعة امريكانا "الشركة العالمية لمتنمية
الزراعية" (فارم فريتس).

-

اتفاق تعاون بين كمية الزراعة جامعة المنوفية وشركة مصر العربية لمدواجن وشركة
اإلسماعيمية مصر لمدواجن.

-

اتفاقية تعاون بين شركة ايفروجرو لألسمدة المتخصصة ومركز التجارب والبحوث الزراعية
بكمية الزراعة جامعة المنوفية.

-

اتفاقية تعاون بين مركز نظم وتكنولوجيا المعمومات بجامعة المنوفية ووحدة الحاسبات اآللية
والحساب العممي التابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكمية الزراعة جامعة المنوفية.
ه) النشاط الواضح ألعضاء ىيئة التدريس في حضور المؤتمرات العممية و كذلك في انجاز
عدد من الميمات العممية خالل الفترة  0202/0202 :0200/0200عمي النحو الموضح
بجدول (.)00

جدوؿ( :)11تطور أعداد المؤتمرات و الميمات العممية ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية خالؿ
الفترة .3122/3122 :3123/3122
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

العاـ الدراسي

الميمات العممية

7

4

5

5

3

المؤتمرات العممية

5

9

:

23

22

الدرجة العممية

19

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

ثالثاً :قطاع شئوف خدمة المجتمع و تنمية البيئة
يتميز قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكمية بنشاطو الواضح و المتميز و يمكن
اإلشارة إلي أىم مميزات و إنجازات ذلك القطاع عمي النحو التالي:
أ) توفر مزارع لمكمية (لإلنتاج النباتي و الحيواني و الداجني و السمكي) في شبين الكوم
عمي مساحة  6أفدنة و في قرية الراىب عمي مساحة  66فدان ،تسمح بالتدريب العممي
الجيد لطالب مرحمة البكالوريوس و كذلك طالب الدراسات العميا.
ب) توفر وحدة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم و كذلك اإلداريين بالكمية.
و يوضح جدول ( )12بيان بلىم الدورات التي حصل عمييا أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم و
اإلداريين بالكمية خالل العام الجامعي .2017/2016
جدوؿ( :)12بياف بأىـ الدورات التي حصؿ عمييا أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و اإلدارييف
بالكمية خالؿ العاـ الجامعي .2017/2016

الدورة

عمي

ليف

إدارة الوقت وتنظيم االجتماعات

قيادات إدارية  -جياز إداري

2016/2/23

32

اإلرشاد األكاديمي

أعضاء ىيئة تدريس  -ىيئة معاونة

2016/2/29

26

إدارة الوقت وتنظيم االجتماعات

قيادات أكاديمية

2016/3/1

21

إدارة الوقت وتنظيم االجتماعات

أعضاء ىيئة تدريس  -ىيئة معاونة

2016/3/8

36

توصيف البرامج المقررات
لمؤسسات التعميم العالي
التخطيط االستراتيجي لمؤسسات
التعميم العالي

التقويم الذاتي لكميات ومعاىد
التعميم العالي

قيادات أكاديمية  -أعضاء ىيئة تدريس
2016/8/8

-

18

ىيئة معاونة
قيادات أكاديمية  -أعضاء ىيئة تدريس
2016/8/13

-

ىيئة معاونة

18

قيادات أكاديمية  -أعضاء ىيئة تدريس
2016/8/30

ىيئة معاونة
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ج) انشاء وحده لألزمات و الكوارث بالكمية ذات مقر و ىيكل إداري و الئحة داخمية.
د) إنشاء رابطة الخريجين بالكمية و تسجيل الرابطة بقرار رقم  257بتاريخ ،3121/23/6
كما تم انشاء وحدة الخريجين بقرار مجمس الكمية الصادر بتاريخ . 3125/5/27
ه) توفر عدد من المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص ذات النشاط الواضح والمتميز و
باألخص في مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة ،و يمكن بيان تمك المراكز و الوحدات
عمي النحو المبين بجدول (.)24
و) النشاط الواضح و المتميز لقطاع خدمة البيئة و تنمية المجتمع فيما يتعمق بالقوافل
الزراعية و الندوات الموجية لخدمة المجتمع الخارحي و تنمية البيئة خالل الفترة
 3127/3126 :3123/3122كما ىو موضح بجدول (.)25
جدوؿ( :)13المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية.
مركز التجارب و البحوث الزراعية

مركز الخدمة العامة

و يشمؿ:

و يشمؿ:



وحدة انتاج العمؼ األخضر.



المعمؿ المركزي.



وجدة إنتاج األلباف و منتجاتيا.



وحدة الحاسبات اآللية و الحساب.



وحدة التصنيع الغذائي.



وحدة التصوير العممي.



وحدة انتاج نباتات الزينة.



وحدة الصوب البالستيكية.



وحدة انتاج الدواجف.



وحدة االنتاج الحيواني.



وحدة انتاج شتالت الفاكية.



وحدة انتاج محاصيؿ الخضر.



وحدة انتاج محاصيؿ الحبوب و الت اوي.



وحدة تشغيؿ و صيانة اآلالت الزراعية.
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جدوؿ( :)14بياف بعدد بال وافؿ الزراعية و الندوات التي أنجزتيا الكمية في مجاؿ خدمة المجتمع
الخارحي و تنمية البيئة خالؿ الفترة .2016/2015 :2012/2011
العاـ الدراسي
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

قوافؿ

33

31

33

38

29

ندوات

4

7

21

5

نوع النشاط
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الخطة اإلستراتيجية لمكمية خالؿ الفترة 2021-2017ـ

و يتضمف ممخص الخطة االستراتيجية لمكمية ما يمي:

مفيوم الخطة – الوثائق و المعايير التي اعتمدت عمييا الخطة – منيجية إعداد الخطة
– نتائج التحميل البيئي  -العناصر األساسية لمخطة.
أوالً :مفيوـ الخطة اإلستراتيجية لمكمية:
يتمثدل مفيددوم الخطددة اإلسدتراتيجية لمكميددة فددي العمدل عمددي تحقيددق رؤيدة الكميددة و المتمثمددة فددي
أن تكددون كميددة الز ارعددة جامعددة المنوفيددة مددن الكميددات المتمي دزة والمعتمدددة محميداً واقميمي داً فددي مج دال
التعم دديم الز ارع ددي والبح ددث العمم ددي ونق ددل التكنولوجي ددا بم ددا يخ دددم أى ددداف التنمي ددة الزراعي ددة والريفي ددة
المستدامة .و لترجمة تمك الرؤية إلي واقع عممي كان و البد مدن تفعيدل رسدالتيا المتمثمدة فدي إعدداد
خدريجين قدادرين عمدذ المنافسدة محميداً واقميميداً فدي مختمدف مجداالت الز ارعدة مدن خدالل تدوفير بدرامج
د ارسدية متميدزة لطدالب مرحمدة البكدالوريوس والد ارسدات العميدا ودعدم وتشدجيع البحدث العممدي الز ارعدي
وتوفير البرامج اإلرشادية واالستشارية الزراعية لخدمة المجتمع وحل مشاكمو.
و لتفعيددل تمددك الرسددالة كددان و البددد مددن د ارسددة الوضددع ال دراىن لمكميددة مددن خددالل تحميددل البيئددة
الداخميددة و الخارجيددة لي ددا ،حيددث تعددد نتائج ددو بمثابددة نقطددة اإلنط ددالق لتحقيددق الغايددات و األى ددداف
اإلستراتيجية لمخطة من خالل تنفيذ المشاريع و األنشطة اإلستراتيجية المقترحة.

ثانياً :الوثائؽ و المعايير التي اعتمدت عمييا الخطة:
أ -الوثائؽ :و تشتمل عمي ما يمي:
 وثيقة الرؤية والرسالة الخاصة بالكمية معتمدة وموثقو. وسائل نشر واعالن الرؤية والرسالو واألىداف االستراتيجية داخل وخارج الكمية. وثائق مشاركة االطراف المختمفو فدي الرؤيدو والرسدالو واألىدداف االسدتراتيجية لمكميدة معتمددةوموثقو.
 -وثائق مشاركة األطراف المختمفو داخل وخارج الكمية في التحميل البيئي معتمدة وموثقو.
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 وثيقة نتائج التحميل البيئي معتمدة وموثقو. وثيقة الخطو االستراتيجية لمكميو معتمدة وموثقة. وثيقددو الخطددو التنفيذيددو  Action Planو تشددمل ( :الييكددل الرئيسددي لمخطددة – الجدددولالزمني لمخطة -الجدول التمويمي لمخطة).
 -وثيقو بمجاالت ارتباط استراتيجية الكمية باستراتيجية الجامعة.

ب -المعايير :و تشتمل عمي مجموعة المعايير التي تم مراعتيا عند وضدع الخطدة و
ىي عمي النحو التالي:
 معايير يجب مراعتيا عمى المستوى ال ومى
و تتمثبل في عدم التعارض بين أىداف الخطة االستراتيجية لمكمية و األىداف االستراتيجية
العامة لجميورية مصر العربية.

 معايير يجب مراعتيا عمى المستوى المينى والحرفى
 أن تتجاوب وتتفق الخطة مع كافة المتغيرات اإلدارية والتنظيمية والفنية بالكمية. أن تحقق الخطة التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجيات الحكومية والخاصة. أن تحقق الخطة الترابط والتكامل مع الوحدات االقتصادية المختمفة. أن تتسم الخطة بالمرونة لتتوافق مع متطمبات العصر ومتغيراتو. أن تتبنذ الخطة تمبية احتياجات سوق العمل من المعارف والميارات التطبيقاتالتقنية الحديثة.
 أن تتبنذ الخطة مبدأ تنمية الموارد الذاتية. أن تسعذ الخطة لخفض نفقات التشغيل مع تحقيق أعمذ قدر من الكفاءةالمطموبة.

 معايير يجب مراعتيا عمى المستوى التعميمى والتربوى
 أن تنبع الخطة وتتوافق مع االستراتيجية والتوجيات العامة لمجامعة. أن تمثل الخطة منياجاً أساسياً ومحدداً ألنشطة وتوجيات الكمية. -أن تحقق الخطة التفاعل المثمر بين كافة أركان العممية التعميمية.
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ثالثاً :منيجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكمية
تحقيقاً لمتطمبات الجودة و االعتماد و استجابةً لمتطورات المحمية و اإلقميمية و العالمية التي
طرأت عمي نظم التعميم و البحث العممي ،و تعزي اًز لدور الكمية في خدمة المجتمع و تنمية البيئة ،و
لموصول لألىداف اإلستراتيجية لمكمية قامت الكمية بإعداد الخطة اإلستراتيجية ليا وفقاً لمنيجية
اعتمدت عمي أسس عممية ،حيث اشتممت الخطة عمي الخطوات و المراحل اآلتية:
 .1مرحمة التخطيط و التجييز و األعداد.
 .2مرحمة إجراء التحميل البيئذ الوصفي و الكمي لمبيئة الداخمية و الخارجية لمكمية باستخدام
التحميل الرباعي ،و مناقشة نتائجو مع األطراف المعنية.
 .3مرجمة تحديد الفجوة بين الوضع الحالي لمكمية و ما تتطمع الوصول إليو ،بحيث يمكن
تحديد األولويات لألىداف المستقبميو المرجو تحقيقيا من خالل الخطة.
 .4مرحمة تحديث الرؤيا و الرسالة الخاصة بالكمية بناءاً عمي نتائج التحميل البيئي.
 .5مرحمة تحديد االستراتيجيات البديمة باستخدام مصفوفة  TWOSفي ضوء التطورات و
التغيرات التي تط أر عمي مجاالت عمل الخطة.
 .6مرحمة وضع الغايات و األىداف االستراتيجية لمخطة وفقاً ألولوياتيا بناءاً عمي نتائج
التحميل البيئي ،مع مراعاة اتباع السياسات المالئمة لتحقيقيا.
 .7مرحمة تصميم الخطة التنفيذية.
 .8مرحمة تصميم و اقتراح آليات تقييم و متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ،و كيفية إدارة
المخاطر المحتممة التي قد تعترض عممية التنفيذ.

و يمكف توضيح المراحؿ الساب ة عمي النحو التالي:
 .1مرحمة التخطيط و التجييز و األعداد
قام الفريق العممي المكمف بإعداد الخطة االستراتيجية لمكمية بمراعاة مشاركة جميع
األطراف المعنية داخمية كانت أو خارجية ،في مرحمة التخطيط و التجييز و األعداد و
شممت تمك االطراف :أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم – اإلدارة العميا لمكمية (عميد الكمية
– الوكالء – رؤساء األقسام العممية) – رؤساء األقسام اإلدارية – موظفي االقسام اإلدارية

25

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

المختمفة – طالب الكمية – المجتمع الخارجي ممثالً في :خريجي الكمية  -رجال االعمال
و الشركات العاممة في المجال الزراعي – أعضاء رابطة خريجي الكمية.
كما روعي في صياغة الخطة ان تتوافق مع الخطة االستراتيجية لمجامعة ،و أن تتسق و
معايير جودة التعميم العالي و أن تراعي استرتيجية قطاع الزراعة 2030م و كذلك خطة
التنمية االقتصادية و االجتماعية لمدولة.

 .2مرحمة إجراء التحميؿ البيئى الوصفي و الكمي SWOT ANALYSIS
اإلطار النظري و منيجية التحميؿ البيئي (الرباعي)

مفيوـ التحميؿ الرباعي

()1

يستخدم التحميل الرباعي ( )SWOTكلداة لمتحميل االستراتيجي في عدة مجاالت كإدارة
األعمال والتسويق والتنمية البشرية وغيرىا .ويتكون ذلك التحميل كما ىو موضح بشكل ( )4من
أربعة عناصر وىي عناصر البيئة الداخمية المتمثمة في نقاط القوة ونقاط الضعف ،وكذلك عناصر
البيئة الخارجية المتمثمة في الفرص والتيديدات ويمكن تعريفيا كما يمي:
ال وة  :Strengthsعناصر القوة في المشروع والتي تميزه عن غيره من المشاريع ،وىي أي
إمكانيات داخمية ذاتية موجودة فعالً تساعد عمذ استغالل الفرص المتاحة والممكنة والقادرة عمذ
مكافحة التيديدات.
الضعؼ  :Weaknessesنقاط الضعف في المشروع ،وىي أي ظروف وعوامل نقص داخمية
موجودة فعالً تعيق من القدرة عمذ استغالل الفرص.
الفرص  :Opportunitiesوىي التي يمكن أن تلتي من خارج المشروع وىي أي ظروف أو
اتجاىات خارجية ذات أثر إيجابي تمكدّن أو تزيد من فرصة التطور والنمو.

)Thomas P.miller & Associates, "strengths, weaknesses, opportunities and threats (swot
analysis", Joliet junior college, April, 2015.
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التيديدات  :Threatsوىي أي عناصر تلتي من خارج المشروع وتسبب اضطرابات لممشروع،
وتؤثر سمباً عميو وىي عامل ميدد وتسبب خسارة وضرر لممشروع.
والتحميل الرباعي أسموب شائع االستخدام عند تقييم األداء ،ويتم توظيف نقاط القوي
وعناصر التحميل لتحسين ذلك األداء ،فاذا كانت نقاط قوي غير مستغمة فيمكن استغالليا لتحسين
األداء ،وكذلك نقاط الضعف العمل عمذ إصالحيا.

()2

شكؿ ( :)4مكونات التحميؿ الرباعي

عناصر داخلية INTERNAL ORIGIN
Weaknesses

Strengths

W

S

القوة

الضعف

عناصر خارجية EXTERNAL ORIGIN
Threats

Opportunities

T

O

الفرص

التهديدات

أىمية التحميؿ الرباعي SWOT
 .1أداة تحميمية ميمة وضرورية لكل مؤسسات األعمال وخاصة الصناعية منيا ألنيا تمكن
إدارة تمك المؤسسات من تحديد االتجاىات الضرورية لصياغة االستراتيجيات المناسبة في
ظل التغي ارت البيئية المستمرة والعمل عمذ تقميل المخاطر التي يمكن أن تتعرض ليا.
 .2يساعد عمذ اتخاذ القرار عمذ أساس منطقي دون االعتماد عمذ مجرد الحدس.

()3

()4

) (2ريهان حممد عطية " ،دراسة البصمة البيئية كجزء من مؤشرات التنمية املستدامة يف مصر" ،جملة اإلسكندرية ،جملد  ،25العدد
.0202 ،3
) (3عبددد السددتار حسددن يوسد  ،املددؤ ر العلمد الددد ي السددنو السددا إدارة املخددا ر اقتصدداد املعرفددة "،تقدددير المخدداةرة فد ظد
تحلي ) )SWOTف المؤسسات الصناعية" دراسة تحليلية " ،ا ريل.0227
http://www.Wikipedia.com.

)(4
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 .3مكونات تحميل  SWOTومقارناتيا تجبر صناع القرار لمنظر في الوضع عمذ نحو أدق
وتحميميا عمذ نحو أكثر عمقا ،األمر الذي يمعب دو اًر ىاماً في التخطيط االستراتيجي.

()5

 .4يساعد الباحثين أو المخططين لإلدارة في تحديد األولويات ،واعداد الخطط االستراتيجية
لمتطوير(.)6
 .5يعتبر التحميل الرباعي الخطوة األولي واألساسية في عممية التخطيط االستراتيجي ،لجميع
القطاعات أو المنظمات حيث يقوم بتحميل الوضع الراىن لكل من البيئة الخارجية والداخمية
لمقطاع أو المنظمة (.)7
 .6ال يقتصر عمل "التحميل الرباعي" عمذ مجرد إصدار قائمة بنقاط القوة والضعف الداخمية،
التحديات التي تتلتذ من البيئة الخارجية ،بل ينبغي أن يستكمل بعمل تحميل
وبالفرص و ّ
لمظروف واألسباب والنتائج المرتبطة ببنود ىذه القائمة .ومن الضروري أن يكون التحميل
شامالً ومتكامالً ،وأن يخرج بتصور أولي حول ما ينبغي عممو لزيادة فرص نجاح الخطة
بتحقيق األىداف التي وضعت الخطة من أجميا.

()8

وتشير الدراسات السابقة الذ أن أسموب التحميل الرباعي ال يكون فعاالً بدون استخدام
التحميالت اإلحصائية الكمية التي تساعد عمذ تشخيص الظواىر بصورة دقيقة وبالتالي يتطمب
االستعانة باإلحصاء من خالل اآلتي:

()9

 .1إجراء البحوث اإلحصائية لمتعرف عمذ طبيعة الظواىر موضع االىتمام بالنشاط.
 .2توظيف اإلحصاءات الكمية عمذ المستوى القومي ،بغرض تحديد آثارىا أو أثار التنمية
القومية عمييا.
)(5

European Journal of Business and Social Sciences, Vol.2, No.1, pp 91‐98, April 2013.
African Journal of Business Management Vol. 5(22), pp. 9448-9454, 30 September 2011.

) (7حندان ددن عددداي" ،التنبدؤ االللددج ء ددمل منمد مد التخلدديي ا سددتراتي
قسم العلوم امقتصادية القاةوةية  ،العدد  ، 00ص .0202 ،20

)(6

"  ،األكادمييدة للدراسددات اماتماعيددة اإلةسدداةية،

) (8مكتددو ريددر الد لددة للددئون التنميددة امداريددة" ،دليد دعددداد الخلددي ا سددتراتي ية فد الددورارات إلاادارات العامددة فد لبنددا "،
ري ت .0203
) (9عبد الرمحن حممد عبد اهلل على" ،دراسة اقتصادية للمشرإلعات المراعية الصغيرة إلالمتوسدلة فد ال مهوريدة اليمنيدة" ،رسدالة
دكتوراه ،كلية الزراعة ،اامعة املنوفية .0202
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 .3إجراء التحميالت والدراسات اإلحصائية المختمفة لعرض الجوانب المختمفة لمنشاط محل
الدراسة.
 .4االستعانة بالدراسات السابقة والبحوث التي قامت بيا الجيات المختمفة والمتعمقة
بالنشاط موضع الدراسة.

خطوات عمؿ التحميؿ الرباعي
يفضل دراسة كل جانب عمذ حدة وتبدأ بنقاط القوة ثم نقاط الضعف ،يمييا الفرص ويتبعيا
التيديدات .وبعد ذلك من الضروري أن ينظر نظرة شاممة ليذا التحميل والفحص لزيادة الفائدة
ولمتوسع واضافة ما ىو ضروري ،وأشارت عديد من الدراسات الذ أن ىناك العديد من الطرق
والتقنيات التي يتم استخدميا في التحميل الرباعي  SWOTويمكن استخدام طريقة واحدة أو أكثر
لتحديد مواطن القوة والضعف –والفرص والتيديدات التي تواجو المؤسسة أو القطاع ،وتتمثل ىذه
الطرق في:

()10

 .1است راء االتجاىات :وىي من الطرق الكمية التي تستخدم في التنبؤ من خالل (السالسل
الزمنية-نماذج االقتصاد القياسي-تحميل النسب المئوية).
 .2طري ة كتابة السيناريوىات :وىي أكثر الطرق شيوعاً بعد االستقراء وىي مجرد وصف
مكتوب لرسم صورة لممستقبل من حيث القضايا والمتغيرات الرئيسية ،وىو منيج وصفي
يقوم عمذ بناء السيناريوىات البديمة التي تقدم اقتراحات مختمفة ،كما أنو وسيمة لمعالجة
القضايا أو المتغيرات في البيئة الداخمية ،والخارجية التي يصعب قياسيا كمياً والتي تكون
أقل تنظيماً وأكثر غموضاً.
 .3رأي الخبراء :يعتبر أحد المناىج العممية في التحميل الرباعي والقاعدة األساسية لو ىو
استخدام عدد من الخبراء أو المختصين ويطمب منيم تقديم مالحظاتيم أو الموافقة عمذ

) (10عبددد الددرمحن حممددد عبددد اهلل علددى" ،دراسددة اقتص دادية للمشددرإلعات المراعيددة الصددغيرة إلالمتوسددلة ف د ال مهوريددة اليمنيددة"،
مرا سا ق.
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المؤشرات أو المتغيرات لمبيئة الداخمية والخارجية ،ويشترط في ىؤالء الخبراء أن يكونوا
متعددي التخصصات كمما أمكن.
 .4مخططات شبكة التأثير :يعتبر من المناىج التنظيمية وييدف الذ تقييم األثر المحتمل
لجوانب محددة من المتغيرات البيئية عمذ األنشطة واألعمال االقتصادية ،ويقوم عمذ قاعدة
بناء مخططات التلثير لفيم أفضل العالقات التي تربط بين المتغيرات البيئية ،ويمكن
الحصول عمذ ىذه القوى عن طريق تحميل األثر المشترك حيث يساعد التحميل عمذ فيم
العالقات الممكنة بين قوى التلثير في البيئة.

مصادر البيانات الخاصة بالتحميؿ الرباعي
اعتمدت الدراسة في الوصول إلي و تحديد نقاط القوة والضعف بالكمية وكذلك الفرص
والتيديدات التي تواجو الكمية من المجتمع الخارجي المحيط بيا عمي الحصول عمي المعمومات من
المصادر التالية مايمي:
أ-

االستبياف  :Questionnaireو فييا تم جمع المعمومات الالزمة لمتحميل البيئي من
الفئات المستيدفة بالكمية و خارجيا من خالل اإلجابة عمي األسئمة التي تتضمنيا
استمارات اإلستبيان ( المرفقة بالمالحق) لكل فئة من تمك الفئات ،عالوة عمي األسئمة
الخاصة بموارد الكمية و بنيتيا التحتية.

ب-

ل اءات العصؼ الذىني و ورش العمؿ :و فييا يتم جمع المعمومات الالزمة لمتحميل
البيئي من الفئات المستيدفة بالكمية و خارجيا من خالل االجتماعات التي تعقد مع تمك
الفئات.

ج-

است اء بعض البيانات مف إدارة الكمية :و من أىميا تمك البيانات الخاصة بلعضاء
ىيئة التدريس و االنشطة العممية و البحثية ليم ،و كذا تمك الخاصة باألنشطة المختمفة
األخري بالكمية العممية و الثقافية و الفنية و الرياضية ،باإلضافة إلي أنشطة المكتبة
وغيرىا من األنشطة و الالزم جمع البيانات عنيا ليتم بعد ذلك توثيقيا من قبل إدارات
الكمية المعنية.
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د -المالحظة :و ىي من المصادر الثانوية لممعمومات و التي قد تساعد في تجميع بعض
المعمومات التي قد تفيد عند و ضع الخطة االستراتيجية.

 .3مرحمة تحديد الفجوة بيف الوضع الحالي و المأموؿ
يتم توصيف الوضع الحالي لمكمية من خالل نتائج التحميل البيئي سالف الذكر و من خالل
الدراسة الذاتية لمكمية ،و بالتالي يمكن تقدير الفجوة بين الوضع الحالي و الملمول لمكمية ،حتي
يمكن تقميص تمك الفجوة من خالل أنشطة و مشروعات الخطة االستراتيجية و المقترحة
لتحقيق األىداف و الغايات االستراتيجية ليا.

 .4مرحمة تحديث رؤية و رسالة الكمية
بناءاً عمي نتائج التحميل البيئي ،و المناقشات التي تمت مع السادة المراجعين بالييئة القومية
لضمان جودة التعميم و االعتماد ،و من خالل نتائج تحميل بيانات االستبيانات الخاصة برؤية
و رسالة الكمية لجميع األطراف المعنية داخل و خارج الكمية ،و بمناقشة رؤية و رسالة الكمية
مع تمك األطراف في ورش عمل تم عقدىا خصيصاً لذلك ،فقد تم تحديث و اعتماد رؤية و
رسالة الكمية و بتاريخ  2016/8/17و ذلك بعد مناقشتيا مع األطراف المعنية.

 آلية تحديث الرؤيا و الرسالة:يتم تحديث الرؤية و الرسالة و فقاً آللية تقوم عمي أساس إعادة إجراء التحميمي البيئي
بعد إنقضاء زمن الخطة األصمية أي كل خمس سنوات ،و يقوم بذلك التحميل فريق
‘ عداد الخطة االستراتيجية لالستفادة من نتائجة في تحديث الرؤيا و الرسالة لمخطة
االستراتيجية الجديدة من ناحية ،باإلضافة إلي أىميتو في صياغة الغايات و األىداف
االستراتيجية لتمك الخطة من الناحية األخري ،عمي أن يتم مناقشة النتائج و التحديثات
مع األطراف موضع التحميل البيئي قبل

 .5مرحمة تحديد االستراتيجيات البديمة باستخداـ مصفوفة TWOS
بعد مرحمة التحميل البيئي و تحديث رؤية و رسالة الكمية ،تم تصميم مصفوفة  TWOSكما
ىو موضح بشكل ( )5و ذلك بغرض تطوير االستراتيجيات البديمة و التي يمكن لمكمية تبنييا
لتعظيم االستفادة من الفرص و تعزيز نقاط القوة ،و عالج نقاط الضعف بيا فضالً عن
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مواجية التيديدات المحتممة التي قد تعوق الكمية عن أداء رسالتيا و تحقيق أىدافيا ،و الجدير
بالذكر أن تمك االستراتيجيات قد تم اإلسترشاد بيا عند صياغة غايات و أىداف الخطة
االستراتيجية لمكمية.
شكؿ( :)5مصفوفة  TOWSو كيفية االستفادة منيا في إعداد االستراتيجيات البديمة و التي
يمكف أف تتبناىا الكمية

و الجدير بالذكر أن تمك االستراتيجيات قد انعكست في صياغة الغايات و األىداف
االستراتيجية التي تم اعتمادىا لمكمية.

 .6مرحمة و ضع الغايات و األىداؼ االستراتيجية لمخطة
اعتماداً عمي نتائج التحميل البيئي و ما ترتب عمييا من تحديث لرؤية و رسالة الكمية و إعداد
مصفوفة االستراتيجيات البديمة ،فقد تمت صياغة الغايات و األىداف االستراتيجية بحيث تتسق
مع نظيرتيا عمي مستوي الجامعة (جدول ،)25-كما تم اقتراح أولويات التنفيذ ألنشطة الخطة
وفقاً لألىمية النسبية لألىداف االستراتيجية ،و الجدير بالذكر أنو تم اعتماد تمك الغايات و
األىداف من قبل مجمس الكمية بعد مناقشتيا مع األطراف المعنية.
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 .7مرحمة تصميـ الخطة التنفيذية
تم تصميم خطة تنفيذية تعتمد عمي نتائج التحميل البيئي و تيدف إلي تحقيق رؤية و رسالة
الكمية بدايةً من يناير 2017و تمتد حتي نياية عام2021م ،عمي أن تشمل الجداول الخاصة
بالخطة التنفيذية توضيح مفصل لمغايات و األىداف االستراتيجية المطموب إنجازىا و األنشطة
االستراتيجية الالزمة لموصول لتمك األىداف ،و كذلك آليات التنفيذ ،والفترة الزمنية و التكمفة
المقدرة لكل نشاط و مسؤلية التنفيذ ،و مؤشرات األداء باإلضافة إلي تحديد المسؤلين عن
الرقابة و المتابعة و التقويم و إدارة المخاطر المحتممة ،و الجدير بالذكر أنو قد تم مناقشة و
اعتماد الخطة االستراتيجية و جدوليا التنفيذي من قبل مجمس الكمية بتاريخ .2016/10/16

 .8مرحمة تصميـ آليات متابعة و ت ييـ عممية تنفيذ الخطة
تعتبر متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية من أىم العمميات المطموبة لضمان نجاح الكمية في
تحقيق رسالتيا و إنجاز الغايات و األىداف االستراتيجية المقترحة في الخطة ،كما أنيا تساعد
في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب حال و جود انحرافات في تنفيذ
الخطة ،و من أىم اآلليات التي تم وضعيا لمتابعة تنفيذ الخطة مايمي:
 تقسيم الخطة الخمسية إلي خمسة مراحل تمتد كل مرحمة لسنة كاممة تبدأ مع بدايةالعام الدراسي في األول من أكتوبر.
 تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة برئاسة عميد الكمية و اعتمادىا في مجمس الكميةبتاريخ .2016/6/15
 تقوم لجنة المتابعة بدورىا بإعداد تقرير ربع سنوي لتقييم عممية تنفيذ الخطة و تحديداالنجازات و االنحرافات عما ىو مستيدف و رفع التقرير لمجنة الخطة.
 -تقوم لجنة الخطة

بناءاً عمي تقرير لجنة المتابعة بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية

المطموبة لعالج االنحرافات في تنفيذ الخطة عن المستيدف و أخذ موافقة مجمس الكمية
عمييا.
 تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لمخطة و تقوم بإعداد تقريرىاحول ذلك و رفعو إلي مجمس الكمية.
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رابعاً :نتائج تحميؿ البيئة الداخمية و الخارجية لمكمية
اعتماداً عمي التحميل البيئي السالف اإلشارة إليو و الذي تم جمع بياناتو من عينة ممثمة من
كافة الفئات المستيدفو عمي مراحل خالل الفترة يناير -مايو 2016م ،فقد أمكن توضيح نتائج
ذلك التحميل و التي بنيت عمي أساسة الخطة االستراتيجية لمكمية عمي النحو الموضح التالي:

نتائج تحميؿ البيئة الداخمية لمكمية:
و تتمثل نتائج تحميل البيئة الداخمية لمكمية في نقاط القوة و نقاط الضعف الخاصة بتمك البيئة،
و يمكن توضيح تمك النقاط وفقاً لمعايير الدراسة الذاتية لمكمية عمي النحو التالي:

أ) نتائج تحميؿ البيئة الداخمية لمكمية وف اً لمعايير ال درة المؤسسية
جدوؿ ( :)15نتائج تحميؿ البيئة الداخمية لمكمية وف اً لمعايير ال درة المؤسسية.

ن اط الضعؼ

ن اط ال وة

 .1التخطيط اإلستراتيجي

 محدودية أعداد اعضاء ىيئة التدريس و معاونييم والذي تم تدريبيم من قبل الييئة القومية لضمان جودة

 -و جود فريق من أعضاء ىيئة التدريس و الييئة

التعميم و االعتماد بالنسبة لمعدد الكمي بالكمية.

المعونة حاصل عمي دورات تدريبية و شيادات
معتمدة من قبل الييئة القومية لضمان جودة التعميم و
االعتماد و من بينيا تمك الدورات الخاصة بإعداد

الخطة االستراتيجية.

 اتساق الخطة االستراتيجية لمكمية مع خطة الجامعة. تحديث رؤية و رسالة الكمية من قبل فريق الخطة عميأسس عممية مستمدة من التدريب عمي ذلك من قبل

متخصصين من الييئة القومية لضمان جودة التعميم و
االعتماد.
 األىداف و االنشطة االستراتيجية لمخطة واضحة ومحددة في جدول الخطة التنفيذية و ليا اطار زمني و

تمويمي و تنفيذي واضح و محدد و مزودة بآلية
لممتابعة و التقييم.
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 .2الييكل التنظيمي

 -عدم و جود خطة طويمة المدي إلعادة تسكين العاممين

 -لدي الكمية ىيكل تنظيمي جديد معدل و معتمد من قبل

في الوظائف المالئمة لتخصصاتيم.

مجمس الكمية بتاريخ 2013/11/13م ،يتسم بوضوح
الميام و تكامميا و عدم تضاربيا.

 الييكل التنظيمي الجديد يتضمن و حدات جديدة تماستحداثيا تمشياً مع عممية التطوير و االستعداد

لالعتماد المؤسسي و تشمل :وحدة ضمان الجودة –

و حدة إدارة األزمات و الكوارث – وحدة التدريب.
 ارتفاع الوعي لدي العاممين بلىمية عممية التوصيفلوظائفيم و التدريب وفقاً لمياميم.

 .3القيادة و الحوكمة

 عدم و جود خطة سنوية لتنمية الموارد الذاتية لمكمية. -عدم و جود خطة لتدريب القيادات االكاديمية بالكمية.

 -نمط اإلدارة نمط ديموقراطذ مبني عمي التفاعل و

 -عدم و جود آلية لقياس مردود تدريب القيادات االكاديمية

التواصل مع جميع االطراف بالكمية.

بالكمية.

 -دعم إدارة الكمية لعممية التدريب سواء عمي مستوي

 -االعتماد في اختيار رؤساء االقسام عمي األقدمية المطمقة

القيادات األكاديمية و أعضاء ىيئة التدريس و

بغض النظر عن الكفاءة اإلدارية.

معاونييم او عمي مستوي القيادات اإلدارية و

 -اقتصار االجتماعات عمي مستوي القيادات االكاديمية و

الموظفيين باإلدارات المختمفة.

اإلدارية عمي مجالس الكمية و المجان المنبثقة عنيا و

 -دعم إدارة الكمية لتنمية الموارد الذاتية لمكمية.

مجالس االقسام العممية.

 .4المصداقية و االخالق

 عدم وجود برامج مرخصة لمحاسب اآللي في األقسامالعممية و اإلدارية بالكمية.

 -وجود موقع الكتروني لمكمية يعرض أىم األخبار و

 -إنخاض الوعي لدي بعض أعضاء ىيئة التدريس و

المعمومات و البيانات الخاصة بالكمية.
 تشكيل لجنة لمتلكد من مصداقية البيانات و المعموماتقبل رفعيا عمي موقع الكمية.

 وجود ميثاق عمل اخالقذ ألعضاء ىيئة التدريس وأخرلمعاممين.
 انشاء لجنتذ حكماء لتفعيل مواد الميثاقين سالفي الذكر. -تشكيل لجنة منتخبة من االداريين والعاممين لفحص

معاونييم و بعض العاممين و الطالب ببنود قانون
حماية الممكية الفكرية.
 -عدم عدالة توزيع األعباء اإلدارية عمي أعضاء ىيئة

التدريس و معاونييم و خاصة ببعض األقسام العممية
األمر الذي قد يعيقيم عن إنجاز مياميم التدريسية و

البحثية المنوطة بيم عمي الوجو األمثل.
 -نظام الحوافز ال يطبق بصورة عادلة االمر الذي يجعل

الشكاوى والتظممات.

الموظفيين ال ييتمون بسرعة و جودة أداء األعمال

 وجود آليات لتمقي و متابعة شكاوي أعضاء ىيئةالتدريس و معاونييم و العاممين و تشكيل لجنة خاصة
بذلك.
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 .5الجياز اإلداري

 -ضعف الميارات الفنية لدي عدد من االداريين و

 االنتياء من اعداد و تثبيت البرامج االلكترونية الالزمةلميكنة العمل اإلداري بالكمية وفقاً لخطة نظم
المعمومات

اإلدارية

بالكمية Management

الموظفيين بالكمية و خاصة فيم يتعمق باستخدام برامج
الحاسب اآللي.

 التوجد متابعة لتطبيق عممية ميكنة األعمال اإلداريةبالكمية بواسطة برامج نظم المعمومات اإلدارية  MISو

)Information System (MIS

 تلىيل و تدريب عدد من اإلداريين و الموظفيين العاممينباالقسام اإلدارية عمي استخدام البرامج االلكترونية
التي تم إعدادىا لميكنة العمل اإلداري بالكمية.

التي تم توفيرىا باألقسام اإلدارية المختمفة ،باإلضافة
إلي ضآلة حجم األعمال اإلدارية التي تم ميكنتيا في
غالبية األقسام اإلدارية.

 توفر عدد مناسب من اإلداريين يتالئم و حجم األعمال  -عدم وجود شبكة ربط داخمية بين االدارات المختمفوبالكميو ،باإلضافة الي ضعف سرعة االنترنت و
اإلدارية المطموبة ،مع توفر الخبرة لدي القدامي منيم.
االنقطاع و األعطال المتكررة فيو.
 النقص الشديد في أعداد العمالة الفنية الخبرات الالزمولمعمل بالمعامل البحثيو و بالمزارع.

 نظام الحوافز ال يطبق بصورة عادلة مما يجعل الموظفينبصفة عامة ال ييتمون بسرعة و جودة األعمال

المنوطة بيم.
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 .6الموارد المالية و المادية

 -ضآلة الموارد الماليو المخصصو لدعم و تطوير قاعات

 توافر عدد كاف من مدرجات وقاعات التدريس و كذاقاعات لعقد حمقات المناقشة والسيمنار بالكمية.

التدريس والمعامل بالكمية.
 -ضآلة ميزانية البحوث المخصصة لألقسام العممية.

 يوجد عدد كاف من المعامل بمعظم األقسام العمميو  -عدم و جود خطة واضحة المعالم لإلشراف عمي و صيانةاألجيزة و التجييزات و المعدات و اآلالت باألقسام
لمتدريس واالختبارات المعمميو
العممية و المعامل و مزارع الكمية خاصة مع بداية العام
 يوجد معمل لمحاسب اآللي يتسع لعدد  50طالب -يوجد معمل مركزي يضم عدد من أجيزة التحاليل الدقيقو

الدراسي.

 يوجد صالو متصمو بشبكة االنترنت تتسع لعدد  - 15معامل الكميو غير مدعمو بمتطمبات السالمو واألمان. عدم و جود خطة واضحة موثقة و معتمدة لتنمية وطالب
تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية و معظمة
 يوجد صالة لمياقة البدنية بالكمية. و جود استراحة مناسبة و مجيزة لمبيت أعضاء ىيئةالتدريس.
 يوجد مكتبو لممراجع العربية وأخري تضم مراجع بالمغواالنجميزيو في مختمف التخصصات العممية.

أرباحيا.

 سوء حالة اإلستراحة الخاصة بمبيت أعضاء الييئةالمعاونة.

 البطء الشديد في سرعة اإلنترنت بالكمية ،و كثرة أعطالالشبكة و عدم انتظام عمميا األمر الذي ينعكس سمباً

 -و جود ممعب لكرة القدم الخماسية بالكمية.

 و جود مشتل لمزينة عمي مساحة معقولة بالكمية ،وكذلك توجد حديقة إلنتاج الموالح في نطاق حرم

عمي النشاط العممي و البحثي ألعضاء ىيئة التدريس و

معاونييم.

الكمية ،كما تتوفر مزرعة لالنتاج الداجني و أخري  -ضعف التجييزات بصالة المياقة البدنية بالكمية ،و عدم
تشغيميا لفترة مسائية ،األمر الذي يحد من االستفادة
لإلنتاج الحيواني ممحقة بمقر الكمية ،ىذا فضالً عن
منيا.
مزرعة الكمية الموجودة بالراىب.

 إعادة ترميم و تطوير مباني بعض المعامل و المدرجات  -سوء حالة ممعب كرة القدم الخماسية بالكمية.و األقسام العممية ،بالكمية و إمدادىا بالكثير من
الموجستيات المطموبة ،بما يساعد في تحسين سير و
أداء العممية التعميمية.
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 -عدم وجود آلية لممتابعة و التقويم لألنشطة الخاصة بقطاع

 .7المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة
 وجود ىيكل تنظيمي معتمد لقطاع خدمة المجتمع وتنميةالبيئة.

 وجود خطة سنوية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةبالكمية.

خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

 الحاجة إلي وضع خطة لحل المشاكل القانونية و الفنية واإلدارية لموحدات ذات الطابع الخاص من أجل تعظيم

أرباحيا و تفعيل دورىا في خدمة المجتمع.

 مركز خدمة المجتمع بالكميو يساىم بشكل فعال في تقديمالخدمات واالستشارات الفنية في مختمف المجاالت

الزراعية.
 النشاط الواضح و المتميز لمقوافل الزراعية التي تنظمياالكمية في خدمة المجتمع المدني.

 مشاركة األطراف المجتمعية لدعم أنشطة الكمية عنطريق التبرعات المادية والعينية.
 إشراك أحد رجال األعمال بمحافظة المنوفية وكذلكممثل عن ا
كل من مديرية الزراعة والطب البيطري فذ
مجمس الكمية لممساىمة في رسم سياسات الكمية

المجتمعية والتعميمية اشتراك الشركات الخاصة

وبعض الييئات الحكومية ذات الصمة الوثيقة بكمية
الزراعة في تدريب الطالب.

 .8تقويم القدرة المؤسسية و نظم إدارة الجودة
 -وجود وحدة لضمان الجودة ذات نشاط فعال و ليا

مجمس إدارة و ىيكل تنظيمي معتمد من قبل مجمس

 عدم و جود خطة واضحة لتدريب أعضاء ىيئة التدريسو معاونييم و كذلك اإلداريين عمي مفاىيم و تطبيقات

الجودة و أىميتيا لمكمية.

الكمية و حاصل عمي دورات مؤىمة من قبل الييئة  -عدم وجود آلية لممتابعة و التقويم لمقدرة المؤسسية و نظم
إدارة الجودة.
القومية لضمان جودة التعميم.

 اإلستفادة من تقارير الخبراء و المختصيين لعالج أوجوالقصور المختمفة و العمل نحو تحقيق معايير الييئة
القومية لضمان الجودة و االعتماد.
 االعتماد عمي المنيج العممي في إعداد الدراسة الذاتيةلمكمية.
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ب) نتائج تحميؿ البيئة الداخمية لمكمية وف اً لمعايير الفعالية التعميمية

جدوؿ ( :)16نتائج تحميؿ البيئة الداخمية لمكمية وف اً لمعايير الفعالية التعميمية.

ن اط الضعؼ

ن اط ال وة
 .1الطالب و الخريجون

 -انخفدداض المس ددتوي العممددي لمط ددالب بسددبب انخف دداض الح ددد

 نشد ددر سياسد ددة القبد ددول و التحويد ددل لمطد ددالب فد ددي دليد ددلالطالب و عمي الموقع االلكتروني لمكمية.

االدني لمقبول بالكمية.
 -انخفاض فاعمية اإلرشاد األكاديمي لمطالب.

 اصدار دليدل االرشداد االكداديمي و اتاحتدو عمدي الموقدع  -ضعف مشاركة الطدالب فدي االنشدطة الثقافيدة و الرياضدية واإلجتماعية بالكمية.
االلكتروني لمكمية.
 تبن د د ددي آلي د د ددة ل د د دددعم و تحفي د د ددز الط د د ددالب المتف د د ددوقين و  -عدم و جود خطة واضحة لمتدريب الصيفي لطالب الكمية. -السددموكيات الخاطئددة لددبعض الطددالب و التددي تتمثددل فددي عدددم

المتعثريين عممياً.

الحف دداظ عم ددي نظاف ددة المس ددطحات الخضد دراء ،و اإلضد درار

 -وج د ددود عالق د ددات قوي د ددة ب د ددين إدارة الكمي د ددة و ع د دددد م د ددن

بمحتويات قاعات التدريس و المعامل.

الشركات الزراعية الكبري تتيح توفير عدد من فرص

التد د دددريب الصد د دديفي لطد د ددالب الكميد د ددة بالتخصصد د ددات  -عدم و جود آلية لمتابعة الخريجين.

المختمفة

 وضدددع سياس ددات لج ددذب الط ددالب الوافد دددين م ددن الد دددولالعربية و االفريقية لمتدريب الصيفي بالكمية.
 وج ددود و ح دددة و رابط ددة لمخد دريجين م ددن أى ددم أنش ددطتياالعمددل عمددي تددوفير فددرص تدددريب لمخ دريجين و كددذلك

فرص عمل ليدم مدن خدالل الممتقدي السدنوي لمتوظدف
و الذي يعقد سنوياً بالكميدة و يحضدره عددد مدن كبدار

رجال االعمال و أصحاب الشركات الزراعية.

 .2المعايير األكاديمية

 -ال توجد معايير مرجعية معتمدة من قبل الييئدة القومدة لجدودة

 تبند ددي المع د ددايير األكاديمي د ددة القياس د ددية القومي د ددة لبد د درامجالبكالوريوس و الدراسات العميا و اعتمادىا.

التعميم واالعتماد خاصة ببرنامج إدارة األعمال الزراعية.

 -عدددم الد اريددة الكافيددة لدددي عدددد مددن اعضدداء ىيئددة التدددريس و

 اتخ دداذ إجد دراءات فعال ددة ومس ددتمرة لتوعي ددة أعض دداء ىيئ ددةالتدريس والطالب بمفيوم المعايير األكاديميدة لبدرامج

الكمية واىميتيا وكيفية تطبيقيا.

 تطبيددق إج دراءات مؤسسددية لتحقيددق المعددايير األكاديميددةلبرامج الكمية.
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 .3البرامج التعميمية

 -ع دددم و ج ددود الئح ددة لمد ارس ددات العمي ددا خاص ددة ببرن ددامج إدارة

 فد ددتح برن د ددامج ادارة االعم د ددال الزراعي د ددة ( تخصص د ددات:اإلنتاج النبداتي و الحيدواني و الدداجني) بالتعداون مدع

كبد ددري الشد ددركات المتخصصد ددة العاممد ددة فد ددي المجد ددال
الز ارع د ددي و الت د ددي تت د دديح لط د ددالب البرن د ددامج الت د دددريب
العمم ددي عمدددي أح دددث تقني ددات اإلنت دداج الز ارعدددي ف ددي

مزارعيا ،و بما يتالئم و احتياجات سوق العمل.

 اسد ددتحداث تخصد ددص التكنولوجيد ددا الحيويد ددة ،مد ددن أجد ددلاعداد خريجين متخصصين في تطبيقات التكنولوجيدا
الحيوية في مختمف المجاالت الزراعية.

40

األعمال الزراعية.

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

 .4التعميم و التعمم و التسييالت الداعمة

 محت ددوي بع ددض المق ددررات ق ددديم و ال يتناس ددب و المع ددارف والميارات التي يتطمبيا سوق العمل.

 -تطبيددق الد ارس ددة بنظددام الس دداعات المعتمدددة تمش ددياً م ددع

متطمب د ددات الج د ددودة و االعتم د دداد و متطمب د ددات تظ د ددوير

التعميم.

 ع دددم و ج ددود خط ددة واض ددحة لمتحوي ددل االلكترون ددي لممق ددرراتالدراسية.

 ال ددبطء الش ددديد ف ددي س ددرعة اإلنترن ددت بالكمي ددة ،و كثد درة أعط ددالالش ددبكة و ع دددم انتظ ددام عممي ددا األم ددر ال ددذي ي ددنعكس س ددمباً

 تبنددي اسددتراتيجية واضددحة و معمنددة و معتمدددة لمتعمدديم والتعمم بالكمية.
 وجد ددود آليد ددة لمراجعد ددة و تطد ددوير اسد ددتراتيجية التعمد دديم والتعمم.

 -االىتمددام باسددتطالع

آراء الطددالب فددي المقددررات

عمي النشاط العممي و البحثي ألعضاء ىيئة التدريس.

 قصددر فتد درة الد ارسددة ب ددالترم الصدديفي بمددا ال يسددمح و ت دددريسمقرر وافي و متكامل.

 عدددم تشددغيل مكتبددة الكميددة لفت درة مسددائية ،باإلضددافة إلددي عدددماالستخدام األمثل لبرامج الحاسدوب فدي البحدث عدن الكتدب

الدراسية و جودة العممية التعميمية.
 وجددود مكتبددة حديثددة ومجيدزة تالئددم الد ارسددة فددذ مرحمتددذالبكالوريوس والدراسات العميا

 وجد ددود إج د دراءات موثقد ددو لمتعامد ددل مد ددع مشد دداكل التعمد دديمبالكمية وتظممات الطالب.
 ال توجد ددد كثاف د ددة عددي د ددة ازئ د دددة لمط د ددالب بالم د دددرجات وقاعددات التدددريس س دواء فددي المحاض درات او الدددروس

و المراجع المطموبة.

 بعض مقدررات الد ارسدات العميدا تحتداج إلدي تطدوير و تحدديثلتتماشي مع التطور العالمي في التخصصات المناظرة.
 عدم وجود خطة لصيانة المباني وقاعات التدريس و األجيزةو المعدات بالكمية.

 نقص الخبرة و التدريب لإلداريين الجدد ،و نقدص التددريب وضددعف التفاعددل مددع التكنولوجي ددا الحديثددة فددي مجددال نظ ددم
المعمومددات و اإلدارة لإلداريددين الجدددد و القدددامي عمددي حد ادد

العممية.

 و جددود عدددد مددن معامددل الحاسددب اآللددي لمكميددة بصددفةعامة و لإلدارة المزرعية بوجو خاص.
 -نظد ددام الفيرسد ددة بالمكتبد ددة حد ددديث يسد دداعد عمد ددي سد دديولة

سواء.
 -الد ددنقص الشد ددديد فد ددي أعد ددداد الفنيد ددين ذووي الخب د درات الالزمد ددو

اإلطالع

 وج د د ددود و ح د د دددة تص د د ددوير لممس د د ددتندات و المحاضد د د دراتبالكمية.
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 .5أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم
 كفايددة عدددد أعضدداء ىيئددة التدددريس و معدداونييم بالنسددبةلعدد الطالب وفقاً لمنسب المرجعية المحددة مدن قبدل
الييئة عمي مستوي الكمية بصفة عامة.

 و ج ددود خم ددل ف ددي الت دددرج اليرم ددي ألعض دداء ىيئ ددة الت دددريسبس د د ددبب زي د د ددادة ع د د دددد األس د د دداتذة بالنس د د ددبة لع د د دددد األس د د دداتذة
المساعدين و المدرسين بمعظم األقسام.

 عدددم كفايددة عدددد أعضدداء ىيئددة التدددريس و معدداونييم بالنسددبةلعد دددد الط ددالب وفق د داً لمنس ددب المرجعيدددة المحد ددددة مدددن قبد ددل

 أعضاء ىيئة تدريس متنوعين ما بين الخبرة والحداثة. ت د دوافر أعضد دداء ىيئد ددة تد دددريس مد ددن خريجد ددي جامعد دداتعالمية مختمفو.

الييئة في بعض األقسام و البرامج الدراسية بالكمية.

 -تدني نسبة الحاصمين عمي جوائز تشجيعية وتقديرية من بدين

 -توقيد د ددع بروتوك د د دوالت لمتعد د دداون المشد د ددترك بد د ددين جامعد د ددة

أعضاء ىيئة التدريس.

المنوفيد ددة و جامعد ددة كونيكتيك د ددت لتبد ددادل األس د دداتذة و  -ع دددم ق دددرة الكثي ددر م ددن أعض دداء ىيئ ددة الت دددريس عم ددي نش ددر
األفكد د د ددار الجديد د د دددة المعنيد د د ددة بحد د د ددل المشد د د ددكالت العمميد د د ددة
االش د دراف العممد ددي المشد ددترك فد ددي مختم د دف مجد دداالت
والمجتمعيددة ،بسددبب عدددم وجددود قندوات جيددده لالتصددال مددع

العموم الزراعية.

 -حد دددوث تطد ددور ممحد ددوظ فد ددي اسد ددتخدام وسد ددائل التعمد دديم

المراكز البحثية ،و الشركات ،و المجتمع المدني.

وال د ددتعمم م د ددن حمق د ددات المناقش د ددة والزي د ددارات الميداني د ددة  -ضددعف المشدداركة المددؤتمرات العمميددة المحميددة و تدددني نسددبة
المشاركة فذ المؤتمرات العممية الدولية.
والددتعمم الددذاتذ وتقددديم العددروض والتعمدديم االلكترونددذ

كلثر لعممية التدريب.

 وجددود قاعدددة بيانددات ألعضدداء ىيئددة التدددريس والييئددةالمعاونة بالكمية.
 عقد ددد دو ارت تدريبيد ددة إضد ددافية لمييئد ددة المعاوند ددة لتنميد ددةقدراتيم ومياراتيم.
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 .6البحث العممي و األنشطة العممية األخري

 -ع دددم و ج ددود خط ددة موثق ددة و معتم دددة لت دددريب أعض دداء ىيئ ددة

 اإلشددتراك فددي عدددد مددن الدددوريات و المجددالت العمميددةالعالمية المتخصصة.

التدريس و معاونييم.
 ضدآلة ميزانيدة البحدوث باألقسددام العمميدة بسدبب ضدآلة ميزانيددةالبحوث بالكمية و المخصصة ليا من قبل الجامعة.

 -و جود مجمة عممية لنشر البحوث العممية بالكمية

 و جددود خطددة بحثيددة موثقددة و معتمدددة لمختمددف االقسددام  -عدددم مسدداىمة مؤسسددات المجتمددع فددي تمويددل األبحدداث التددييجرييا أعضاء ىيئة التدريس.
العممية بالكمية يتم تحديثيا سنوياً.
 انجاز عدد من المشروعات البحثيدة المتميدزة و الممولدة  -القصور في النشاط العممي الخاص بترجمة الكتدب األجنبيدة،و كذا تلليف الكتب.

من جيات و مؤسسات بحثية محمية و دولية.

 توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و الشدراكة العمميدة بدين  -عدم و جود خطة موثقة لمسيمينارات و الندوات و المدؤتمراتلمختمف األقسام العممية بالكمية.
الكمي ددة و كمي ددات ز ارع ددة أخ ددري عربي ددة و دولي ددة ف ددي
 عد دددم وجد ددود خطد ددة لمتعد دداون العممد ددي المشد ددترك بد ددين األقسد ددامالتخصصات المختمفة.
 -المشدداركة الفعالددة لمطددالب بددالمؤتمرات السددنوية لألقسددام

العممية.

العممية.

 ت دددني نس ددبة مش دداركة أعض دداء ىيئ ددة الت دددريس ف ددي الجمعي دداتاألىمية.

 ع دددم تفعي ددل نظ ددم المعموم ددات اإلداري ددة بالكمي ددة بالش ددكل ال ددذييسدديل الحصددول عمددي اإلفددادات و التقددارير و الشدديادات و
غيرىا من المستندات التي يحتاجيا أعضاء ىيئدة التددريس

و معاونييم.
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 -عدم تفعيل خطة السيمينار لطالب الدراسات العميا في

 .7الدراسات العميا

بعض األقسام.

 -تحديث و تطوير الئحة الدراسات العميا.

 وجود عدد من برامج الدراسات العميا (ماجستير و  -عدم تفعيل خطة السيمينار لطالب الدراسات العميا ببعضأقسام الكمية.

دكتوراة) و برامج دبمومات الدراسات العميا في

التخصصالت المختمفة تمبي و تغطي االحتياجات  -عدم إتاحة استخدام

اإلنترنت بالكمية لخدمة االغراض

البحثية لمدارسين.

البحثية لطالب الدراسات العميا.

الييئة القومية لضمان جودة التعميم و االعتماد في

بعض لجان اإلشراف الخاصة ببعض طالب الدراسات

توصيف برامج و مقررات الدراسات العميا بالكمية.

العميا.

 -تبني المعايير االكاديمية القياسية  ARSالصادرة عن  -صورية الدور الذي يقوم بو بعض أعضاء ىيئة التدريس في

 -وجود آلية لتقييم أداء طالب الدراسات العميا.

 -تسجيل عدد من طالب الدراسات العميا الوافدين

 عدم تشغيل مكتبة الكمية لفترة مسائية ،باإلضافة إلي عدماستخدام برامج الحاسوب في البحث عن الكتب و المراجع

لمدراسات العميا بالكمية.

المطموبة.

و بعضيم حاصل عمي درجة الدكتوراة من جامعات

تحتاج إلي تطوير و تحديث لتتماشي مع التطور العالمي

عالمية.

في التخصصات المناظرة.

 -أعضاء ىيئة تدريس متنوعين ما بين الخبرة والحداثة  -بعض مقررات الدراسات العميا تفتقر إلي الجانب التطبيقي و

 -عدم تفعيل نظم المعمومات اإلدارية بالكمية بالشكل الذي

 -و جود مجمة عممية لنشر البحوث العممية بالكمية.

يسيل الحصول عمي اإلفادات و التقارير و الشيادات و
غيرىا من المستندات التي يحتاجيا طالب الدراسات العميا
المسجمين بالكمية.

 .8التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية

 الضعف في اتخاذ االجراءات التصحيحية و العالجية والالزم تطبيقيا لعالج المشاكل التي تحد من الفاعمية

 نشر ثقافة الجودة عمي كافة المستويات بالكمية. التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية بواسطة وحدة الجودةبالكمية بمشاركة األقسام العممية.

 وجود آليات لممراجعة الداخمية و الخارجية لمبرامج والمقررات الدراسية.
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نتائج تحميؿ البيئة الخارجية:

و تتمثل نتائج تحميل البيئة الخارجية لمكمية في الفرص و التيديدات الخاصة بتمك البيئة ،و

يمكن توضيح تمك النقاط وفقاً لمعايير الدراسة الذاتية لمكمية عمي النحو التالي:

أ) نتائج تحميؿ البيئة الخارجية لمكمية وف اً لمعايير ال درة المؤسسية

جدوؿ ( :)17نتائج تحميؿ البيئة الخارجية لمكمية وف اً لمعايير ال درة المؤسسية.

التيديدات

الفرص
 .1التخطيط اإلستراتيجي

 -ضعف الجانب اإلعالمي حول نشر ماىية و أسس و

 تبني الدولة التجاه تطوير التعميم و جودتو من خاللالدور المتميز لمييئة القومية لضمان جودة التعميم.

أىداف االستراتيجية المستقبمية لقطاع الزراعة و التي تم
تبنييا من قبل الدولة حتي .2030

 تبني الدولة الستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  -زيادة أعداد كميات الزراعة عمي المستوي القومي دون أنينعكس ذلك عمي المستوي التنافسي لتمك الكميات.
2030م.
 االىتمام العالمي و القومي بدعم دور قطاع الزراعة  -عدم و جود خطة واضحة عمي المستوي القومي لتدريب وتشغيل الخريجين.

في تحقيق األمن الغذائي.

 .2الييكل التنظيمي

 -البطء في تفعيل التوظيف األمثل لمكوادر اإلدارية و الفنية

 -االىتمام القومي بالتوصيف الوظيفي و تحديث

في اليياكل التنظيمية عمي أساس من الخبرة و التدريب.

اليياكل التنظيمية لمؤسسات التعميم العالي من

خالل تطبيق المعايير القومية لالعتماد و التي
تشرف عمييا و تراقبيا الييئة القومية لجودة التعميم
في مصر.
 التوجو القومي لربط كفاءة و فاعمية األداء لمؤسساتالتعميم العالي بالتوظيف األمثل لمقيادات و اإلداريين

و الفنيين في ىياكل تنظيمية محدثة و مطورة.

 .3القيادة و الحوكمة
 إتجاه الدولة لوضع شروط خاصة لشغل المناصبالقيادية من أىميا ما يتعمق بالكفاءة و التدريب.

 -إتجاه مؤسسات التعميم العالي لتبني تطبيق حزم من

 عدم و جود خطة واضحة لتدريب القيادات االكاديميةعمي مستوي مؤسسات التعميم العالي.
 االعتماد في اختيار رؤساء االقسام بالكميات المختمفة عمياألقدمية المطمقة بغض النظر عن الكفاءة اإلدارية.

البرامج التدريبية و الدورات التلىيمية لمقيادات  -عدم و جود معايير لكفاءة األداء واضحة و متفق عمييا
الختيار القيادات.
الجامعية.
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 .4المصداقية و االخالق

 -التلثير السمبي لمشكالت مرحمة التعميم قبل الجامعي عمي

 االىتمام و الوعي المجتمعي بلىمية تطبيق المعاييراألخالقية الجامعية المناسبة.

 توفر مصادر مرجعية لممواثيق الخاصة بلخالقياتالمينة المطبقة في عدد من الجامعات العالمية
يمكن االسترشاد بيا عند اعداد و مراجعة ميثاق

الكمية.

 .5الجياز اإلداري
 اإلىتمام من قبل الدولة و الجامعة بتطوير أداءالجياز اإلداري من خالل برامج التلىيل و التدريب.

 .6الموارد المالية و المادية
 -وجود ظيير صحراوي لممحافظة بمدينة السادات تمتمك

أخالقيات الطالب الجدد.
 -التلثير السمبي لألوضاع االقتصادية و االجتماعية و

الضغوط السمبية التي تفرضيا عمي منظومة القيم و

األخالق لكافة أطراف العممية التعميمية و كذلك
الموظفين بالكمية.
 عرقمة عممية التجديد في عناصر الكادر اإلداري منخالل منع التعيينات الجديدة بالقطاع الحكومي.

 تطوير أداء الجياز اإلداري بالدولة ال يتم وفق خطةواضحة المعالم.

 ضعف الميزانية المخصصة لمبحث العممي و التعميمالعالي الزراعي في مصر.

فيو الجامعة  500فدان مخصصة إلنشاء مزرعة  -انخفاض مخصصات قطاع الزراعة في موازنة الدولة
مقارنةً بالقطاعات األخري.
صحراوية.

 -وجود فرص متعددة لمحصول عمي منح مالية من

بعض الجيات الدولية المانحة لتمويل بعض
المشروعات البحثية.

 إمكانية اإلستفادة من دعم القطاع الخاص في تمويلبعض المشروعات البحثية الزراعية و التي تساىم
في إيجاد حمول لمشكالت قطاع الزراعة في مصر.
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 .7المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة

 -ضعف التواصل و التعاون عمي المستوي القومي بين

 التوجو العام لمدولة نحو تطبيق معايير ضمان الجودةو خاصة عمي مستوي مؤسسات التعميم العالي.

كميات الزراعة و مراكز البحوث الزراعية من أجل إيجاد
حمول مناسبة لممشكالت الزراعية الممحة.

 تزايد اإلىتمام الدولي و اإلقميمي و المحمي بلمن  -ضعف الوعي لدي أفراد المجتمع بالدور الذي تمعبة كمياتالزراعة و المراكز البحثية في حل المشكالت الزراعية
الغذاء و سالمتة.
و خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
 وجود بروتوكوالت تعاون بين الكمية و االجيزة التنفيذيةبالمحافظة لخدمة المجتمع ( الصندوق االجتماعي

لمتنمية – و ازرة التضامن االجتماعي – جياز تنمية
القرية المصرية  ..... -إلخ).
 تزايد ثقة المجتمع المحمي بمنتجات و خدمات الكمية وتزايد الطمب عمييا.

 اىتمام الشركات الزراعية و رجال األعمال المستفيدينمن خريجي الكمية و خدماتيا بحضور الممتقي
السنوي لمتوظف التي تنظمو الكمية.

 .8تقويم القدرة المؤسسية و نظم إدارة الجودة

 عدم ثبات النماذج الخاصة بمتطمبات االعتماد و التغييرالمستمر فييا بما قد يؤثر سمباً في بعض الحاالت عمي

 -تبني الدولة لنظم و آليات تطوير و جودة التعميم.

اعتماد بعض الكميات المتقدمة لذلك.

 الفروق الفردية في اآلراء و أساليب التقييم و عدم االتفاقفي بعض األحيان ألعضاء فرق المراجعيين الخارجيين
و التي تتغير من زيارة ألخري لذات المؤسسة في

طريقيا إلي اإلعتماد.
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ب) نتائج تحميؿ البيئة الخارجية لمكمية وف اً لمعايير الفعالية التعميمية

جدوؿ ( :)18نتائج تحميؿ البيئة الخارجية لمكمية وف اً لمعايير الفعالية التعميمية.

التيديدات

الفرص
 .1الطالب و الخريجون

 -انخفاض الحد األدني لمقبول بكميات الزراعة مقارنةً

 الشركات الزراعية الكبري تتيح فرص لمتدريب الصيفيلمطالب المتميزين يكميات الزراعة في التخصصات

المختمفة.

بالكميات األخري ،مما ال يتيح قبول عناصر

متميزة من طالب الثانوية العامة.

 عدم وجود خطة لمدولة تربط بين أعداد الطالبالمقبولين بكميات الزراعة و االحتياجات الفعمية

 -تزايد طمب القطاع الخاص عمي خريجي كميات

لسوق العمل.

الزراعة.

 تزايد الطمب في عدد من الدول العربية وخاصة دول  -تطبيق نظام التعميم المفتوح في بعض التخصصاتالزراعية التي تعتمد بدرجة أكبر عمي التطبيق
الخميج عمي الميندسين الزراعيين.
العممي يضر بمواصفات الخريج.
 عدم تبني الدولة لخطة واضحة و جادة لتوزيعاألراضي المستصمحة حديثاً عمي الخريجين
الجاديين.

 عدم و جود طاقات تشغيمية جديدة بالشركاتالزراعية تسمح باستيعاب جميع الخريجين
الزراعيين المتميزين.

 .2المعايير األكاديمية

 -التطور السريع في متطمبات سوق العمل الزراعي،

 وضع المعايير القومية األكاديمية القياسية NARSلقطاع العموم الزراعية و برامجو الدراسية المختمفة
لطالب مرحمة البكالوريوس و الدراسات العميا.
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 .3البرامج التعميمية

 -تقييد تطوير البرامج الدراسية المختمفة بكميات

 -تبني توصيف البرامج و المقررات الدراسية وفقاً

الزراعة و لوائحيا بقررات لجنة القطاع.

لممعايير القومية القياسية األكاديمية و التي أقرتيا  -تشابو بعض التخصصات مع كميات أخري مثل
الكيمياء في كمية العموم ،و االنتاج الحيواني و
الييئة القومية لضمان جودة التعميم و االعتماد.
الداجني مع التخصصات المناظرة في الطب
 إتجاه الدولة نحو توفير برامج دراسية مينية ترتبطبسوق العمل مثل برنامج إدارة األعمال و

البيطري.

التكنولوجيا الحيوية.

 االتجاه إلي تطبيق نظام التعميم المفتوح في بعضالتخصصات الزراعية التي تعتمد بدرجة أكبر عمي
الجانب النظري.

 .4التعميم و التعمم و التسييالت الداعمة

 -عدم وجود خطة قومية لتطبيق األساليب الحديثة

 -اتجاه الدولة الي تطوير وسائل التعميم و التعمم و من

في التعميم و التعمم.

خالل االىتمام بتطبيق طرق التعميم اإللكتروني و ا  -عدم وجود خطة قومية واضحة لمتحويل اإللكتروني
لممقررات الدراسية في الجامعات المصرية.
طرق التدريس غير تقميدية.
 وجود مشروعات بحثية ممولة من بعض الدول المانحة  -كثير من المقررات الدراسية بالكميات الجامعيةلتطوير وسائل التعميم و التعمم و توفير االمكانيات
الالزمة ليا.

الحكومية ما زالت تعتمد أساساً في تدريسيا عمي

المذكرات قديمة المحتوي غير مطورة ،يعاد

طباعتيا عام بعد آخر.

 .5أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم

 -ضعف دخول أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم

 وجود بروتوكوالت تعاون عممي لتبادل االساتذة مععدد من الجامعات األجنبية.

بالنسبة لتكاليف المعيشة المرتفعة.
 الخروج المؤقت لعدد ال بلس بو من أعضاء ىيئةالتدريس (خاصةً الحاصمين عمي درجة الدكتوراة

من جامعات أجنبية) من قوة العمل بالجامعات
الحكومية المصرية من خالل اإلعارات الداخمية و
الخارجية.

 .6البحث العممي و األنشطة العممية األخري
 توفر العديد من الجيات الدولية المانحة تقدم برامجلتمويل األنشطة و المشروعات البحثية الجادة.

 تدني المخصصات المالية لمبحث العممي بصفةعامة و الزراعي عمي وجو الخصوص مقارنة

باألنشطة و القطاعات غير الزراعية.

 االىتمام الدولي بالبحث العممي في مجاالت الزراعة  -تضارب االختصاصات في بعض األحيان بينو ازرتي التعميم العالي و البحث العممي.
غير التقميدية مثل الزراعة العضوية و المائية و
التطبيقات الخاصة باستخدام مصادر الطاقة الجديدة
و المتجددة في الزراعة.
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 .7الدراسات العميا

 -عدم وجود التشجيع الكافي من قبل الشركات

 تزايد الوعي لدي كثير من الخريجين المتميزين بلىميةاستكمال دراساتيم العميا.

الزراعية لممتميزين لدييا الستكمال دراساتيم
العميا.

 توفر فرص عمل جيدة بالدول العربية و باألخص  -منافسة الجامعات اإلقميمية لممحمية في جذبالطالب الوافدين لمدراسة لدييا.
الخميجية لمحاصمين عمي الماجستير و الدكتوراة في
 ضعف التطبيق لنتائج البحوث العممية لضعفالتخصصات الزراعية المختمفة.
الروابط بين كميات الزراعة و المراكز البحثية من

جية و بين تمك المؤسسات و و ازرة الزراعة من

الجية األخري.

 .8التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية

 -ال توجد خطة قومية لمتابعة و تقويم أداء و

 -اىتمام الدولة من خالل برامج و مشروعات تطوير

التعميم بنشر الوعي بمفاىيم و متطمبات الجودة و

االعتماد لمؤسسات التعميم و التي من اىم متطمباتيا
التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية.
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نتائج التحميؿ الكمي لمبيئة الداخمية و الخارجية لمكمية

تم إجراء التحميل الكمي لمبيئة الداخمية و الخارجية لمكمية ،من خالل حساب األىمية النسبية لعوامل
القوة و الضعف و الفرص و التيديدات عمي مستوي معايير القدرة المؤسسية و الفعالية التعميمية
كل من مصفوفة العوامل الداخمية و التي توضح ما إذا
سالفة الذكر و بنفس ترتيبيا .كما تم تقييم ً
كانت كفة تمك المصفوفو تميل في جانب عوامل القوة أم في جانب عوامل الضعف و كذلك تقييم
مصفوفة العوامل الخارجية و التي توضح نتائجيا ىل التقييم يصب في كفة الفرص المتاحة لمكمية
أم في كفة التيديدات كما ىو موضح بممحقي (.)2( ،)1
و يمكن عرض أىم نتائج التحميل البيئي الكمي عمي النحو التالي:

أ) نتائج التحميؿ الكمي لمبيئة الداخمية

جدوؿ ( :)19نتائج التحميؿ الكمي لمبيئة الداخمية لمكمية

أىـ ن اط ال وة

أىـ ن اط الضعؼ

 )1وجود موقع الكتروني لمكمية مطور يتم تحديثة

 )1نظام الحوافز ال يطبق بصورة عادلة االمر الذي
يجعل الموظفيين ال ييتمون بسرعة و جودة أداء

بصفة دورية.

األعمال الموكمة إلييم.

 )2االنتياء من اعداد و تثبيت البرامج االلكترونية

الالزمة لميكنة العمل اإلداري وفقاً لخطة نظم  )2التوجد خطة لمتابعة تطبيق عممية ميكنة األعمال
وفقاً لبرامج نظم المعمومات اإلدارية  MISو التي

المعمومات اإلدارية بالكمية Management

تم تثبيتيا بمعظم األقسام اإلدارية بالكمية.

)Information System (MIS

 )3توافر عدد كاف من مدرجات وقاعات التدريس و  )3عدم و جود خطة واضحة المعالم لإلشراف عمي و

صيانة األجيزة و التجييزات و المعدات و اآلالت

قاعات المناقشات العممية.

 )4النشاط الواضح و المتميز لمقوافل الزراعية التي
تنظميا الكمية لخدمة المجتمع المدني.

باألقسام العممية و المعامل و مزارع الكمية.
 )4عدم و جود خطة واضحة موثقة و معتمدة لتنمية
و تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية و

 )5وجود وحدة لضمان الجودة ليا الئحة داخمية و
مجمس إدارة و ىيكل تنظيمي معتمد من قبل

حل مشاكميا القانونية و الفنية.

القومية لضمان جودة التعميم.

أعطال الشبكة و عدم انتظام عمميا.

مجمس الكمية و مدرب و مؤىل من قبل الييئة  )5البطء الشديد في سرعة اإلنترنت بالكمية ،و كثرة

 )6وجود و حدة و رابطة لمخريجين تعمل عمي توفير  )6عدم وجود خطة واضحة لتدريب القيادات
فرص عمل ليم من خالل الممتقي السنوي لمتوظف

و الذي يعقد سنوياً بالكمية بحضور عدد من كبار
رجال األعمال و أصحاب الشركات الزراعية.

األكاديمية و أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم و

كذا اإلداريين بالكمية.

 )7انخفاض المستوي العممي لمطالب الجدد بسبب
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انخفاض الحد األدني لدرجات القبول بالكمية.

 )7تبني المعايير األكاديمية القياسية القومية لقطاع

العموم الزراعية فيما يخص برامج و مقررات  )8عدم وجود الئحة لمدراسات العميا لبرنامج إدارة
مرحمتي البكالوريوس و الدراسات العميا.

األعمال الزراعية.

اإلنتاج النباتي و الحيواني و الداجني) بالتعاون

المعارف و الميارات التي يتطمبيا سوق العمل.

 )8فتح برنامج ادارة االعمال الزراعية ( تخصصات )9 :محتوي بعض المقررات قديم و ال يتناسب و
مع كبري الشركات المتخصصة العاممة في المجال  )10عدم قدرة الكثير من أعضاء ىيئة التدريس عمي
الزراعي األمر الذي يساعد في إعداد خريجين

نشر األفكار الجديدة المعنية بحل المشكالت

مؤىمين بما يتناسب و احتياجات سوق العمل.

العممية بسبب عدم وجود قنوات جيده لالتصال مع

المراكز البحثية و الشركات الزراعية و المجتمع

 )9تطبيق الدراسة بنظام الساعات المعتمدة تمشياً مع

متطمبات الجودة و االعتماد و متطمبات تطوير

التعميم.

المدني.
 )11عدم تفعيل خطة السيمينار ببعض األقسام

 )10أعضاء ىيئة تدريس متنوعين ما بين الخبرة

العممية.

 )11توقيع بروتوكوالت لمتعاون المشترك بين جامعة

لعالج المشاكل التي تحد من الفعالية التعميمية.

والحداثة.

 )12الضعف في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

المنوفية و جامعة كونيكتيكت لتبادل األساتذة و
االشراف العممي المشترك في مختمف مجاالت

العموم الزراعية.

 )12التقييم المستمر لمفعالية التعميمية بواسطة وحدة
ضمان الجودة بالكمية بالتعاون مع األقسام العممية.
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ب) نتائج التحميؿ الكمي لمبيئة الخارجية

جدوؿ ( :)20نتائج التحميؿ الكمي لمبيئة الخارجية لمكمية

أىـ التيديدات

أىـ الفرص

 )1عدم و جود خطة واضحة عمي المستوي القومي

 )1تبني الدولة التجاه تطوير التعميم و جودتو من

لتدريب و تشغيل الخريجين.

خالل الدور المتميز لمييئة القومية لضمان جودة

 )2عدم و جود خطة واضحة لتدريب القيادات

التعميم.
 )2التوجو القومي لربط كفاءة و فاعمية األداء

لمؤسسات التعميم العالي بالتوظيف األمثل لمقيادات

االكاديمية عمي مستوي مؤسسات التعميم العالي.

 )3تطوير أداء الجياز اإلداري بالدولة ال يتم وفق
خطة واضحة المعالم.

و اإلداريين و الفنيين في ىياكل تنظيمية محدثة و

 )4انخفاض مخصصات قطاع الزراعة في موازنة

مطورة.

الدولة مقارنةً بالقطاعات األخري.

 )3إمكانية اإلستفادة من دعم القطاع الخاص في

 )5ضعف التواصل و التعاون عمي المستوي القومي

تمويل بعض المشروعات البحثية الزراعية و التي

تساىم في إيجاد حمول لمشكالت قطاع الزراعة

بين كميات الزراعة و مراكز البحوث الزراعية من

في مصر.

أجل إيجاد حمول مناسبة لممشكالت الزراعية
الممحة.

 )4اىتمام الشركات الزراعية و رجال األعمال

 )6انخفاض الحد األدني لمقبول بكميات الزراعة مقارنةً

المستفيدين من خريجي الكمية و خدماتيا بحضور

بالكميات األخري ،مما ال يتيح قبول عناصر متميزة

الممتقي السنوي لمتوظف التي تنظمو الكمية.

من طالب الثانوية العامة.

 )5تزايد الطمب عمي خريجي كميات الزراعة سواء من
قبل القطاع الخاص داخل مصر أو من قبل الدول

 )7عدم تبني الدولة لخطة واضحة و جادة لتوزيع
األراضي المستصمحة حديثاً عمي الخريجين

العربية وخاصة دول الخميج.

 )6اتجاه الدولة الي تطوير وسائل التعميم و التعمم من
خالل االىتمام بتطبيق طرق التعميم اإللكتروني و

الجاديين.

 )8التطور السريع في متطمبات سوق العمل الزراعي،
و الذي يتطمب سرعة تفعيل تطبيق المعايير

طرق التدريس غير تقميدية.

األكاديمية المتبناه و الخاصة بقطاع الزراعة.

 )7االىتمام الدولي بالبحث العممي في مجاالت

 )9ضعف دخول أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم

الزراعة غير التقميدية مثل الزراعة العضوية و

بالنسبة لتكاليف المعيشة المرتفعة.

المائية و التطبيقات الخاصة باستخدام مصادر

 )10ال توجد خطة قومية لمتابعة و تقويم أداء و

الطاقة الجديدة و المتجددة في الزراعة.
 )8اىتمام الدولة من خالل برامج و مشروعات تطوير
التعميم بنشر الوعي بمفاىيم و متطمبات الجودة و

االعتماد لمؤسسات التعميم و التي من اىم

متطمباتيا التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية.
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تحديد االستراتيجيات البديمة باستخداـ مصفوفة TWOS

تم بناء مصفوفة االستراتيجيات البديمة  TWOSباالعتماد عمي نتائج التحميل البيئي SWOT

 ،ANALYSISكما تم االستعانة بتمك المصفوفة في وضع الغايات و األىداف االستراتيجية
لمخطة ،و تشتمل تمك المصفوفة عمي أربع استراتيجيات يمكن توضيحيا عمي النحو الموضح
بجدول (.)21
جدوؿ ( :)21مصفوفة االستراتيجيات البديمة TWOS
إستراتيجية (ؽ/ت)

إستراتيجية (ؽ/ؼ)

"Maxi-Mini" Strategy

"Maxi-Maxi" Strategy

Strategic that use strengths to

Strategic that use strengths to

تعتمد تمؾ االستراتيجية عمي تعظيـ االستفادة

تعتمد تمؾ االستراتيجية عمي االستفادة مف ن اط

maximize opportunities

مف الفرص باالعتماد عمي ن اط ال وة

minimize opportunities

ال وة لمواجية و تدنية التيديدات

4ؽ 3/ؼ :وضع خطة لالستفادة من النشاط المتميز

1ؽ 2/ت :اإلعالن عمي الموقع اإللكتروني لمكمية عن

الحمول ألىم المشكالت الزراعية التي يعاني منيا قطاع

التدريس و معاونييم و اإلداريين و الفنيين.

الزراعة في مصر.

2ؽ 3/ت :وضع خطة لالستفادة من لبرامج نظم

لمقوافل الزراعية التي تنظميا الكمية لمتعرف عمي و اقتراح خطة الكمية لتدريب القيادات األكاديمية و أعضاء ىيئة

5ؽ 1/ؼ :وضع خطة عمل لوحدة ضمان الجودة

المعمومات اإلدارية التي تم اعدادىا بالكمية لتطوير أداء

بالكمية بحيث تكون في اطار الخطة العامة لمييئة القومية الجياز اإلداري.
لضمان جودة التعميم و بالتنسيق مع وحدة ضمان الجودة
بالجامعة.

5ؽ 8/ت :تفعيل دور وحدة ضمان الجودة بالكمية لمعمل
عمي تفعيل تطبيق المعايير األكاديمية لقطاع الزراعة في

6ؽ 4/ؼ :تفعيل نشاط وحدة الخريجين بالكمية و دعم

توصيف البرامج و المقررات الدراسية.

الروابط بينيا و بين الشركات الزراعية و رجال األعمال.

7ؽ 1/ؼ :وضع خطة لتطوير و تحديث البرامج و

6ؽ 1/ت :االستفادة من وحدة و رابطة الخريجين بالكمية

لممساعدة في تشغيل الخريجين المتميزين بالتعاون مع

المقررات الدراسية لمرحمتي البكالوريوس و الدراسات العميا الشركات الزراعية الكبري و رجال األعمال و ذلك لمحد
بالكمية بما يتناسب و المعايير األكاديمية القياسية القومية

لقطاع العموم الزراعية.

من التلثير السمبي الراجع لعدم وجود خطة قومية لتدريب
و تشغيل الخريجين.

8ؽ 4/ؼ :االستفادة من دعم رجال األعمال و الشركات 7ؽ 1/ت :االستفادة من البرامج الدراسية المتميزة
الزراعية الكبري لتمويل برامج دراسية جديدة بالكمية عمي

كبرنامج إدارة األعمال الزراعيةإلعداد خريجين متميزين

غرار برنامج إدارة األعمال الزراعية.

مؤىمين لسوق العمل ،األمر الذي يساعد في الحد من
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اآلثار السمبية الناتجة من ضعف مستوي الطالب
المقبولين بالكمية بسبب إنخفاض الحد األدني لمقبول بيا.

11ؽ 7/ؼ :وضع خطة بحثية لالستفادة من التعاون

10ؽ 9/ت :وضع خطة لتنمية مصادر التمويل الذاتي و

المجاالت الزراعية و خاصةً مجاالت الزراعة غير

خالل إشراك أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة في إدارة و

العممي المشترك مع عدد من الجامعات العالمية في

المساىمة في تحسين دخول أعضاء ىيئة التدريس من

التقميدية (العضوية – المائية) باالضافة إلي التطبيقات

حل مشاكل الوحدات ذات الطابع الخاص.

الخاصة باستخدام مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة.

11ؽ 8/ت :االستفادة من اتفاقات الشراكة مع بعض

12ؽ 8/ؼ :التقييم المستمر لمفعالية التعميمية بواسطة
وحدة ضمان الجودة من باستخدام الطرق و األساليب

المعتمدة و المطبقة بواسطة الييئة القومية لضمان جودة

التعميم.

الجامعات العالمية لرفع مستوي أعضاء ىيئة التدريس و

الييئة المعاونة بما يواكب التطورات السريعة في مجال

التعميم و البحث العممي ،األمر الذي يساعدىم في إعداد
خريجين متميزين مواكبين الحتياجات سوق العمل.

إستراتيجية (ض/ؼ)

إستراتيجية (ض/ت)

"Mini-Maxi" Strategy

"Mini-Mini" Strategy

Strategic that minimize

Strategic that minimize

weaknesses by taking advantage

weaknesses and avoid treats

تعتمد تمؾ االستراتيجية عمي تدنية ن اط الضعؼ

و تجنب التيديدات

of opportunities

تعتمد تمؾ االستراتيجية عمي تدنية ن اط الضعؼ

مف خالؿ االستفادة مف المميزات المتوفرة في
الفرص المتاحة
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2ض 2/ؼ :االستفادة من التوجو القومي لربط كفاءة و 2ض 3/ت :وضع خطة لتطوير أداء الجياز اإلداري من
فاعمية األداء لمؤسسات التعميم العالي بالتوظيف األمثل خالل تفعيل تطبيق نظم المعمومات اإلدارية بالكمية.

لمقيادات و اإلداريين من خالل وضع خطة موثقة و 4ض 4/ت :وضع خطة موثقة و معتمدة لتطوير

معتمدة لمتابعة تطبيق برامج نظم المعمومات اإلدارية.

الوحدات ذات الطابع الخاص و تعظيم دخميا ،كلحد

6ض 2/ؼ :االستفادة من التوجو القومي لربط كفاءة و الحمول لعالج مشكمة نقص المخصصات المالية لمكمية.

فاعمية األداء لمؤسسات التعميم العالي بالتوظيف األمثل 6ض 2/ت 3 ،ت :وضع خطة موثقة و معتمدة لتدريب
لمقيادات و اإلداريين لوضع خطة موثقة و معتمدة القيادات األكاديمية و أعضاء ىيئة التدريس و الييئة

لتدريب القيادات األكاديمية و أعضاء ىيئة التدريس و المعاونة و كذا اإلداريين بالكمية لعالج مشكمة عدم و جود

معاونييم و كذا اإلداريين و الفنيين.

خطة لتدريب تمك الفئات عمي المستوي القومي.

 7ض 5/ؼ:االستفادة من الطمب المتزايد لبعض الدول 7ض 6/ت :وضع خطة لجذب الطالب المتميزين لدخول

العربية عمي خريجي كميات الزراعة لمعمل عمي تحسين الكمية من خالل االتجاه إلي تطبيق البرامج التعميمية
شروط القبول بكميات الزراعة و مطالبة المجمس األعمي المتميزة و التي تتوافق و احتياجات سوق العمل مثل

لمجامعات برفع الحد األدني لمقبول بتمك الكميات.

برنامج إدارة األعمال الزراعية.

 9ض 6/ؼ:االستفادة من اتجو الدولة لتطوير وسائل 9ض 8/ت :وضع خطة لتطوير البرامج و المقررات
التعميم و التعمم من خالل وضع خطة لتطوير المقر ارت الدراسية بما يتناسب و التطور السريع في متطمبات و

الدراسية ذات المحتوي القديم و اإلسراع في التحويل احتياجات سوق العمل.

اإللكتروني لتمك المقررات.

10ض 5/ت :وضع خطة تفصيمية موثقة و معتمدة

 10ض 4/ؼ :االستفادة من الممتقي السنوي لمتوظف و تيدف إلي تنمية و تطوير دور الكمية في مجالي البحث
الذي يعقد بمقر الكمية لتقوية الروابط و الصالت و إيجاد العممي و خدمة المجتمع و تنمية البيئة من خالل تدعيم

قنوات إتصال بين الطالب و أعضاء ىيئة التدريس مع الروابط و فتح قنوات إتصال مع المراكز البحثية و

رجال األعمال و الشركات الزراعية.

الشركات الزراعية من ناحية و كذا منظمات المجتمع

 11ض 7/ؼ:االستفادة من االىتمام الدولي بالبحث المدني و الحكم المحمي و الجمعيات األىمية من ناحية
العممي الزراعي و خاصة في مجاالت الزراعة غير أخري.

التقميدية و استخدامات الطاقة الجديدة و المتجددة لوضع 12ض 10/ت :وضع آلية لتصحيح مسار الخطة و

و تفعيل خطة موثقة و معتمدة لمسيمينار لألقسام العممية اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لعالج المشاكل

بالكمية.

التي تحد و تضعف من القدرة المؤسسية و الفعالية

 12ض 8/ؼ:االستفادة من الدعم المتاح من خالل التعميمية.
برامج و مشروعات تطوير التعميم العالي و الممولة من
الجيات الدولية المانحة لوضع خطة و آلية لتوفير
اإلمكانات و حل المشكالت التي تحد من الفعالية
التعميمية.

56

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

خامساً :العناصر األساسية لمخطة
تشتمل العناصر األساسية لمخطة االستراتيجية عمي ما يمي:

رؤية الكمية VISION
من خالل نتائج التحميل البيئي تم تحديث رؤية الكمية لتصبح عمي التحو التالي:
تتمثؿ رؤية الكمية في :أن تكون كمية الزراعة جامعة المنوفية من الكميات المتميزة والمعتمدة
محمياً واقميمياً في مجال التعميم الزراعي والبحث العممي ونقل التكنولوجيا بما يخدم أىداف التنمية
الزراعية والريفية المستدامة.

رسالة الكمية MISSION
من خالل نتائج التحميل البيئي تم تحديث رسالة الكمية لتصبح عمي التحو التالي:
تيدؼ كمية الزراعة جامعة المنوفية في إطار تح يؽ رؤيتيا إلي :إعداد خريجين قادرين
عمذ المنافسة محمياً واقميمياً في مختمف مجاالت الزراعة ،باإلضافة إلي خدمة المجتمع و حل
مشاكمة االقتصادية و اإلجتماعية و البيئية و ذلك مف خالؿ :تقديم برامج دراسية متميزة لطالب
مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا و دعم و تشجيع البحث العممي الزراعي و توفير البرامج
اإلرشادية واالستشارية الزراعية ،و تنطمؽ رسالة الكمية مف قاعدة أساسيا :اإلرتقاء بجودة الموارد
البشرية و المادية المتاحة بالكمية و التوظيف األمثل ليا ،و تحقيق التكامل بين مختمف قطاعات
الكمية.

انمٛى االعبعٛخ Core Values
تساىم كمية الزراعة – جامعة المنوفية في إحداث التنمية و التقدم في مصر من خالل
دورىا التعميمي و البحثي المتميز ،و الذي يمكنيا من تمبية احتياجات سوق العمل ،وكذلك خدمة
المجتمع و تنمية البيئة المحيطة ،عمي أن يحدث ذلك في إطار تحقيق و الحفاظ عمي مجموعة
من القيم األساسية ،تتمثل في اآلتي:

57

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

_

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

االنتماء و الوالء لموطن.

_ االلتزام بلخالقيات المينة و مراعاة النزاىة و الشفافية.
_ تحقيق الريادة في العمل (االبتكار ،االبداع ،التميز).
_ العمل الجماعذ من خالل منظومة عمل فعالة و متطورة.
_ تفعيل تطبيق مبدأ الثواب و العقاب في العمل.
_ المشاركة المجتمعية الفعالة.
_ المتابعة و التقييم الذاتي المستمر كلساس لجودة العمل.

انغٛبعبد Policies
تعتمد الخطة االستراتيجية في سبيل تحقيق أىدافيا عمي سياسات الكمية بمختمف
قطاعاتيا لذا فإن تمك السياسات يجب أن تتسم بالمرونة بحيث تكون قابمة لمتعديل استجابةً ألي
تغييرات طارئة قد تستجد و بحيث تضمن فاعمية تنفيذ أىداف الخطة االستراتيجية ،و يجدر
بالذكر أنو قد تم مراعاة عدد من النقاط الضرورية في سياسات الكمية من أىميا:
 عرض و مناقشة سياسات الكمية مع جميع األطراف المعنية داخل و خارج الكمية. نشر سياسات الكمية من خالل :المؤتمرات العممية لألقسام العممية و الكمية  -الموحاتاإلعالنية بالكمية – موقع الكمية – وحدة الخريجين و ما تعقده من لقاءات و باألخص
حفل الخريجين و ممتقي التوظف.
 مرونة السياسات بحيث يمكن لمكمية تعديميا و تطويرىا وفقاً لممستجدات التي قد تط أرعمي الخطة ،حتي يمكن لمكمية مواكبة التطورات في العممية التعميمية من ناحية و عمي
مستوي سوق العمل و المجتمع المحمي من ناحية أخري.
و بصفة عامة يمكن حصر أىم السياسات الخاصة بالكمية في :سياسات خاصة بشؤن التعميم و
الطالب ،سياسات خاصة بشؤن الدراسات العميا و البحث العممي،

سياسات خاصة بخدمة

المجتمع و تنمية البيئة ،و أخي اًر السياسات المالية ،و الجدير بالذكر أن سياسات الكمية و قطاعاتيا
الثالثة متضمنة داخل الكتيبات الخاصة بالالئحة الداخمية لمكمية ،الئحة شئون التعميم و الطالب ،
الئحة شئون الدراسات العميا و البحوث ،الئحة خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
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الغايات االستراتيجية Stratigic Goals
تمثل الغايات االستراتيجية النتائج النيائية المطموب تحقيقيا عمي المدي البعيد ،و غالباً ما
تكون مستمرة و غير محددة بفترة زمنية معينة ،و ىي المؤشرات التي إذا تم تحقيقيا فإنيا تجسد
مدي مقدرة الكمية عمي تحقيق رسالتيا ،و تتمثل أىم الغايات االستراتيجية لمكمية فيما يمي:
_ تطوير القدرة المؤسسية.
_ تطوير الفاعمية التعميمية.
_ تنمية القدرات التنافسيو.
_ المتابعة و االستم اررية.

األىداؼ االستراتيجية

Stratigic Objectives

األىداف االستراتيجية لمكمية تتمثل في تمك األىداف المنتظر تحقيقيا في المستقبل البعيد ،و تكون
محددة بفترة زمنية معينة ،فضالً عن قابميتيا لمقياس الكمي ،و يندرج تحت كل غاية استراتيجية
مجموعة من األىداف االستراتيجية يجب إنجازىا خالل فترة زمنية محددة و من خالل تطبيق
أنشطة استراتيجية مختمفة ،و يمكن توضيح تمك الغايات و األىداف و المشروعات االستراتيجية
عمي النحو التالي:

الغاية االستراتيجية رقـ ()1
رطٕٚش انمذسح انًإعغٛخ
Development of Institutional capabilities
يعد تطوير القدرة المؤسسية لمكمية أحد أىم الغايات االستراتيجية العامة لمكمية و لتحقيق ىذه
الغاية يجب العمل عمي إنجاز االىداف االستراتيجية التالية:

 1-1تطوير الييكؿ التنظيمي لمكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-1-1

تحديث الدراسة الخاصة بالييكل التنظيمي لمكمية.
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عقد ورش عمل لتحديد الوحدات و الوظائف االدراية المطموب استحداثيا ومبررات

ذلك.
3-1-1

عرض التعديالت المقترحة بالييكل التنظيمي عمذ مجمس الكمية لمناقشتيا

واعتمادىا.

 2-1تنمية الجياز اإلداري و الفني بالكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األ نشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-2-1

إعداد دراسة لالحتياجات التدريبية لمقيادات اإلدارية األكاديمية بالكمية (عميد

الكمية-الوكالء-رؤساء االقسم العممية) و مديري اإلدارات و الموظفين اإلداريين بالكمية و
كذا الفنيين لموقوف عمي مستواىم الحالي و احتياجاتيم المستقبمية من التدريب.
2-2-1

تصميم و اعداد و تنفيذ برنامج تدريبذ لموفاء باالحتياجات التدريبية لنسبة

 %50من قوة الجياز اإلداري و الفني بالكمية بحيث يشتمل البرنامج التدريبي عمي أىم
البرامج المقترح التدريب عمييا و الفترة الزمنية لمتدريب و الميزانية المقترحة لو.

 3-1تنمية الموارد المالية بالكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-3-1

إعداد دراسة موثقة تتضمن االحتياجات المادية و المالية التي تحتاجيا الكمية

خالل سنوات الخطة من ناحية ،واالمكانيات و الموارد المادية و المالية المتاحة لمكمية
من ناحية أخري من أجل تقدير الفجوة بين االمكانيات و االحتياجات.
2-3-1

تحديث الدراسة الخاصة بحالة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية ،بحيث توضح

الموارد المتاحة و االحتياجت المطموبة لتمك الوحدات مع بيان مركزىا المالي.
3-3-1

وضع خطة فعالة لتنمية مصادر التمويل الذاتي لمكمية و باألخص من الوحدات

ذات الطابع الخاص.
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 4-1صيانة و تطوير المرافؽ و المباني و التجييزات و المعدات و البنية التحتية
لمكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-4-1

تحديث الدراسة المسحية الخاصة بالمبانذ (قاعات و مدرجات التدريس-معامل-

مكاتب أعضاء ىيئة التدريس و اإلداريين) والبنية التحتية و المرافق العامة بالكمية و
مزارعيا (بشبين الكوم و الراىب) من حيث :عددىا -سعتيا -حالتيا -درجة نظافتيا -
تقدير مدى توفر التجييزات الالزمة لتحقيق األمن و السالمة فذ مبانذ الكمية  -تحديد
درجة التناسب بين الموارد البشرية المتوفرة و تمك الالزمة إلدارة و صيانة المبانذ و
المرافق و تشغيل معدات تحقيق األمن و السالمة.
2-4-1

وضع خطة شاممة لصيانة و تطوير المبانذ و المرافق الخاصة بالكمية و مزارعيا،

مرفقاً بيا التمويل المطموب لذلك.

 5-1تعزيز المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-5-1

و ضع خطة تفصيمية موثقة و معتمدة تيدف إلي تنمية و تطوير دور الكمية في

مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة ،باإلضافة إلي تفعيل الروابط مع منظمات المجتمع
المدني و الحكم المحمي و الجمعيات األىمية ،و و تشتمل ىذه الخطة عمي:
 اعداد جداول تفصيمية تتضمن مواعيد دورية منتظمة لمقوافل الزراعية ،و الجيات
التي تنطمق إلييا.
 اعداد جداول تفصيمية لمندوات و المقاءات التثقيفية و المؤتمرات و كذلك ورش
العمل داخل و خارج الكمية مع فئات المجتمع ذات الصمة بالكمية.داخل و خارج
الكمية مع فئات المجتمع ذات الصمة بالكمية.
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 6-1تفعيؿ و تطوير نظـ المعمومات اإلدارية بالكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-6-1

اعداد دراسة موثقة حول حجم اإلنجاز الفعمي لبرامج نظم المعمومات اإلدارية

بمختمف األقسام اإلدارية بالكمية ،بحيث توضح أىم المعوقات التي تعوق التطبيق الفعال
لتمك البرامج.
2-6-1

إعداد البرامج اإللكترونية الالزمة لتشغيل شبكة الربط الداخمية لمربط بين االقسام

اإإلدارية بالكمية من ناحية و ربط تمك األقسام باإلدارة العميا لمكمية من ناحية أخري.
3-6-1

اعداد دراسة مفصمة عن أىم المشاكل التي تعوق التشغيل الدائم و الكفء لشبكة

االنترنت بالكمية و اعداد آلية لمتنسيق بين شبكة المعمومات بالكمية و نظيرتيا بالجامعة من
أجل رفع كفاءة التشغيل لشبكة االنترنت بالكمية (من حيث السرعة و التحميل).

الغاية االستراتيجية رقـ ()2
تطوير الفاعمية التعميمية و البحث العممي
Development of Teaching Effectiveness
and Sientific Research
يعددد تطددوير الفاعميددة التعميمي ددة و البحددث العممددي أح ددد أىددم الغايددات االس ددتراتيجية
العام ددة لمخط ددة االس ددتراتيجية لمكمي ددة ،و ى ددي الغاي ددة الت ددي تنط ددوي عم ددي تط ددوير و تنمي ددة
المكوند ددات الرئيسد ددية لمعمميد ددة التعميميد ددة مد ددن خد ددالل تنميد ددة و رفد ددع قد دددرات أعضد دداء ىيئد ددة
الت دددريس و مع دداونييم و ك ددذا تنمي ددة و تط ددوير المق ددررات و البد درامج الد ارس ددية ،و تفعي ددل
استخدام آليات و أدوات و تكنولوجيا التعميم و االتصال الحديثة مع الطدالب ،األم ارلدذي
يحقدق جدودة و كفدداءة مخرجدات العمميدة التعميميددة و عمدي أرسديا خريجددي الكميدة ،و يخدددم
المجتمع و يمبي احتياجات سوق العمل.
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و لتح يؽ ىذه الغاية يجب العمؿ عمي إنجاز االىداؼ االستراتيجية التالية:
 1-2ضماف تح يؽ كفاءة و كفاية أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-1-2

التحديث الدوري و المستمر لقاعدة بيانات أعضاء ىيئة التدريس بالكمية.

2-1-2

إعداد نظام فعال معتمد و موثق ذو معايير موضوعية لتقييم أداء أعضاء ىيئة

التدريس والييئة المعاونة.
3-1-2

إعداد و تنفيذ برنامج تدريبي معتمد و موثق لرفع كفاءة  %50من أعضاء ىيئة

التدريس و معاوينييم ( خصوصاً فيما يتعمق بطرق و تكنولوجيا التدريس ،و كذا التحويل
اإللكتروني لممقررات).
4-1-2

التحديث المستمر لخطة تعيين المعيدين ،بما يتناسب و أعداد الطمبة المقبولين

بالكمية ،و التخصصات الجديدة و احتياجات االقسام العممية.
 2-2ضماف كفاءة و كفاية المباني و التسييالت المادية الالزمة و الضرورية لمعممية
التعميمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
 1-2-2تحديث الدراسة الخاصة بكفاءة و كفاية المباني و التسييالت المادية الالزمة و الضرورية
لمعممية التعميمية.
 2-2-2اعداد خطة موثقة و معتمدة لرفع كفاءة و كفاية المباني و التسييالت المادية الالزمة و
الضرورية لمعممية التعميمية ،مع توضيح حجم التمويل المطموب لتنفيذىا.
 3-2تطوير عممية التعميـ و التعمـ لطالب المرحمة الجامعية بالكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
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إنشاء نظام الكتروني فعال لتسجيل الطالب بالبرامج والمقررات الدراسيو ،و كذلك

إلعالن النتيجة.
وضع خطة موثقة و معتمدة لتطوير برامج التدريبات الصيفية و الميدانية لطالب

2-3-2
الكمية.
3-3-2

اعداد خطة تفصيمية موثقة و معتمدة لتطوير الرعاية الصحية و االجتماعية و

الرياضية لطالب الكمية (مشروع تطوير الوحدة العالجية بالكمية –مشروع تطوير ممعب كرة
القدم و صالة االلعاب الرياضية بالكمية – مشروع انشاء النادي اإلجتماعي و االستفادة من
برنامج التكافل اإلجتماعي (الدعم المالي) من خالل إدارة رعاية الشباب بالكمية.
4-3-2

خطة الدعم العممي لمطالب المتفوقين و المتعثرين عممياً ،و الطالب ذوي

االحتياجات الخاصة.
5-3-2

وضع خطط تفصيمية موثقة و معتمدة تتناول ما يمي:
_ تطوير الب ارمج و التخصصات التعميمية القائمة و التي تم استحداثيا (برنامج إدارة
األعمال بمختمف مجاالتة :االنتاج النباتي-االنتاج الحيواني و الداجني)-
تخصص التكنولوجيا الحيوية.
_ استحداث برامج دراسية جديدة ،تتواكب و احتياجات سوق العمل و التطور
التكنولوجي الزراعي :برنامج ادرة األعمال (مجال الصناعات الغذائية و األلبان).

6-3-2

مشروع تطوير و دعم مكتبة الكمية من حيث :توفير نظام العمل لفترة ثانية

مسائية -نظام الفيرسة و االستعارة  -إنشاء موقع الكتروني ليا يتم ربطو بموقع المكتبة
المركزية لمجامعة ،و يساعد في البحث اإللكتروني عن المراجع و الكتب العممية – زيادة
الدعم المالي من قبل الجامعة و المخصص لشراء الكتب و المراجع العممية لمكتبة الكمية .
7-3-2

إعداد خطة موثقة و معتمدة لتطوير و تفعيل نشاط وحدة الخريجين بالكمية ،بحيث

تشتمل عمي قاعدة بيانات لمخريجين.
8-3-2

وضع خطة مرحمية موثقة و معتمدة لتطوير و تحديث  %50من المقررات

الدراسية لطالب المرحمة الجامعية ،و كذا التحويل اإللكتروني لنسبة  %25من المقررات
الدراسية لطالب المرحمة الجامعية األولي.
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 4-2تطوير سياسات و برامج الدراسات العميا بالكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-4-2

إعداد الئحة جديدة لمدراسات العميا ،لضمان تالفي القصور في الالئحة القديمة

من ناحية ،و لتوفير مزيد من الشفافية و التسييالت لتشجيع القيد ببرامج الدراسات العميا
بالكمية ،لمطالب المصريين و الوافدين.
2-4-2

وضع خطة مرحمية موثقة و معتمدة لتطوير المقررات و أساليب و تكنولوجيا

التدريس في الدراسات العميا لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في مختمف
مجاالت العموم الزراعية.
3-4-2

تخصيص مكان مستقل كمكتبة لمدراسات العميا ،تعمل بنظام الفترتين ،و يتوفر بيا

أحدث المراجع و الكتب و المجالت العممية.
 5-2تطوير و دعـ البحث العممي:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-5-2

وضع خطة مرحمية موثقة و معتمدة لتطوير المجمة العممية لمكمية ،و دعم النشر

العممي في الدوريات و المؤتمرات العالمية المتميزة.
2-5-2

تحديث الخطة البحثية لألقسام العممية و الكمية سنوياً.

3-5-2

اعداد دراسة موثقة و معتمدة حول األنشطة البحثية ألعضاء ىيئة التدريس و

معاونييم بمختمف االقسام العممية بالكمية ،مع بيان حجم التمويل المطموب لتنفيذىا.
4-5-2

تشكيل لجنة من الخبراء من اساتذة الكمية في مختمف التخصصات تقوم بتقييم

األعمال البحثية ،و منح جوائز ألفضل تمك األعمال.
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الغاية االستراتيجية رقـ ()3
تنمية ال درات التنافسيو لمكمية
Development of Competitiveness
تساعد تنمية القدرات التنافسية لمكمية في تحقيق الرؤية و الرسالة المنوطدة بيدا ،و
لدن يتددلتي ىددذا األمددر إال مدن خددالل العمددل عمددي رفدع كفدداءة و مسددتوي الخدريجين ،و رفددع
كف دداءة أعض دداء ىيئ ددة الت دددريس و مع دداونييم ،باإلض ددافة مقارن ددة بالكمي ددات المن دداظرة عم ددي
مسد ددتوي الجميوريد ددة ،كمد ددا أن النشد دداط البحثد ددي المتميد ددز و المتمثد ددل فد ددي إنتد دداج األبحد دداث
العمميد د ددة و عقد د ددد الند د دددوات و المد د ددؤتمرات العمميد د ددة ،باإلضد د ددافة إلد د ددي تميد د ددز الخد د دددمات و
االستشددارات الفنيددة المقدمددة مددن قبددل الكميددة لمم دزارعين و رجددال األعمددال و غيددرىم مددن
المختصددين بالنشدداط الز ارعددي ،و كددذلك إسددياميا الواضددح و الفعددال فددي مجدداالت خدمددة
المجتمددع و تنمي ددة البيئددة المحيط ددة يعددد م ددن أى ددم عوامددل تحقي ددق التميددز و تعزي ددز الق دددرة
التنافسية لمكمية.
و لتحقيق ىذه الغاية يجب العمل عمي إنجاز االىداف االستراتيجية التالية:
 1-3ت ييـ الوضع التنافسي الحالي لمكمية م ارنة بالكميات المناظرة و المعتمدة عمي مستوي
الجميورية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-1-3

إعداد دراسة تفصيمية موثقة و معتمدة لتحديد أىم معايير و مؤشرات القدرة

التنافسية لمكمية في مختمف القطاعات ( قطاع شئون الطالب – قطاع الدراسات العميا –
قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة).
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اعداد دراسة موثقة و معتمدة لمقارنة مؤشرات القدرة التنافسية لمكمية بنظيراتيا

المعتمدة عمي مستوي الجميورية.
 2-3الت ييـ و الت ويـ المستمر لممكونات الرئيسية لم درة التنافسية لمكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-2-3

إعداد دراسة سنوية دورية موثقة و معتمدة تتضمن ما يمي:
_ حصر نقاط القوة و الضعف و الفرص و التيديدات التي تواجو الكمية في مختمف
القطاعات.
_ إقتراح أىم التوصيات لتعزيز و تنمية نقاط القوة و الفرص ،و مواجية و عالج
نقاط الضعف و التيديدات.

الغاية االستراتيجية رقـ ()4
المتابعة و االستمرارية

Follow-up and continuity
دتمررية واح د دددة م د ددن أى د ددم الغاي د ددات االعام د ددة لمخط د ددة
تع د ددد عممي د ددة المتابع د ددة و االس د د ا
االستراتيجية لمكمية ،فيي تعمل عمي متابعة تنفيذ بندود الخطدة االسدتراتيجية لمكميدة خدالل
الفترة الزمنية المقترحة ليا ،و إعداد التقدارير الخاصدة بدذلك لموقدوف عمدي مدا تدم إنجدازه،
باإلضافة إلي حصر أىم المشكالت التي قد تواجو عممية التنفيدذ ،و التوجيدو نحدو اتخداذ
التدابير الالزمة (التعديالت المقترحة) لضمان انتظام تنفيدذ الخطدة و جدودة مخرجاتيدا و
كدذلك العمدل عمددي اتخداذ اإلجدراءات التصدحيحية المناسددبة حدال حدددوث أي انحدراف عددن
المسار الموضوع لمخطة.
و لتحقيق ىذه الغاية يجب العمل عمي إنجاز االىداف االستراتيجية التالية:
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 1-4متابعة و ت ييـ مكونات و متطمبات و مخرجات العممية التعميمية لطالب مرحمة
البكالوريوس:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-1-4

اعداد دراسة تقييمية موثقة و معتمدة لمعممية التعميمية و مخرجاتيا تتضمن اعداد

التقارير التالية:
 تقارير تقييم الطالب من خالل :االنتظام في الحضور و المشاركة -درجات أعمال السنة
و العممي و الشفوي -درحات االمتحانات التحريرية النيائية.
 تقارير تقييم المقررات الدراسية.
 تقارير تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم.
2-1-4

اعداد دراسة تقييمية موثقة و معتمدة لمتطمبات العممية التعميمية و تشمل :المعامل

و تجييزاتيا من أجيزة و أدوات و كيماويات -قاعات التدريس و مستمزماتيا -الورش و
صاالت الرسم اليندسي و المزارع.
3-1-4

اعداد دراسة موثقة و معتمدة بمقترحات التطوير لمعممية التعميمية من واقع

الدراسات التقيمية سالفة الذكر.
4-1-4

وضع آلية لتصحيح المسار تضمن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في

حالة و جود عوائق تحول أو تعرقل تنفيذ الخطة.
 2-4متابعة و ت ييـ مكونات و متطمبات و مخرجات العممية التعميمية لطالب الدراسات العميا
(الماجستير و الدكتوراة):
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-2-4

اعداد دراسة تقييمية موثقة و معتمدة لمعممية التعميمية و مخرجاتيا تتضمن اعداد

التقارير التالية:
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 تقارير تقييم الطالب من خالل :االنتظام في الحضور و المشاركة -درجات أعمال السنة
و العممي و الشفوي -درحات االمتحانات التحريرية النيائية.
 تقارير تقييم المقررات الدراسية.
 تقارير تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس.
2-2-4

اعداد دراسة تقييمية موثقة و معتمدة لمتطمبات العممية التعميمية و تشمل :المعامل

و تجييزاتيا من أجيزة و أدوات و كيماويات -قاعات التدريس و مستمزماتيا -الورش و
المزارع.
3-2-4

اعداد دراسة موثقة و معتمدة بمقترحات التطوير لمعممية التعميمية من واقع

الدراسات التقيمية سالفة الذكر.
4-2-4

وضع آلية لتصحيح المسار تضمن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في

حالة و جود عوائق تحول أو تعرقل تنفيذ الخطة.
 3-4متابعة و ت ييـ اداء و مخرجات الجياز اإلداري ،و كذلؾ نظـ المعمومات اإلدارية
بالكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-3-4

اعداد دراسة تقييمية موثقة و معتمدة حول كفاءة و كفاية الجياز اإلداري بالكمية.

2-3-4

اعداد دراسة تقييمية دورية حول تطبيق نظم المعمومات اإلدارية ( )MISبالكمية،

تتضمن تقارير حول حجم االنجاز بمختمف االقسام االدارية بالكمية ،و أىم معوقات ميكنة
األعمال اإلدارية بتمك األقسام
3-3-4

اعداد دراسة موثقة و معتمدة بمقترحات التطوير لنظم المعمومات اإلدارية من واقع

الدراسات التقيمية لتمك النظم.
4-3-4

وضع آلية لتصحيح المسار تضمن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في

حالة و جود عوائق تحول أو تعرقل تنفيذ الخطة.
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 4-4متابعة و ت ييـ األداء و المخرجات ل طاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-4-4

اعداد دراسة تقييمية موثقة و معتمدة ألداء و مخرجات قطاع البيئة بالكمية تتضمن

اعداد التقارير التالية:
 التقارير الخاصة بالقوافل الزراعية.
 التقارير الخاصة بالندوات و المحاضرات و المؤتمرات.
 التقارير الخاصة بالمقاءات و الزيارات العممية و الميدانية.
2-4-4

اعداد دراسة موثقة و معتمدة بمقترحات التطوير ألداء قطاع البيئة من واقع

الدراسات التقيمية لذلك القطاع.
3-4-4

وضع آلية لتصحيح المسار تضمن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في

حالة و جود عوائق تحول أو تعرقل تنفيذ الخطة.
 5-4دراسة و ت ييـ الطمب عمي خريجي الكمية و خدماتيا:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
1-5-4

اعداد دراسة موثقة و معتمدة لمتطمبات و احتياجات سوق العمل من خريجي

الكمية و المواصفات المطموب توافرىا فييم.
2-5-4

اعداد دراسة موثقة و معتمدة تتضمن أىم المشاكل التي تواجو خريجي الكمية

لاللتحاق بسوق العمل و أىم المقترحات لحميا.
3-5-4

وضع آلية لتصحيح المسار تضمن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في

حالة و جود عوائق تحول أو تعرقل تنفيذ الخطة.
 6-4متابعة و ت ييـ األداء و المخرجات لموحدات ذات الطابع الخاص و المزارع بالكمية:
وإلنجاز ىذا اليدؼ يتطمب ذلؾ تنفيذ عدد مف المشروعات أو األنشطة االستراتيجية
عمي النحو التالي:
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اعداد دراسة موثقة و معتمدة لتقييم أداء و متطمبات و مخرجات الوحدات ذات

الطابع الخاص و المزارع تعتمد عمي :السجالت و التقاريرالمختمفة لتمك الوحدات و المزارع
و كذا الميزانية الختامية ليا و مدي ارتباط البيانات و المعمومات المستقاه من تمك التقارير
بالواقع العممي لتمك الوحدات و المزارع.
2-6-4

اعداد دراسة موثقة و معتمدة لتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص و مزارع

الكمية ،تتضمن أىم مقترحات عالج المشاكل و المعوقات التي تواجييا.
3-6-4

وضع آلية لتصحيح المسار تضمن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في

حالة و جود عوائق تحول أو تعرقل تنفيذ الخطة.

خامساً :الخطة التنفيذية Action Plane
تشتمل الخطة التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية لمكمية عمي ثالثة مكونات رئيسية و ىي:
أ) البناء الييكمي الرئيسي لمخطة اإلستراتيجية ( الغايات اإلستراتيجية -األىداف
االستراتيجية -االنشطة االستراتيجية -المخرجات المتوقعة -مسئولية تنفيذ أنشطة الخطة-
الفترة الزمنية الالزمة لمتنفيذ -التمويل الالزم (جدول.)22-
ب) المخطط الزمني لمخطة اإلستراتيجية (جدول.)23-
ج) الجدول الخاص بإدارة المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذ الخطة (جدول.)24-
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عذٔل ( :)22انجُبء انٓٛكه ٙانشئٛغ ٙنهخطخ االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ )(Main Structural Building of the Faculty's Strategic Plane

(االَشطخ االعزشارٛغٛخ)

يإششاد انًزبثؼخ ٔ انزمٛٛى
(انًخشعبد انًزٕلؼخ)

يغإنٛخ انزُفٛز

 -1رطٕٚش انمذسح
انًإعغٛخ

 1-1رطٕٚش انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهكهٛخ.

2017/3/1

2017/3/31

ــــــــــــــ

يٛضاَٛخ انكهٛخ يٛضاَٛخ انكهٛخ

انزؼذٚالد
 3-1-1ػشع
ثبنٓٛكم
انًمزشؽخ
انزُظ ًٙٛػهٗ يغهظ
انكهٛخ نًُبلشزّ ٔاػزًبدِ.



يؾضش يغهظ انكهٛخ انخبص
ثبػزًبد انزؼذٚالد انًمزشؽخ
ف ٙانٓٛكم انزُظ ًٙٛنهكهٛخ.



أيبَخ انًغبنظ



ػًٛذ انكهٛخ

نغُخ
ثشئبعخ
انكهٛخ
أيبَخ انًغبنظ

ػًٛذ انكهٛخ

 2-1-1ػمذ ٔسػ ػًم نزؾذٚذ
انٕؽذاد ٔ انٕظبئف
انًطهٕة
االدساٚخ
اعزؾذاصٓب ٔيجشساد رنك.



يؾبضش ٔسػ انؼًم يٕصمخ ٔ
يؼزًذح ٔ ،يمزشػ انٕظبئف
االدساٚخ انًطهٕة اعزؾذاصٓب.



االؽزٛبعبد
يذٚش ػبو

2017/2/1

2017/2/28

1500

ــــــــــــــــ
ػًٛذ انكهٛخ

 1-1-1رؾذٚش انذساعخ انخبطخ
ثبنٓٛكم انزُظ ًٙٛنهكهٛخ.



انذساعخ انًؾذصخ نهٓٛكم
انزُظ ًٙٛنهكهٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح.



نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

2017/1/1

2017/1/31

1500

ٔ انزمٛٛى

انغبٚبد
االعزشارٛغٛخ

األْذاف
االعزشارٛغٛخ

انًششٔػبد

ثذاٚخ يٍ

اَزٓبء فٙ

انًجهغ
انًطهٕة
نهزًٕٚم
ثبنغُّٛ
انًظش٘

يظذس
انزًٕٚم

يغإنٛخ انًزبثؼخ

انفزشح انضيُٛخ

انزًٕٚم
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 2-1رًُٛخ انغٓبص اإلداس٘ ٔ انفُ ٙثبنكهٛخ.

7500
30000

يٛضاَٛخ انكهٛخ

 3-1رًُٛخ انًٕاسد
انًبنٛخ ثبنكهٛخ.

22500

يٛضاَٛخ انكهٛخ
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نغُخ
ثشئبعخ
انكهٛخ

ػًٛذ انكهٛخ



دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
رزضًٍ االؽزٛبعبد انًبدٚخ ٔ
انًبنٛخ انز ٙرؾزبعٓب انكهٛخ
خالل عُٕاد انخطخ.

االؽزٛبعبد
يذٚش ػبو

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/3/31
2018/3/31
2019/3/31
2020/3/31
2021/3/31



ػًٛذ انكهٛخ

1-3-1



انجشَبيظ انزذسٚجٗ يٕصك ٔ
يؼزًذ ٔ يزضًٍ ألْى
انجشايظ انًمزشػ انزذسٚت
ػهٓٛب ٔ انمبئً ٍٛػهٙ
انزذسٚت ٔ انفزشح انضيُٛخ
انًٛضاَٛخ
ٔ
نهزذسٚت
انًمزشؽخ نّ.
رمبسٚش االَغبص نهجشَبيظ
انزذسٚج.ٙ



ٔؽذح انزذسٚت ثشئبعخ
أ.دٔ .كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ
ٔ رًُٛخ انجٛئخ

2017/1/1
2017/7/1
2018/1/1
2018/7/1
2019/1/1
2019/7/1
2020/1/1
2020/7/1
2021/1/1
2021/7/1

2017/2/28
2017/8/31
2018/2/28
2018/8/31
2019/2/28
2019/8/31
2020/2/28
2020/8/31
2021/2/28
2021/8/31

ػًٛذ انكهٛخ

2-2-1



دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
انزذسٚجٛخ
ثبالؽزٛبعبد
نهمٛبداد اإلداسٚخ األكبدًٛٚخ ٔ
غٛش األكبدًٛٚخ ٔ انًٕظفٍٛ
اإلداس ٔ ٍٛٚكزا انفٍُٛٛ
ثبنكهٛخ.



نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/1/31
2018/1/31
2019/1/31
2020/1/31
2021/1/31

يٛضاَٛخ انكهٛخ

1-2-1

ئػذاد دساعخ نالؽزٛبعبد
نهمٛبداد
انزذسٚجٛخ
اإلداسٚخ األكبدًٛٚخ ثبنكهٛخ
انكهٛخ-انٕكالء-
(ػًٛذ
سؤعبء االلغى انؼهًٛخ) ٔ
يذٚش٘ اإلداساد ٔ
اإلداسٍٛٚ
انًٕظفٍٛ
ثبنكهٛخ ٔ كزا انفٍُٛٛ
نهٕلٕف ػه ٙيغزٕاْى
انؾبن ٔ ٙاؽزٛبعبرٓى
انًغزمجهٛخ يٍ انزذسٚت.
رظًٛى ٔ اػذاد ٔ رُفٛز
ثشَبيظ رذسٚج ٙنهٕفبء
انزذسٚجٛخ
ثبالؽزٛبعبد
نُغجخ  %50يٍ لٕح
انغٓبص اإلداس٘ ٔ انفُٙ
ثبنكهٛخ ثؾٛش ٚشزًم
انجشَبيظ انزذسٚج ٙػهٙ
أْى انجشايظ انًمزشػ
انزذسٚت ػهٓٛب ٔ انمبئًٍٛ
ػه ٙانزذسٚت ٔ انفزشح
انضيُٛخ نهزذسٚت ٔ
انًٛضاَٛخ انًمزشؽخ نّ.
ئػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح رزضًٍ
االؽزٛبعبد انًبدٚخ ٔ
انًبنٛخ انز ٙرؾزبعٓب
انكهٛخ خالل عُٕاد
انخطخ يٍ َبؽٛخ،
ٔااليكبَٛبد ٔ انًٕاسد
انًبدٚخ ٔ انًبنٛخ انًزبؽخ
نهكهٛخ يٍ َبؽٛخ أخش٘
يٍ أعم رمذٚش انفغٕح ثٍٛ
االيكبَٛبد ٔ االؽزٛبعبد.
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15000
15000

 4-1طٛبَخ ٔ رطٕٚش انًشافك ٔ انًجبَٔ ٙ
انزغٓٛضاد ٔ انًؼذاد ٔ انجُٛخ انزؾزٛخ نهكهٛخ.
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15000



يٛضاَٛخ انكهٛخ



يٛضاَٛخ انكهٛخ



نغُخ
ثشئبعخ
انكهٛخ
نغُخ انًخزجشاد ٔ
االعٓضح ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ
نغُخ انًضاسع ثشئبعخ
أ.د .ػًٛذ انكهٛخ
نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

يٛضاَٛخ انكهٛخ



انذساعخ انًغؾٛخ انًؾذصخ
نؾبنخ انًجبَٗ ٔانجُٛخ انزؾزٛخ
ٔ انًشافك انؼبيخ ثبنكهٛخ ٔ
يضاسػٓب يؼزًذح ٔ يٕصمخ.



االؽزٛبعبد
يذٚش ػبو

2017/7/1
2018/7/1
2019/7/1
2020/7/1
2021/7/1

2017/8/31
2018/8/31
2019/8/31
2020/8/31
2021/8/31

ػًٛذ انكهٛخ



خطخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح نزًُٛخ
يظبدس انزًٕٚم انزار ٙنهكهٛخ
ٔ ثبألخض يٍ انٕؽذاد راد
انطبثغ انخبص.



ٔ
انخطخ
نغُخ
انًٕاصَخ ثشئبعخ يذٚش
اإلداسح انًبنٛخ

2017/3/1
2018/3/1
2019/3/1
2020/3/1
2021/3/1

2017/4/30
2018/4/30
2019/4/30
2020/4/30
2021/4/30

ػًٛذ انكهٛخ

1-4-1

رؾذٚش انذساعخ انًغؾٛخ
انخبطخ ثؾبنخ انًجبَٗ
(لبػبد ٔ يذسعبد
انزذسٚظ-يؼبيم-يكبرت
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ
اإلداسٔ )ٍٛٚانجُٛخ انزؾزٛخ
ٔ انًشافك انؼبيخ ثبنكهٛخ
ٔ يضاسػٓب (ثشج ٍٛانكٕو
ٔ انشاْت) يٍ ؽٛش:
ػذدْب -عؼزٓب -ؽبنزٓب-
دسعخ َظبفزٓب  -رمذٚش
يذٖ رٕفش انزغٓٛضاد
انالصيخ نزؾمٛك األيٍ ٔ
انغاليخ فٗ يجبَٗ انكهٛخ
 رؾذٚذ دسعخ انزُبعتث ٍٛانًٕاسد انجششٚخ
انًزٕفشح ٔ رهك انالصيخ
إلداسح ٔ طٛبَخ انًجبَٗ ٔ
انًشافك ٔ رشغٛم يؼذاد
رؾمٛك األيٍ ٔ انغاليخ.

3-3-1



انذساعخ انًؾذصخ انخبطخ
ثؾبنخ انٕؽذاد راد انطبثغ
انخبص ثبنكهٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح.



نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28

ػًٛذ انكهٛخ

2-3-1

رؾذٚش انذساعخ انخبطخ
ثؾبنخ انٕؽذاد راد
انطبثغ انخبص ثبنكهٛخ،
ثؾٛش رٕضؼ انًٕاسد
انًزبؽخ ٔ االؽزٛبعذ
انًطهٕثخ نزهك انٕؽذاد
يغ ثٛبٌ يشكضْب انًبن.ٙ
ٔضغ خطخ فؼبنخ نزًُٛخ
يظبدس انزًٕٚم انزارٙ
نهكهٛخ ٔ ثبألخض يٍ
انٕؽذاد راد انطبثغ
انخبص.

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

15000

يٛضاَٛخ انكهٛخ

 5-1رؼضٚض انًشبسكخ انًغزًؼٛخ ٔ رًُٛخ انجٛئخ.

15000

-

يٛضاَٛخ انكهٛخ

-



ػًٛذ انكهٛخ

1-5-1

ٔ ضغ خطخ رفظٛهٛخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح رٓذف
ئن ٙرًُٛخ ٔ رطٕٚش دٔس
انكهٛخ ف ٙيغبل خذيخ
انًغزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ،
ثبإلضبفخ ئن ٙرفؼٛم
انشٔاثظ يغ يُظًبد
انًغزًغ انًذَ ٔ ٙانؾكى
انًؾه ٔ ٙانغًؼٛبد
األْهٛخ ٔ ٔ ،رشزًم ْزِ
انخطخ ػه:ٙ
اػذاد عذأل رفظٛهٛخ
رزضًٍ يٕاػٛذ دٔسٚخ
نهمٕافم
يُزظًخ
انضساػٛخ ٔ ،انغٓبد انزٙ
رُطهك ئنٓٛب.
اػذاد عذأل رفظٛهٛخ
نهُذٔاد ٔ انهمبءاد
انزضمٛفٛخ ٔ انًإرًشاد ٔ
كزنك ٔسػ انؼًم داخم ٔ
خبسط انكهٛخ يغ فئبد
انًغزًغ راد انظهخ
ثبنكهٛخ.



عذأل رفظٛهٛخ رزضًٍ
يٕاػٛذ دٔسٚخ يُزظًخ
نهمٕافم انضساػٛخ ٔ ،انغٓبد
انز ٙرُطهك ئنٓٛب.
عذأل رفظٛهٛخ نهُذٔاد ٔ
ٔ
انزضمٛفٛخ
انهمبءاد
انًإرًشاد ٔ كزنك ٔسػ
انؼًم داخم ٔ خبسط انكهٛخ
يغ فئبد انًغزًغ راد انظهخ
ثبنكهٛخ.



ٔؽذح خذيخ انًغزًغ
ٔ رًُٛخ انجٛئخ ثشئبعخ
أ.دٔ .كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ
ٔ رًُٛخ انجٛئخ

2017/11/1
2018/11/1
2019/11/1
2020/11/1
2021/11/1

2017/12/31
2018/12/31
2019/12/13
2020/12/31
2021/12/31

ػًٛذ انكهٛخ

2-4-1

ٔضغ خطخ شبيهخ نظٛبَخ
ٔ رطٕٚش انًجبَٗ ٔ
انًشافك انخبطخ ثبنكهٛخ ٔ
يضاسػٓب ،يشفمب ً ثٓب
انزًٕٚم انًطهٕة نزنك.



خطخ رفظٛهٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نظٛبَخ ٔ رطٕٚش
انًجبَٗ ٔ انًشافك انخبطخ
ثبنكهٛخ ٔ يضاسػٓب.



ٔ
انخطخ
نغُخ
انًٕاصَخ ثشئبعخ يذٚش
اإلداسح انًبنٛخ

2017/9/1
2018/9/1
2019/9/1
2020/9/1
2021/9/1

2017/10/31
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/31
2021/10/31

75

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

20000
15000

 6-1رفؼٛم ٔ رطٕٚش َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ ثبنكهٛخ.

15000

يٛضاَٛخ انكهٛخ
يٛضاَٛخ انكهٛخ



2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28

يٛضاَٛخ انكهٛخ

76



ركُٕنٕعٛب
ٔؽذح
ثشئبعخ
انًؼهٕيبد
يذٚش ٔؽذح ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد
نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ



ػًٛذ انكهٛخ

3-6-1

اػذاد دساعخ يفظهخ ػٍ
أْى انًشبكم انز ٙرؼٕق
انزشغٛم انذائى ٔ انكفء
نشجكخ االَزشَذ ثبنكهٛخ ٔ
اػذاد آنٛخ نهزُغٛك ثٍٛ
شجكخ انًؼهٕيبد ثبنكهٛخ
ٔ َظٛشرٓب ثبنغبيؼخ يٍ
أعم سفغ كفبءح انزشغٛم
نشجكخ االَزشَذ ثبنكهٛخ
(يٍ ؽٛش انغشػخ ٔ
انزؾًٛم).



دساعخ يفظهخ يؼزًذح ٔ
يٕصمخ رزُبٔل أْى انًشبكم
انز ٙرؼٕق انزشغٛم انذائى ٔ
انكفء نشجكخ االَزشَذ
ثبنكهٛخ.



ئداسح
ثبنغبيؼخ
ٔؽذح انزذسٚت ثبنكهٛخ
ثشئبعخ يذٚش ٔؽذح
انزذسٚت

2017/1/1

2017/4/30

ػًٛذ انكهٛخ

2-6-1

ئػذاد انجشايظ اإلنكزشَٔٛخ
انالصيخ نزشغٛم شجكخ
انشثظ انذاخهٛخ نهشثظ ثٍٛ
االلغبو ائإلداسٚخ ثبنكهٛخ
يٍ َبؽٛخ ٔ سثظ رهك
األلغبو ثبإلداسح انؼهٛب
نهكهٛخ يٍ َبؽٛخ أخش٘ٔ ،
رذسٚت انًُٕط ٍٛثزفؼٛهٓب.



انًهفبد ٔ األلشاص انضٕئٛخ
انخبطخ ثبنجشايظ االنكزشَٔٛخ
نشجكخ انشثظ انذاخهٛخ ٔ
يؾبضش رضجٛزٓب.
انجشَبيظ انزذسٚج ٙنزفؼٛم
شجكخ انشثظ انذاخهٛخ يؼزًذ ٔ
يٕصك.



انجشيغخ



ػًٛذ انكهٛخ

1-6-1

اػذاد دساعخ يٕصمخ ؽٕل
ؽغى اإلَغبص انفؼهٙ
نجشايظ َظى انًؼهٕيبد
اإلداسٚخ ثًخزهف األلغبو
اإلداسٚخ ثبنكهٛخ ،ثؾٛش
رٕضؼ أْى انًؼٕلبد انزٙ
رؼٕق انزطجٛك انفؼبل نزهك
انجشايظ.



دساعخ يٕصمخ رزضًٍ ؽغى
اإلَغبص انفؼه ٙنجشايظ َظى
انًؼهٕيبد اإلداسٚخ ثًخزهف
األلغبو اإلداسٚخ ثبنكهٛخٔ ،
أْى انًؼٕلبد انز ٙرؼٕق
انزطجٛك انفؼبل نزهك انجشايظ.



ركُٕنٕعٛب
ٔؽذح
ثشئبعخ
انًؼهٕيبد
يذٚش ٔؽذح ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد
نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

2017/7/1
2017/12/1
2018/7/1
2018/12/1
2019/7/1
2019/12/1
2020/7/1
2020/12/1
2021/7/1
2021/12/1

2017/7/31
2017/12/31
2018/7/31
2018/12/31
2019/7/31
2019/12/31
2020/7/31
2020/12/31
2021/7/31
2021/12/31

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

ربثغ انجُبء انٓٛكه ٙانشئٛغ ٙنهخطخ االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ
يإششاد انًزبثؼخ ٔ
انزمٛٛى

انًششٔػبد (االَشطخ االعزشارٛغٛخ)

يغإنٛخ انزُفٛز

(انًخشعبد انًزٕلؼخ)

 -2رطٕٚش انفؼبنٛخ انزؼهًٛٛخ ٔ انجؾش
انؼهًٙ

 1-2ضًبٌ رؾمٛك كفبءح ٔ كفبٚخ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ يؼبَٔٓٛى.

22500
22500
45000

77

يٛضاَٛخ انكهٛخ

3-1-2

ئػذاد ٔ رُفٛز ثشَبيظ
رذسٚج ٙيؼزًذ ٔ يٕصك
نشفغ كفبءح  %50يٍ
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ
يؼبُٔٓٛٚى ( خظٕطبً
فًٛب ٚزؼهك ثطشق ٔ
ركُٕنٕعٛب انزذسٚظٔ ،
كزا انزؾٕٚم اإلنكزشَٔٙ
نهًمشساد).



ثشَبيظ رذسٚج ٙيؼزًذ
ٔ يٕصك نشفغ كفبءح
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔ يؼبُٔٓٛٚى.



يٛضاَٛخ انكهٛخ

يذٚش ٔؽذح انزذسٚت

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/6/30
2018/6/30
2019/6/30
2020/6/30
2021/6/30

يٛضاَٛخ انكهٛخ

2-1-2

ئػذاد َظبو فؼبل يؼزًذ ٔ
يٕصك ٔ رٔ يؼبٛٚش
يٕضٕػٛخ نزمٛٛى أداء
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ.



َظبو فؼبل يؼزًذ ٔ
يٕصك نزمٛٛى أداء
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ.



ػًٛذ انكهٛخ

ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/9/1
2018/9/1
2019/9/1
2020/9/1
2021/9/1

2017/11/30
2018/11/30
2019/11/30
2020/11/30
2021/11/30



ػًٛذ انكهٛخ

1-1-2

انزؾذٚش انذٔس٘ ٔ
انًغزًش نمبػذح ثٛبَبد
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ثبنكهٛخ.



انضٕئٛخ
األلشاص
نمبػذح ثٛبَبد أػضبء
انزذسٚظ
ْٛئخ
انًؾذصخ.

ػًٛذ انكهٛخ



يذٚش شئٌٕ أػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ ثبنكهٛخ.
يذٚش ٔؽذح ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد

2017/5/1
2018/5/1
2019/5/1
2020/5/1
2021/5/1

2017/7/31
2018/7/31
2019/7/31
2020/7/31
2021/7/31

ٔ انزمٛٛى

انغبٚبد االعزشارٛغٛخ

األْذاف
االعزشارٛغٛخ

ثذاٚخ يٍ

انًجهغ
انًطهٕة
نهزًٕٚم
ثبنغُّٛ
انًظش٘

يظذس
انزًٕٚم

يغإنٛخ انًزبثؼخ

انفزشح انضيُٛخ
اَزٓبء فٙ

انزًٕٚم

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

7500

 2-2ضًبٌ كفبءح ٔ كفبٚخ انًجبَ ٔ ٙانزغٓٛالد انًبدٚخ
انالصيخ ٔ انضشٔسٚخ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.

15000
12000

 3-2رطٕٚش ػًهٛخ انزؼهٛى ٔ انزؼهى نطالة
انًشؽهخ انغبيؼٛخ.

10000

يٛضاَٛخ انكهٛخ
يٛضاَٛخ انكهٛخ

78

2017/1/1
2017/12/1
2018/12/1
2019/12/1
2020/12/1
2021/12/1

2017/3/31
2017/12/31
2018/12/31
2019/12/31
2020/12/31
2021/12/31

ػًٛذ انكهٛخ

2-3-2

ٔضغ خطخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نزطٕٚش ثشايظ
انزذسٚجبد انظٛفٛخ ٔ
انًٛذاَٛخ نطالة انكهٛخ،
ػه ٙأٌ رؾذس عُٕٚبً.



خطخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
ثشايظ
نزطٕٚش
انزذسٚجبد انظٛفٛخ ٔ
نطالة
انًٛذاَٛخ
انكهٛخ.



نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة ثشئبعخ ٔكٛم
انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة



ػًٛذ انكهٛخ

1-3-2

ئَشبء َظبو انكزشَٔٙ
فؼبل نزغغٛم انطالة
ٔانًمشساد
ثبنجشايظ
انذساع ٔ ،ّٛكزنك إلػالٌ
انُزٛغخ.



انًهفبد
انضٕئٛخ
ثبنجشايظ
نزغغٛم
ثبنجشايظ
انذساعّٛ
رضجٛزٓب.

ٔ األلشاص
انخبطخ
االنكزشَٔٛخ
انطالة
ٔانًمشساد
ٔ يؾبضش



نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة ثشئبعخ ٔكٛم
انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة
ئداسح انجشيغخ ثبنغبيؼخ

2017/1/1

2017/4/30

7500

معتمدة لرفع كفبءح ٔ
ٔ
انًجبَٙ
كفبٚخ
انًبدٚخ
انزغٓٛالد
انالصيخ ٔ انضشٔسٚخ
نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ،يغ
رٕضٛؼ ؽغى انزًٕٚم
انًطهٕة نزُفٛزْب.

ػًٛذ انكهٛخ

معتمدة لرفع كفبءح ٔ
كفبٚخ انًجبَٔ ٙ
انًبدٚخ
انزغٓٛالد
انالصيخ ٔ انضشٔسٚخ
نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.




نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ

يٛضاَٛخ
انكهٛخ



2017/3/1
2018/3/1
2019/3/1
2020/3/1
2021/3/1

2017/3/31
2018/3/31
2019/3/31
2020/3/31
2021/3/31

يٛضاَٛخ انكهٛخ



نغُخ االؽزٛبعبد ثبنكهٛخ
ثشئبعخ يذٚش ػبو انكهٛخ




2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28

يٛضاَٛخ انكهٛخ



انذساعخ انًؾذصخ ٔ
انخبطخ ثكفبءح ٔ
كفبٚخ انًجبَٔ ٙ
انًبدٚخ
انزغٓٛالد
انالصيخ ٔ انضشٔسٚخ
انزؼهًٛٛخ
نهؼًهٛخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح.
اػذاد خطخ موث ة و



ػًٛذ انكهٛخ

2-2-2

اػذاد خطخ موث ة و

1-2-2



خطخ رؼ ٍٛٛانًؼٛذٍٚ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح.



نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ
ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ
نغُخ االؽزٛبعبد ثبنكهٛخ
ٔ
انزمبسٚش
نغُخ
انذساعبد

2017/3/1
2018/3/1
2019/3/1
2020/3/1
2021/3/1

2017/3/30
2018/3/30
2019/3/30
2020/3/30
2021/3/30

ػًٛذ انكهٛخ

4-1-2

انزؾذٚش انًغزًش نخطخ
رؼ ٍٛٛانًؼٛذ ،ٍٚثًب
ٚزُبعت ٔ أػذاد انطهجخ
انًمجٕن ٍٛثبنكهٛخٔ ،
انزخظظبد انغذٚذح ٔ
اؽزٛبعبد االلغبو انؼهًٛخ.
رؾذٚش انذساعخ انخبطخ
ثكفبءح ٔ كفبٚخ انًجبَٔ ٙ
انًبدٚخ
انزغٓٛالد
انالصيخ ٔ انضشٔسٚخ
نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

12000

79

10500



يٛضاَٛخ انكهٛخ





ػًٛذ انكهٛخ



لٕائى ثأعًبء انطالة
رشًم االَزظبو فٙ
انؾضٕس ٔ دسعبد
انُشبط ٔ أػًبل
انغُخ.
لٕائى انؾظش نهؾبالد
دػًٓب
انًطهٕة
ػهًٛبً.
خطخ انذػى انؼهًٙ
نهطالة يٕصمخ ٔ
يؼزًذح.



نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة ثشئبعخ ٔكٛم
انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة
سؤعبء األلغبو انؼهًٛخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/3/31
2018/1/31
2019/1/31
2020/1/31
2021/1/31



ػًٛذ انكهٛخ

4-3-2



خطخ رفظٛهٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح نزطٕٚش
انشػبٚخ انظؾٛخ ٔ
ٔ
االعزًبػٛخ
نطالة
انشٚبضٛخ
انكهٛخ.




يذٚشانٕؽذح انؼالعٛخ
يذٚش ئداسح سػبٚخ
انشجبة
نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ

2017/1/1
2017/12/1
2018/12/1
2019/12/1
2020/12/1
2021/12/1

2017/3/31
2017/12/31
2018/12/31
2019/12/31
2020/12/31
2021/12/31

يٛضاَٛخ انكهٛخ

3-3-2

اػذاد خطخ رفظٛهٛخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح نزطٕٚش
انشػبٚخ انظؾٛخ ٔ
االعزًبػٛخ ٔ انشٚبضٛخ
نطالة انكهٛخ (يششٔع
رطٕٚش انٕؽذح انؼالعٛخ
ثبنكهٛخ –يششٔع رطٕٚش
يهؼت كشح انمذو ٔ طبنخ
االنؼبة انشٚبضٛخ ثبنكهٛخ
– يششٔع اَشبء انُبد٘
اإلعزًبػ ٔ ٙاالعزفبدح
يٍ ثشَبيظ انزكبفم
اإلعزًبػ( ٙانذػى انًبن)ٙ
يٍ خالل ئداسح سػبٚخ
انشجبة ثبنكهٛخ (رؾذس
عُٕٚبً).
خطخ انذػى انؼهًٙ
نهطالة انًزفٕلٔ ٍٛ
انًزؼضش ٍٚػهًٛبًٔ ،
انطالة رٔ٘ االؽزٛبعبد
انخبطخ.

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

-



18000

80

ػًٛذ انكهٛخ



60000



خطخ انزطٕٚش يؼزًذح
ٔ يٕصمخ نزطٕٚش ٔ
دػى يكزجخ انكهٛخ



نغُخ انًكزجبد ثشئبعخ
أ.دٔ .كٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس
ركُٕنٕعٛب
يذٚشٔؽذح
انًؼهٕيبد
نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ

2017/1/1

2017/6/30

يٛضاَٛخ انكهٛخ

6-3-2





ػًٛذ انكهٛخ

-



خطخ رطٕٚش انجشايظ ٔ
انزخظظبد انزؼهًٛٛخ
انمبئًخ ٔ انز ٙرى
اعزؾذاصٓب يٕصمخ ٔ
يؼزًذح.
خطخ انجشايظ ٔ
انزخظظبد انذساعٛخ
انًطهٕة اعزؾذاصٓب
يٕصمخ ٔ يؼزًذح.



نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة ثشئبعخ ٔكٛم
انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة
نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ

2017/1/1
2017/11/1
2018/1/1
2018/11/1
2019/1/1
2019/11/1
2020/1/1
2020/11/1
2021/1/1
2021/11/1

2017/2/28
2017/12/31
2018/2/28
2018/12/31
2019/2/28
2019/12/31
2020/2/28
2020/12/31
2021/2/28
2021/12/31

يٛضاَٛخ انكهٛخ

5-3-2

ٔضغ خطظ رفظٛهٛخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح رزُبٔل
يب ٚه:ٙ
ٔ
انجشايظ
رطٕٚش
انزؼهًٛٛخ
انزخظظبد
انمبئًخ ٔ انز ٙرى
اعزؾذاصٓب (ثشَبيظ ئداسح
األػًبل ثًخزهف يغبالرخ:
انُجبر-ٙاالَزبط
االَزبط
انؾٕٛاَ ٔ ٙانذاعُ-)ٙ
انزكُٕنٕعٛب
رخظض
انؾٕٚٛخ.
اعزؾذاس ثشايظ دساعٛخ
ٔ
رزٕاكت
عذٚذح،
اؽزٛبعبد عٕق انؼًم ٔ
انزكُٕنٕعٙ
انزطٕس
انضساػ :ٙثشَبيظ ادسح
األػًبل (يغبل انظُبػبد
انغزائٛخ ٔ األنجبٌ).
يششٔع رطٕٚش ٔ دػى
يكزجخ انكهٛخ يٍ ؽٛش:
رٕفٛش َظبو انؼًم نفزشح
صبَٛخ يغبئٛخَ -ظبو
انفٓشعخ ٔ االعزؼبسح -
ئَشبء يٕلغ انكزشَٔ ٙنٓب
ٚزى سثطّ ثًٕلغ انًكزجخ
انًشكضٚخ نهغبيؼخٔ ،
ٚغبػذ ف ٙانجؾش
اإلنكزشَٔ ٙػٍ انًشاعغ
ٔ انكزت انؼهًٛخ – صٚبدح
انذػى انًبن ٙيٍ لجم
انغبيؼخ ٔ انًخظض
نششاء انكزت ٔ انًشاعغ
انؼهًٛخ نًكزجخ انكهٛخ .

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

15000

 4-2رطٕٚشعٛبعبد ٔ ثشايظ
انذساعبد انؼهٛب.

6000

81

2017/1/1

2017/4/30

يٛضاَٛخ انكهٛخ





نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس

22500





يٛضاَٛخ انكهٛخ





يٛضاَٛخ انكهٛخ





نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔ
انطالة
نغُخ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ
ثشئبعخ ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ انطالة
نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ

2017/1/1
1018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/3/31
2018/3/31
2019/3/31
2020/3/31
2021/3/31

ػًٛذ انكهٛخ

1-4-2

ئػذاد الئؾخ عذٚذح
نهذساعبد انؼهٛب ،نضًبٌ
رالف ٙانمظٕس ف ٙانالئؾخ
انمذًٚخ يٍ َبؽٛخٔ ،
نزٕفٛش يضٚذ يٍ انشفبفٛخ
ٔ انزغٓٛالد نزشغٛغ
انمٛذ ثجشايظ انذساعبد
انؼهٛب ثبنكهٛخ ،نهطالة
انًظش ٔ ٍٛٚانٕافذٔ ،ٍٚ
كزا رشغٛغ انزجبدل انؼهًٙ
يغ انغبيؼبد األعُجٛخ.





ػًٛذ انكهٛخ

8-3-2

ٔضغ خطخ يشؽهٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح نزطٕٚش ٔ
رؾذٚش  %50يٍ
انًمشساد انذساعٛخ
نطالة انًشؽهخ انغبيؼٛخ،
ٔ كزا ٔ انزؾٕٚم
اإلنكزشَٔ ٙنُغجخ %25
يٍ انًمشساد انذساعٛخ
نطالة انًشؽهخ انغبيؼٛخ
األٔن.ٙ



خطخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
نزطٕٚش ٔ رفؼٛم َشبط
انخشٚغٍٛ
ٔؽذح
ثبنكهٛخ.
لبػذح ثٛبَبد خبطخ
ػهٙ
ثبنخشٚغٍٛ
اإلنكزشَٔٙ
انًٕلغ
نهكهٛخ.
خطخ يشؽهٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نزطٕٚش ٔ
انًمشساد
رؾذٚش
نطالة
انذساعٛخ
انًشؽهخ انغبيؼٛخ.
خطخ يشؽهٛخ يٕصمخ ٔ
نهزؾٕٚم
يؼزًذح
اإلنكزشَٔ ٙنهًمشساد
نطالة
انذساعٛخ
يشؽهخ انجكبنٕسٕٚط.
انضٕئٛخ
األلشاص
نًؾزٕٚبد انزطٕٚش ٔ
انزؾٕٚم اإلنكزشَٔٙ
نهًمشساد انذساعٛخ.
الئؾخ عذٚذح نهذساعبد
انؼهٛب يٕصمخ ٔ يؼزًذح.



ٔؽذح انخشٚغ ٍٛثشئبعخ
أ.د .ػًٛذ انكهٛخ
نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ

2017/1/1
2017/12/1
2018/12/1
2019/12/1
2020/12/1
2021/12/1

2017/5/31
2017/12/31
2018/12/31
2019/12/31
2020/12/31
2021/12/31

ػًٛذ انكهٛخ

7-3-2

ئػذاد خطخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نزطٕٚش ٔ رفؼٛم
َشبط ٔؽذح انخشٚغٍٛ
ثبنكهٛخ رزضًٍ اَشبء
لبػذح ثٛبَبد نهخشٚغ.ٍٛ

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

30000

يٛضاَٛخ انكهٛخ

4500

يٛضاَٛخ انكهٛخ

 5-2رطٕٚش ٔ دػى انجؾش انؼهًٙ

7500
15000

82

يٛضاَٛخ
انكهٛخ



نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس

2017/3/1
2018/3/1
2019/3/1
2020/3/1
2021/3/1

2017/4/30
2018/4/30
2019/4/30
2020/4/30
2021/4/30

يٛضاَٛخ انكهٛخ



ػًٛذ انكهٛخ

2-5-2

رؾذٚش انخطخ انجؾضٛخ
نأللغبو انؼهًٛخ ٔ انكهٛخ
عُٕٚبً.



انجؾضٛخ
انخطخ
نأللغبو
انغُٕٚخ
انؼهًٛخ ٔ انكهٛخ
يؾذصخ ٔ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح





2017/1/1

2017/5/31

ػًٛذ انكهٛخ

1-5-2

ٔ ضغ خطخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نزطٕٚش انًغهخ
انؼهًٛخ نهكهٛخ ٔ ،دػى
انُشش انؼهً ٙفٙ
انذٔسٚبد ٔ انًإرًشاد
انؼبنًٛخ انًزًٛضح.



خطخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
نزطٕٚش انًغهخ انؼهًٛخ
نهكهٛخ.
انًٕلغ
رؾذٚش
اإلنكزشَٔ ٙنهًغهخ.



ػًٛذ انكهٛخ

3-4-2

رخظٛض يكبٌ يغزمم
كًكزجخ نهذساعبد انؼهٛب،
رؼًم ثُظبو انفزشرٔ ،ٍٛ
ٚزٕفش ثٓب أؽذس انًشاعغ
ٔ انكزت ٔ انًغالد
انؼهًٛخ.



يغزمهخ
لبػخ
نًكزجخ
يخظظخ
انذساعبد انؼهٛب.



نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس
نغُخ انًكزجبد ثشئبعخ
أ.دٔ .كغم انكهٛخ نشئٌٕ
انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس
يغهظ ئداسح انًغهخ
انؼهًٛخ.
ئداسح انجشيغخ ثبنغبيؼخ

ػًٛذ انكهٛخ

2-4-2

ٔضغ خطخ يشؽهٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح نزطٕٚش
انًمشساد ٔ أعبنٛت ٔ
ركُٕنٕعٛب انزذسٚظ فٙ
انذساعبد انؼهٛب نزٕاكت
أؽذس انزطٕساد
انزكُٕنٕعٛخ انؼبنًٛخ فٙ
يخزهف يغبالد انؼهٕو
انضساػٛخ.



خطخ يشؽهٛخ يٕصمخ ٔ
نزطٕٚش
يؼزًذح
انًمشساد ٔ أعبنٛت ٔ
ركُٕنٕعٛب انزذسٚظ
ف ٙانذساعبد انؼهٛب



نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس

2017/1/1
2017/11/1
2018/1/1
2018/11/1
2019/1/1
2019/11/1
2020/1/1
2020/11/1
2021/1/1
2021/11/1
2017/1/1

2017/2/28
2017/12/31
2018/2/28
2018/12/31
2019/2/28
2019/12/31
2020/2/28
2020/12/31
2021/2/28
2021/12/31
2017/3/31

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

15000





2017/1/1
2018/12/1
2019/12/1
2020/12/1
2021/12/1

2017/2/28
2018/12/31
2019/12/31
2020/12/31
2021/12/31

10500

ػًٛذ انكهٛخ

83

يٛضاَٛخ انكهٛخ





ػًٛذ انكهٛخ

4-5-2



دساعخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح ؽٕل األَشطخ
انجؾضٛخ ألػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ ٔ يؼبَٔٓٛى
االلغبو
ثًخزهف
انؼهًٛخ ثبنكهٛخ ،يغ
ثٛبٌ ؽغى انزًٕٚم
انًطهٕة نزُفٛزْب
لبئًخ ثأعًبء انغبدح
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
كخجشاء
انًخزبسٍٚ
نزمٛٛى األػًبل انجؾضٛخ.
لبئًخ رضى اعًبء
انغبدح أػضبء ْٛئخ
أطؾبة
انزذسٚظ
أفضم أػًبل ثؾضٛخ ٔ
انغٕائض انًمزشؽخ نزهك
األػًبل.



نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انذساعبد انؼهٛب ٔ
انجؾٕس
نغُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ
ثشئبعخ يذٚش اإلداسح
انًبنٛخ
نغُخ انؼاللبد انضمبفٛخ
ثشئبعخ أ.دٔ .كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب
ٔ انجؾٕس

2017/3/1
2018/3/1
2019/3/1
2020/3/1
2021/3/1

2017/4/30
2018/4/30
2019/4/30
2020/4/30
2021/4/30

يٛضاَٛخ انكهٛخ

3-5-2

اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح ؽٕل األَشطخ
انجؾضٛخ ألػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ ٔ يؼبَٔٓٛى
ثًخزهف االلغبو انؼهًٛخ
ثبنكهٛخ ،يغ ثٛبٌ ؽغى
انزًٕٚم انًطهٕة
نزُفٛزْب.
رشكٛم نغُخ يٍ انخجشاء
يٍ اعبرزح انكهٛخ فٙ
يخزهف انزخظظبد رمٕو
ثزمٛٛى األػًبل انجؾضٛخٔ ،
يُؼ عٕائض ألفضم رهك
األػًبل.

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

ربثغ انجُبء انٓٛكه ٙانشئٛغ ٙنهخطخ االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ

يإششاد انًزبثؼخ ٔ انزمٛٛى
(انًخشعبد انًزٕلؼخ)

يغإنٛخ انزُفٛز

 -3رًُٛخ انمذساد
انزُبفغ ّٛنهكهٛخ

22500

 1-3رمٛٛى انٕضغ انزُبفغ ٙانؾبن ٙنهكهٛخ يمبسَخ ثبنكهٛبد انًُبظشح
ٔ انًؼزًذح ػه ٙيغزٕ٘ انغًٕٓسٚخ.

4500

يٛضاَٛخ انكهٛخ
يٛضاَٛخ انكهٛخ

84

ػًٛذ انكهٛخ

2-1-3

اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
نًمبسَخ يإششاد انمذسح
انزُبفغٛخ نهكهٛخ ثُظٛشارٓب
انًؼزًذح ػه ٙيغزٕ٘
انغًٕٓسٚخ.



دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
نًمبسَخ يإششاد انمذسح
انزُبفغٛخ نهكهٛخ ثُظٛشارٓب
انًؼزًذح ػه ٙيغزٕ٘
انغًٕٓسٚخ.



نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/3/31
2018/3/31
2019/3/31
2020/3/31
2021/3/31

ػًٛذ انكهٛخ

1-1-3

ئػذاد دساعخ رفظٛهٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح نزؾذٚذ أْى يؼبٛٚش ٔ
يإششاد انمذسح انزُبفغٛخ
نهكهٛخ ف ٙيخزهف انمطبػبد (
لطبع شئٌٕ انطالة – لطبع
انذساعبد انؼهٛب – لطبع خذيخ
انًغزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ).



دساعخ رفظٛهٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح رزضًٍ أْى يؼبٛٚش
انمذسح
يإششاد
ٔ
انزُبفغٛخ نهكهٛخ ف ٙيخزهف
انمطبػبد



نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

2017/1/1

2017/3/31

ٔ انزمٛٛى

انغبٚبد
االعزشارٛغٛخ

األْذاف
االعزشارٛغٛخ

انًششٔػبد (االَشطخ االعزشارٛغٛخ)

ثذاٚخ يٍ

اَزٓبء فٙ

انًجهغ
انًطهٕة
نهزًٕٚم
ثبنغُّٛ
انًظش٘

يظذس
انزًٕٚم

يغإنٛخ انًزبثؼخ

انفزشح انضيُٛخ

انزًٕٚم

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

 2-3انزمٛٛى ٔ انزمٕٚى انًغزًش نهًكَٕبد انشئٛغٛخ نهمذسح انزُبفغٛخ
نهكهٛخ.

ػًٛذ انكهٛخ



22500



دساعخ عُٕٚخ دٔسٚخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح رزضًٍ
َمبط انمٕح ٔ انضؼف ٔ
انفشص ٔ انزٓذٚذاد انزٙ
رٕاعّ انكهٛخ ف ٙيخزهف
انمطبػبد (شئٌٕ انطالة
– انذساعبد انؼهٛب – شئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ رًُٛخ
انجٛئخ).
رمشٚش ثأْى اإلعشاءاد
انًمزشؽخ ٔ انًطهٕة
ارخبرْب نزؼضٚض ٔ رًُٛخ
َمبط انمٕح ٔ انفشصٔ ،
يٕاعٓخ ٔ ػالط َمبط
انضؼف ٔ انزٓذٚذاد.



نغُخ انزمبسٚش ٔ
انذساعبد ثشئبعخ أ.د.
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًغزًغ ٔ
رًُٛخ انجٛئخ

2017/10/1
2018/10/1
2019/10/1
2020/10/1
2021/10/1

2017/12/31
2018/12/31
2019/12/31
2020/12/31
2021/12/31

يٛضاَٛخ انكهٛخ

1-2-3

ئػذاد دساعخ عُٕٚخ دٔسٚخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح رزضًٍ يب
ٚه:ٙ
 ؽظش َمبط انمٕح ٔانضؼف ٔ انفشص
ٔ انزٓذٚذاد انزٙ
رٕاعّ انكهٛخ فٙ
يخزهف انمطبػبد
(شئٌٕ انطالة –
انذساعبد انؼهٛب –
شئٌٕ خذيخ
انًغزًغ ٔ رًُٛخ
انجٛئخ).
 ئلزشاػ أْىانزٕطٛبد نزؼضٚض
ٔ رًُٛخ َمبط انمٕح
ٔ انفشصٔ ،
يٕاعٓخ ٔ ػالط
َمبط انضؼف ٔ
انزٓذٚذاد.

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

85

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

ربثغ انجُبء انٓٛكه ٙانشئٛغ ٙنهخطخ االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ
يإششاد انًزبثؼخ ٔ
انزمٛٛى

انًششٔػبد (االَشطخ االعزشارٛغٛخ)

يغإنٛخ انزُفٛز

(انًخشعبد انًزٕلؼخ)

 -4انًزبثؼخ ٔ االعزًشاسٚخ

15000
15000

يٛضاَٛخ
انكهٛخ

86

ػًٛذ انكهٛخ

3-1-4





ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/3/1
2018/3/1
2019/3/1
2020/3/1
2021/3/1

2017/4/30
2018/4/30
2019/4/30
2020/4/30
2021/4/30

يٛضاَٛخ انكهٛخ

2-1-4





ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28

ػًٛذ انكهٛخ

 1-4يزبثؼخ ٔ رمٛٛى يكَٕبد ٔ يزطهجبد ٔ يخشعبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ نطالة انًشؽهخ انغبيؼٛخ
(انجكبنٕسٕٚط).

-

ػًٛذ انكهٛخ

-



15000

-

يٛضاَٛخ انكهٛخ

1-1-4

اػذاد دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔ
يخشعبرٓب رزضًٍ اػذاد
انزمبسٚش انزبنٛخ:
رمبسٚش رمٛٛى انطالة يٍ خالل:
االَزظبو ف ٙانؾضٕس ٔ
انًشبسكخ -دسعبد أػًبل
انغُخ ٔ انؼًه ٔ ٙانشفٕ٘-
دسؽبد االيزؾبَبد انزؾشٚشٚخ
انُٓبئٛخ.
رمبسٚش رمٛٛى انًمشساد
انذساعٛخ.
رمبسٚش رمٛٛى أداء أػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ ٔ يؼبَٔٓٛى.
اػذاد دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نًزطهجبد انؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ ٔ رشًم :انًؼبيم ٔ
رغٓٛضارٓب يٍ أعٓضح ٔ أدٔاد
ٔ كًٛبٔٚبد -لبػبد انزذسٚظ
ٔ يغزهضيبرٓب -انٕسػ ٔ
طبالد انشعى انُٓذعٔ ٙ
انًضاسع.
اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
ثًمزشؽبد انزطٕٚش نهؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ يٍ ٔالغ انذساعبد
انزمًٛٛخ عبنفخ انزكش.



دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح نهؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ ٔ يخشعبرٓب
( طالة يشؽهخ
–
انجكبنٕسٕٚط
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
– أػضبء انٓٛئخ
انًؼبَٔخ  -انًمشساد
انذساعٛخ)
رمبسٚش رمٛٛى انًمشساد
انذساعٛخ ٔ انزمبسٚش
انخبطخ ثزمٛٛى أداء
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔ يؼبَٔٓٛى.
دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح نًزطهجبد
انزؼهًٛٛخ
انؼًهٛخ
(انمبػبد انذساعٛخ –
انًؼبيم – انًضاسع -
طبنخ انشعى انُٓذعٙ
–
األعٓضح
انزغٓٛضاد).......
دساعخ يٕصمخ ٔ
ثًمزشؽبد
يؼزًذح
نهؼًهٛخ
انزطٕٚش
نطالة
انزؼهًٛٛخ
يشؽهخ انجكبنٕسٕٚط



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/2/1
2017/9/1
2018/2/1
2018/9/1
2019/2/1
2019/9/1
2020/2/1
2020/9/1
2021/2/1
2021/9/1

2017/2/28
2017/9/30
2018/2/28
2018/9/30
2019/2/28
2019/9/30
2020/2/28
2020/9/30
2021/2/28
2021/9/30

ٔ انزمٛٛى

انغبٚبد
االعزشارٛغٛخ

األْذاف
االعزشارٛغٛخ

ثذاٚخ يٍ

اَزٓبء فٙ

انًجهغ
انًطهٕة
نهزًٕٚم
ثبنغُّٛ
انًظش٘

يظذس
انزًٕٚم

يغإنٛخ انًزبثؼخ

انفزشح انضيُٛخ

انزًٕٚم

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

15000
5000

87

يٛضاَٛخ انكهٛخ



ٔؽذح
انًؼهٕيبد.

يٛضاَٛخ انكهٛخ

انًهفبد ٔ األلشاع
انخبطخ
انضٕئٛخ
ثبنزؾذٚش.



ركُٕنٕعٛب

2017/3/1
2017/11/1
2018/3/1
2018/11/1
2019/3/1
2019/11/1
2020/3/1
2020/11/1
2021/3/1
2021/11/1

2017/4/30
2017/12/31
2018/4/30
2018/12/31
2019/4/30
2019/12/31
2020/4/30
2020/12/31
2021/4/30
2021/12/31

ػًٛذ انكهٛخ

 2-4يزبثؼخ ٔ رمٛٛى يكَٕبد ٔ يزطهجبد ٔ يخشعبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ نطالة انذساعبد انؼهٛب (انًغغزٛش ٔ انذكزٕساح).

2-2-4

انًخشعبد
َ فظ
انخبطخ ثبنًششٔع
ٔ نكٍ فًٛب ٚخض طالة
انذساعبد انؼهٛب.



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28

15000

-

يٛضاَٛخ انكهٛخ

-



ػًٛذ انكهٛخ

3-2-4

انزؾذٚش انذٔس٘ نهًٕلغ
اإلنكزشَٔ ٙنًغهخ انكهٛخ.

-



دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح نهؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ ٔ يخشعبرٓب
( طالة انذساعبد
انؼهٛب – أػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ – أػضبء
انٓٛئخ انًؼبَٔخ -
انًمشساد انذساعٛخ)
رمبسٚش رمٛٛى انًمشساد
انذساعٛخ ٔ انزمبسٚش
انخبطخ ثزمٛٛى أداء
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔ يؼبَٔٓٛى.



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/2/1
2017/9/1
2018/2/1
2018/9/1
2019/2/1
2019/9/1
2020/2/1
2020/9/1
2021/2/1
2021/9/1

2017/2/28
2017/9/30
2018/2/28
2018/9/30
2019/2/28
2019/9/30
2020/2/28
2020/9/30
2021/2/28
2021/9/30

ػًٛذ انكهٛخ

1-2-4

اػذاد دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔ
يخشعبرٓب رزضًٍ اػذاد
انزمبسٚش انزبنٛخ:
رمبسٚش رمٛٛى انطالة يٍ خالل:
االَزظبو ف ٙانؾضٕس ٔ
انًشبسكخ -دسعبد أػًبل
انغُخ ٔ انؼًه ٔ ٙانشفٕ٘-
دسؽبد االيزؾبَبد انزؾشٚشٚخ
انُٓبئٛخ.
رمبسٚش رمٛٛى انًمشساد
انذساعٛخ.
رمبسٚش رمٛٛى أداء أػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ.
اػذاد دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نًزطهجبد انؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ ٔ رشًم :انًؼبيم ٔ
رغٓٛضارٓب يٍ أعٓضح ٔ أدٔاد
ٔ كًٛبٔٚبد -لبػبد انزذسٚظ
ٔ يغزهضيبرٓب -انٕسػ ٔ
انًضاسع.

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

15000

يٛضاَٛخ انكهٛخ

15000
15000

 3-4يزبثؼخ ٔ رمٛٛى اداء ٔ يخشعبد انغٓبص اإلداس٘ ٔ ،كزنك َظى انًؼهٕيبد
اإلداسٚخ ثبنكهٛخ.

15000

يٛضاَٛخ انكهٛخ
يٛضاَٛخ انكهٛخ
يٛضاَٛخ
انكهٛخ

88

ػًٛذ انكهٛخ

3-3-4

اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
ثًمزشؽبد انزطٕٚش نُظى
انًؼهٕيبد اإلداسٚخ يٍ ٔالغ
انذساعبد انزمًٛٛخ نزهك انُظى.



دساعخ يٕصمخ ٔ
ثًمزشؽبد
يؼزًذح
نُظى
انزطٕٚش
انًؼهٕيبد اإلداسٚخ



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

ػًٛذ انكهٛخ

2-3-4

اػذاد دساعخ رمًٛٛٛخ دٔسٚخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح ؽٕل رطجٛك
َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ
( )MISثبنكهٛخ ،رزضًٍ
رمبسٚش ؽٕل ؽغى االَغبص
ثًخزهف االلغبو االداسٚخ
ثبنكهٛخ ٔ ،أْى يؼٕلبد يٛكُخ
األػًبل اإلداسٚخ ثزهك األلغبو



دساعخ رمًٛٛٛخ دٔسٚخ
يٕصمخ ٔ يؼزًذح ؽٕل
رطجٛك َظى انًؼهٕيبد
()MIS
اإلداسٚخ
ثبنكهٛخ



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/7/1
2017/12/1
2018/7/1
2018/12/1
2019/7/1
2019/12/1
2020/7/1
2020/12/1
2021/7/1
2021/12/1
2017/2/1
2018/2/1
2019/2/1
2020/2/1
2021/2/1

2017/7/31
2017/12/31
2018/7/31
2018/12/31
2019/7/31
2019/12/31
2020/7/31
2020/12/31
2021/7/31
2021/12/31
2017/3/31
2018/3/31
2019/3/31
2020/3/31
2021/3/31

ػًٛذ انكهٛخ

 1-3-4اػذاد دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح ؽٕل كفبءح ٔ كفبٚخ
انغٓبص اإلداس٘ ثبنكهٛخ.



دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح ؽٕل كفبءح
ٔ كفبٚخ انغٓبص
اإلداس٘ ثبنكهٛخ.



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28



ػًٛذ انكهٛخ

اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
ثًمزشؽبد انزطٕٚش نهؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ يٍ ٔالغ انذساعبد
انزمًٛٛخ عبنفخ انزكش.



دساعخ يٕصمخ ٔ
ثًمزشؽبد
يؼزًذح
نهؼًهٛخ
انزطٕٚش
نطالة
انزؼهًٛٛخ
انذساعبد انؼهٛب

4-2-4



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/3/1
2018/3/1
2019/3/1
2020/3/1
2021/3/1

2017/4/30
2018/4/30
2019/4/30
2020/4/30
2021/4/30

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

15000

 4-4يزبثؼخ ٔ رمٛٛى األداء ٔ انًخشعبد نمطبع خذيخ انًغزًغ ٔ رًُٛخ
انجٛئخ.

15000

يٛضاَٛخ انكهٛخ
يٛضاَٛخ انكهٛخ

15000

 5-4دساعخ ٔ رمٛٛى انطهت ػه ٙخشٚغ ٙانكهٛخ ٔ
خذيبرٓب .

22500

يٛضاَٛخ انكهٛخ

89

يٛضاَٛخ انكهٛخ

2-5-4

اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
رزضًٍ أْى انًشبكم انزٙ
رٕاعّ خشٚغ ٙانكهٛخ نالنزؾبق
ثغٕق انؼًم ٔ أْى انًمزشؽبد
نؾهٓب.



ػًٛذ انكهٛخ

دساعخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح رزضًٍ أْى
انًشبكم انز ٙرٕاعّ
انكهٛخ
خشٚغٙ
نالنزؾبق ثغٕق انؼًم
ٔ أْى انًمزشؽبد
نؾهٓب



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28

1-5-4

اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
نًزطهجبد ٔ اؽزٛبعبد عٕق
انؼًم يٍ خشٚغ ٙانكهٛخ ٔ
انًٕاطفبد انًطهٕة رٕافشْب
فٓٛى.

ػًٛذ انكهٛخ

دساعخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نًزطهجبد ٔ
اؽزٛبعبد عٕق انؼًم
يٍ خشٚغ ٙانكهٛخ ٔ
انًٕاطفبد انًطهٕة
رٕافشْب فٓٛى



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/10/1
2018/10/1
2019/10/1
2020/10/1
2021/10/1

2017/12/31
2018/12/31
2019/12/31
2020/12/31
2021/12/31



2-4-4

ػًٛذ انكهٛخ



دساعخ يٕصمخ ٔ
ثًمزشؽبد
يؼزًذح
انزطٕٚش ألداء لطبع
انجٛئخ



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/2/1
2018/2/1
2019/2/1
2020/2/1
2021/2/1

2017/3/31
2018/3/31
2019/3/31
2020/3/31
2021/3/31

1-4-4

اػذاد دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح ألداء ٔ يخشعبد
لطبع انجٛئخ ثبنكهٛخ رزضًٍ
اػذاد انزمبسٚش انزبنٛخ:
 انزمبسٚش انخبطخثبنمٕافم انضساػٛخ.
 انزمبسٚش انخبطخثبنُذٔاد ٔ
انًؾبضشاد ٔ
انًإرًشاد.
 انزمبسٚش انخبطخثبنهمبءاد ٔ
انضٚبساد انؼهًٛخ ٔ
انًٛذاَٛخ.
اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
ثًمزشؽبد انزطٕٚش ألداء لطبع
انجٛئخ يٍ ٔالغ انذساعبد
انزمًٛٛخ نزنك انمطبع.

ػًٛذ انكهٛخ



دساعخ رمًٛٛٛخ يٕصمخ
ٔ يؼزًذح ألداء ٔ
يخشعبد لطبع انجٛئخ
ثبنكهٛخ



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/1/1
2017/8/1
2018/1/1
2018/8/1
2019/1/1
2019/8/1
2020/1/1
2020/8/1
2021/1/1
2021/8/1

2017/1/31
2017/8/31
2018/1/31
2018/8/31
2019/1/31
2019/8/31
2020/1/31
2020/8/31
2021/1/31
2021/8/31

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

 6-4يزبثؼخ ٔ رمٛٛى األداء ٔ انًخشعبد نهٕؽذاد راد انطبثغ
انخبص ٔ انًضاسع ثبنكهٛخ.

15000
15000

يٛضاَٛخ انكهٛخ

90

ػًٛذ انكهٛخ



دساعخ يٕصمخ ٔ
نزطٕٚش
يؼزًذح
انٕؽذاد راد انطبثغ
انخبص ٔ يضاسع
انكهٛخ



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/1/1
2018/1/1
2019/1/1
2020/1/1
2021/1/1

2017/2/28
2018/2/28
2019/2/28
2020/2/28
2021/2/28

ػًٛذ انكهٛخ

2-6-4



دساعخ يٕصمخ ٔ
يؼزًذح نزمٛٛى أداء
انٕؽذاد راد انطبثغ
انخبص ٔ انًضاسع



ٔ
انًزبثؼخ
نغُخ
االعزًشاسٚخ ثشئبعخ أ.د.
ػًٛذ انكهٛخ

2017/11/1
2018/11/1
2019/11/1
2020/11/1
2021/11/1

2017/12/31
2018/12/31
2019/12/31
2020/12/31
2021/12/31

يٛضاَٛخ انكهٛخ

1-6-4

اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
نزمٛٛى أداء ٔ يزطهجبد ٔ
يخشعبد انٕؽذاد راد انطبثغ
انخبص ٔ انًضاسع رؼزًذ
ػه :ٙانغغالد ٔ
انزمبسٚشانًخزهفخ نزهك انٕؽذاد
ٔ انًضاسع ٔ كزا انًٛضاَٛخ
انخزبيٛخ نٓب ٔ يذ٘ اسرجبط
انجٛبَبد ٔ انًؼهٕيبد انًغزمبِ
يٍ رهك انزمبسٚش ثبنٕالغ
انؼًه ٙنزهك انٕؽذاد ٔ
انًضاسع.
اػذاد دساعخ يٕصمخ ٔ يؼزًذح
نزطٕٚش انٕؽذاد راد انطبثغ
انخبص ٔ يضاسع انكهٛخ،
رزضًٍ أْى يمزشؽبد ػالط
انًشبكم ٔ انًؼٕلبد انزٙ
رٕاعٓٓب.

Menoufia University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

ب -عذٔل ( :)32انًخطظ انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

1-1-1
3-1-1
2-1-1
1-3-1
:2

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

3-3-1
1-2-1
3-2-1
2-2-1
:3

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

1-4-1
3-4-1
1-5-1
1-6-1
:4

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

3-6-1
2-6-1
1-1-3
3-1-3
:5

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

2-1-3
4-1-3
1-3-3
3-3-3
:6

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

1

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3

1

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3

1

3

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2

1

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3

1-2-3
3-2-3

التحديث

التحديث

التحديث

التحديث

التحديث

2-2-3

التحديث

التحديث

التحديث

التحديث

التحديث

4-2-3

التحديث

التحديث

التحديث

التحديث

:7

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

5-2-3

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

6-2-3
7-2-3

التحديث

التحديث

التحديث

التحديث

التحديث

8-2-3

التحديث

الت ييـ و

التحديث

الت ييـ و

التحديث

الت ييـ و

التحديث

الت ييـ و

:8

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1

1-4-3
3-4-3

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

التحديث

الت ييـ

2-4-3
1-5-3
:9

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021

13
11
11
9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
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8
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9
8
7
6
5
4
2
3
1
13
11
11
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3
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11
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8
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6
5
4
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3
1

3-5-3
2-5-3
4-5-3
1-1-2
::

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021
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3
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3
1

3-1-2
1-3-2
1-1-4
3-1-4
211

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ

Menoufiya University
Faculty of Agriculture
Quality Assurance Unit

Follow up of Time Schedule of Strategic Plan

سلى انًششٔع
1-1-1

السنه األولي

السنه الثانيه

السنه الثالثه

السنه الرابعه

السنه الخامسه

(ُٚبٚش  -2017دٚغًجش )2017

(ُٚبٚش  -2018دٚغًجش )2018

(ُٚبٚش  -2019دٚغًجش )2019

(ُٚبٚش  -2020دٚغًجش )2020

(ُٚبٚش  -2021دٚغًجش )2021
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1
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3
1
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3
1
13
11
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3
1

2-1-4
1-3-4
3-3-4
2-3-4
4-3-4
212

عبيؼخ انًُٕفٛخ
كهٛخ انضساػخ
ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح

ربثغ انغذٔل انضيُ ٙنهخطّ االعزشارٛغّٛ
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ط -عذٔل ( :)24انًخبطش انًؾزًهخ ( انًبنٛخ -انضيُٛخ -اإلداسٚخ) أصُبء رُفٛز انخطخ اإلعزشارٛغٛخ نًخزهف لطبػبد انكهٛخ (شئٌٕ انزؼهٛى ٔ انطالة -شئٌٕ
رًُٛخ انجٛئخ ٔ خذيخ انًغزًغ – شئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔ انجؾٕس) ٔ أعبنٛت ئداسرٓب.
Managing the Expected Risks during implementation of Plan

أعبنٛت ئداسح انًخبطش انًؾزًهخ

انًخبطش انًؾزًهخ
ركهفخ انًٕسد انجشش٘

رزًضم انًخبطش انًذزًهخ ٔ انخبطخ ثزكهفخ انًٕسد انجششي في ػذو رٕفش إلداسح ٔ رذَيخ رهك انًخبطش رى ركهيف انهجبٌ انًخزهفخ ثبنكهيخ ثبإلششاف ػهي رُفيز األَشطخ
انزًٕيم انًبني انكبفي انالصو نزغطيخ ركبنيف رنك انًٕسد خالل رُفيز اإلعزشاريجيخ انًخزهفخ ٔ انًذسجخ ثبنخطخْ ٔ ،زِ انهجبٌ رزمبضي ثبنفؼم يكبفآد َظيش انميبو
ثؤػًبنٓب ٔ ،يٍ صى فبٌ ركهفخ انًٕسد انجششي انالصيخ نزُفيز أَشطخ انخطخ نٍ رذًم ييضاَيخ
يششٔػبد انخطخ ثًخزهف لطبػبد انكهيخ.
انكهيخ أيخ أػجبء يبنيخ اضبفيخ ػُّ لجم رُفيز انخطخ.

انًخبطش انضيُٛخ

رزًضم رهك انًخبطش في رؤخيش انجذء في ثؼض األَشطخ اإلعزشاريجيخ أٔ انجظء إلداسح ٔ رذَيخ يخبطش انزؤخش في ثذء رُفيز أَشطخ انخطخ أٔ انجظء في انزُفيز ،فمذ رى رخظيض
فزشح صيُيخ نكم َشبط رغبٔي انفزشح انضيُيخ انزمذيشيخ انالصيخ نهزُفيز يضبفبً انيٓب دٕاني %36
في رُفيزْب أٔ ػذو اعزكًبنٓب أصُبء انفزشح انضيُيخ انًمزشدخ ثبنخطخ.
ٔلذ اضبفي.
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انًخبطش اإلداسٚخ انفُٛخ ٔ انزشغٛهٛخ
(يخبطش يزؼهمخ ثخجشح انًٕاسد انجششٚخ)

رزًضم رهك انًخبطش في انًشبكم انزي لذ رُزج يٍ َمض انخجشح اإلداسيخ ٔ رزى اداسح ٔ رذَيخ رهك انًخبطش يٍ خالل يبيهي;
 اعُبد اإلششاف ػهي رُفيز أَشطخ انخطخ ألػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔ انٓيئخ انًؼبَٔخ ٔ
انفُيخ انالصيخ إلداسح ٔ رشغيم يخزهف انمطبػبد أصُبء رُفيز أَشطخ انخطخ.
اإلداسييٍ رٔي انخجشح ٔ انذبطهيٍ ػهي دٔساد رذسيجيخ رئْهٓى نزنك ،ثبإلضبفخ اني
عشػخ رُفيز انجشايج انزذسيجيخ انًمزشدخ نشفغ انًغزٕي اإلداسي ٔ انفُي نهًٕسد
انجششي ثبنكهيخ ػهي أٌ يزى رنك يُز ثذايخ رُفيز انخطخ ٔ ثبنزضايٍ يغ رُفيز األَشطخ
اإلعزشاريجيخ انًخزهفخ ٔ ،رنك نضًبٌ رُفيز رهك األَشطخ ػهي انٕجّ انًطهٕة ،كًب
يزى انزؤكيذ ػهي رذَيخ ركهفخ انذٔساد انزذسيجيخ انًخزهفخ ثجؼهٓب في اطبس خطخ
انزذسيت ثبنكهيخ ٔ انجبيؼخ ٔ في ٔدذاد انزذسيت انخبطخ ثًٓب.
 ركبيم ػًم نجبٌ انكهيخ انًخزهفخ ػهي يغزٕي يخزهف لطبػبد انكهيخ ٔ ثبألخض
نجُخ انخطخ ٔ انًٕاصَخ – نجُخ انًزبثؼخ ٔ اإلعزًشاسيخ – نجُخ انذساعبد ٔ
انزمبسيش ٔ ،رنك يٍ أجم رذذيذ َٕػيخ انًخبطش انًذزًهخ ٔ أعجبثٓب ٔ الزشاح انذهٕل
انًُبعجخ ثبنغشػخ انًُبعجخ ٔ انًشَٔخ انالصيخ نالعزجبثخ نهًزغيشاد انزي لذ رطشأ ٔ
رئصش ػهي رُفيز يخزهف أَشطخ انخطخ.
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يخبطش انًٕاسد انالثششٚخ
(انًٕاسد انًبنٛخ -انجُٛخ انزؾزٛخ -انًجبَ -ٙانًؼذاد -األعٓضح-
انزغٓٛضاد -انجشايظ اإلنكزشَٔٛخ..............انخ)

رزًضم يخبطش انًٕاسد انالثششيخ في رهك انًخبطش انًزؼهمخ ثغٕء اداسح رزى اداسح ٔ رذَيخ رهك انًخبطش يٍ خالل يبيهي;
 انغشػخ في اَجبص انذساعبد انًزؼهمخ ثبنًٕاسد انًزبدخ ٔ اإلدزيبجبد انًطهٕثخ ٔ يٍ
انًزبح يٍ رهك انًٕاسد يٍ َبديخ ،ثبإلضبفخ اني ػذو رٕفشانًزطهجبد
صى رمذيش انؼجض أٔ انفبئض في كم يٕسد يٍ انًٕاسد.
انًغزمجهيخ يُٓب يٍ َبديخ أخشي.
 يؼظًخ االعزفبدح يٍ انًٕاسد انًزبدخ يٍ خالل رفؼيم رشغيهٓب ٔ رفؼيم رطجيك خطخ
انظيبَخ انذٔسيخ ٔ اإلطالدبد انًطهٕثخ نزهك انًٕاسد يٍ أجم انذفبظ ػهي كفبءح
أدائٓب خالل ػًشْب االفزشاضي.
 رغطيخ انؼجض في رهك انًٕاسد يٍ خالل ششاء انضشٔسي يُٓب فمظ في ضٕء
انًيضاَيخ انًزبدخ نهكهيخ.
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توافق الخطة االستراتيجية للكلية مع الخطة االستراتيجية للجامعة
يٕضخ جذٔل ( ) 36أْى ثُٕد رٕافك انخطخ االعزشاريجيخ نهكهيخ يغ انخطخ االعزشاريجيخ نهجبيؼخ فيًب يزؼهك
نكم يًُٓب.
ثبنشإيخ ٔ انشعبنخ ٔ انميى األعبعيخ ٔ انغبيبد االعزشاريجيخ ٍ
جدوؿ( :)25عناصراالتساؽ بيف الخطة االستراتيجية لمكمية و نظيرتيا لمجامعة فيما يخص الرؤية و
الرسالة و ال يـ األساسية.

خطة الكليــــــة

خطة الجامعــــــة
انشؤٚخ Vision
"جامعة المنوفية بإعتبارىا إحدي مؤسسات التعميم العالي في

أن تكون كمية الزراعة جامعة المنوفية من الكميات المتميزة

مصر تلمل أن تكون بين الجامعات الرائدة عربياً و إفريقياً في والمعتمدة محمياً واقميمياً في مجال التعميم الزراعي والبحث العممي
ونقل التكنولوجيا بما يخدم أىداف التنمية الزراعية والريفية

تنمية المعارف و رفاىية المجتمع.

المستدامة.

انشعبنخ Mission
" اإلسيام في البناء الثقافي و المعرفي و الخمقي لإلنسان و
تعميق االنتماء الوطني من خالل تقديم خدمات تعميمية و
بحثية و مجتمعية وفقاً لممعايير المرجعية لتحقيق التنمية

المستدامة لمبيئة الريفية و الصناعية و كسب ثقة المجتمع بما

يحقق لمجامعة ميزة تنافسية محمي ًا و إقميمياً"

إعداد خريجين قادرين عمذ المنافسة محمياً واقميمياً في مختمف

مجاالت الزراعة ،باإلضافة إلي خدمة المجتمع و حل مشاكمة

االقتصادية و اإلجتماعية و البيئية و ذلك مف خالؿ :تقديم برامج

دراسية متميزة لطالب مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا و دعم
و تشجيع البحث العممي الزراعي و توفير البرامج اإلرشادية

واالستشارية الزراعية ،و تنطمؽ رسالة الكمية مف قاعدة أساسيا:
اإلرتقاء بجودة الموارد البشرية و المادية المتاحة بالكمية و

التوظيف األمثل ليا ،و تحقيق التكامل بين مختمف قطاعات
الكمية.

انمٛى األعبعٛخ Core Values
 -اإلنتماء القومي و الحفاظ عمي ىوية مصر.

 -االنتماء و الوالء لموطن.

 -النزاىة و الشفافية.

 -االلتزام بلخالقيات المينة و مراعاة النزاىة و الشفافية.

 -الموضوعية و البعد عن الذاتية و المصالح الشخصية.

 -تحقيق الريادة في العمل (االبتكار ،االبداع ،التميز).

 -اإللتزام باألخالقيات المينية الجامعية.

 -العمل الجماعذ من خالل منظومة عمل فعالة و متطورة.

 مصمحة الطالب ىي البداية و النياية لسياسات و ق اررات  -تفعيل تطبيق مبدأ الثواب و العقاب في العمل.الجامعة.

 -السعي الجاد لمتميز.

 المشاركة المجتمعية الفعالة.-

 الحرص عمي كسب ثقة و دعم المجتمع المحميبمحافظة المنوفية.
 -التقييم الذاتي المستمر كلساس لمتطوير.
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تابع جدوؿ( :)25عناصراال تساؽ بيف الغايات االستراتيجية بخطة الكمية مع نظيرتيا لمجامعة.

خطة الكليــــــة

خطة الجامعــــــة

انغبٚخ االعزشارٛغٛخ سلى ( :)1رطٕٚش انمذسح انًإعغٛخ
ثُبء ْيكم رُظيًي يالئى الدزيبجبد انزٕعغ في
يششٔػبد انجبيؼخ

رطٕيش ٔ رذذيش انٓيكم انزُظيًي نهكهيخ.

انزًُيخ انًغزًشح نجذاساد انميبداد ٔانؼبيهيٍ في
انجٓبص اإلداسي ٔ رطٕيش يُظٕيخ انزذسيت اإلداسي
انخبطخ ثٓى.

رًُيخ انجٓبص اإلداسي ٔ انفُي ثبنكهيخ.

رٕفيش يٕاسد يبنيخ كبفيخ نًًبسعخ أَشطخ ٔأػًبل
انجبيؼخ انالصيخ نذميك ٔسعبنزٓب ٔأْذافٓب االعزشاريجيخ
ٔ صيبدح انًٕاسد انًبنيخ انزاريخ نهجبيؼخ يٍ يظبدس
يزُٕػخ.

رًُيخ انًٕاسد انًبنيخ ثبنكهيخ ٔ ثبألخض انزاريخ يُٓب.

* رٕفيش انًُشآد انجبيؼيخ ٔانزغٓيالد ٔانًشافك
انًالئًخ ٔانذذيضخ ٔ صيبدح كفبءح اعزخذاو انًٕاسد
انًبنيخ ٔانًبديخ انًزبدخ نهجبيؼخ.

طيبَخ ٔ رطٕيش انًشافك ٔ انًجبَي ٔ انزجٓيضاد ٔ
انًؼذاد ٔ انجُيخ انزذزيخ نهكهيخ.

*رًُيخ دٔس انجبيؼخ في طيبغخ يغزمجم األيخ ٔاإللهيى
ٔ رًُيخ لُبػخ انًجزًغ ٔكغت صمزّ نذػى عيبعبد
ٔلشاساد انجبيؼخ.

رؼضيض انًشبسكخ انًجزًؼيخ ٔ رًُيخ انجيئخ.
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تابع جدوؿ( :)25عناصراالتساؽ بيف الغايات االستراتيجية بخطة الكمية مع نظيرتيا لمجامعة.

خطة الكليــــــة

خطة الجامعــــــة

انغبٚخ االعزشارٛغٛخ سلى ( :)2رطٕٚش انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾش انؼهًٙ
ً
رٕفيش ًاألػذاد انكبفيخ راد انجذاساد انًزخظظخ ػهًياب ضااًبٌ رذميااك كفاابءح ٔ كفبيااخ أػضاابء ْيئااخ انزااذسيظ ٔ
ٔيُٓياااب ياااٍ أػضااابء ْيئاااخ انزاااذسيظ ٔيؼااابَٔيٓى ٔفماااب يؼبَٔيٓى.
نًؼبييش يٕضٕػيخ.
رٕفيش انًُشآد انجبيؼيخ ٔانزغٓيالد ٔانًشافك انًالئًخ ضاااًبٌ كفااابءح ٔ كفبياااخ انًجااابَي ٔ انزغااآيالد انًبدياااخ
انالصيخ ٔ انضشٔسيخ نهؼًهيخ انزؼهيًيخ
ٔانذذيضخ انالصيخ نهؼًهيخ انزؼهيًيخ.
االسرمابء ثًغازٕي جاإدح انزؼهايى انجاابيؼي ٔفماب ً نهًؼاابييش رطٕيش ػًهيخ انزؼهيى ٔ انزؼهى نطاالة انًشدهاخ انجبيؼياخ
انًذهيااخ ٔانذٔنيااخ ٔ سثااظ انجااشايج انزؼهيًيااخ ثبدزيبجاابد ثبنكهيخ.
عٕق انؼًم.
ثُاابء لبػااذح ػهًيااخ يزطاإسح نهجذااش انؼهًااي رزٕافااك يااغ رطٕيش عيبعبد ٔ ثشايج انذساعبد انؼهيب ثبنكهيخ.
انًؼااااابييش انذٔنياااااخ ٔ رطااااإيش انغيبعااااابد ٔانجاااااشايج
ٔاإلجشاءاد انخبطخ ثبنذساعبد انؼهيب.

انزطٕيش ٔانزذذيش انًغزًش نهجُيخ انزذزيخ نهجذش انؼهًي
ٔ سثظ انجذٕس انؼهًيخ ثمضبيب انًجزًغ ٔانزًُيخ.

رطٕيش ٔ دػى انجذش انؼهًي.
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تابع جدوؿ( :)25عناصراالتساؽ بيف الغايات االستراتيجية بخطة الكمية مع نظيرتيا لمجامعة.

خطة الكليــــــة

خطة الجامعــــــة

انغبٚخ االعزشارٛغٛخ سلى ( :)3رًُٛخ انمذساد انزُبفغٛخ نهكهٛخ
انٕفاابء ثبنًؼااابييش األكبديًيااخ انًشجؼياااخ نضااًبٌ جااإدح رمياايى انٕضااغ انزُبفغااي انذاابني نهكهيااخ يمبسَااخ ثبنكهياابد
انزؼهاايى ٔاالػزًاابد ٔ رفؼياام دٔس انجبيؼااخ فااي يُظٕيااخ انًُبظشح ٔانًؼزًذح ػهي يغزٕي انجًٕٓسيخ.
رطٕيش انزؼهيى انؼبني يذهيب ً ٔالهيًبً.
انذػى انًغزًش نهؼاللبد انذٔنيخ ٔانضمبفيخ يغ انجبيؼبد انزميااايى ٔ انزمااإيى انًغااازًش نهًكَٕااابد انشئيغااايخ نهماااذسح
انزُبفغيخ نهكهيخ.
انًُبظشح ٔانًئعغبد ٔانًشاكض انؼهًيخ األخشي
يذهيبد ٔالهيًيب ً ٔدٔنيب ً ٔ اضبفخ يجبالد ػهًيخ جذيذح
رُبفغيخ.

انغبٚخ االعزشارٛغٛخ سلى ( :)4انًزبثؼخ ٔاالعزًشاسٚخ

أ)
-

ػه ٙيغزٕ٘ لطبع شئٌٕ انطالة ٔ انزؼهٛى

انزماااإيى اناااازاري ٔ انًغاااازًش نًخشجاااابد انؼًهيااااخ -
انزؼهيًيخ.
انٕطٕل اني رخشيج خشيج يزًيض لابدس ػهاي رهجياخ -
ادزيبجبد عٕق انؼًم.

ة)

يزبثؼااخ ٔ رمياايى يكَٕاابد ٔ يزطهجاابد ٔ يخشجاابد
انؼًهيخ انزؼهيًيخ نطالة يشدهخ انجكبنٕسيٕط.
دساعااااخ ٔ رمياااايى انطهاااات ػهااااي خشيجااااي انكهيااااخ
ٔخذيبرٓب.

ػه ٙيغزٕ٘ لطبع شئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔ انجؾٕس

انزماإيى اناازاري ٔ انًغاازًش نًخشجاابد انؼًهيااخ انجذضيااخ يزبثؼخ ٔ رمييى يكَٕبد ٔ يزطهجابد ٔ يخشجابد انؼًهياخ
نهٕفاابء ثبنًؼااابييش األكبديًيااخ انًشجؼياااخ نضااًبٌ جااإدح انزؼهيًياااااخ نطاااااالة انذساعااااابد انؼهياااااب (انًبجغااااازيش ٔ
انزؼهيى ٔاالػزًبد ٔ كزا انٕفبء ثًزطهجبد انزًُياخ انمٕيياخ انذكزٕساح).
انًغزذايخ.
ط) ػه ٙيغزٕ٘ انغٓبص اإلداس٘
انزًُياااخ انًغااازًشح نًُظٕياااخ انجٓااابص اإلداسي ٔ سفاااغ يزبثؼاااخ ٔ رميااايى اداء ٔ يخشجااابد انجٓااابص اإلداسئ ،
كفبءراااّ ياااٍ خاااالل انجاااشايج انزذسيجياااخ انًالئًاااخ ناااّ ٔ كزنك َظى انًؼهٕيبد اإلداسيخ ثبنكهيخ.
االْزًااااابو ثبنًزبثؼاااااخ ٔ انزمااااإيى انًغااااازًش ألداء رهاااااك
انًُظٕيخ.
د) ػه ٙيغزٕ٘ لطبع شئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ
انزمٕيى انزاري ٔ انًغزًش نًخشجبد لطبع رًُيخ انجيئخ ٔ  -يزبثؼااخ ٔ رمياايى األداء ٔ انًخشجاابد نمطاابع خذيااخ
خذيخ انًجزًغ.
انًجزًغ ٔ رًُيخ انجيئخ.
 يزبثؼااخ ٔ رمياايى األداء ٔ انًخشجاابد نهٕدااذاد رادانطبثغ انخبص ٔ انًضاسع ثبنكهيخ
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انًالؽك
ملحق (  :)1مصفوفة تقييم عوامل البيئة الداخلية.
العوامل االستراتيجية الداخلية
مجاالت القوة
م
وجود موقع الكتروني للكلية مطور يتم تحديثة بصفة دورية.
1
االنتهاء من اعداد وتثبيت البرامج االلكترونية الالزمة لميكنة العمل اإلداري وفقا ً
2
لخطة نظم المعلومات اإلدارية بالكلية.
 3توافر عدد كاف من مدرجات وقاعات التدريس و قاعات .المناقشات العلمية
النشاط الواضح و المتميز للقوافل الزراعية التي تنظمها الكلية لخدمة المجتمع
4
المدني.
وجود وحدة لضمان الجودة لها الئحة داخلية و مجلس إدارة و هيكل تنظيمي معتمد
5
من قبل مجلس الكلية و مدرب و مؤهل من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
وجود و حدة و رابطة للخريجين تعمل علي توفير فرص عمل لهم من خالل الملتقي
 6السنوي للتوظف و الذي يعقد سنويا ً بالكلية بحضور عدد من كبار رجال األعمال و
أصحاب الشركات الزراعية
تبني المعايير األكاديمية القياسية القومية لقطاع العلوم الزراعية فيما يخص برامج و
7
مقررات مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا
فتح برنامج ادارة االعمال الزراعية ( تخصصات :اإلنتاج النباتي و الحيواني و
 8الداجني) بالتعاون مع كبري الشركات المتخصصة العاملة في المجال الزراعي األمر
الذي يساعد في إعداد خريجين مؤهلين بما يتناسب و احتياجات سوق العمل.
تطبيق الدراسة بنظام الساعات المعتمدة تمشيا ً مع متطلبات الجودة و االعتماد و
9
متطلبات تطوير التعليم.
 10أعضاء هيئة تدريس متنوعين ما بين الخبرة والحداثة
توقيع بروتوكوالت للتعاون المشترك بين جامعة المنوفية و جامعة كونيكتيكت لتبادل
11
األساتذة و االشراف العلمي المشترك في مختلف مجاالت العلوم الزراعية.
التقييم المستمر للفعالية التعليمية بواسطة وحدة ضمان الجودة بالكلية بالتعاون مع
12
األقسام العلمية.
مجاالت الضعف
م
نظام الحوافز ال يطبق بصورة عادلة االمر الذي يجعل الموظفيين ال يهتمون بسرعة
1
و جودة أداء األعمال الموكلة إليهم.
التوجد خطة لمتابعة تطبيق عملية ميكنة األعمال وفقا ً لبرامج نظم المعلومات
2
اإلدارية  MISو التي تم تثبيتها بمعظم األقسام اإلدارية بالكلية
عدم و جود خطة واضحة المعالم لإلشراف علي و صيانة األجهزة و
3
التجهيزات و المعدات و اآلالت باألقسام العلمية و المعامل و مزارع الكلية
عدم و جود خطة واضحة موثقة و معتمدة لتنمية و تطوير الوحدات ذات الطابع
4
الخاص بالكلية و حل مشاكلها القانونية و الفنية.
 5البطء الشديد في سرعة اإلنترنت بالكلية ،و كثرة أعطال الشبكة و عدم انتظام عملها.
عدم وجود خطة واضحة لتدريب القيادات األكاديمية و أعضاء هيئة التدريس و
6
معاونيهم و كذا اإلداريين بالكلية.
انخفاض المستوي العلمي للطالب الجدد بسبب انخفاض الحد األدني لدرجات القبول
7
بالكلية.
 8عدم وجود الئحة للدراسات العليا لبرنامج إدارة األعمال الزراعية.
محتوي بعض المقررات قديم و ال يتناسب و المعارف و .المهارات التي يتطلبها
9
سوق العمل
عدم قدرة الكثير من أعضاء هيئة التدريس علي نشر األفكار الجديدة المعنية بحل
 10المشكالت العلمية بسبب عدم وجود قنوات جيده لالتصال مع المراكز البحثية و
الشركات الزراعية و المجتمع .المدني
 11عدم تفعيل خطة السيمينار ببعض األقسام العلمية.
الضعف في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لعالج المشاكل التي تحد من
12
الفعالية التعليمية.
اجمالي النقاط المرجحة
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ملحق ( :)2مصفوفة تقييم عوامل البيئة الخارجية.
العوامل االستراتيجية الخارجية

الوزن
النسبي

الفرص

الترتيب

النقاط المرجحة

تبني الدولة التجاه تطوير التعليم و جودته من خالل الدور المتميز للهيئة القومية
لضمان جودة التعليم.
التوجه القومي لربط كفاءة و فاعلية األداء لمؤسسات التعليم العالي بالتوظيف األمثل
للقيادات و اإلداريين و الفنيين في هياكل تنظيمية محدثة و مطورة.
إمكانية اإلستفادة من دعم القطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات البحثية
الزراعية و التي تساهم في إيجاد حلول لمشكالت قطاع الزراعة في مصر.
اهتمام الشركات الزراعية و رجال األعمال المستفيدين من خريجي الكلية و خدماتها
بحضور الملتقي السنوي للتوظف التي تنظمه الكلية.
تزايد الطلب علي خريجي كليات الزراعة سواء من قبل القطاع الخاص داخل مصر أو
من قبل الدول العربية وخاصة دول الخليج.
اتجاه الدولة الي تطوير وسائل التعليم و التعلم من خالل االهتمام بتطبيق طرق
التعليم اإللكتروني و طرق التدريس غير تقليدية.
االهتمام الدولي بالبحث العلمي في مجاالت الزراعة غير التقليدية مثل الزراعة
العضوية و المائية و التطبيقات الخاصة باستخدام مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة
في الزراعة.
اهتمام الدولة من خالل برامج و مشروعات تطوير التعليم بنشر الوعي بمفاهيم و
متطلبات الجودة و االعتماد لمؤسسات التعليم و التي من اهم متطلباتها التقييم
المستمر للفاعلية التعليمية.
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عدم و جود خطة واضحة علي المستوي القومي لتدريب و تشغيل الخريجين.
عدم و جود خطة واضحة لتدريب القيادات االكاديمية علي مستوي مؤسسات التعليم
العالي.
تطوير أداء الجهاز اإلداري بالدولة ال يتم وفق خطة واضحة المعالم.
ً
مقارنة بالقطاعات األخري.
انخفاض مخصصات قطاع الزراعة في موازنة الدولة
ضعف التواصل و التعاون علي المستوي القومي بين كليات الزراعة و مراكز
البحوث الزراعية من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشكالت الزراعية الملحة.
ً
مقارنة بالكليات األخري ،مما ال يتيح
انخفاض الحد األدني للقبول بكليات الزراعة
قبول عناصر متميزة من طالب الثانوية العامة.
عدم تبني الدولة لخطة واضحة و جادة لتوزيع األراضي المستصلحة حديثا ً علي
الخريجين الجاديين.
التطور السريع في متطلبات سوق العمل الزراعي ،و الذي يتطلب سرعة تفعيل
تطبيق المعايير األكاديمية المتبناه و الخاصة بقطاع الزراعة.
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