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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نبذة تبرٌخٍت:
نطرح في عجالة صورة خاطفة لخيوط التاريخ التي نسجت الحياة لمنارة عمم عريقة ..
وصرح حضاري لممعرفة ..كمية الزراعة – جامعة القاىرة .كانت البداية

في إنشاء مدرسة الزراعة

التوفيقية في  10أكتوبر  1889بالجيزة حيث احتمت جناحاً في سراي الجيزة القديم ،وىو نفس موقع
الكمية الحالي  ،والتي ألحق بىا  300فدان كمزرعة تعميمية لتصبح مدرسة عميا  .افتتحت المدرسة
أبوابيا لمطالب في  11نوفمبر .1890
أدمجت كأول كمية لمزراعة في جامعة فؤاد األول عام
عام  1938ونصت عمى أن تكون مدة الدراسة

 1935ووضعت الئحتيا األساسية

 4سنوات لمحصول عمى درجة البكالوريوس في

الزراعة ،واستمر محمود توفيق حـفناوى ( بك ) في عمادة الكمية حتى عام  1941حيث عين وزي اًر
لمزراعة.
تخرج بالمدرسة والكمية منذ إنشائيا عـام  1889وحتى يوليو  2004عدد (  38270خريجاً
وخريجــو) وكان عـدد الخريجين سنويا دون العشرين حتى عـام  ،1910بينما بمغ إجمالي الخريجين
حتى عام  1906خمسة وتسعـون خريجا .ثم تزايدت أعداد الخريجين تدريجيـاً حتى بمغ العدد أقصاه
وىو (  1092خريجاً) عام  ،1977فضالً عن نحو  2000خريج يحممون درجة الدكتوراه ونحو
( 3000خريج) يحممون درجة الماجستير .وقد تخرج في المدرسة والكمية عمى مدى قرن كامل ويزيد
(حتى عام  )2010عدد  41547طالبا وطالبة.
أنجبت الكمية لمصر والعالم العربي عدداً كبي اًر من الخريجين النابغين الذين أبدعوا فى مجال
الزراعة والبحث العممي وكذلك األدب والفن والسياسة وغيرىا من المجاالت  ،منيم عمى سبيل المثال
وليس الحصر سمو الشيخ الدكتور  /سمطان بن محمد القاسمى حاكم إمارة الشارقة (دفعة ،)1971
ورئيس مجمس الشعب األسبق الميندس  /سيد مرعى (دفعة  ،)1937ورئيس مجمس وزراء سوريــا
األسبق الميندس  /محمود الزعبى (دفعة  .)1963وىناك من تقمد منصب رئيس أو نائب رئيس
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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

مجمس وزراء مصر (م .سيد مرعى ،أ .د .كمال رمزى استينو ،أ .د .كمال الجنزورى ،أ .د .يوسف
والى)  ،كما تولى خمسة وعشرون خريجاً لمكمية منصب وزير عمى مدى ثالثة أرباع القرن ،وكذا
سبعة عشر منصب محافظ و  2رئيساً لجامعة القاىرة (أ .د .محمد نجيب حشاد دفعة  ،1933وأ.د.
نجيب الياللي جوىر دفعة  .)1964ويوجد من بين قيادات اإلعالم ومشاىير الفن ،واألدب،
والرياضة حتى اآلن العديد من خريجي الكمية عمى مدى سنوات طويمة.
مع تطور التكنولوجيا المعاصرة في جميع عموم المعرفة وخاصة نظم التعميم وتطوير المناىج في
الدول المتقدمة بادر أ.د .نجيب الياللي جوىر -عميد الكمية ورئيس الجامعة األسبق -بتحمل مسئولية
تطوير نظم التعميم و المناىج ،وىي المبادرة التي امتدت لتشمل معظم كميات جامعة القاىرة .وكانت
زراعة القاىرة أول كمية تدخل نظام الساعات المعتمدة في الجامعة عام  ،1997كما كانت من أولي
الكميات التي تبنت تطبيق مفيوم الجودة وساىمت بعدد كبير من الميتمين بو ،حيث تضم اآلن
العديد من الخبراء في مجاالت جودة التعميم الجامعي في مصر ،والذين يسيمون في توجيو أنشطة
مشروعات الجودة والييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.
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نىع انًإسست
انتعهًٍٍت
كمية الزراعة – جامعة القاىرة ىي اقدم كميات الزراعة في مصر والوطن العربي ومنطقة
الشرق األوسط .مدة الدراسة بيا أربعة سنوات دراسية ،وتطبق الكمية نظام الساعات المعتمدة منذ
العام الجامعي  .1998 /1997يقسم العام الجامعي الي فصمين دراسيين ،وتمنح الكمية شيادة
البكالوريوس في العموم الزراعية في  11برنامج دراسي وتمنح شيادة الماجستير والدكتوراه في 24
برنامج ،كما تمنح شيادة الماجستير الميني في ثالث برامج دراسية ،والدراسة بالكمية بالمغتين العربية
واالنجميزية.
تتالف الكمية من  18قسم عممي يدير شئونو مجمس القسم ويرأسو رئيس لمجمس القسم.
وتضم الكمية  665عضو ىيئة تدريس و  223عضو ىيئة معاونة ،عدد طالب البكالوريوس 3190
طالب ،ونسبة أعضاء ىيئة التدريس لمطالب  4.8 : 1واقسام الكمية ىي:
قسم اإلجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي

قسم اإلقتصاد الزراعي

قسم األراضي

قسم اإلنتاج الحيواني

قسم أمراض النبات

قسم الحشرات اإلقتصادية والمبيدات

قسم الفاكية

قسم الزينة

قسم الخضر

قسم األلبان

قسم المحاصيل

قسم الصناعات الغذائية

قسم الحيوان الزراعي

قسم الميكربيولوجيا الزراعية

قسم النبات الزراعي

قسم الوراثة

قسم اليندسة الزراعية

قسم الكيمياء الحيوية
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انبزايج انتعهًٍٍت
انتً تقذيهب انكهٍت

تقدم الكمية في المرحمة الجامعية األولي أحد عشر برنامجا

طبقا لالئحة الطالب المعتمدة

عام  2009وأسماء البرامج الدراسية ىي كالتالي :
اوال  :برامج المغة العربية
برنامج اإلنتاج الحيواني

برنامج اليندسة الزراعية

برنامج العموم اإلقتصادية واإلجتماعية

برنامج األراضي والمياه

برنامج اإلنتاج النباتي

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج وقاية النبات

برنامج عموم األغذية

ثانيا :برامج المغة االنجميزية
برنامج تكنولوجيا تصنيع األغذية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الزراعة الدولية في أحد التخصصات اآلتية (الزراعة العضوية -تنمية المجتمع – إدارة أعمال زراعية )
يقوم الطالب خالل فترة الدراسة باجتياز

 140وحدة دراسية (ساعة معتمدة) مقسمة عمي

سنوات الدراسة ويجتاز الطالب خالل سنوات الدراسة تدريبيا ميدانيا (  5وحدات دراسية) كما يقوم

الطالب خالل المستوي الرابع بانجاز مشروع التخرج ( 3وحدات دراسية).

كما تمنح الكمية درجة الماجسيتر في العموم الزراعية في أربع وعشرين برنامجا دراسيا وكذلك

دكتوراه الفمسفة في التخصصات اآلتية :

 اجتماع ريفي  -إرشاد زراعي  -أراضي -اقتصاد زراعي  -ألبان

 -أمراض النبات

 إنتاج حيواني  -إنتاج دواجن  -إنتاج أسماك -زينة  -فاكية
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انزراعت

 -مبيدات  -حيوان زراعي  -خضر

 صناعات غذائية  -اقتصاد منزلي  -كيمياء حيوية محاصيل  -ميكروبيولوجيا زراعية  -نبات زراعي فسيولوجيا نبات  -ىندسة زراعية  -وراثةتمنح الكمية درجة الماجسيتر الميني في برامج :
 -الزراعة العضوية

 -سالمة الغذاء وتوكيد الجودة

 -التنمية الريفية

السمات المميزة بالكمية
تتضح السمات المميزة لمكمية من خالل التحميل البيئي و تحميل الوثائق (الدراسة الذاتية لمكمية،
التقارير السنوية لمكمية ،تقارير المراجعين النظراء) ،والتي يمكن إجماليا في النقاط التالية:

- 1وجود رصيد من رأس المال االجتماعي القوي لدي الكمية ممثال في الخريجين المتميزين في
مجاالت النشاط والوظائف التي يتولونيا ،سواء داخل مصر أو خارجيا .وقد وفر ىذا

الرصيد فرصا عديدة لتطوير كافة أوجو النشاط بالكمية ،وكذا توفير التمويل الالزم لتطوير

البنية األساسية لمكمية .ويمثل إنشاء مكتبة عصرية ومركز معمومات عمي أحدث األسس،

ومجمع لممعامل البحثية عمى مستوى عالمي ،والذي تتوفر به العديد من األجيزة العممية

الحديثة  ،من تبرعات الشيخ سمطان بن محمد القاسمى أمير الشارقة -التي تقدر بعشرات

الماليين من الجنييات -أحد أبرز اإلسيامات في ىذا المجال .كما تمثل تبرعات الكثير من
خريجي الكمية إلنشاء وتأثيث مدرجات وقاعات تدريس جديدة بالكمية انعكاسا جيدا لمرصيد

االجتماعي الكبير المتاح لمكمية.

- 2تتوفر عالقات تعاون أكاديمي وعممي عديدة من خالل اتفاقيات ثنائية ومشروعات بين الكمية
ومعاىد ومؤسسات عممية وبحثية متميزة وىيئات تنفيذية أخري في مصر والعالم الخارجي،

في مجاالت التدريس والبحث والتدريب .وىي جميعيا تتيح الحصول عمي خبرات متطورة

تشمل منح درجات عممية مشتركة مع جامعات أجنبية لبعض الخريجين في الكمية ،ووجود
برامج لتبادل الخبرات محميا ودوليا عمى مستوى الطالب واألساتذة ،وفرص تدريب ميداني
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لمطمبة ،فضال عن توفير فرص ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم لالحتكاك بالمجتمع

العممي والتطبيقي الوطني والدولي في مجاالت عديدة من التخصصات بالكمية .وتوجد مثل
ىذه االتفاقيات مع ىيئات في الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي وو ازرة

الزراعة ومركز بحوث الصحراء وو ازرة التعاون الدولي وو ازرة الموارد المائية والري وأكاديمية

البحث العممي والتكنولوجيا وبعض الجامعات اإلقميمية (كالزقازيق وكفر الشيخ).

- 3تتوفر لدي الكمية مزرعة تجريبية قديمة تمثل أراضي الوادي والدلتا ،ومزرع ة تجريبية حديثة
باألراضي الصحراوية ،بما يتيح التنوع في البحوث الزراعية في ظل ظروف بيئية تعكس

تباين بيئة الزراعة المصرية ،ومن ثم اإلسيام المتميز لمبحوث بالكمية في خدمة تطوير قطاع

الزراعة في مصر بل وخارجيا تحت ظروف إيكولوجية متنوعة.

- 4وجود عدد كبير من الكوادر العممية المتميزة من الحاصمين عمى أعمي جوائز الدولة مثل
جائزة مبارك والجوائز التقديرية والتشجيعية وجوائز الجامعة وجوائز التميز.
- 5وجود رابطة لخريجي كمية الزراعة لدعم التواصل والتعاون بين الكمية وخريجييا.
- 6توفر بنية أساسية جيدة لدعم التعميم ممثمة في مكتبة حديثة ومجيزة جيدا لالتصال بالمكتبات
الرقمية ،ومعامل لمحاسب األلي ومعمل لمغات ومركز النتاج المقررات االلكترونية وبنية

أساسية جيدة لتطوير البحوث ممثمة في مجمع المعامل البحثية.

- 7توفر برامج دراسية متميزة في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة لمرحمتي

البكالوريوس

والدراسات العميا بالمغتين العربية واإلنجميزية تغطى

مجاالت الزراعة وعموم الحياة ،لموفاء

بحاجة الطالب من مصر والدول العربية واألفريقية

واألطراف والجيات المعنية باألنشطة

المتعددة في ىذه المجاالت (الزراعة الدولية ,البيوتكنولوجي) ,وتمنح درجة الماجستير الميني
في مجاالت الزراعة العضوية ،سالمة الغذاء وتوكيد الجودة والتنمية الريفية.
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اإلطبر انفكزي وانًنهجً
نهخطت االستزاتٍجٍت
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انجزء االول
ينهجٍت ئعذاد انخطت
االستزاتٍجٍت 2014 – 2010

9

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

ينهجٍت ئعذاد انخطت اإلستزاتٍجٍت 2014 -2010
مقدمة
صدرت أول دراسة ذاتية لكمية الزراعة جامعة القاىرة في عام  ،2003وتضمنت عمى الخطة

اإلستراتيجية لمكمية في ذلك الوقت (  )2007 – 2003بجميع مكوناتيا بدأ بالتحميل البيئي ومرو ار

برسالة ورؤية واىداف استراتيجية لمكمية وختاما بخطة تنفيذية لتحقيق الخطة االستراتيجية الموضوعة

آن ذاك .وبعد انتياء مدة الخطة االستراتيجية األولى أعدت الكمية خطة تنفيذية غطت الفترة

 2009-2008في إطار مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد ،وبدأت خالل تمك الفترة أيضا

في التخطيط إلعداد الخطة االستراتيجية الثانية ليا .وقد اتبعت الطرق العممية األوسع انتشا ار إلعداد

ىذه الخطة .وسوف يتناول ىذا الجزء من الخطة الخطوات والطرق والمنيجية التي اتبعتيا الكمية
إلعداد الخطة االستراتيجية الثانية .2014 – 2010
وفيما يمي تتابع الخطوات التي تم إتباعيا إلعداد الخطة االستراتيجية
 .1مرحمة التخطيط والتجييز واإلعداد

 .2مرحمة إجراء تحميل بيئي وصفي وكمي موسع لمكمية باستخدام أسموب التحميل الرباعي لمبيئة

الداخمية والخارجية  ،حيث بدأت فيو الكمية من النصف الثاني من عام  2008واستمر حتى
النصف األخير من عام .2009

 .3مرحمة تحديد الفجوة بين الوضع المأمول والوضع الحالي.
 .4مرحمة وضع رؤية ورسالة الكمية

 .5مرحمة تحديد االستراتيجيات البديمة باستخدام مصفوفة TWOS

 .6مرحمة وضع الغايات واألىداف االستراتيجية وكذلك السياسات.
 .7مرحمة تصميم الخطة التنفيذية لتحقيق الخطة االستراتيجية.
 .8مرحمة وضع آليات التقييم ومتابعة التنفيذ لمخطة التنفيذية.

أوال :يزحهت انتخطٍط
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روعي في إعداد خطة الكمية اإلستراتيجية األخذ في االعتبار بأن تتوافق بشكل كامل مع

خطة الجامعة االستراتيجية ،وأن تتسق ىذه الخطة

أيضا مع توجيات الدولة لرفع جودة التعميم

الجامعي الحكومي لموصول بو إلي مرحمة االعتماد  ،والتي تم تبنييا في المؤتمر القومي لمتعميم
العالي ،فضال عن األخذ في االعتبار الستراتيجية قطاع الزراعة حتى عام

االقتصادية االجتماعية لمدولة.

 2030ولخطة التنمية

وتم االعتماد في إعداد الخطة اإلستراتيجية عمي تطبيق عميق لمنيج المشاركة من كافة

فئات مجتمع الكمية التي شممت؛ أعضاء ىيئة التدريس ،أعضاء الييئة المعاونة ،العاممين بإدارات

الكمية وأقساميا ،والطالب ،كما تضمنت األخذ في االعتبار بآراء الشركاء المعنيين من المجتمع

الخارجي الممثمين في المجنة االستشارية بالكمية ،وأعضاء رابطة خريجي الكمية العاممين في كافة
قطاعات النشاط العام والخاص بالدولة.

وقد تولى الفريق المخصص إلعداد الخطة االستراتيجية تنظيم عمميات المراجعة لممقترحات

األولية لمكونات الخطة والتواصل المستمر مع كافة أطراف الكمية وعدد من الخبراء في مجاالت

جودة التعميم بالكمية وخارجيا ،لمحصول عمي تعزيزات راجعة لممقترحات األولية لمكونات الخطة ،بما

انعكس في توفير دينامية واضحة ومشاركة واسعة في إعداد الوثيقة النيائية الحالية.

ثبنٍب :يزحهت ئجزاء انتحهٍم انبٍئً انىصفً
وانكًً
 .1جمع البيانات والتحميل البيئي الوصفي
بدأت الكمية جيودىا لتحميل منيجي لبيئة الكمية منذ نياية عام

 2008بتبنييا منيجية

المشاركة المباشرة والمشاركة بالتمثيل بتشكيل لجنة استشارية تضم ممثل عن كل قسم وادارة بالكمية

لتضمن اندماج كافة فئات

المجتمع لمعمل مع فريق التخطيط االستراتيجي

في إعداد الخطة

االستراتيجية .وتم دعم عمل المجنتين بتولي إدارة الكمية توجيو خطاب إلى رؤساء األقسام واإلدارات

لتخصيص جزء من أول جمسة في بداية العام الجامعي  2009/2008لمناقشة أساليب المشاركة في
إعداد الخطة االستراتيجية بدءا بالتحميل البيئي  ،وامتدادا لصياغة الرؤية والرسالة والغايات واألىداف
االستراتيجية لمكمية ،اعتمادا عمي ىذا التحميل البيئي.

11

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

تم إعداد برنامج واسع لتوعية مجتمع الكمية بعممية التخطيط االستراتيجي ،شمل

عقد 23

ندوة منيا  20عمى مستوى األقسام واإلدارات بحضور أكثر من  %40من مجتمع الكمية خالل
الفترة من  9/6إلى  2008/11/12لمتعريف بمكونات الخطة االستراتيجية .وقد أعقب كل ندوة من
ىذه الندوات مناقشة واستطالع آراء الحضور  .كما أتبع ذات األسموب ال ستطالع رأي كافة فئات

مجتمع الكمية واألطراف المعنية (الطالب الحاليين الممتحقين بالكمية ،الخريجين ،رجال األعمال،

أعضاء المجنة االستشارية بالكمية ،أعضاء رابطة خريجي الكمية والييئات الخارجية) عن جوانب القوة

والضعف الموجودة في الكمية  ،حيث بمغ عدد االستمارات المطبقة أكثر من خمسمائة استمارة من
كافة العناصر السابق ذكرىا لمجتمع الكمية .

تمت معالجة البيانات التي جري جمعيا باستخدام استمارات استبيان أعضاء ىيئة التدريس

والعاممين والمعنيين إل عداد المسودة األولي من التحميل الوصفي رباعي األبعاد لبيئة .ثم عرضت
النتائج األولية لمتحميل البيئي رباعي األبعاد عمي األقسام واإلدارات من خالل ممثمييم ،وأيضا الفريق

التنفيذي لمشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد.

تم تشكيل لجنة داخمية مصغرة منبثقة من فريق

الخطة االستراتيجية والمجنة االستشارية

إلعادة صياغة نقاط القوة والضعف الموجودة في الكمية والفرص والتيديدات الخارجية بالتحميل البيئي

 SWOTعمى مستوى معايير مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد في ضوء تقارير التعزيز
الراجع  Feedbackلممثمي األقسام.
تم عرض المسودة الثانية لمتحميل البيئي لمكمية بعد إجراء التعديالت الالزمة من قبل المجنة
الداخمية عمى خبير استشاري خارجي لمتخطيط االستراتيجي .وأعقب ذلك إجراء التعديالت الضرورية
في صياغة التحميل البيئي رباعي األبعاد.

انتيت ىذه المرحمة بعدد كبير من

نقاط القوة والضعف الموجودة في الكمية والفرص

والتيديدات الخارجية  ،ثم تم اعتمادىا من مجمس الكمية – جميع ىذه النتائج معروضة بالكامل في
الجزء الخاص بنتائج التحميل البيئي الوصفي.
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 .2التحميل البيئي الكمي
تم تطبيق منيج لمتحميل الكمي لبيئة الكمية الداخمية والخارجية لمكمية باستخدام "مصفوفة

تقييم العوامل الداخمية والخارجية" (Internal/External Factors Evaluation )IFE & EFE
وذلك طبقا لممرجع:
David, Fred, (2010) Strategic Management: Concepts (13th Edition),
Prentice Hall
والذي تم فيو االعتماد عمي بيانات تم الحصول عمييا باستمارة خاصة صممت ليذا الغرض،

جري تطبيقيا عمي عينة مختارة من القيادات األكاديمية واإلدارية لمكمية شممت اإلدارة العميا لمكمية

وعددا من رؤساء األقسام ومديري اإلدارات واألساتذة ذوي الدراية بأوضاع الكمية .وفيما يمي شكل
االستمارة التي تم استخداميا ليذا الغرض.
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نموذج لشكل االستمارة التي تم استخدامها
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ثبنثب :يزحهت تحذٌذ انفجىة بٍن انىضع انًأيىل
وانىضع انحبنً
وفي ىذه المرحمة تم إجراء تحميل لموضع الراىن وتوصيفو ثم توصيف الوضع المأمول وذلك
اعتمادا عمى نتائج التحميل البيئي السابق ،يوضح شكل ( )1ىذا المفيوم.

شكل رقم ( :)1يوضح تحليل الفجوة بين الوضع الذي كان سائدا والوضع المأمول
15
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رابعب :يزحهت وضع رؤٌت ورسبنت انكهٍت
تم تبني منيج المشاركة الكاممة

في صياغة الرؤية والرسالة مع مختمف األطراف داخل

وخارج الكمية .حيث تم استخدام نواتج التحميل البيئي السابق إجراءه وكذلك تحميل الفجوة وكذلك
الرسالة المعتمدة لمكمية منذ عام  2003في وضع تصور أولي لرؤية ورسالة الكمية.

وقد استخدمت البيانات والمعمومات التي أتيحت في مرحمة جمع البيانات لتحديث التحميل

البيئي كمدخالت في تحديث وتطوير الرؤية والرسالة السابق إعدادىا فى  2003بعد إطالع أعضاء
فريق لجنة الخطة االستراتيجية عمى الدراسة الذاتية السابقة وما تضمنيا من تحميل بيئي وتقارير
سنوية الحقة .كما اعتمدت الكمية عمى نتائج المناقشات ومقترحات الحضور في ندوات التوعية

لمجتمع الكمية بالنسبة لمرؤية والرسالة السابقة لمكمية وتقارير ممثمي األقسام واإلدارات ،عمي نحو ما
ورد سابقاً.

كما تم تبني منيجية لمعمل اعتمدت عمي دراسة نقدية لمرؤية والرسالة السابقة ،وطرح عدد
من المقترحات األولية لمتعديالت مستمدة من تحميل البيانات التي وردت باستمارة استطالع الرأي

التي وزعت عمي مجتمع الكمية في سياق مرحمة توعية مجتمع الكمية بعممية التخطيط االستراتيجي
لموصول إلي توافق عام مع مجتمع الكمية عمي التغيير المطموب لمرؤية والرسالة.

وقد تم عرض مقترحات فريق لجنة الخطة االستراتيجية ل لرؤية والرسالة ومناقش تيا مع

األطراف المختمفة داخل مجتمع الكمية وخارج ىا من خالل المجنة االستشارية الممثمة لألقسام

واإلدارات ومجمس الكمية ،والتي أجرت عدة تعديالت عمي الصياغات األولي للرؤية والرسالة إلي أن

جري اعتمادىما من مجمس الكمية.

وتم نشر الرؤية والرسالة المحدثة المعتمدة من خالل الوسائل المختمفة عن طريق وحدة

الجودة بالكمية بطباعة نص الرؤية والرسالة عمي ممصقات بأحجام واخراج مختمف

 ،ووزعت ىذه

الممصقات عمي كافة وحدات الكمية العممية واإلدارية وفي كافة المواقع البارزة الظاىرة لمعيان بالكمية.

كما تصدرت الرؤية والرسالة جميع مطبوعات الكمية والتقارير الصادرة عنيا ،كما أعمنت عمى الموقع

االلكتروني لمكمية  .www.agr.cu.edu.egوبالتالي أصبح لدى الكمية رؤية ورسالة محدثة ومعتمدة
ومعمنة تم التوصل إلييا بمشاركة جميع فئات مجتمع الكمية والشركاء.
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وفيما يمي ممخص لمخطوات التي تم اتباعيا حتى الوصول لمرؤية والرسالة في صورتيما النيائية

والمعتمدة:

 تكوين فريق العمل
 عقد اجتماع مع اإلدارة العميا لمكمية
 مراجعة األدبيات ونتائج التحميل البيئي وتحميل الفجوة
 صياغة مسودة أولية لمرؤية والرسالة
 عرض المسودة األولية عمى جميع األطراف السابق ذكرىا وتجميع مقترحاتيم وآرائيم بشأنيا.
 إجراء تعديالت عمي الرؤية والرسالة في ضوء المقترحات السابق تجميعيا وعرضيا عمى كل
األطراف وتجميع اآلراء المتعمقة بيذه التعديالت مرة أخرى.

 تحسين الرؤية والرسالة وعرضيا عمى اإلدارة العميا.
 إعداد النسخة النيائية واعتمادىا لكمييما.
 توثيق الرؤية والرسالة ونشره م ا.

خبيسب :يزحهت تحذٌذ االستزاتٍجٍبث انبذٌهت
ببستخذاو يصفىفت TWOS
بعد أن تم االنتياء من التحميل البيئي وتطوير رسالة ورؤية الكمية ،تم تصميم مصفوفة
 TWOSبالطريقة التي يوضحيا شكل رقم (  )2لتطوير االستراتيجيات البديمة والتي يمكن لمكمية
تبنييا لتعظيم االستفادة من الفرص وتعزيز نقاط القوة لمكمية.
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شكل رقم ( :)2تصميم مصفوفة TWOS
وفي النياية تم توليد عدد من االستراتيجيات كما ىو موضح في جزء النتائج ،ثم تم فرز تمك
االستراتيجيات واختيار المناسب منيا طبقا لإلمكانات المتاحة لكي يتم تطبيقيا أثناء تنفيذ الخطة

اإلستراتيجية.

ىذا وقد انعكست ىذه االستراتيجيات في الغايات واألىداف اإلستراتيجية التي تم اعتمادىا
لمكمية.

سبدسب :يزحهت وضع انغبٌبث واألهذاف اإلستزاتٍجٍت
وانسٍبسبث.
باستخدام نواتج التحميل البيئي المعتمدة واالخذ في االعتبار االستراتيجيات البديمة السابق

توليدىا تم وضع الغايات االستراتيجية لمكمية بغرض تحقيق رسالة الكمية السابق اعتمادىا من مجمس

الكمية.
18
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تم اتباع نفس الخطوات السابق ذكرىا في إعداد رؤية ورسالة الكمية لوضع الغايات

االستراتيجية وذلك بمشاركة جميع األطراف الداخمية والخارجية لمكمية.

تمى ذلك ترجمة الغايات االستراتيجية الي أىداف استراتيجية بنفس اآللية السابق ذكرىا حيث

قام فريق اإلعداد بوضع وصياغة األىداف االستراتيجية من الغايات السابق التوصل الييا.
وفيما يمي خطوات وضع الغايات االستراتيجية:
 عقد عدد من االجتماعات لمفريق إلجراء اآلتي:

• مراجعة األدبيات ونتائج التحميل البيئي وتحميل الفجوة ورؤية ورسالة الكمية المعتمدة
• صياغة مسودة أولية لمغايات االستراتيجية بناء عمى ما سبق.
 عرض المسودة األولية عمى جميع األطراف السابق ذكرىا وتجميع مقترحاتيم وآرائيم بشأنيا.
 إعادة تعديل الغايات االستراتيجية في ضوء المقترحات السابق تجميعيا وعرضيا عمى كل
األطراف مرة أخرى وتجميع اآلراء المتعمقة بتمك التعديالت مرة أخرى.
 إعداد النسخة النيائية واعتمادىا
 توثيق الغايات االستراتيجية ونشره م ا
تمي ذلك وضع األىداف االستراتيجية التي تمت من خالل الخطوات التالية:
 عقد عدد من االجتماعات لمفريق إلجراء اآلتي:
• مراجعة األدبيات ونتائج التحميل البيئي وتحميل الفجوة ورؤية ورسالة الكمية المعتمدة
والغايات االستراتيجية السابق إعدادىا

• صياغة مسودة أولية لألىداف االستراتيجية بناء عمى ما سبق.
 عرض المسودة األولية عمى جميع أطراف مجتمع الكمية والشركاء وتجميع المقترحات واآلراء
المتعمقة بالتعديالت المطموبة عمييا.

 إعادة صياغة األىداف االستراتيجية في ضوء المقترحات السابق تجميعيا وعرضيا عمى كل
األطراف مرة أخرى وتجميع مقترحاتيم وآرائيم بشأنيا مرة أخرى.
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 إعداد النسخة النيائية واعتمادىا
 توثيق األىداف االستراتيجية ونشره ا
تم تطوير سياسات لمكمية عمى ثالث مستويات أساسية وىي:
 سياسات التعميم وانتاج الخدمة التعميمية
 سياسات البحث العممي

 سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وتم تطوير تمك السياسات بعقد عدة اجتماعات لفريق الخطة االستراتيجية مع وكيل الكمية
المختص عن كل محور من المحاور السابق ذكرىا ثم تم التوصل لصورة أولية لكل السياسات ثم

عرضيا عمى مجتمع الكمية واألطراف الخارجية وتجميع المقترحات واعادة صياغتيا في صورتيا
النيائية في وجود وكيل الكمية المختص ثم اعتمادىا من مجمس الكمية وتبع ذلك توثيقيا ونشرىا.

سببعب :يزحهت تصًٍى انخطت انتنفٍذٌت
تم إعداد الخطة التنفيذية لمخطة االستراتيجية لتغطي فترة السنوات الخمس التي تمتد من

 2010حتى  ،2014حيث روعي في إعداد تمك الخطة سد الفجوات المطموب تغطيتيا في كافة
جوانب األنشطة الرئيسية بالكمية وأولوياتيا ،والتي تحددت وفق التحميل الرباعي لبيئة الكمية الذي

بشكل كيفي وكمي وفق أكثر من منيج ،أخذا في االعتبار بما يمي:
 نتائج التحميل البيئي الرباعي SWOT

 اإلنجازات المستيدف تحقيقيا في إطار الخطة التنفيذية الجاري تنفيذىا لتحقيق رؤية ورسالة
الكمية،

 المعايير المطموب تطبيقيا في جوانب االنشطة المختمفة بمحوري القدرة المؤسسية والفاعمية
التعميمية وفق وثائق الييئة القومية لالعتماد،

 الرؤية والرسالة واألىداف االستراتيجية لمكمية.
 تصميميا عمى النموذج المعد من قبل الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.
وقد روعي في الخطة التنفيذية أن ترتبط بالغايات واألىداف االستراتيجية ونظاما لألولويات

لألنشطة والميام المطموب تنفيذىا مع تحديد واضح ودقيق لمسئوليات تنفيذ األنشطة والميام
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المتضمنة بالخطة .وتم ربط الخطة بإطار زمني محدد شيريا ،مع إدراج مؤشرات التقييم بصورىا

المختمفة في الخطة مع ربطيا بالمخاطر المحتممة ،كما تم إعداد موازنة مالية موازية ،مع عرضيا
عمي إدارة الكمية بغية اعتماد التحديث المقترح فور الموافقة عمييا من كافة األطراف المعنية .و قد تم

اعتماد الخطة االستراتيجية و كذلك الخطة التنفيذية الخمسية الممتدة ليا من يناير

ديسمبر  2014بقرار مجمس الكمية بتاريخ .2010/1/19

 2010حتى

ثبينب :يزحهت تصًٍى آنٍبث تقٍٍى ويتببعت
انتنفٍذ
تتم عممية متابعة وتقييم الخطة التنفيذية بغرض التحقق من أن ما تم انجازه من نتائج فعمية

لألداء يتفق مع ما تم تخطيطو استراتيجيا ،ويحقق رسالة وغايات المؤسسة وكذلك أىدافيا

االستراتيجية ،أم ىناك انحرافات تستدعى ضرورة التدخل لمعا لجتيا من خالل ق اررات تصحيحية .ان
أكثر األنشطة أىمية فى ىذه الخطوة ما يتعمق بقياس األداء أو النتائج الفعمية المحققة حتى يمكن

مقارنتيا باألىداف المخططة استراتيجيا.
أىداف التقييم والمتابعة :

يتمثل اليدف العام لتقييم ومتابعة الخطة االستراتيجية فى مساعدة االدارة عمى التأكد من أن
األداء الفعمي يتم وفقا لمخطط الموضوعة .كما أن ىناك بعض األىداف الفرعية لمتقييم والرقابة والتي
من بينيا ما يمى:

 تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية.

 تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية.
 ترشيد التكاليف.

 توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.

 المساعدة فى التخطيط االستراتيجي لفترات زمنية الحقة.
 تقميل م خاطر األخطاء عند وضع الخطط.

 متابعة التقدم فى المراحل المختمفة لتنفيذ االستراتيجية.

 تحقيق التعاون بين القطاعات واالدارات واألقسام التى تشارك فى التنفيذ.
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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

ىذا وفي اطار تنفيذ استراتيجية الكمية  2014 -2010تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ األنشطة

وانجاز المخرجات لتحقيق أىداف الكمية االستراتيجية من خالل االجراءات المؤسسية التالية :
- 1تقسيم الخطة التنفيذية الخمسية الي خطط سنوية تبدا وتنتيي مع بداية ونياية العام
االكاديمي

- 2عرض الخطط السنوية عمي السادة وكالء الكمية بقطاعات شئون التعميم والبحث العممي
وخدمة المجتمع الدراج االنشطة الخاصة بكل قطاع في خطة القطاع السنوية

- 3مراجعة جميع الخطط السنوية بالكمية من خالل لجنة المراجعة بوحدة ضمان الجودة لمتاكد
من اتساقيا مع الخطة االستراتيجية (لمعام األكاديمي محل التقييم)

- 4مناقشة خطط القطاعات الثالثة بالمجان النوعية ثم اعتمادىا من مجمس الكمية لتحديد
الموازنة وبنود الصرف سواء من موازنة الدولة أو من موارد الكمية الذاتية

- 5تشكيل لجان سنوية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ممثمة من

عضو) تقسم إلي ثالث لجان فرعية تختص كل لجنة بفحص

أقسام الكمية (مكونة من 18
أنشطة أحد قطاعات الكمية

الثالث
- 6إعداد ثالث تقارير عن ما تم إنجازه (نقاط االستيفاء بالخطة) وما لم يتم إنجازه (الفجوة بين
الوضع الراىن والمستيدف)

- 7فحص الوثائق لتحديد األدلة والشواىد وعقد مقابالت مع السادة وكالء الكمية ومسئولي وحدة
ضمان الجودة بالكمية

- 8تحديد قائمة التحسينات بالكمية كانعكاس لتنفيذ استراتيجية الكمية خالل العام السابق
- 9إعداد تقرير المتابعة السنوي بوحدة ضمان الجودة يعكس نسبة االنحراف عن المستيدف
بالخطة ومقترحات التحسين لمعام القادم

- 10اتخاذ اإلجراءات الالزمة من جانب فريق عمل الخطة اإلستراتيجية لتعديل الخطة التنفيذية

في ضوء المستجدات وفي ضوء تقرير المتابعة السنوي عرض الخطة التنفيذية المحدثة عمي

الم جالس الرسمية لممناقشة واالعتماد
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انجزء انثبنً
نتبئج انتحهٍم انبٍئً
وتحذٌذ االستزاتٍجٍبث انبذٌهت

أوال :نتبئج انتحهٍم انبٍئً انكٍفً
يشتمل ىذا الجزء عمى النتائج المتحصل عمييا من تحميل الـ  SWOTفي أول مرحمة تمت

عام  2008اعتمادا عمي البيانات التي تم جمعيا باستمارات االستبيان التي طبقت آنذاك عمي كافة
فئات مجتمع الكمية والشركاء ،وىي القوائم المعتمدة من مجمس الكمية لكل من البيئة الداخمية (نقاط

القوة والضعف) والبيئة الخارجية (نقاط الفرص والتيديدات).
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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

 - 1نتائج تحميل البيئة الداخمية
وىذه تشتمل عمى قائمة نقاط القوة والضعف مقسمة طبقا لمعايير الدراسة الذاتية
نقاط الضعف

نقاط القوة
 -1الخطة االستراتيجية
 وجود رؤية ورسالة وأىداف استراتيجية منذ عام  2003للكمية. -وجود سياسات قطاعية وخطط سنوية لمعمل بيا بالكمية.

 االستعانة بمتخصصين في التخطيط االستراتيجي لعقد دوراتتنشيطية عمى تطبيق منيج المشاركة المباشرة من مجتمع الكمية.
 -تزايد إقبال الطالب األجانب عمي االلتحاق بالكمية بما يعطييا

 الرؤية والرسالة تحتاج إلى نشر واسع ليا بينالفئات المختمفة داخل وخارج الكمية.
 -عدم وضوح جوانب التميز في رؤية الكمية.

فرصة تحقيق البعد اإلقميمي من الرؤية التي تتبناىا.

 توافق الخطة االستراتيجية لمكمية مع نظيرتيا بالجامعة. -2الييكل التنظيمي
 وجود عدد كبير من الميندسين والفنيين الزراعيين وغير الزراعيينفي الجياز اإلداري والفني بالكمية.

 بالكمية ىيكل تنظيمي معتمد يحتاج فقط لمتحديث واالستكمال. -يشارك في عضوية المجان المتعمقة بوضع السياسات وخطط العمل

 قصور التوصيف الوظيفي الراىن عمي القياداتاإلدارية فقط دون باقي العاممين بالكمية.

 -اشتراط القانون االعتماد عمى األقدمية المطمقة

وادارة شئون الكمية عديد من أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين

دون مقاييس الجدارة في تعيين بعض القيادات

والمعنيين من خارج الكمية.

األكاديمية (رؤساء األقسام).

 وجود سياسات مستمرة لتطوير النظام اإلداري وتحديد الميامالوظيفية عمى كافة المستويات.

 -عدم وجود وحدة لمتخطيط والمتابعة والتقييم.

إمكاني االستعانة بخبرات إدارية من خارج الكمية (الجامعة).
ة
 توفر -3القيادة والحوكمة
 -وجود إدارة متفاعمة ومتواصمة بالكمية

 اقتناع القيادة األكاديمية لمكمية وتشجيعيا لعممية التطوير وتبنيمفاىيم الجودة.
 مشاركة أعداد متزايدة من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونةفي التطوير ألجل الوصول بالكمية إلى مرحمة االعتماد.

 تشجيع إدارة الكمية لتعرض مجتمع الكمية لفرص التدريب عميالميارات القيادية.
 تشجيع عناصر شابة بمجتمع الكمية عمي تولي مسئوليات قيادية.24

 استمرار االعتماد عمى األقدمية المطمقة دوناألىمية في تعيين بعض القيادات األكاديمية

(رؤساء األقسام).
 ضعف تطبيق مفيوم الديمقراطية ببعض اإلداراتواألقسام.

 عدم تولي بعض القيادات دورىا فى زيادة المواردالمتاحة لجياتيم.

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نقاط الضعف

نقاط القوة
 -4المصداقية واألخالقيات
-

وجود موقع الكتروني لمكمية يعرض أحدث المعمومات والبيانات
واألخبار الخاصة ببرامج وأقسام ووحدات الكمية.

-

وعي يتزايد بثقافة حماية حقوق الممكية الفكرية بين أقسام ووحدات

الكمية.
-

وجود آليات لتمقي ومتابعة شكاوى الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

 عدم وجود برامج مرخصة لبعض برامج الحاسباآللي في بعض أقسام ووحدات الكمية.

 ضعف الوعي لدى بعض الطالب وأعضاء ىيئةالتدريس والييئة المعاونة والعاممين ببنود قانون
حماية حقوق الممكية الفكرية.

والييئة المعاونة والعاممين ،والفصل فييا.

 وجود آليات لضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الطالبوأعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والعاممين في الحقوق
والواجبات.
 وجود مسودة مبدئية (تخضع لممراجعة) لميثاق أخالقي لمزاولةالمينة بأقسام ووحدات الكمية.

 وجود آلية تشريعية لضبط السموك الجامعي (وفق القوانين السارية). -5الجياز اإلداري
 وجود حجم كبير من الجياز اإلداري يمكن إعادة ت أىيمو ألداءم هام جديدة لتطوير األداء بالكمية.

 يوجد بالكمية لجنة لوضع آلية لتطوير نمط العالقات بين وحداتالكمية المختمفة.
 توجد خطة جار تحديثيا لتدريب العاممين بالجياز اإلداري بالكمية االعتماد عمي المشاركة المنظمة (من خالل لجان) في إدارة معظمشئون الكمية

 كثرة المكاتبات الرسمية بين اإلدارة ووحدات الكميةمما يعوق سرعة الرد عمييا.

 بطء إرسال المراسالت في بعض األحيان بمايؤدي لوصوليا بعد الموعد المطموب التخاذ قرار
فييا.
 ترىل الجياز اإلداري وسوء توزيع العمالة بيناإلدارات.

 عدم كفاية تأىيل الكادر اإلداري. االضطرار إلى االعتماد عمى بعض العمالةالمؤقتة في تحمل بعض المسئوليات اليامة.
 -6الموارد

 -توافر المعامل واإلمكانات العممية المتطورة داخل الكمية.

 -عدم كفاية الموارد المالية المتاحة بالميزانية سنوياً

 -توافر مكتبة حديثة متطورة بيا عدد كبير من الدوريات والكتب

 -عدم التناسب بين مساحات األماكن المخصصة

 توفر مجمع متطور لممعامل وتوفر فرص لنموهبالمغتين العربية واالنجميزية.

 -وجود مزرعتان في األراضي الصحراوية في منطقة وادي النطرون
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ألعباء عممية التطوير والتحديث بالكمية

ألعضاء ىيئة التدريس وعددىم (يوجد عدد
عضو مخصص ليم  10حجرات مثال)
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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نقاط القوة
 -توافر معامل لمغات والحاسب اآللي

 توفير فرص تعميم وتدريب عن طريق الوحدات ذات الطابعالخاص.

 توفر الحدائق ذات المنظر الجمالي والبيئة الصحية -توافر عدد مناسب من الوسائل التعميمية الحديثة

نقاط الضعف
 عدم التوازن في توزيع الموارد المتاحة بالكمية بيناألقسام
 ضعف الجيود الذاتية في زيادة الموارد المتاحةلألقسام واإلدارات

 -وجود مالعب وحمام سباحة خاصة بالكمية

 توفر شبكة  internetمتصمة بشبكة الجامعات والمكتبات الرقميةبالمكتبة ومركز المعمومات

 نجاح بعض الوحدات ذات الطابع الخاص فى توفير موارد خاصةبيا.

 -تعدد الوحدات اإلنتاجية بالكمية

 -تتوافر متطمبات األمن والسالمة

 كفاية المرافق العامة والخاصة ( المصاعد  /دورات المياه/الكيرباء /المياه .....غيرىا) المالئمة ألنشطة الكمية

 وجود خطة لصيانة المباني والتسييالت التعميمية -مالءمة التجييزات المتاحة لأل نشطة الطالبية

 -يوجد مشرفون وفنيون لعمميات فحص األجيزة والمعدات

 توجد نسبة مرضية من الحاسبات اآللية إلجمالي عدد الطالبوأعضاء ىيئة التدريس والعاممين

 تتوافر أنظمة لممراجعة والرقابة الدورية عمى استخدام الموارد -7المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 -وجود خطة سنوية معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 -انخفاض عدد المشاركين من أعضاء ىيئة

 -وجود وحدات إنتاجية وخدمية ذات طابع خاص متعددة األنشطة

التدريس في أنشطة خدمة المجتمع والوحدات ذات

 -وجود آلية سنوية لزيادة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في أنشطة

 -الحاجة إلى تفعيل آلية لتقدير احتياجات مجتمع

لخدمة المجتمع

خدمة المجتمع

الطابع الخاص

الكمية والمجتمع المحيط بصفة دورية وربطيا

 -ارتفاع نسب حضور أعضاء ىيئة التدريس في الندوات واألنشطة

بأبحاث وأنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص

 -تنظيم العديد من القوافل اإلرشادية لمتوعية في المناطق الريفية

مجتمع الكمية والمجتمع الخارجي عن الخدمات

 -وجود لجان لمتوعية البيئية عمى مستوى الطالب وأعضاء ىيئة

المقدمة من الكمية.

الجماعية بالكمية عن ذي قبل

التدريس
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 -الحاجة إلى مزيد من التفعيل آللية قياس رضا

 -الحاجة إلى اعتماد كثير من منتجات الكمية

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نقاط القوة
 وجود لجنة استشارية من رجال األعمال والمعنيين لممشاركة فيأنشطة الكمية
 وجود نشاط منظم لعقد ندوات ومؤتمرات عممية عمى المستوىالمحمي واإلقميمي

 -مساىمة معظم الوحدات ذات الطابع الخاص في التدريب الميداني

نقاط الضعف
وحصوليا عمى التصاريح من الجيات المعنية
 عدم توفر مجمع يضم منتجات الوحدات الخدميةبالكمية
 الحاجة إلي تحديث قواعد البيانات الخاصةبالوحدات ذات الطابع الخاص

الصيفي لمطالب
 االستفادة من الشركات والقطاع الخاص في تدريب الطالب وجود مركز لتدريب وتأىيل الخريجين تقديم دورات ووسائل تدريب متعددة في التخصصات المختمفة منقبل قطاع شئون خدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص

 تساىم عوائد حسابات المراكز في دعم اإلمكانيات المالية لمكمية -8التقويم المؤسسي وادارة نظم الجودة
 -نشاط فعال لوحدة الجودة داخل الكمية.

 -وجود جيد مستمر لدعم ثقافة التقييم لألداء.

 استمرار مقاومة بعض أعضاء ىيئة التدريس لفكرةالتقويم بشكل عام.

 -إنشاء مكاتب لمجودة لتفعيل نظام الجودة بكل أقسام الكمية.

 -قصور في بعض أساليب التقويم.

 -تبني الكمية لفكرة التقويم ومنيجيتو منذ مطمع األلفية.

 -الحاجة إلى آلية الستمرار قياس االحتياجات

 -التغمب عمى معظم أوجو القصور في أساليب التقويم عن طريق

الالزمة لتخطيط أنشطة الكمية

 -وجود نظام آلي لتفريغ البيانات الواردة باستمارات االستبيان لتسييل

تطبيق معايير الجودة في العممية التعميمية.

وضع آليات وضوابط لتقييم مجتمع الكمية.

 -عدم إلمام نسبة من أعضاء ىيئة التدريس بطرق

تحميميا والوصول إلى نتائج
 وجود لجنة استشارية من رجال األعمال فى قطاع الزراعة لمحكمعمى جودة الخريج في سوق العمل وقياس قدرتو عمى تمبية

االحتياجات الحقيقية لسوق العمل والخدمة المجتمعية.

 وجود آليات مفعمة لقياس حجم المخرجات السنوية لمكمية (تقييمالطالب لمعممية التدريسية وأعضاء ىيئة التدريس – النشر الدولي
ومعامل التأثير  Impact Factorلممجالت لقياس البحث العممي-
استمارات استبيان .)Stakeholders

 -1الطالب والخريجون
 عقد ندوات االرشاد األكاديمي عمى مستوى الكمية ببداية كل فصلدراسي.
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 محدودية الندوات الموجية لمطمبة عن أىمية الجودةوآلياتيا.

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نقاط القوة
 مرونة نسبية إلمكانيات الكمية الستيعاب أعداد الطالب المقبولينبيا.
 وجود وحدة لمتدريب التخصصي لمخريجين طبقاً لالحتياجاتلممساعدة في توظيف الخريجين ورفع كفاءتيم.

 -عقد ممتقى سنوي لتوظيف الخريجين.

نقاط الضعف
 الحاجة إلى دراسة عممية واسعة لمتعرف عمىاحتياجات السوق وأماكن التوظيف المناسبة
لمخريجين.
 -عدم تحديث قاعدة بيانات لمخريجين.

 -الحاجة إلى تفعيل آلية دائمة لمتابعة الخريجين.

 -عقد ندوات ثقافية وحفالت ترفييية ونشاط لألسر

 -الحاجة إلى تطوير نظام االرشاد األكاديمي.

 -توافر أدلة عممية لألقسام ،ووجود أدلة لمطالب تحتوي عمى

 -قيود الوقت عمى الطالب في ظل نظام الساعات

المعمومات الالزمة لقواعد التسجيل والحذف واإلضافة واالمتحانات

المعتمدة التي تحد من لجوءه لممرشد األكاديمي.

وغيرىا.

 تشجيع الطالب عمى التميز من خالل نادي الطالب المتفوقينوالرحالت الخارجية وبرامج التميز
 وجود مسابقة العرض الفعال لمطالب. -آليات فعالة لجذب الطالب الوافدين.

 وجود خطط سنوية لخدمات الدعم الطالبي. وجود لجنة لألنشطة الطالبية. وجود رابطة لخريجي الكمية. -2المعايير األكاديمية
 -وجود معايير أكاديمية موثقة ومعتمدة ومنشورة في أدلة ولوائح لمعديد

 -عدم وجود معايير أكاديمية لبعض البرامج الدراسية

من البرامج الدراسية بمرحمة البكالوريوس والماجستير الميني بالكمية.

غير التقميدية بالكمية (مثل برنامج الزراعة الدولية).

 -وجود لجان لتسيير البرامج الدراسية بالكمية وفق المعايير األكاديمية

 -عدم الدراية الكافية بين جميع أعضاء ىيئة التدريس

القياسية.
 -وجود بنية أساسية مناسبة لتطبيق المعايير األكاديمية بالكمية.

والييئة المعاونة ،بالمعايير األكاديمية القياسية،
لمبرامج المختمفة.

 عدم تحديد محكمين خارجيين لبعض البرامج الدراسيةبالكمية.

 -3البرامج التعميمية
 -تنوع البرامج األكاديمية لمرحمة البكالوريوس (برامج بالمغة العربية

 -افتقار محتويات بعض المقررات إلى جوانب

 -وجود تخصصات معينة أصبح ليا سمعة جيدة في سوق العمل.

 -الحاجة إلى الربط بين مقررات الكمية ومتطمبات

وأخرى بالمغة االنجميزية)

 تطبيق نظام الساعات المعتمدة بما يواكب النظم التعميمية الحديثة. -وجود آليات فعالة لتطوير المقررات بين أعضاء ىيئة التدريس.
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التعميم الذاتي وميارات االتصال.

سوق العمل.
 -قمة حمقات النقاش الدراسية كجزء أساسي من

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نقاط القوة
 نشر بعض المقررات االلكترونية عمى الموقع االلكتروني لمكمية. تطوير الئحة جديدة ومعتمدة لمكمية عمي مستوي البكالوريوس. -مرونة المحتوى العممي لممقررات الدراسية بما يسمح باإلضافة

نقاط الضعف
المحتوى الدراسي.
 استمرار الحاجة إلي تفعيل دور المحكم الخارجيلمبرامج الجديدة

والتحديث.

 تطوير التدريب الصيفي التخصصي لجميع الطالب. وجود آلية لتشجيع إنشاء مقررات الكترونية جديدة. -4التعميم والتعمم والتسييالت الداعمة
 -يوجد بالكمية العديد من أساليب التعميم غير التقميدية

 -لم يتم تفعيل استخدام نظام الممتحنين الخارجين

 -تبنى الكمية آليات لدعم التدريس المتميز

 -نقص عدد الفنيين األكفاء

 -وجود وحدة لموسائل التعميمية الحديثة

 -المراجعة الدورية الستراتيجيات التعميم والتعمم

 ضعف التعاون بين األقسام المختمفة فيما يخصالعممية التدريبية والبرامج

 -وجود ممارسات فعمية لتحديث العممية التعميمية كالحجرة الذكية

 -ضعف إمكانيات بعض المعامل

 -توافر العديد من البرامج المعتمدة من الكمية لمتدريب الميداني

 -ضعف وسائل المواصالت الالزمة لنقل الطالب

 -وجود آليات معتمدة من الكمية لتقويم نتائج التدريب الميداني

لممزارع والرحالت العممية لمتدريب الميداني

 -5أعضاء ىيئة التدريس
 وجود عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس -تنوع التخصصات ألعضاء ىيئة التدريس

 توافر عدد كبير من الكوادر العممية المتميزة من مدارس عمميةمتنوعة وتخصصات متعددة.
 نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب جيدة. توفر دورات لمتأىيل وتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والييئةالمعاونة.

 االستعانة بكثير من أعضاء ىيئة تدريس الكمية كخبراء في العديدمن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والييئات الدولية.
 حرص معظم األقسام العممية عمى توزيع المقررات الدراسية عمىأعضاء ىيئة التدريس وفقاً لتخصصاتيم.

 وجود آلية تتطور لمتابعة أنشطة أعضاء ىيئة التدريس في كافةمجال أنشطتيم.
 توفر آليات لالستفادة من الزيادة في عدد أعضاء ىيئة التدريس. -6البحث العممي واألنشطة العممية األخرى
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 خمل الييكل الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس (ىرممقموب)

 ضعف االستفادة من برامج تبادل األساتذة بينالجامعات.

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نقاط القوة
 تبنى الكمية لمبحث العممي كمكون رئيسي في رؤية ورسالة الكميةلحل مشكالت المجتمع الحالية ولمواجية التحديات المستقبمية.
 -وجود خطة وسياسات لمبحث العممي معتمدة موثقة.

نقاط الضعف
 نسبة قمة األبحاث البينية المشتركة بينالتخصصات المختمفة
 -الحاجة إلى تطوير مكون البحث العممي في الموقع

 -وجود عدد من المراكز البحثية في مجاالت مختمفة ليا عالقات

االلكتروني لمكمية

 -تواجد عدد من األساتذة ليم اتصاالت دولية وأبحاث مشتركة مع

مخرجات األبحاث داخل الكمية

وارتباطات دولية
جيات عالمية

 -وجود عدد من االتفاقيات العممية المشتركة مع مراكز بحثية

 الحاجة إلى تسويق البحوث واالستفادة من الحاجة إلى تطوير واستكمال البنية البحثية فيبعض األقسام

وجامعات وىيئات محمية وأجنبية.

 وجود بنية أساسية بحثية متطورة لحد كبير. لوائح واضحة لقواعد تشغيل وقواعد استخدام معامل البحوث. تواجد آلية لمتعاون بين أقسام الكمية وىيئات إنتاجية وخدميةلالستفادة من البحوث العممية التطبيقية بالكمية

 -وجود برامج لدورات تدريبية تخصصية

 وجود برنامج لتدريب الباحثين عمى ميارات البحث عمى مستوىالبكالوريوس والدراسات العميا
 -توجد آليات لتشجيع الباحثين المتميزين

 وجود مجمة دورية لمنشر العممي لمبحوث بالكمية وجود آلية لتوثيق البحوث المنشورة الخاصة بأعضاء ىيئة التدريسوتحديثيا
 دعم وتنويع تمويل البحوث العممية من الموارد الذاتية -7الدراسات العميا
 نقص أعداد المتقدمين لمدراسات العميا الحاجة إلى رفع أعداد الطالب الوافدين ضعف الجانب التطبيقي فى تدريس المقررات الحاجة لمتفعيل الكامل لدور المحكم الخارجي لمبرامج والمقرراتالدراسية

 الحاجة إلى تفعيل شروط اإلشراف البيني المشترك عمى طالبالدراسات العميا
 -ضعف تسييالت االقامة لمطالب الوافدين
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 وجود الئحة مطورة لمدراسات العميا تم اعتمادىا فيسبتمبر  2009وتغطي كافة المجاالت.

 وجود برامج محدثة لمدراسات العميا وذلك بإضافةبرامج لمماجستير الميني.

 وجود آليات جديدة لتشجيع التميز في األداء فيالدراسات العميا

 تطوير الالئحة بما يشجع اإلشراف متعددالتخصصات

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

نقاط الضعف

نقاط القوة

 وجود نظام تقييم لألداء في مقررات الدراسات العميا وجود آلية لمتابعة طالب الدراسات العميا وتقييمأدائيم

 -8التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية
 -وعي بمفيوم التقييم من قبل نسبة تتزايد من أعضاء ىيئة التدريس

 -الحاجة إلى مزيد من تفعيل خطط لتحسين البرامج

 -وجود آليات لمتقييم الشامل والمستمر لمعممية التعميمية

والمقررات

 -اتخاذ إجراءات تصحيحية بالمؤسسة تتم في ضوء نتائج التقييم

ىيئة التدريس والييئة المعاونة والييئة اإلدارية

 مشاركة األطراف المعنية في عممية التقييم الشامل وجود إجراءات لتحسين وتعزيز الفاعمية التعميمية -آلية معتمدة لمراجعة تقارير البرامج والمقررات

 سياسة لتفعيل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في تطوير الفاعميةالتعميمية
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 -الحاجة إلى المزيد من آليات متابعة أداء عضو

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

- 2نتائج تحميل البيئة الخارجية
وىذه تشتمل عمى قائمة نقاط الفرص والتيديدات مقسمة طبقا لمعايير الدراسة الذاتية
التيديدات

الفرص
 -1الخطة االستراتيجية
 االىتمام العالمي الراىن بدعم دور قطاع الزراعة لتحقيق األمنالغذائي في مواجية األزمتين الغذائية والمالية.

 قمة فرص العمل المتاحة لمخريجين في مجال الزراعة فيمصر.

 -زيادة االىتمام بالعالقة بين األمن الغذائي واألمن االجتماعي

 -عدم وضوح اإلعالم عن إستراتيجية قطاع الزراعة عمي

 -االىتمام المتزايد بالبيئة والزراعة الحيوية.

 -زيادة أعداد كميات الزراعة والمنافسة بينيا رغم تباين مستوي

مما يعكس االىتمام المتزايد بالزراعة.

 -تبني الدولة التجاه تطوير التعميم وجودتو المتضمن برؤية الكمية

المستوي القومي.

خريجييا عمي المستوي القومي.

 اىتمام الدولة بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الزراعةوتوقع تزايد احتياجو لخريجين متميزين.

 -2الييكل التنظيمي
 تضمين استكمال وتحديث اليياكل التنظيمية بمشروعات ضمانالجودة ومتطمبات االعتماد

 -زيادة االىتمام عمي المستوي القومي بكفاءة وفاعمية األداء

 توفر عوامل جذب لمكثير من أعضاء ىيئة التدريس لمعملخارج الكمية (إعارة /انتداب) بسبب انخفاض الدخول ومن ثم
عدم تفرغيم لتطوير العممية التعميمية والنيوض بيا

المرتكز عمي التوصيف الوظيفي
 -3القيادة والحوكمة
 وجود شروط جديدة لشغل المناصب القيادية العميا تستمزمالتعرض لتدريب خاص لشغل ىذه المناصب
 وجود دورات تأىيمية إلعداد القيادات الجامعية توفر برامجالحاسب اآللي لخدمة الموقع االلكتروني لمكمية.

 قانون تنظيم الجامعات يحد من المرونة في تطبيق الحوافزااليجابية أو السمبية.
 -عدم اختيار القيادات األكاديمية (رؤساء األقسام) باالنتخاب

واستمرار االعتماد عمى األقدمية المطمقة في تعيينيم وفقاً لموائح

دون الكفاءة

 عدم وجود معايير مرتبطة بكفاءة األداء ومتفق عمييا الختيارالقيادات
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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

التيديدات

الفرص
 -4المصداقية واألخالقيات
 توفر مصادر مرجعية ألمثمة لممواثيق األخالقية لمزاولة المينة،من جامعات في دول مختمفة ،يمكن االسترشاد بيا عند إعداد

ومراجعة ميثاق الكمية.

 االىتمام والوعي المجتمعي المتزايد بأىمية تطبيق المعاييراألخالقية الجامعية المناسبة،

 ضغوط التأثير السمبي لمنظومة القيم غير السوية في المجتمعالخارجي عمى الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة

والعاممين بالكمية.

 تدني خصائص الطالب الجدد بتأثير سمبيات التعميم ما قبلالجامعي.

 -5الجياز اإلداري
 -االىتمام من قبل الدولة بتطوير أداء الجياز اإلداري

 -االىتمام بتدريب الكوادر اإلدارية من قبل الدولة والجامعة.

 التوقف عن تجديد العناصر في الكادر اإلداري بمنع التعييناتالجديدة في القطاع الحكومي والعام.
 -االتجاه العام لمنظر بشكل متدن إلى العمل في الزراعة

 -6الموارد

 وجود فرص متعددة لمحصول عمى منح لممشروعات والبحوثمن خارج الجامعة

 -إمكانية االستفادة من تمويل القطاع الخاص لألبحاث الزراعية

 ضعف الميزانية المخصصة لمتعميم العالي الزراعي في مصر انخفاض االستثمارات القومية الموجية لمبحث العممي فى مجالالزراعة

الموجية لحل مشاكل اإلنتاج

 -7المشاركة المجتمعية

 -توجو المجتمع نحو تطبيق معايير ضمان الجودة بشكل عام

 زيادة االىتمام بجودة المنتجات الزراعية وسالمة الغذاء عمىالمستوى المحمي فضال عن المستوى الدولي

 -عدم إدارك المجتمع الخارجي بدور الكمية

 عدم التواصل بين مشكالت المجتمع وخطط البحث العمميالزراعي

 ثقة المجتمع المحمي بمنتجات وخدمات الكمية اىتمام الجيات المعنية بالتواجد فى ممتقى التوظيف السنويلتعيين الخريجين

 -8تقييم مؤسسي وادارة الجودة
 -تبني الدولة اتجاه تطوير التعميم وجودتو

 التغيير المتكرر في نماذج مشروع ضمان الجودة والييئة القوميةلضمان جودة التعميم واالعتماد

 -9الطالب والخريجون
 التطور التكنولوجي والتقني الستحداث مجاالت جديدة فيالقطاع الزراعي مما يتيح فرص عمل لمخريجين
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 عدم وجود شروطلاللتحاق بالكمية

خاصة محددة لقبول الطالب المالئمين

 -فرض المجمس األعمى لمجامعات أعداد زائدة من الطالب يفوق

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

التيديدات

الفرص
إمكانيات الكمية.

 كثرة عدد خريجي كميات الزراعة وبالتالي قمة فرص العملالمتاحة إماميم ،واتجاه العديد من الخريجين لمعمل في غير
القطاع الزراعي مما يؤدي إلىدار موارد التعميم بالكمية.
 ضعف إقبال الطمبة المتميزين عمى االلتحاق بالكمية فيما عداتخصصات معينة.

 اشتغال العديد من غير المتخصصين في مجال الزراعة توزيع األراضي عمى غير الزراعيين مما ال يعطى ميزة نسبيةلمخريجين.

 محدودية االستثمار العام فى قطاع الزراعة. قناعة بعض رجال األعمال بمستوى خريجي المؤسسات العمميةالزراعية المحمية.
 -10المعايير األكاديمية
 -وجود المعايير األكاديمية الجامعية القياسية (التي وضعتيا لجان

 -التطور السريع في متطمبات سوق العمل الزراعي

القطاع والمجنة القومية أو المعايير الخارجية) كإطار مرجعي
لوضع المعايير األكاديمية لمعظم برامج الكمية عمى مستوى
البكالوريوس

 وجود نموذج مرجعي لممعايير األكاديمية لمدراسات العميا. -11البرامج التعميمية
 -االىتمام بتطوير التعميم الجامعي من قبل الدولة

 تقيد تطوير البرامج بق اررات لجان القطاع مما يؤدي إلى التشابووالكوادر مع المنافسين

 تكرار التخصصات مع كميات أخرى مثل كيمياء في كميةالعموم ،إنتاج حيواني وطب البيطري.
 -12التعميم والتعمم
 دعم مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد ومتطمباتالييئة القومية لالعتماد تطوير التسييالت المطموبة

 قيود الموائح والق اررات الو ازرية الخاصة بعمميات شراء واستيراداألجيزة من الخارج

 -13أعضاء ىيئة التدريس
 توفر بروتوكوالت تعاون عممي لتبادل األساتذة مع عدد منالجامعات األجنبية
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 مرتبات أعضاء ىيئة التدريس ال تتوافق مع االرتفاع المستمرفي تكمفة مستوى المعيشة.

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

التيديدات

الفرص

 انخفاض نسبة ىيئة التدريس الحاصمين عمى مؤىالت منالخارج.
 نقص التمويل الذي يتيح استقدام أساتذة متميزين من الخارجلالستفادة بيم في إطار تبادل الخبرات.
 -14البحث العممي واألنشطة البحثية األخرى
 االىتمام العالمي بالبحث العممي وخاصة في مجال إنتاجومصادر الطاقة البديمة والزراعة العضوية (التنمية المستدامة).
 وجود برامج دولية وجيات مانحة قادرة عمى تمويل المشروعاتالبحثية.

 االنخفاض الشديد لمميزانية المخصصة من الدولة لمبحث العممي -المنافسة الشديدة عالمياً في مجال البحث العممي وتطويره.

 -وجود بعض الموائح اإلدارية والق اررات التي تعوق البحث العممي

 -15الدراسات العميا
 -تواجد فرص العمل محمية وخارجية في التخصصات الدقيقة

 -المنافسة الشديدة من قبل الجامعات اإلقميمية المجاورة عمى

تحتاج لدراسة متقدمة

 -احتياج بعض شركات القطاع الخاص إلجراء دراسات بحثية

جذب الطمبة الوافدين لمدراسات العميا
-

لحل مشاكل إنتاجية تتوافق مع خطة بحوث الدراسات العميا
بالكمية
 -16التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية
 اىتمام الدولة بتطوير التعميم الجامعي وقبل الجامعي وفقمعايير الجودة

 ارتفاع معايير التقييم العالمية بالنسبة لممستوى المحمي تقييد نظم المساءلة والمحاسبة بقانون تنظيم الجامعات الساريمنذ السبعينات

ثانيا :نتائج التحميل البيئي الكمي
تم تطبيق منيج لمتحميل الكمي لبيئة الكمية الداخمية والخارجية لمكمية باستخدام "مصفوفة

تقييم العوامل الداخمية والخارجية" (Internal/External Factors Evaluation )IFE&EFE
كما تم إيضاحو في جزء المنيجية من ىذه الوثيقة .والذي اعتمد فيو عمي بيانات تم الحصول عمييا
باستمارة خاصة صممت ليذا الغرض ،جري تطبيقيا عمي عينة مختارة من القيادات األكاديمية

واإلدارية لمكمية شممت اإلدارة العميا لمكمية وعددا من رؤساء األقسام ومديري اإلدارات واألساتذة ذوي

الدراية بأوضاع الكمية .وقد كانت قيمة معامل التقييم لمبيئة الداخمية
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 3وقيمة معامل التقييم لمبيئة

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

الخارجية  2.85عمي مدرج يمتد من  1إلي  4وىي معدالت تقع أعمي المتوسط  ،2.5مما يفيد بتوفر
مقومات نجاح قوية داخميا وفرص تفوق خارجيا لمكية ينبغي استثمارىا جيدا.

- 1نتائج تحليل البيئة الداخلية
وبغض النظر عن عدد العوامل المدرجة في مصفوفة تقييم عوامل البيئة الداخمية والخارجية،

يمكن أن يتراوح مجموع النقاط المرجحة من مستوى منخفض يبمغ  1.0في حده األدنى إلى مستوي
عال يبمغ 4.0في حده األعمى لكل من عوامل البيئة الداخمية وعوامل البيئة الخارجية كل عمي حدة

(بافتراض أننا نستخدم مقياس التصنيف الستجابة االستراتيجية لمعامل من

 1إلى  .)4والدرجة

المتوسطة التي يمكنك الحصول عمييا ىي  2.5واألعمى من  3.0تمثل المستوي األعمى حتي الحد

األعمى .4.0
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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

مصفوفة تقييم عوامل البيئة الداخلية (كميا)
عوامل القوة
 -1تنوع وتطور البرام ج التعميمية (بكالوريوس /دراسات عميا) بالكمية لتستجيب الحتياجات سوق

متوسط األىمية النسبية
المرجحة برتبة استجابة
االستراتيجية لمعامل
0.234143

العمل وتجذب الطالب الوافدين

 -2توفر بنية أساسية قوية لمبحث (خطة بحثية /فرص تمويل متاحة/معامل...إلخ)

 -3توفر بنية أساسية متطورة لمتعميم (قاعات/معينات سمع بصرية  /معامل/مكتبات...الخ)
 -4نسبة جيدة من أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب

 -5توفر عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس المؤىمين من مدارس عممية متنوعة

 -6دور مؤثر ألعضاء ىيئة التدريس كخبراء في العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
 -7وجود نشاط ووحدات لدعم فرص حصول الخريجين عمى عمل

 -8وجود بنية أساسية مادية جيدة بالكمية (شبكة طرق/اتصاالت/مباني..الخ)

 -9رصيد قوي من عالقات الكمية مع الخريجين من رجال األعمال وذوي التأثير (رابطة الخريجين/

0.178429
0.19425
0.156643
0.124679
0.121143
0.087429
0.196893
0.127643

المجنة االستشارية/مساىمات رجال األعمال)

 -10وجود عدد من أعضاء ىيئة التدريس الميتمين بمجال جودة التعميم

 -11وجود عدد كبير من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص النشطة
المجموع الجزئي لعوامل القوة

0.137857
0.140429
1.699538

ثانيا:عوامل الضعف

 -1ضعف التعاون بين األقسام المختمفة فيما يخص العممية التدريبية والبرامج
 -2عدم وجود شروط محددة لقبول الطالب بمرحمة البكالوريوس

 -3الضعف النسبي لعالقة البحوث بالكمية باحتياجات تطوير أنشطة قطاع الزراعة
 -4نقص عدد الفنيين الكفء وأمناء المعامل

 -5ضعف قدرات العاممين بالجياز اإلداري بالكمية
 -6ترىل الجياز اإلداري بالكمية

 -7ضعف الميكنة بالعديد من أنشطة وأقسام وادارات الكمية.

 -8استمرار مقاومة بعض أعضاء ىيئة التدريس لتبني مفيوم وتطبيق نظام الجودة بالكمية.
 -9ضعف مفيوم وممارسات الصيانة لموارد الكمية.

 -10عدم وجود توصيف وظيفي متكامل لكافة وظائف العاممين بالكمية (اختالف ميام الوظائف

0.112464
0.060179
0.091393
0.111643
0.113893
0.086214
0.176286
0.093536
0.147821
0.161857

التي يشغميا معظم العاممون عن عمميم الفعمي).

 -11الحاجة إلي التكامل والتنسيق بين أنشطة وخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية .
المجموع الجزئي لعوامل الضعف

المجموع الكمي لتقييم عوامل البيئة الداخمية
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0.141429
1.296715
2.996253

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

- 2نتائج تحليل البيئة الخارجية
مصفوفة تقييم عوامل البيئة الخارجية (كميا)
متوسط األىمية النسبية
أوالً :الفرص
 -1االىتمام بتطوير نظام التعميم الجامعي من قبل الدولة

المرجحة برتبة استجابة
االستراتيجية لمعامل
0.208679

 -2االىتمام العالمي بالزراعة في ظل العولمة والتغيرات المناخية وأزمة الغذاء

0.21875

 -3التطور التقني الستحداث مجاالت جديدة في القطاع الزراعي مما يتيح فرص عمل

0.208571

لمخريجين
 -4تزايد فرص التعاون والشراكة في التعميم والبحث العممي مع مؤسسات أجنبية

0.154857

برمج تدريب الطالب وتشغيل الخريجين
 -5الروابط مع القطاع الخاص في ا

0.302714

 -6وجود معايير أكاديمية لمبرامج والمقررات وضعتيا لجان القطاع والىيئة القومية لمجودة

0.246321

واالعتماد
المجموع الجزئي لعوامل الفرص

1.339892

ثانيا :التيديدات
 -1ضعف الميزانية العامة المخصصة للكمية.

0.196464

 -2تدني مستوى الطالب المقبولين بمرحمة البكالوريوس

0.164571

 -3انخفاض مستوى دخول أعضاء ىيئة التدريس

0.1775

 -4ضعف إقبال الطمبة المتميزين عمى الدخول لمكمية

0.188786

 -5عدم وجود حوافز لخريجي الكمية في مجال استصالح األراضي

0.309143

 -6كثرة كميات الزراعة المنافسة

0.189321

يز أعضاء ىيئة التدريس عمى االستمرار في اإلنتاج البحثي بعد الترقي
-7ضعف آليات تحف

0.14375

لدرجة أستاذ

 -8ىجرة بعض الكوادر المتميزة إلى الخارج بحثاً عن فرص دخل وامكانيات بحثية أفضل

0.139679

المجموع الجزئي لعوامل التيديد

1.509214

المجموع

2.849106
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جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت

ثبنثب :نتبئج تحذٌذ االستزاتٍجٍبث انبذٌهت
ببستخذاو يصفىفت TWOS
تم تطبيق مصفوفة  TWOSعمى نتائج مصفوفة  SWOTلتوليد عدد من االستراتيجيات
التي يمكن لمكمية اتباعيا وذلك كما تم االشارة الية في الجزء االول وىو منيجية اعداد الخطة .فيما
يمي المصفوفة التي تم تطويرىا.
مجاالت القوة (ق)
العوامل االستراتيجية
الداخلية

 .1تنوع وتطور البرامج التعميمية

(بكالوريوس /دراسات عميا) بالكمية
لتستجيب الحتياجات سوق العمل
وتجذب الطالب الوافدين

 .2توفر بنية اساسية قوية لمبحث (خطة
بحثية /فرص تمويل متاحة/

معامل..إلخ)

 .3توفر بنية أساسية متطورة لمتعميم

(قاعات /معينمت سمع بصرية /معامل/
مكتبات...إلخ)

 .4نسبة جيدة من أعضاء ىيئة التدريس
إلى الطالب

 .5توفر عدد كبير من اعضاء ىيئة

التدريس المؤىمين من مدارس عممية

العوامل االستراتيجية
الخارجية

متنوعة

 .6دور مؤثر ألعضاء ىيئة التدريس
كخبراء في العديد من المؤسسات
الحكومية والقطاع الخاص

 .7وجود نشاط ووحدات لدعم فرص
حصول الخريجين عمى عمل

 .8وجود بنية أساسية مادية جيدة بالكمية

(شبكة طرق /اتصاالت /مباني...إلخ)

 .9رصيد قوي من عالقات الكمية مع
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مجاالت الضعف (ض)
 .1ضعف التعاون بين االقسام المختمفة فيما
يخص العممية التعميمية والبحث

 .2عدم وجود شروط خاصة بالكمية لقبول
الطالب بمرحمة البكالوريوس

 .3الضعف النسبي لعالقة البحوث بالكمية

باحتياجات تطوير أنشطة قطاع الزراعة

 .4نقص عدد الفنيين الكفء وأمناء المعامل
 .5ضعف قدرات العاممين بالجياز اإلداري
بالكمية

 .6ترىل الجياز اإلداري بالكمية
 .7ضعف الميكنة بالعديد من أنشطة واقسام
وادارات الكمية

 .8استمرار مقاومة بعض أعضاء ىيئة

الندريس لتبني مفيوم وتطبيق نظام الجودة

بالكمية

 .9ضعف مفيوم وممارسات الصيانة لموارد
الكمية

 .10عدم وجود توصيف وظيفي متكامل لكافة
وظائف العاممين بالكمية (اختالف ميام

الوظائف التي يشغميا معظم العاممون عن

عمميم الفعمي)

 .11الحاجة إلى التكامل والتنسيق بين أنشظة
وخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت
الخريجين من رجال األعمال وذوي

التأثير (رابطة الخريجين /المجنة

بالكمية

االستشارية /مساىم ات رجال األعمال)

 .10وجود عدد من أعضاء ىيئة التدريس
ذوي الخبرة بمجال جودة التعميم

 .11وجود عدد كبير من المراكز والوحدات
ذات الطابع الخاص النشطة.

الفرص (ف)
 .1االىتمام بتطوير نظام التعميم
الجامعي من قبل الدولة
 .2االىتمام العالمي بالزراعة في ظل
العولمة والتغيرات المناخية وأزمة

الغذاء
 .3التطور التقني الستحداث مجاالت

جديدة في القطاع الزراعي مما يتيح

فرص لمخريجين
 .4تزايد فرص التعاون والشراكة في

التعميم والبحث العممي مع مؤسسات
أجنبية

 .5الروابط مع القطاع الخاص في
برامج تدريب الطالب وتشغيل
الخريجين
 .6وجود معايير أكاديمية لمبرامج

والمقررات وضعتيا لجان القطاع

والييئة القومية لمجودة واالعتماد

إستراتيجيات ق -ف
2ف2 ،ق :وضع استراتيجية تعمل عمى

االستخدام األمثل لمبنية االساسية المتطورة

لمتعميم لمساعدة الطالب عمى مواكبة التغيرات
العالمية المتعمقة بالزراعة.
6ف10 ،ق :تبني استراتيجية لممعايير

االكاديمية لمبرامج والمقررات مما يشجع تنوع

5ف1 ،ض :تشجيع القطاع الخاص لعمل
بحوث بينية مما يحفز التعاون بين األقسام

المختمفة
1ف2،ض :تطوير نظام التعميم الجامعى من
خالل وضع شروط لجذب الطالب المتميزين
5ف11 ،ض :تزايد فرص التعاون والشراكة فى

وتطور البرامج التعميمية بمرح لة البكالوريوس

التعميم والبحث العممي مع مؤسسات اجنبية

العمل وجذب الطالب الوافدين.

التكامل والتنسيق بين انشطة وخدمات الوحدات

والدراسات العميا لالستجابة الحتياجات سوق

1ف5 ،ق8 ،ق10 ،ق :امكانية تطو ير التعميم

وكذلك لمقطاع الخاص دور فى دعم وتعزيز

ذات الطابع الخاص بالكمية

الجامعي من خالل توفر كوادر مؤىمة عممياً

6ف1 ،ف8 ،ض :استراتيجية الستيعاب

اساسية قوية لمبحث والتعميم.

لمفيوم الجودة وتطبيق نظام الجودة الستثمارىم

من اعضاء ىيئة التدريس وكذلك توفر بنية

وتشجيع اعضاء ىيئة التدريس غير المتبنيين

4ف11 ،ق دعم التعاون والشراكو في التعميم

كطاقة ايجابية الستمرار تطوير نظام التعميم

والبحث العممي مع مؤسسات اجنبية من خالل

وجود عدد كبير من المراكز والوحدات ذات
الطابع الخاص.
5ف7 ،ق تدعيم القطاع الخاص لتأىيل

الطالب لسوق العمل من خالل توفير برامج

تدريب باالضافة لتوفير فرص عمل ليم عند
التخرج.
6ف10،ق :االستفاده من وجود عدد من

أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبره بمجال جودة

التعميم في تيسير تطبيق المعايير األكاديمية
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إستراتيجيات ض-ف

الجامعى وتطبيق المعايير االكاديمية لمبرامج
والمقررات
2ف3 ،ض :وضع استراتيجية لتطوير عالقة

البحوث بالكمية باحتياجات تطوير انشطة قطاع

الزراعة بما يتواكب مع االىتمام العالمي
بالزراعة

3ف4،ض :وضع استراتيجية لتدريب وتوفير

العدد الكافى والكفء من الفنيين وامناء المعامل
لمواكبة التطور التقني الستحداث مجاالت

جديدة فى القطاع الزراعي مما يعود عمى جودة

جبيعت انقبهزة – كهٍت
انزراعت
لمبرامج والمقررات التي وضعتيا لجان القطاع
والييئة القومية لمجودة واالعتماد.
3ف2 ،ق3 ،ق :اتاحة فرصة تبني استراتيجية
لمتطوير التقني الستحداث مجاالت جديدة في

الخريج
1ف5 ،ض6،ض :وضع استراتيجية لرفع

قدرات العاممين بالجياز االدارى لممساىمة فى

تطوير نظام التعميم الجامعى

القطاع الزراعي مع توافر بنية اساسية متطورة

1ف7،ض :استراتيجية لتحسين نظام الميكنة

5ف6 ،ق :االستعانة بأعضاء ىيئة تدريس

الجامعي

لمتعميم والبحث العممي.
كخبراء في المؤسسات الحكومية والقطاع

بالكمية واقساميا مما يعزز تطوير نظام التعميم

الخاص لجذب القطاع الخاص لعمل برامج
تدريب لمطالب واتاحة فرص عمل لمخريجين.
1ف4،ق :وجود نسبة جيدة بين أ عضاء ىيئة
التدريس والطالب ستع زز تطوير نظام التعميم

الجامعي .
4ف1،ق2،ق3 ،ق :االعتماد عمي بنية أساسية
قوية لمبحث العممي والتعميم المتطور

ووجود

برامج تعميمية متنوعة ومتطورة تساىم في زيادة
فرص التعاون والشراكة في التعميم والبحث

العممي مع مؤسسات أجنبية.

التيديدات (ت)
 .1ضعف إقبال الطمبة المتميزين عمى
الدخول لمكمية

 .2تدني مستوى الطالب المقبولين
بمرحمة البكالوريوس

 .3عدم وجود حوافز لخريجي الكمية في
مجال استصالح األراضي

 .4انخفاض مستوى دخول أعضاء
ىيئة التدريس.

 .5ضعف الميزانية العامة المخصصة
لمكمية.

 .6كثرة كميات الزراعة المنافسة.
 .7ضعف اليات تحفيز أعضاء ىيئة
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إستراتيجيات ق-ت
1ت1 ،ق :لتنوع وتطور البرامج التعميمية

بالكمية لتستجيب الحتياجات السوق مما يعمل

إستراتيجيات ض-ت
2ت2 ،ض :العمل عمي وجود شروط محددة

لقبول الطالب بمرحمة البكالوريوس مما يحسن

عمى جذب الطمبة المتميزين والطالب الوافدين

من مستوي خريجيين الكمية.

2ت1،ق :تحسين عالقات الكمية مع الخريجين

7ت1 ،ض :زيادة التعاون بين االقسام

الكمية لمعمل في مختمف المجاالت الزراعية

يعمل عمي توفير أليات لتحفيز اعضاء ىيئة

من رجال األعمال تعمل عمى تحفيز خريجي
وخاصة مجال استصالح األراضي

4ت6 ،ق11 ،ق :تشجيع وجود عدد كبير من

المختمفة فيما يخص العممية التعميمية والبحث

التدريس عمي االستمرار في االنتاج البحثي.

6ت1 ،ت2 ،ت2/ض :وضع شروط محدده

المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتشجيع

لقبول الطالب الجادين والراغبين لاللتحاق

من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مما

الطالب عممياً وبحثياً مما سوف ينعكس عمي

دور أعضاء ىيئة التدريس كخبراء فى العديد

يعمل عمى ارتفاع دخول اعضاء ىيئة التدريس
5ت11 ،ق :تبنى استراتيجية تعمل عمى زيادة

بالمجال الزراعي لتسييل عممية رفع مستوي
مستوي خريجي الكمية وبالتالي عمي اقبال

المتميزين والراغبين في المجاالت الزراعية.
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التدريس عمي االستمرار في اإلنتاج

البحثي بعد الترقي لدرجة أستاذ.

 .8ىجرة بعض الكوادر المتميزة الي
الخارج بحثاً عن فرص دخل
وامكانيات بحثية أفضل.

الميزانية العامة المخصصة لمكمية عن طريق

8،7ت3/ض :تحفيز اعضاء ىيئة التدريس

الطابع الخاص النشطة

العممي وتوفير امكانيات افضل لمعمل عمي

وجود عدد كبير من المراكز والوحدات ذات

7ت2 ،ق :استراتيجية تعمل عمى توفير بنية
أساسية قوية لمبحث " خطة بحثية ،فرص

واالىتمام بالكوادر المتميزة في مجال البحث
البحوث ذات الصمو باحتياجات تطوير أنشطة

قطاع الزراعة.

تمويل متاحة ،معامل" مما يمثل آليات لتحفيز

8،7،6،5،4،3،2،1ت6،5 /ض :ىيكمة وتقوية

االنتاج البحثي بعد الترقي

التيديدات التي تواجييا الكمية.

أعضاء ىيئة التدريس عمى االستمرار فى

8ت2،ق3 ،ق :استراتيجية تعمل عمى تقميل

ىجرة بعض الكوادر المتميزة " لمخارج بحثاً عن

دخل وامكانيات بحثية أفضل " من خالل توفير
بنية اساسية قوية لمبحث ومتطورة لمتعميم
وزيادة دخول اعضاء ىيئة التدريس

قدرات العاممين بالجياز االداري لمسيطره عمي

5ت7،4 ،ض :االىتمام برفع الميزانية العامة

المخصصة لمكمية لتوفير الميكنة المرغوب فييا

إلعداد فنيين وأمناء معامل كفء بأقسام
وادارات الكمية.

5ت\3ض :وضعف استراتيجيو لتقوية البحوث
التي تقوم بيا الكمية لتواكب احتياجات تطوير

الزراعة مما سينعكس عمي زيادة الميزانية

المخصصة لمكمية مقارنو بالكميات األخري.

5ت9 ،ض :وضع استراتيجيو لألىتمام والحفاظ
عمي موارد الكمية كحل بديل يساعد تخطي
مشكمة ضعف الميزانية العامة المخصصة

لمكمية.

6ت\8ض :وضع استراتيجيو لتوضيح مزايا

(مادية -بحثية -معنوية) بحصول الكمية عمي
الجودة سوف يقمل من مقاومة أعضاء ىيئة

التدريس وىجرة الكوادر المتميزة لمخارج بحثاً

عن دخل وامكانيات بحثية أفضل وكذلك زيادة
تميزنا عن الكميات األخري.
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دٌسًبز 2014
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 - 1الزؤية Vision
تنص الرؤية عمي أن كمية الزراعة جامعة القاىرة

"تسعى إلى أن تصبح ،خالل العقد القادم ،من بين المؤسسات األكاديمية المتميزة والمعترف
بيا عمى المستوى اإلقميمي في التعميم ،والبحث العممي ،وتنمية المجتمع ،في مجاالت الزراعة وعموم
الحياة ،لمواجية التحديات الحالية والمستقبمية لمتنمية المستدامة".

 - 2رسالة الكلية Mission
وتنص الرسالة عمي أنو

"فى إطار رسالة جامعة القاىرة تسعى كمية الزراعة إلعداد خريجين قادرين عمى المنافسة
محمياً واقميمياً فى مجاالت الزراعة وعموم الحياة ،من خالل تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في
التعميم ،والبحث العممي ،وخدمة المجتمع وتنمية البيئة".

 - 3القيم األساسية : Core Values
 االحترام :لجميع األطراف والجيات المعنية بأنشطة ،وبرامج وخدمات الكمية (الطالب،
والخريجين ،والمزارعين والمنتجين الزراعيين ،وجماعات وروابط ومنظمات المنتجين
والمزارعين إلنتاج وتسويق الحاصالت الزراعية ،والقطاع الخاص الزراعي).
 التنوع :في البرامج والخدمات واألنشطة التي تقدميا الكمية ،والتنوع في الفئات المستيدفة من
ىذه البرامج ،والمناطق ،والتوقيتات التي تقدم فييا ىذه البرامج.
 الحرية األكاديمية والبحثية المسئولة  :حرية التعبير ،وتبادل اآلراء ووجيات النظر واألفكار
والنتائج العممية.
 التركيز عمى البحث واالستكشاف المستمر  :الذي يسيم في زيادة التراكم المعرفي وذلك من
خالل البحوث العممية األساسية والتطبيقية.
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 المبادرة واإلبداع  :بالتحديث المستمر في أساليب التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع
وتنمية البيئة.
 االلتزام والتعيد الواضح والمستمر :بتخصيص وبذل الجيد والوقت والفكر نحو تحديث طرق
التعميم ،والبحث العممي الذي يستيدف حل مشكالت اإلنتاج الزراعي عمى المستوى المحمي

واإلقميمي.

 العمل بروح الفريق  :من خالل التدريس المشترك واجراء البحوث العممية متعددة النظم
والتخصصات.
 العدالة والمساواة وعدم التحيز  :في البرامج والخدمات واألنشطة التي تقدميا الكمية
لممستفيدين دون أي تحيز لمون ،أو لدين ،أو لفئة اجتماعية واقتصادية معينة.
 الشراكة والتعاون  :من خالل بناء وتدعيم عالقات التعاون والمساىمة المشتركة مع كافة
األطراف والجيات المعنية بأنشطة ،وبرامج وخدمات الكمية عمى كافة المستويات.
 األمانة والتكامل الشخصي والمؤسسي :من خالل تدعيم القيم التعميمية والبحثية الجيدة بين
جميع العاممين بالكمية ونشر ىذه القيم بين كافة األطراف والجيات المعنية بأنشطة ،وبرامج

وخدمات الكمية.

 االستدامة التي تضمن االستقالل المؤسسي  :من خالل المبادرة والتدعيم لمبرامج واألنشطة
التي توفر مصادر تمويمية إضافية تساعد في توفير الخدمات المتميزة لكافة األفراد والجيات

المعنية.

 الحوكمة :Governanceبوضع ضمانات مشاركة مجتمع الكمية في نظام لمرقابة والتوجيو
عمى المستوى المؤسسي ،يحدد المس ئوليات والحقوق والعالقات مع وبين جميع الفئات

المعني بالكمية ،ويوضح القواعد واإلجراءات الالزمة لصنع الق اررات الرشيدة المتعمقة بعمل
ة
الكمية بما يدعم العدالة والشفافية والمسا ءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة

العمل.
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 - 4السياسات Policies
- 1سياسات قطاع التعميم والطالب

 -1تبني النيج التشاركي والتواصل الفعال مع المعنيين وأصحاب المصمحة في تطوير العممية
التعميمية.
 -2طرح برامج تعميمية محدثة ومالئمة الحتياجات سوق العمل ومطابقة لممعايير المرجعية
القياسية.
 -3تبنى منيجية العمل ألفريقي بين أعضاء ىيئة التدريس لصالح العممية التعميمية.
 -4تبني منيجية التحديث والتطوير لقاعات الدراسة والمعامل ومحطات التجارب لتتوافق مع
تطوير البرامج التعميمية.

 -5تعميق استخدام تقنيات التعميم الجديدة والمتجددة ( تعمم ذاتي – المستمر – التفاعمي – عن
بعد).
 -6توفير مناخ ايجابي يييئ ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والطالب أفضل فرص لإلبداع
واالبتكار لخمق روح التنافس من أجل جودة وتميز العممية التعميمية.

 -7السعي لزيادة فرص التدريب العممي والميداني لمطالب إلكسابيم الميارات والمعارف وفق
احتياجات السوق.
 -8التنويع والتطوير المستمر في نظم تقييم مخرجات العممية التعميمية.
 -9المساىمة في تنمية المجتمع بإعداد خريج متميز عممياً وحمقياً قادر عمى المنافسة وتنمية روح
البحث والتفكير اإلبداعي.

- 2سياسات قطاع البحث العممي والدراسات العميا

 -1تطوير برامج الدراسات العميا لتتوافق ومتطمبات التطور العممي واحتياجات سوق العمل.
 -2اإلعالم عن برامج الدراسات العميا محميا واقميميا.
 -3تطوير صندوق دعم البحث العممي وزيادة مخصصاتو.
 -4تشجيع البحوث البينية بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية.
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 -5عقد اتفاقيات بحثية مع جيات أخرى.
 -6دعم فرص التواصل العممي ألعضاء ىيئة التدريس مع الجامعات والمراكز البحثي المتطورة
بالخارج من خالل منح ما بعد الدكتوراه وحضور المؤتمرات الدولية.

 -7التعاون مع جيات أخرى في إجراء بحوث ذات طابع قومي.
 -8تشجيع عقد بروتوكوالت تعاون ومشروعات بحثية مع مؤسسات المجتمع المدني العاممة في
أنشطة اإلنتاج الزراعي مرتبطة بالخطط البحثية ألقسام الكمية.
 -9تشجيع النشر الدولي والمنافسة.
 -10تسويق نتائج البحوث العممية.

- 3سياسات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 -1تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص في تنمية موارد الكمية الذاتية.
 -2تطوير وتنمية الموارد البشرية بمجتمع الكمية.
 -3تطوير دور الكمية في خدمة المجتمع وحل مشاكمو.
 -4نشر ثقافة التعامل مع األزمات والكوارث.
 -5نشر المنيج التشاركي من قبل مجتمع الكمية في خدمة المجتمع.
 -6التحسين المستمر لمبيئة الطبيعية داخل الكمية وخارجيا.
 -7تطوير بيئة العمل بمجتمع الكمية لتحسين األداء الكمي لممؤسسة.
 -8تنمية الوعي البيئي لمجتمع الكمية والمجتمع المحيط.

- 5الغايات االسحزاجيجية :Goals
- 1التطوير المستمر لرفع كفاءة األداء األكاديمي واإلداري بالكمية وفقا لمعايير الجودة.
- 2تطوير البرامج الدراسية التي تقدميا الكمية لترتبط بسوق العمل القومي واإلقميمي والدولي.
- 3االرتقاء بالطاقات البحثية لمواجية تحديات التنمية المستدامة .
- 4التواصل الفعال مع المجتمع الخارجي لتحسين نوعية الحياة.
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- 6األهداف اإلسحزاجيجية :Strategic Objectives
 .1تحسين ىيكل الوظائف وخصائص العاممين بالكمية من أعضاء ىيئة التدريس والييئة
المعاونة والجياز اإلداري.

 .2تحسين بيئة العمل بإدارات الكمية وأقساميا المختمفة.
 .3توفير برامج دراسية متميزة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا تفي باحتياجات السوق
القومي واإلقميمي في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة.

 .4تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة في ميارات التدريس ونظم التعميم.
 .5تطوير البيئة التعميمية بالكمية

 .6تنمية كوادر وفرق بحثية متميزة بما يتواكب والتطورات التكنولوجية الحديثة لمواجية
المشكالت والتحديات المعاصرة قومياً واقميمياً.

 .7تطوير البنية األساسية لمبحث العممي بالكمية.

 .8توسيع نطاق االستفادة من أنشطة وخدمات الكمية لتشمل المجتمع الخارجي.
.9

تطوير آليات التواصل ) )Networkingمع الجيات المعنية في مجال خدمة المجتمع
وتنمية البيئة.

- 7األهداف الحنفيذية وأنشطة جحقيقها
Operational Objectives & Activities
تمت ترجمة األىداف االستراتيجية إلى أىداف تنفيذية عمى النحو التالي:
 .1الغايةاألولى :التطوير المستمر لرفع كفاءة األداء اإلداري واألكاديمي بالكمية وفقا لمعايير الجودة
 .1.1اليدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية األولى :تحسين ىيكل ووظائف وخصائص العاممين بالكمية من
أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والجياز اإلداري.

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية األولي:

 .1.1.1استكمال وتحديث الييكل التنظيمي بالكمية وتحديد نمط عالقات التبعية واإلشراف بين الوحدات
التنظيمية المختمفة.
 .1.1.2استكمال وتحديث التوصيف الوظيفي لمعاممين بالكمية وتحديد مسئوليات وسمطات شاغل الوظيفة.
 .1.1.3وضع نظام حوافز لألداء ومعايير لترقي الجياز اإلداري بالكمية.
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 .1.1.4تنمية قدرات وميارات لكافة العاممين بالكمية (أعضاء ىيئة التدريس ،أعضاء الييئة المعاونة
والعاممين).

 .1.1.5تحفيز أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لتطبيق معايير الجودة.
 .1.1.6تنمية القدرات لمقيادات األكاديمية واإلدارية لموفاء بمتطمبات عممية تطوير األداء.
 .1.1.7ميكنة وتحديث قواعد البيانات لمجياز األكاديمي واإلداري.
 .1.1.8تحديث قواعد البيانات الخاصة بأنشطة الكمية في كافة المجاالت.
 .1.1.9دعم عممية اتخاذ القرار عمي مستوي الكمية.

 .1.1.10استكمال إعداد ومراجعة واعتماد الميثاق األخالقي لمزاولة العمل الجامعي بالكمية.
 .1.1.11توزيع متوازن ألعباء العمل داخل الكمية.
 .1.1.12تخطيط طويل المدى لمتوظيف بأقسام وادارات الكمية.

 .1.1.13تطوير نظم تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة.
 .1.1.1استكمال وتحديث الييكل التنظيمي بالكمية وتحديد نمط عالقات التبعية واإلشراف بين الوحدات
التنظيمية المختمفة.

األنشطة و الميام:

.1.1.1.1

تحديد الميام الوظيفية الجديدة المطموب أداؤىا لتطوير الييكل التنظيمي

.1.1.1.3

تحديد أنماط عالقات اإلشراف والتبعية بين الكيانات الجديدة وباقي عناصر الييكل

.1.1.1.2

اقتراح الكيانات التنظيمية ألداء ىذه الميام الوظيفية

التنظيمي لمكمية
.1.1.1.4
.1.1.1.5

توعية مجتمع الكمية بأىمية تطوير الييكل التنظيمي من خالل ندوات وحمقات عمل
وضع مقترحات بالتعديالت المطموبة عمى الييكل التنظيمي من خالل ممثمين لكافة

الوحدات التنظيمية في الكمية
.1.1.1.6
.1.1.1.7

تعديل الييكل التنظيمي وفقاً لمتعديالت المتفق عمييا
اعتماد الييكل التنظيمي المعدل

 .1.1.2استكمال و تحديث التوصيف الوظيفي لمعاممين بالكمية و تحديد مسئوليات وسمطات شاغل
الوظيفة.

األنشطة و الميام:

.1.1.2.1

إعداد نموذج لمتوصيف الوظيفي

.1.1.2.2

التوعية بمتطمبات التوصيف الوظيفي من خالل ندوات وحمقات عمل

.1.1.2.3

استيفاء النموذج من كافة وحدات وادارات الكمية بميام ومسئوليات كل وظيفة وتسمية

الوظائف لمعاممين غير المسكنين عمى وظائف محددة
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.1.1.2.4

إعداد دليل بالتوصيف الوظيفي

.1.1.2.5

اعتماد دليل التوصيف الوظيفي

 .1.1.3وضع نظام حوافز لألداء ومعايير لترقي الجياز اإلداري بالكمية.

األنشطة و الميام:

.1.1.3.1

تحميل الوضع الراىن لمتعرف عمى أسباب التباين في مستويات الرضا بين العاممين

باإلدارات واألقسام بالكمية.
.1.1.3.2

مناقشة واالتفاق عمى اآلليات لتحسين مستوى الرضا الوظيفي

.1.1.3.3

تفعيل آليات تحسين مستوى الرضا الوظيفي المتفق عمييا

.1.1.3.5

وضع نظام لحوافز األداء لمعاممين في الوحدات اإلدارية واألقسام المختمفة

.1.1.3.6

اعتماد نظم الحوافز وقواعد ومعايير الترقي

.1.1.3.7

اإلعالن عن وتطبيق نظم الحوافز وقواعد ومعايير الترقي

.1.1.3.4

.1.1.3.8

اقتراح قواعد ومعايير الترقي لمعاممين في الوحدات اإلدارية واألقسام المختمفة

تقييم دوري لمستوى الرضا الوظيفي

 .1.1.4تنمية قدرات وميارات لكافة العاممين بالكمية (أعضاء ىيئة التدريس ،أعضاء الييئة المعاونة
والعاممين).

األنشطة و الميام:

.1.1.4.1.1

تقدير دوري لالحتياجات التدريبية لمعاممين بكافة مستوياتيم

.1.1.4.1.3

تقييم دوري لنتائج وآثار التدريب

.1.1.4.1.2

إعداد وتنفيذ برامج تدريب لكافة العاممين باإلدارات واألقسام

 .1.1.5تحفيز أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لتطبيق معايير الجودة.

األنشطة و الميام:

.1.1.5.1

وضع وتطبيق نظام عادل لربط زيادة الدخل بمستوى األداء.

.1.1.5.2

متابعة تطبيق نظام ربط زيادة الدخل بمستوى األداء داخل األقسام العممية.

 .1.1.6تنمية القدرات لمقيادات األكاديمية واإلدارية لموفاء بمتطمبات عممية تطوير األداء.

األنشطة و الميام:

.1.1.6.1

تقدير دوري لالحتياجات التدريبية لمقيادات األكاديمية واإلدارية بكافة مستوياتيم

.1.1.6.2

إعداد واعتماد وتنفيذ برامج تدريب لمقيادات األكاديمية واإلدارية بكافة مستوياتيم بناءاً

.1.1.6.3

تقييم دوري لنتائج وآثار التدريب

عمى نتائج تقدير االحتياجات.

 .1.1.7ميكنة وتحديث قواعد البيانات لمجياز األكاديمي و اإلداري.

األنشطة و الميام:
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.1.1.7.1

تحميل الفجوة بناءا عمي تقدير الوضع الراىن لميكنة نظم البيانات المتعمقة بالجياز

األكاديمي و اإلداري.

.1.1.7.2

إعداد وتنفيذ خطة لميكنة نظم البيانات.

.1.1.7.3

تقييم دوري لنظم ميكنة البيانات.

.1.1.7.4

تحديث دوري لقواعد البيانات.

 .1.1.8تحديث قواعد البيانات الخاصة بأنشطة الكمية في كافة المجاالت.

األنشطة و الميام:

.1.1.8.1
.1.1.8.2

تقدير الوضع الراىن لقواعد البيانات المتعمقة بأنشطة الكمية في كافة المجاالت.

تحديث دوري لقواعد البيانات المتعمقة بأنشطة الكمية في كافة المجاالت.

 .1.1.9دعم عممية اتخاذ القرار عمي مستوي الكمية.

األنشطة و الميام:

.1.1.9.1

حصر الموائح والقوانين الواجب مراعاتيا في اإلدارة واتخاذ الق اررات في كافة مجاالت

النشاط بالكمية.
.1.1.9.2

تحديد الوثائق المتضمنة لموائح والقوانين المتعمقة باإلدارة واتخاذ الق اررات.

.1.1.9.3

توفير وتوزيع نسخ كافية من وثائق الموائح والقوانين لممعنيين من القيادات األكاديمية

.1.1.9.4

إعداد أدلة مرجعية لعممية اتخاذ الق اررات في المجاالت المختمفة

.1.1.9.5

عقد ندوات لمتوعية باألدلة المرجعية لعممية اتخاذ الق اررات في المجاالت المختمفة ونشرىا

واإلدارية بالكمية.

بمجتمع الكمية
 .1.1.10استكمال إعداد ومراجعة واعتماد الميثاق األخالقي لمزاولة العمل الجامعي بالكمية.

األنشطة و الميام:

 .1.1.10.1مناقشة ومراجعة واعتماد الميثاق األخالقي لمزاولة العمل الجامعي بالكمية
 .1.1.10.2عقد ندوات لمتوعية بالميثاق األخالقي لمزاولة العمل الجامعي بالكمية ونشره بين مجتمع
الكمية.
 .1.1.10.3تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الميثاق األخالقي.
 .1.1.10.4متابعة وتقييم دوري لمدي التزام مجتمع الكمية بالميثاق أخالقي.

 .1.1.10.5وضع مقترح لتشجيع الممارسات المالئمة وتقميل الممارسات غير المالئمة.
 .1.1.11توزيع متوازن ألعباء العمل داخل الكمية.

األنشطة و الميام:

 .1.1.11.1اقتراح ومناقشة واعتماد قواعد لتوزيع متوازن ألعباء العمل بين كافة العاممين بالكمية.
 .1.1.11.2التوعية بقواعد التوزيع المتوازن ألعباء العمل ونشرىا بين مجتمع الكمية.
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 .1.1.11.3متابعة دورية لتطبيق قواعد توزيع أعباء العمل.
 .1.1.12تخطيط طويل المدى لمتوظيف بأقسام وادارات الكمية.

األنشطة و الميام:

 .1.1.12.1تقدير الحتياجات الكمية من قوة العمل بكافة القطاعات والفئات الالزمة الستقرار العمل
وتطوير األداء بيا.

 .1.1.12.2وضع خطة لمتوظيف بكافة قطاعات الكمية.
 .1.1.12.3تنفيذ خطة التوظيف بكافة قطاعات الكمية.
 .1.1.12.4متابعة وتقييم لمخطة.
 .1.1.13تطوير نظم تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة.

األنشطة و الميام:

 .1.1.13.1وضع نظام لتقييم وتحسين األداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة .
 .1.1.13.2مراجعة دورية لكفاءة أدوات التقييم وتعديميا بحسب االحتياج.
 .1.1.13.3وضع وتفعيل مقترح لتحسين األداء.

 .1.2اليدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية األولى :تحسين بيئة العمل بإدارات الكمية وأقساميا المختمفة

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية األولى:

 .1.2.1تفعيل نظم لممساءلة والمحاسبة (الثواب و العقاب).

 .1.2.2زيادة رضاء أعضاء ىيئة التدريس عن الخدمات المقدمة من الكمية و إداراتيا.
 .1.2.3تفعيل آليات لضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
والطالب والعاممين بالكمية
 .1.2.4تفعيل آليات لضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
والطالب والعاممين بالكمية

 .1.2.5تحسين معدالت الطالب إلي أعضاء ىيئة التدريس.
 .1.2.6إدارة وآليات فعالة لمواجية المخاطر واألزمات المحتممة بالكمية
 .1.2.7استمرار تحسين حالة المباني وخدمات البنية األساسية بالكمية

 .1.2.8تطوير كفاءة استخدام المباني والبنية األساسية لمختمف أنشطة الكمية
 .1.2.9تحديث قاعدة بيانات المباني والبنية األساسية بالكمية
 .1.2.10تحسين الرقابة الدورية عمى استخدام موارد الكمية
 .1.2.11ترشيد ومعظمة استخدام الموارد المالية والمادية لمكمية.
 .1.2.12تطوير شبكة اتصال الكتروني داخمي  Intranetتربط بين جميع أقسام وادارات ووحدات الكمية
 .1.2.13مراجعة دوريو لعناصر الخطة اإلستراتيجية وفق التطور في المرجعيات القومية والعالمية
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 .1.2.14مراجعو دورية لمخطة التنفيذية
 .1.2.1تفعيل نظم لممساءلة والمحاسبة (الثواب و العقاب).

األنشطة و الميام:

.1.2.1.1

مراجعة و االتفاق عمى نظم المساءلة والمحاسبة في إطار متطمبات الجودة.

.1.2.1.3

عقد ندوات لمتوعية بنظم المساءلة والمحاسبة.

.1.2.1.4

مراجعة دورية لتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة في إطار متطمبات الجودة.

.1.2.1.2

إعداد مطبوعات بآليات المساءلة والمحاسبة.

 .1.2.2زيادة رضاء أعضاء ىيئة التدريس عن الخدمات المقدمة من الكمية و إداراتيا.

األنشطة و الميام:

.1.2.2.1

تطوير وتطبيق آليات قياس رضاء أعضاء ىيئة التدريس عن الخدمات المقدمة من

الكمية و إداراتيا.

.1.2.2.2

تحميل جوانب عدم الرضا واألسباب

.1.2.2.3

وضع خطة لتحسين الجوانب المتعمقة بعدم الرضا

.1.2.2.4

تنفيذ وتقييم خطة التحسين

 .1.2.3تفعيل آليات لضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
والطالب والعاممين بالكمية

األنشطة و الميام:

.1.2.3.1

مراجعة آليات ضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس والييئة

المعاونة والطالب والعاممين بالكمية.

.1.2.3.2

تحميل جوانب عدم العدالة والمساواة والتمييز

.1.2.3.3

وضع واعتماد خطة لتحسين مستوى العدالة والمساواة وعدم التمييز .

.1.2.3.4

تنفيذ وتقييم خطة التحسين

 .1.2.4تحسين معدالت الطالب إلي أعضاء ىيئة التدريس.

األنشطة و الميام:

.1.2.4.1

تحميل الوضع الراىن لمعدالت الطالب ألعضاء ىيئة التدريس

.1.2.4.2

وضع واعتماد خطة لتعديل المعدالت

.1.2.4.3

تنفيذ وتقييم الخطة

 .1.2.5إدارة وآليات فعالة لمواجية المخاطر واألزمات المحتممة بالكمية

األنشطة و الميام:

.1.2.5.1
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.1.2.5.2

تطوير واعتماد آليات وقائية لمتعامل مع مصادر المخاطر واألزمات المحتممة بالكمية

.1.2.5.3

تطوير آليات لمتعامل مع المخاطر واألزمات حال حدوثيا بالكمية

.1.2.5.5

تنفيذ ومتابعة الخطة

.1.2.5.4

وضع واعتماد خطة إلدارة المخاطر واألزمات والكوارث.

 .1.2.6استمرار تحسين حالة المباني وخدمات البنية األساسية بالكمية

األنشطة و الميام:

.1.2.6.1

تحميل الوضع الراىن لحالة المباني وخدمات البنية األساسية بالكمية

.1.2.6.2

وضع واعتماد خطة لتحسين حالة المباني وخدمات البنية األساسية بالكمية

.1.2.6.3

تنفيذ وتقييم الخطة.

 .1.2.7تطوير كفاءة استخدام المباني والبنية األساسية لمختمف أنشطة الكمية

األنشطة و الميام:

.1.2.7.1

تحميل الوضع الراىن لكفاءة استخدام المباني والبنية األساسية لمختمف أنشطة الكمية

.1.2.7.2

وضع واعتماد خطة لتحسين كفاءة استخدام المباني والبنية األساسية لمختمف أنشطة

الكمية
.1.2.7.3

تنفيذ وتقييم الخطة

 .1.2.8تحديث قاعدة بيانات المباني والبنية األساسية بالكمية

األنشطة و الميام:

.1.2.8.1

تحميل الوضع الراىن لقواعد البيانات المتعمقة بالمباني والبنية األساسية بالكمية.

.1.2.8.2

تحديث دوري لقواعد البيانات المتعمقة بالمباني والبنية األساسية بالكمية.

 .1.2.9تحسين الرقابة الدورية عمى استخدام موارد الكمية

األنشطة و الميام:

.1.2.9.1

تطوير واعتماد آليات المراجعة والرقابة الدورية عمى استخدام موارد الكمية.

.1.2.9.2

مراجعة دورية لتطبيق آليات الرقابة

 .1.2.10ترشيد ومعظمة استخدام الموارد المالية والمادية لمكمية.

األنشطة و الميام:

 .1.2.10.1تحميل الوضع الراىن لكفاءة استخدام الموارد المالية والمادية لمكمية
 .1.2.10.2وضع واعتماد خطة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية والمادية لمكمية
 .1.2.10.3تنفيذ وتقييم الخطة

 .1.2.11تطوير شبكة اتصال الكتروني داخمي  Intranetتربط بين جميع أقسام وادارات ووحدات الكمية

األنشطة و الميام:
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 .1.2.11.1تحميل الوضع الراىن لتوفر شبكة اتصال الكتروني داخمي  Intranetتربط بين جميع
أقسام وادارات ووحدات الكمية

 .1.2.11.2وضع واعتماد خطة لتحسين شبكة اتصال الكتروني داخمي  Intranetتربط بين جميع
أقسام وادارات ووحدات الكمية
 .1.2.11.3تنفيذ وتقييم الخطة
 .1.2.12مراجعة دوريو لعناصر الخطة اإلستراتيجية وفق التطور في المرجعيات القومية والعالمية

األنشطة و الميام:

 .1.2.12.1حصر دوري لمتطور في المرجعيات القومية والعالمية الستراتيجيات التعميم العالي.
 .1.2.12.2متابعة وتقييم مدى تحقق عناصر الخطة اإلستراتيجية وفقاً لممرجعيات.

 .1.2.12.3اقتراح التعديالت المطموبة واعتمادىا في عناصر الخطة اإلستراتيجية بناء عمى نتائج
التقييم
 .1.2.13مراجعو دورية لمخطة التنفيذية

األنشطة و الميام:

 .1.2.13.1متابعة االلتزام بتطبيق الخطة التنفيذية
 .1.2.13.2إجراء واعتماد التعديالت المطموبة في عناصر الخطة التنفيذية بناء عمى نتائج المتابعة
 .2الغايةالثانية :تطويرالبرامج الدراسية التي تقدميا الكمية لترتبط بسوق العمل القومي واإلقميمي والدولي.
 .1.1اليدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية الثانية :توفير برامج دراسية متميزة لمرحمتي البكالوريوس
والدراسات العميا تفي باحتياجات السوق القومي واإلقميمي في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة.

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية الثانية:

 .2.1.1تحديث مستمر لممعايير األكاديمية والبرامج الدراسية بالكمية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات
العميا.
 .2.1.2مراجعة دورية وتطوير توصيفات البرامج والمقررات لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا وفق
معايير أكاديمية قياسية.

 .2.1.3تطوير مستمر لطرق تقييم أداء الطالب في العممية التعميمية.
 .2.1.4تطوير مستمر لطرق قياس مدى تحقيق األىداف التعميمية المستيدفة.
 .2.1.5تحديث المحتوى العممي لمقررات مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا لمتوافق مع المستجدات
العممية العالمية.
 .2.1.6تحسين عممية المراجعة الداخمية والخارجية لمبرامج والمقررات الدراسية لمرحمتي البكالوريوس
والدراسات العميا.

 .2.1.7ميكنة نظام التسجيل واإلرشاد األكاديمي.
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 .2.1.8تحسين رضاء الطالب عن الخدمات التعميمية.
 .2.1.9تعزيز التواصل الفعال مع الشركاء المعنيين.

 .2.1.10تطوير برامج تعميمية متميزة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا بالكمية تتناسب مع التقدم
العممي والتكنولوجي.
 .2.1.11تطوير نظام فعال لمتدريب الميني الميداني لمطالب.
 .2.1.12تشجيع إعداد و استخدام مقررات الكترونية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا في التخصصات
واألقسام المختمفة.

 .2.1.13تشجيع التحاق الطالب الوافدين بالكمية.
 .2.1.1تحديث مستمر لممعايير األكاديمية والبرامج الدراسية بالكمية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات
العميا.

األنشطة و الميام:

.2.1.1.1

حصر دوري لمتطور في المعايير األكاديمية القومية والعالمية.

.2.1.1.2

مراجعة المعايير األكاديمية لمبرامج الدراسية بالكمية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات

العميا وفق التطور في المعايير األكاديمية.

.2.1.1.3

اقتراح التعديالت المطموبة واعتمادىا في البرامج الدراسية بالكمية لمرحمتي البكالوريوس

والدراسات العميا وفق التطور في المعايير األكاديمية
 .2.1.2مراجعة دورية وتطوير توصيفات البرامج والمقررات لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا وفق
معايير أكاديمية قياسية.

األنشطة و الميام:

.2.1.1.4

تجميع خطط تطوير المقررات دوريا

.2.1.1.5

وضع خطة شاممة لمتعديالت المطموبة عمي المقررات بمرحمتي البكالوريوس والدراسات

العميا وفق خطط التطوير.

.2.1.1.6

تنفيذ خطة التعديالت المطموبة في المقررات والبرامج الدراسية بالكمية.

 .2.1.3تطوير مستمر لطرق تقييم أداء الطالب في العممية التعميمية.

األنشطة و الميام:

.2.1.1.7

تقييم دوري لكفاءة وفاعمية أدوات تقييم الطالب

.2.1.1.8

اقتراح لتطوير أدوات التقييم واعتمادىا

.2.1.1.9

تطبيق األدوات المطورة لتقييم أداء الطالب

 .2.1.4تطوير مستمر لطرق قياس مدى تحقيق األىداف التعميمية المستيدفة.

األنشطة و الميام:
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 .2.1.1.10حصر وتقييم دوري لألدوات المطبقة لقياس مدى تحقيق األىداف التعميمية المستيدفة.
 .2.1.1.11اقتراح واعتماد وتطبيق طرق تقييم تحقيق األىداف التعميمية المستيدفة.
 .2.1.5تحديث المحتوى العممي لمقررات مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا لمتوافق مع المستجدات
العممية العالمية.

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.12حصر وادماج المستجدات العممية العالمية في محتوى مقررات مرحمتي البكالوريوس
والدراسات العميا دورياً.

 .2.1.6تحسين عممية المراجعة الداخمية والخارجية لمبرامج والمقررات الدراسية لمرحمتي البكالوريوس
والدراسات العميا.

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.13تقييم كفاءة اآلليات المطبقة لممراجعة الداخمية والخارجية لمبرامج والمقررات الدراسية.
 .2.1.1.14اقتراح واعتماد آليات معدلة لممراجعة الداخمية والخارجية.
 .2.1.1.15إعداد قائمة بالمراجعين الداخميين والخارجيين لكافة البرامج والمقررات الدراسية بالكمية.
 .2.1.1.16تطبيق اآلليات المعتمدة لممراجعة الداخمية والخارجية

 .2.1.7ميكنة نظام التسجيل واإلرشاد األكاديمي.

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.17تقييم دوري إلجراءات ونظم التسجيل واإلرشاد األكاديمي.

 .2.1.1.18اقتراح ومناقشة التعديالت المطموبة لميكنة إجراءات التسجيل واإلرشاد األكاديمي.
 .2.1.1.19تطبيق التعديالت المطموبة في إجراءات ونظم ميكنة التسجيل واإلرشاد األكاديمي.
 .2.1.8تحسين رضاء الطالب عن الخدمات التعميمية.

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.20تطوير وتطبيق آليات قياس رضاء الطالب عن الخدمات التعميمية.
 .2.1.1.21تحميل جوانب عدم الرضا واألسباب

 .2.1.1.22وضع خطة لتحسين الجوانب المتعمقة بعدم الرضا
 .2.1.1.23تنفيذ وتقييم دوري لخطة التحسين.
 .2.1.9تعزيز التواصل الفعال مع الشركاء المعنيين.

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.24حصر لمشركاء المعنيين وتحميل الوضع الراىن لعالقاتيم بالكمية.
 .2.1.1.25اقتراح واعتماد خطة لتحسين التواصل مع الشركاء المعنيين.
 .2.1.1.26تنفيذ وتقييم دوري لخطة تحسين التواصل مع الشركاء المعنيين.
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 .2.1.10تطوير برامج تعميمية متميزة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا بالكمية تتناسب مع التقدم
العممي والتكنولوجي.

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.27تقييم دوري لمبرامج التعميمية بمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا
 .2.1.1.28تحديد عناصر التميز الممكنة بالبرامج القائمة
 .2.1.1.29وضع وتنفيذ خطة لتحسين البرامج القائمة

 .2.1.1.30اقتراح برامج جديدة متميزة تستجيب الحتياجات السوق.
 .2.1.11تطوير نظام فعال لمتدريب الميني الميداني لمطالب

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.31حصر فرص وأماكن التدريب الميني الميداني المتاحة والممكنة لمطالب.
 .2.1.1.32وضع واعتماد وتنفيذ خطط لمتدريب الميني والميداني داخل وخارج الكمية.
 .2.1.1.33متابعة وتقييم دوري لنتائج التدريب الميني الميداني.
 .2.1.12تشجيع إعداد واستخدام مقررات الكترونية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا في
التخصصات واألقسام المختمفة

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.34حصر دوري لممقررات االلكترونية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا في
التخصصات واألقسام المختمفة.

 .2.1.1.35تحديد المجاالت واألقسام التي تحتاج لزيادة أعداد المقررات االلكترونية.
 .2.1.1.36تطبيق نظم تحفيز أعضاء ىيئة التدريس.
 .2.1.1.37تقييم كفاءة وفاعمية تدريس المقررات االلكترونية.
 .2.1.13تشجيع التحاق الطالب الوافدين بالكمية

األنشطة و الميام:

 .2.1.1.38إنشاء مكتب لرعاية الطالب الوافدين.

 .2.1.1.39إعداد أدلة ونشرات بالبرامج التعميمية بالكمية (بالمغتين العربية واالنجميزية).
 .2.1.1.40اإلعالن الدوري عن البرامج التعميمية بالكمية في الدول العربية واإلفريقية.
 .2.2اليدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية الثانية :تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
في ميارات التدريس ونظم التعميم.

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية الثانية:

 .2.2.1تطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة في ميارات التعميم والتعمم.
 .2.2.2مراجعة دورية لطرق التعميم والتعمم المطبقة.
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 .2.2.1تطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة في ميارات التعميم والتعمم.

األنشطة و الميام:

.2.2.1.1
.2.2.1.2

عقد تقدير االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة

وضع واعتماد خطة تدريب ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى ميارات التعميم

والتعمم
.2.2.1.3

تنفيذ وتقييم دوري لخطط التدريب

 .2.2.2مراجعة دورية لطرق التعميم والتعمم المطبقة.

األنشطة و الميام:

.2.2.2.1

تقييم لطرق التعميم والتعمم المطبقة.

.2.2.2.3

وضع واعتماد خطة لتحسين طرق التعميم والتعمم

.2.2.2.4

تنفيذ وتقييم خطة تحسين طرق التعميم والتعمم

.2.2.2.2

تحديد الفجوات في طرق التعميم والتعمم المطبقة.

 .2.3اليدف االستراتيجي الثالث لتحقيق الغاية الثانية :تطوير البيئة التعميمية بالكمية.

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي الثالث لتحقيق الغاية الثانية:

 .2.3.1تعزيز إمكانيات المعامل المادية وتجييزاتيا بما يتوافق مع معايير الييئة القومية لالعتماد
 .2.3.2تجييز قاعات المحاضرات بوسائل دعم وتعزيز بيئة التعمم
 .2.3.3تطوير إمكانات محطات بحوث التجارب والورش والمعامل بالكمية ألغراض التدريب الميني

 .2.3.4تدعيم المكتبة ومركز المعمومات باألجيزة الحديثة وتكنولوجيا المعمومات والمراجع والدوريات
العممية.
 .2.3.1تعزيز إمكانيات المعامل المادية وتجييزاتيا بما يتوافق مع معايير الييئة القومية لالعتماد.

األنشطة و الميام:

.2.3.1.1

تحديث حصر إمكانيات المعامل وتجييزاتيا

.2.3.1.3

وضع واعتماد وتنفيذ خطة لتطوير إمكانيات المعامل

.2.3.1.4

تقييم دوري لنتائج تنفيذ خطة التطوير

.2.3.1.2

تحديد الفجوات في إمكانيات المعامل وتجييزاتيا وفق معايير الييئة

 .2.3.2مراجعة دورية لطرق التعميم والتعمم المطبقة.

األنشطة و الميام:
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.2.3.2.1

تقييم وتحديد الفجوات في الوضع الراىن لوسائل دعم وتعزيز بيئة التعمم بقاعات

المحاضرات

.2.3.2.2

وضع واعتماد وتنفيذ خطة لتطوير وسائل دعم وتعزيز بيئة التعمم بقاعات المحاضرات

.2.3.2.3

تقييم دوري لنتائج تنفيذ خطة التطوير

 .2.3.3تطوير إمكانات محطات بحوث التجارب والورش والمعامل بالكمية ألغراض التدريب الميني .

األنشطة و الميام:

.2.3.3.1

حصر إلمكانيات التدريب في محطات بحوث التجارب والورش والمعامل بالكمية

.2.3.3.2

وضع واعتماد وتنفيذ خطط لدعم وتطوير األنشطة التدريبية بمحطات بحوث التجارب

.2.3.3.3

تقييم دوري لنتائج تنفيذ خطط التطوير

والورش والمعامل بالكمية

 .2.3.4تدعيم المكتبة ومركز المعمومات باألجيزة الحديثة وتكنولوجيا المعمومات والمراجع والدوريات
العممية.

األنشطة و الميام:

.2.3.4.1

تقييم وتحديد الفجوات إلمكانيات المكتبة فيما يتعمق باألجيزة الحديثة وتكنولوجيا

المعمومات و المراجع والدوريات العممية.
.2.3.4.2

وضع واعتماد وتنفيذ خطط لدعم وتطوير إلمكانيات المكتبة ومركز المعمومات وربطيا

بالمكتبات ومراكز المعمومات اإلقميمية والعالمية

.2.3.4.3

تقييم نتائج تنفيذ خطط التطوير

 .3الغايةالثالثة :االرتقاء بالطاقات البحثية لمواجية تحديات التنمية المستدامة

 .3.1اليدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية الثالثة:تنمية كوادر وفرق بحثية متميزة بما يتواكب والتطورات
التكنولوجية الحديثة لمواجية المشكالت والتحديات المعاصرة محمياً واقميمياً.

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية الثالثة:
 .3.1.1التوعية بقانون حماية الممكية الفكرية

 .3.1.2تشجيع عقد بروتوكوالت تعاون ومشروعات بحثية مع الجيات المعنية بمجاالت اإلنتاج الزراعي
 .3.1.3تحديث الخطة البحثية لمكمية وربطيا بالخطة البحثية لمجامعة

 .3.1.4تشجيع البحوث الفريقية البينية بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية
 .3.1.5تنويع مصادر التمويل الالزمة لمبحث العممي بالكمية
 .3.1.6تشجيع عقد اتفاقيات تعاون في مجاالت البحث العممي مع مؤسسات بحثية وجامعات أجنبية.
 .3.1.7تشجيع التواصل العممي ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مع الجامعات األجنبية.
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 .3.1.8تشجيع النشر الدولي
 .3.1.9تسويق نتائج البحوث العممية الخاصة بالكمية

 .3.1.10تحفيز ودعم األداء البحثي لشباب الباحثين من الييئة المعاونة
 .3.1.11تطوير مؤتمر الكمية لمبحوث العممية

 .3.1.1التوعية بقانون حماية الممكية الفكرية

األنشطة و الميام:

.3.1.1.1

عقد ندوات(نصف سنوية) لتوعية مجتمع الكمية بقانون حماية الممكية الفكرية

.3.1.1.2

إعداد دليل مبسط لشرح بنود قانون حماية الممكية الفكرية ونشره بين مجتمع الكمية

.3.1.1.3

تشكيل لجنة متابعة ومراقبة لتطبيق بنود قانون حماية الممكية الفكرية

 .3.1.2تشجيع عقد بروتوكوالت تعاون ومشروعات بحثية مع الجيات المعنية بمجاالت اإلنتاج الزراعي

األنشطة و الميام:

.3.1.2.1

حصر الجيات المعنية بمجاالت اإلنتاج الزراعي

.3.1.2.2

عقد لقاءات دورية تضم ممثمين عن الجيات المعنية المحمية واإلقميمية والعالمية لمناقشة

مجاالت التعاون
.3.1.2.3

تفعيل البروتوكوالت القائمة وعقد بروتوكوالت جديدة

 .3.1.3تحديث الخطة البحثية لمكمية وربطيا بالخطة البحثية لمجامعة.

األنشطة و الميام:

.3.1.3.1

مراجعة دورية لمخطة البحثية لمكمية وربطيا بالخطة البحثية لمجامعة.

 .3.1.4تشجيع البحوث الفريقية البينية بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية

األنشطة و الميام:

.3.1.4.1

تطوير آليات لمربط بين األقسام ذات الصمة إلجراء البحوث الفريقية متعددة التخصصات

 .3.1.5تنويع مصادر التمويل الالزمة لمبحث العممي بالكمية

األنشطة و الميام:

.3.1.5.1

تطوير آليات لتدبير وتنويع وزيادة مصادر التمويل الالزمة لمبحث العممي بالكمية

.3.1.5.2

االتصال الدوري مع جيات التمويل المحمية واإلقميمية والعالمية لتدبير وزيادة التمويل

لمبحث العممي بالكمية
 .3.1.6تشجيع عقد اتفاقيات تعاون في مجاالت البحث العممي مع مؤسسات بحثية وجامعات أجنبية.

األنشطة و الميام:

.3.1.6.1
معيا.
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.3.1.6.2

عقد اتفاقيات تعاون عممي مع مؤسسات بحثية وجامعات أجنبية.

 .3.1.7تشجيع التواصل العممي ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مع الجامعات األجنبية

األنشطة و الميام:

.3.1.7.1

تطوير آليات لمتواصل العممي ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مع الجامعات

.3.1.7.2

متابعة وتقييم نتائج التواصل العممي

األجنبية

 .3.1.8تشجيع النشر الدولي

األنشطة و الميام:

.3.1.8.1

حصر دوري لممجالت والدوريات العالمية المتخصصة ذات معامل التأثير.

.3.1.8.2

تطوير آليات لتشجيع النشر في مجالت عالمية متخصصة ذات معامل التأثير

.3.1.8.3

تابعة وتقييم تطور النشر من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة في المجالت

والدوريات العالمية
 .3.1.9تسويق نتائج البحوث العممية الخاصة بالكمية

األنشطة و الميام:

.3.1.9.1

حصر بنتائج البحوث العممية القابمة لمتطبيق

.3.1.9.2

تطوير آليات االتصال والتعاون مع أقسام البحوث والتطوير في مؤسسات اإلنتاج

والتصنيع الزراعي المختمفة
 .3.1.10تحفيز ودعم األداء البحثي لشباب الباحثين من الييئة المعاونة

األنشطة و الميام:

 .3.1.10.1عقد ندوات تدريبية لتنمية قدرات شباب الباحثين من الييئة المعاونة في مجاالت إعداد
وكتابة المشروعات البحثية.
 .3.1.10.2تطوير آليات لتشجيع شباب الباحثين من الييئة المعاونة لمتميز في األداء البحثي

 .3.1.11تطوير مؤتمر الكمية لمبحوث العممية

األنشطة و الميام:

 .3.1.11.1توسيع نطاق اإلعالم عن فعاليات وأنشطة المؤتمر

 .3.1.11.2تشجيع الجيات المعنية المحمية واإلقميمية واألجنبية عمى المشاركة في فعاليات المؤتمر
 .3.1.11.3تسويق نتائج البحوث التطبيقية المنشورة بالمؤتمر
 .3.2اليدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية الثالثة :تطوير البنية األساسية لمبحث العممي بالكمية

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية الثالثة:
 .3.2.1تطوير البنية األساسية لمبحث العممي بالكمية.
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 .3.2.2تطوير اإلمكانيات المادية بمحطات التجارب و معامل بحوث الكمية لتنفيذ الخطة البحثية لمكمية .
 .3.2.3تطوير المجمة العممية لمكمية.
 .3.2.1تطوير البنية األساسية لمبحث العممي بالكمية.

األنشطة و الميام:

.3.2.1.1

حصر دوري إلمكانيات المعامل وتحديد الفجوات

.3.2.1.2

استكمال التجييزات المعممية المطموبة لمجودة

.3.2.1.3

استكمال اإلطار المؤسسي (اإلداري والالئحي) لتشغيل المعامل البحثية

.3.2.1.4

استكمال التأىيل الفني لمعاممين

.3.2.1.6

متابعة دورية ألداء المعامل البحثية

.3.2.1.5

اتخاذ إجراءات الحصول عمى شيادات الجودة وتجديدىا

 .3.2.2تطوير اإلمكانيات المادية بمحطات التجارب و معامل بحوث الكمية لتنفيذ الخطة البحثية لمكمية

األنشطة و الميام:

.3.2.2.1

حصر دوري إلمكانيات محطات التجارب و معامل بحوث الكمية وتحديد الفجوات

.3.2.2.2

استكمال التجييزات المطموبة

.3.2.2.3

وضع وتنفيذ خطة عمل سنوية لمحطات التجارب و معامل البحوث مرتبطة بالخطة

.3.2.2.4

تابعة وتقييم خطط العمل

البحثية لمكمية

 .3.2.3تطوير المجمة العممية لمكمية.

األنشطة والميام:

.3.2.3.1

ربط مجمة الكمية بالمجالت والدوريات العالمية المعنية

.3.2.3.2

تطوير اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لممجمة

 .4الغاية الرابعة :التواصل الفعال مع المجتمع الخارجي لتحسين نوعية الحياة.
 .4.1اليدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية الرابعة :توسيع نطاق االستفادة من أنشطة وخدمات الكمية
لتشمل المجتمع الخارجي.

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي األول لتحقيق الغاية الرابعة:

 .4.1.1زيادة مساىمة دور الوحدات ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع.
 .4.1.2تحديث دوري لخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .4.1.3تنمية الوعي البيئي بين كافة فئات مجتمع الكمية.
 .4.1.4تحسين كفاءة وفاعمية الخدمات المجتمعية.
 .4.1.5تشجيع الحصول عمى تصديق واعتماد صالحية لمنتجات وحدات الكمية من الجيات المعنية.
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 .4.1.6تقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن خدمات الكمية ومستوي الخريجين.
 .4.1.1زيادة مساىمة دور الوحدات ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع.

األنشطو والميام:

.4.1.1.1

تحميل الوضع الراىن لدور الوحدات لتحديد الفجوات.

.4.1.1.2

وضع وتنفيذ خطة لزيادة مساىمة الوحدات ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع.

.4.1.1.3

متابعة وتقييم خطط العمل.

 .4.1.2تحديث دوري لخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

األنشطو والميام:

.4.1.2.1

تحميل دوري لموضع الراىن لنشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

.4.1.2.3

تنفيذ الخطة المطورة.

.4.1.2.4

متابعة تنفيذ الخطة المطورة.

.4.1.2.2

تطوير خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 .4.1.3تنمية الوعي البيئي بين كافة فئات مجتمع الكمية.

األنشطو والميام:

.4.1.3.1

تحميل المستوى الراىن لمستوى الوعي البيئي بمجتمع الكمية.

.4.1.3.2

عقد ندوات وورش عمل دورية لزيادة الوعي البيئي بين كافة فئات مجتمع الكمية.

.4.1.3.3

إعداد مطبوعات ونشرات لتنمية الوعي البيئي.

.4.1.3.4

تفعيل نشاط المجان المعنية بتنمية الوعي البيئي.

 .4.1.4تحسين كفاءة وفاعمية الخدمات المجتمعية.

األنشطو والميام:

.4.1.4.1

تحميل الوضع الراىن لمخدمات المجتمعية المقدمة بالكمية وتحديد الفجوات.

.4.1.4.2

تطوير آليات لقياس كفاءة وفاعمية الخدمات المجتمعية.

 .4.1.5تشجيع الحصول عمى تصديق واعتماد صالحية لمنتجات وحدات الكمية من الجيات المعنية.

األنشطو والميام:

.4.1.5.1

حصر دوري لمنتجات وحدات الكمية.

.4.1.5.3

استكمال تأىيل الفنيين لمعمل بوحدات الكمية.

.4.1.5.4

متابعة دورية لجودة المنتجات بوحدات الكمية.

.4.1.5.2
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 .4.1.6تقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن خدمات الكمية ومستوي الخريجين.

األنشطو والميام:

.4.1.6.1

تطوير أدوات لقياس مستوى رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن خدمات

الكمية ومستوي الخريجين.

.4.1.6.2

تحميل جوانب عدم الرضا واألسباب.

.4.1.6.3

وضع وتنفيذ خطة لتحسين الجوانب المتعمقة بعدم الرضا.

.4.1.6.4

متابعة وتقييم خطة التحسين.

 .4.2اليدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية الرابعة :تطوير آليات التواصل (  )Networkingمع الجيات
المعنية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

األىداف التنفيذية لميدف االستراتيجي الثاني لتحقيق الغاية الرابعة:

 .4.2.1تحسين مستوى اإلعالم عن برامج وأنشطة وخدمات األقسام والوحدات المختمفة بالكمية.
 .4.2.2تطوير قاعدة بيانات أنشطة خدمة المجتمع.
 .4.2.3إدماج األطراف المجتمعية في أنشطة الكمية.

 .4.2.4تشجيع مشاركة كافة فئات مجتمع الكمية في برامج خدمة المجتمع.
 1.2.4 .4.2.1تحسين مستوى اإلعالم عن برامج وأنشطة وخدمات األقسام والوحدات المختمفة بالكمية.

األنشطو والميام:

.4.2.1.1

إعداد تقرير عن الوضع الراىن لمستوى اإلعالم عن برامج وأنشطة وخدمات األقسام

والوحدات المختمفة بالكمية وتحديد الفجوات.

.4.2.1.2

إعداد مطبوعات عن برامج وأنشطة وخدمات األقسام والوحدات المختمفة بالكمية.

.4.2.1.3

تحديث المعمومات بموقع الكمية االلكتروني عن برامج وأنشطة وخدمات األقسام

والوحدات المختمفة بالكمية.
 .4.2.2تطوير قاعدة بيانات أنشطة خدمة المجتمع.

األنشطو والميام:

.4.2.2.1

تقييم واستكمال قاعدة بيانات أنشطة خدمة المجتمع.

.4.2.2.2

تحديث دوري لقاعدة البيانات.

 .4.2.3إدماج األطراف المجتمعية في أنشطة الكمية.

األنشطو والميام:
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.4.2.3.3

متابعة وتقييم مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطة الكمية.

 .4.2.4تشجيع مشاركة كافة فئات مجتمع الكمية في برامج خدمة المجتمع.

األنشطو والميام:

.4.2.4.1

حصر دوري لموضع الراىن لمستوى مشاركة كافة فئات مجتمع الكمية في برامج خدمة

المجتمع وتحديد الفجوات.
.4.2.4.2
.4.2.4.3

تطوير وتنفيذ آليات لمشاركة كافة فئات مجتمع الكمية في برامج خدمة المجتمع.

متابعة وتقييم نتائج تنفيذ آليات المشاركة.

- 8الخطة الحنفيذية لححقيق الخطة االسحزاجيجية
The Operational Plan
أوالً :الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكمية
تم إعداد الخطة التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية لتغطي فترة السنوات الخمس التي تمتد من

2010

حتى ( 2014مرفق) ،حيث روعي في إعداد تمك الخطة سد الفجوات المطموب تغطيتيا في كافة جوانب
األنشطة الرئيسية بالكمية وأولوياتيا ،والتي تحددت وفق التحميل الرباعي لبيئة الكمية الذي تم بشكل كيفي
وكمي وفق أكثر من منيج ،أخذا في االعتبار بما يمي:
 نتائج التحميل البيئي الرباعي  SWOTالمحدث،
 اإلنجازات المستيدف تحقيقيا في إطار الخطة التنفيذية الجاري تنفيذىا لتحقيق رؤية ورسالة
الكمية،

 المعايير المطموب تطبيقيا في جوانب االنشطة المختمفة بمحوري القدرة المؤسسية والفاعمية
التعميمية وفق وثائق الييئة القومية لالعتماد،

 الرؤية والرسالة واألىداف المحدثة لمكمية.

وقد روعي في الخطة التنفيذية أن ترتبط بالغايات واألىداف االستراتيجية ونظاما لألولويات
لألنشطة والميام المطموب تنفيذىا ،مع تحديد واضح ودقيق لمسئوليات تنفيذ األنشطة والميام المتضمنة

بالخطة .وتم ربط الخطة بإطار زمني محدد شيريا ،مع إدراج مؤشرات التقييم بصورىا المختمفة في الخطة
مع ربطيا بالمخاطر المحتممة ،كما تم إعداد موازنة مالية موازية ،مع عرضيا عمي إدارة الكمية بغية إعتماد

التحديث المقترح فور الموافقة عمييا من كافة األطراف المعنية .و قد تم إعتماد الخطة اإلستراتيجية وكذلك
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الخطة التنفيذية الخمسية الممتدة ليا من يناير

.2010/1/19

 2010حتى ديسمبر  2014بقرار مجمس الكمية بتاريخ

ثانيا :الية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكمية
تتم عممية متابعة وتقييم الخطة التنفيذية بغرض التحقق من أن ما تم انجازه من نتائج فعمية لألداء
يتفق مع ما تم تخطيطو استراتيجيا ،ويحقق رسالة وغايات المؤسسة وكذلك أىدافيا االستراتيجية ،أم أن ىناك

انحرافات تستدعى ضرورة التدخل لمع الجتيا من خالل ق اررات تصحيحية .إن أكثر األنشطة أىمية فى ىذه
الخطوة ىو ما يتعمق بقياس األداء أو النتائج الفعمية المحققة حتى يمكن مقارنتيا

باألىداف المخططة

استراتيجيا.
أىداف التقييم والمتابعة :
يتمثل اليدف العام لتقييم ومتابعة الخطة اإلستراتيجية فى مساعدة اإلدارة عمى التأكد من أن األداء
الفعمى يتم وفقا لمخطط الموضوعة .كما أن ىناك بعض األىداف الفرعية لمتقييم والرقابة والتى من بينيا ما

يمى:

 تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية.
 تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية.
 ترشيد التكاليف.
 توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.
 المساعدة فى عممية التخطيط االستراتيجى لفترات زمنية الحقة.
 تقميل م خاطر األخطاء عند وضع الخطط.
 متابعة التقدم فى المراحل المختمفة لتنفيذ االستراتيجية.
 تحقيق التعاون بين القطاعات واإلدارات واألقسام التى تشارك فى التنفيذ.
ىذا وفي إطار تنفيذ استراتيجية الكمية  2015 -210تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ األنشطة وانجاز

المخرجات لتحقيق أىداف الكمية االستراتيجية من خالل اإلجراءات المؤسسية التالية:

- 1تقسيم الخطة التنفيذية الخمسية إلي خطط سنوية تبدأ وتنتيي مع بداية ونياية العام األكاديمي
 - 2عرض الخطط السنوية عمي السادة وكالء الكمية بقطاعات شئون التعميم والبحث العممي وخدمة
المجتمع إلدراج األنشطة الخاصة بكل قطاع في خطة القطاع السنوية
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 - 3مراجعة جميع الخطط السنوية بالكمية من خالل لجنة المراجعة بوحدة ضمان الجودة لمتأكد من
اتساقيا مع الخطة االستراتيجية (لمعام االكاديمي محل التقييم)
 - 4مناقشة خطط القطاعات الثالثة بالمجان النوعية ثم اعتمادىا من مجمس الكمية لتحديد الموازنة وبنود
الصرف سواء من موازنة الدولة أو من موارد الكمية الذاتية
 - 5تشكيل لجان سنوية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ممثمة من أقسام الكمية (مكونة من

 18عضو)

تقسم إلى ثالث لجان فرعية تختص كل لجنة بفحص أنشطة أحد قطاعات الكمية الثالث
 - 6إعداد ثالث تقارير عن ما تم إنجازه (نقاط االستيفاء بالخطة) وما لم يتم (الفجوة بين الوضع الراىن
والمستيدف)
 - 7فحص الوثائق لتحديد األدلة والشواىد وعقد مقابالت مع السادة وكالء الكمية ومسئولي وحدة ضمان
الجودة بالكمية
 - 8تحديد قائمة التحسينات بالكمية التي ترتبت عمى تنفيذ استراتيجية الكمية خالل العام السابق
 - 9إعداد تقرير المتابعة السنوي بوحدة ضمان الجودة يعكس نسبة االنحراف عن المستيدف بالخطة
ومقترحات التحسين لمعام القادم
- 10اتخاذ اإلجراءات الالزمة من جانب فريق عمل الخطة اإلستراتيجية لتعديل الخطة التنفيذية في ضوء
المستجدات وفي ضوء تقرير المتابعة السنوي
 - 11عرض الخطة التنفيذية المحدثة عمي المجالس الرسمية لممناقشة واالعتماد
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الخطــــة الحنفيذيـــــة
لثحقيق الخطـــة
اإلسحزاجيجيــــــة

2014 /2010
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الخطة التنفيذية الخمسية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية ( )2014-2010
الغاية

اإلستراتيجية

األىداف التنفيذية

والميام

المعاونة والجياز اإلداري.

 -التطوير المستمر لرفع كفاءة األداء اإلداري واألكاديمي بالكمية وفقا لمعايير الجودة1 .

واإلشراف بين الوحدات
التنظيمية المختمفة.

-3تحديد أنماط عالقات اإلشراف والتبعية بين

الكيانات الجديدة وباقي عناصر الييكل التنظيمي

لجنة الييكل
التنظيمي

ميزانية الكمية
-

موارد أخرى
10000

التنظيمي لمكمية تضمن أداء وظائف
ضمان الجودة وتطوير األداء.

لمكمية
وجود ىيكل تنظيمي محدث و معتمد
بالكمية.

 -4توعية مجتمع الكمية بأىمية تطوير الييكل
التنظيمي من خالل ندوات وحمقات عمل
-5وضع مقترحات بالتعديالت المطموبة عمى الييكل
التنظيمي من خالل ممثمين لكافة الوحدات التنظيمية

في الكمية

-6تعديل الييكل التنظيمي وفقاً لمتعديالت المتفق
عمييا

-7اعتماد الييكل التنظيمي المعدل

فبراير2010

 -1تحسين ىيكل ووظائف وخصائص العاممين بالكمية من أعضاء ىيئة التدريس والييئة

وتحديد نمط عالقات التبعية

-2اقتراح الكيانات التنظيمية ألداء ىذه الميام الوظيفية

يناير2010

الييكل التنظيمي بالكمية

لتطوير الييكل التنظيمي

التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
إدماج كيانات إدارية جديدة بالييكل

يونيو2010

 -1استكمال و تحديث

-1تحديد الميام الوظيفية الجديدة المطموب أداؤىا

بداية

نياية

ديسمبر2010
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األىداف

األنشطة

التوقيت

مسئولية

التكمفة (بالجنيو)

لجنة الييكل
التنظيمي

5000

10000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

األنشطة

األىداف التنفيذية

 -2استكمال و تحديث

والميام

كهٍت

التوقيت
بداية

مسئولية

نياية

-1إعداد نموذج لمتوصيف الوظيفي

وسمطات شاغل الوظيفة.

-3استيفاء النموذج من كافة وحدات وادارات الكمية

بميام ومسئوليات كل وظيفة وتسمية الوظائف لمعاممين

غير المسكنين عمى وظائف محددة

فبراير2010

بالكمية و تحديد مسئوليات

ندوات وحمقات عمل

التنفيذ

لجنة الييكل
ديسمبر2012

التوصيف الوظيفي لمعاممين

-2التوعية بمتطمبات التوصيف الوظيفي من خالل

التنظيمي
(وممثمي
األقسام
واإلدارات)

-4إعداد دليل بالتوصيف الوظيفي

-5اعتماد دليل التوصيف الوظيفي
 -3وضع نظام حوافز لألداء

الوظيفي لكافة فئات العاممين بالكمية.
زيادة االلتزام بين العاممين بأداء فعال لمياميمالوظيفية.

في مستويات الرضا بين العاممين باإلدارات واألقسام
 -2مناقشة واالتفاق عمى اآلليات لتحسين مستوى
الرضا الوظيفي

لجنة الجياز
اإلداري

5000

15000

-وجود دليل محدث و معتمد لمتوصيف

ومعمنة

بالكمية.

ميزانية الكمية

موارد أخرى

والحاضرين

-1تحميل الوضع الراىن لمتعرف عمى أسباب التباين

مايو2010

اإلداري بالكمية.

-وجود تقارير بالندوات التي تم عقدىا

حوافز لألداء وقواعد ومعايير لمترقي معتمدةسبتمبر2010

ومعايير لترقي الجياز

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التكمفة (بالجنيو)

-

5000

حوافز لألداء وقواعد ومعايير لمترقي مطبقة(قوائم بأسماء المكرمين ألدائيم ومن تم
ترقيتيم وفق القواعد والمعايير)

-3تفعيل آليات تحسين مستوى الرضا الوظيفي المتفق
عمييا

3000

3000

-4اقتراح قواعد ومعايير الترقي لمعاممين في الوحدات

اإلدارية واألقسام المختمفة

يوليو2010

-5وضع نظام لحوافز األداء لمعاممين في الوحدات

ديسمبر2010

اإلدارية واألقسام المختمفة

لجنة الجياز
اإلداري

تحسن مستوى الرضا الوظيفي واألداء بينالعاممين بالكمية.

-6اعتماد نظم الحوافز وقواعد ومعايير الترقي

-8تقييم دوري لمستوى الرضا الوظيفي
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ديسمبر2010

الترقي

ديسمبر2014

 -7اإلعالن عن وتطبيق نظم الحوافز وقواعد ومعايير

لجنة الجياز
اإلداري

10000

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

التدريس ،أعضاء الييئة

-2إعداد وتنفيذ برامج تدريب لكافة العاممين باإلدارات

المعاونة والعاممين).

واألقسام.

-3تقييم دوري لنتائج وآثار التدريب.

التنفيذ

ميزانية الكمية
400000

موارد أخرى
100000

العاممين
يناير 2010

العاممين بالكمية (أعضاء ىيئة

مستوياتيم

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 -تقارير باالحتياجات التدريبية لكافة فئات

ديسمبر2014

 -4تنمية قدرات وميارات لكافة

-1تقدير دوري لالحتياجات التدريبية لمعاممين بكافة

نياية

مسئولية

التكمفة (بالجنيو)

لجنة التدريب
بوحدة ضمان
الجودة

 توفر خطط تدريب سنوية معتمدة ومعمنة. زيادة أعداد العاممين المتدربين سنويا. تحسن أداء العاممين. تحسن مستويات الرضا عن أداء العاممينبالكمية
 -تحسن بيئة العمل بالكمية.

 -5تحفيز أعضاء ىيئة
التدريس والييئة المعاونة

بمستوى األداء.
 .2متابعة تطبيق نظام ربط زيادة الدخل بمستوى
يناير 2010

األداء داخل األقسام العممية.

ديسمبر2014

لتطبيق معايير الجودة.

 .1وضع وتطبيق نظام عادل لربط زيادة الدخل

-اإلدارة العميا

 -توفر نظام عادل لربط زيادة الدخل بمستوى

بالكمية

األداء.

وحدة ضمانالجودة.
األقسامواإلدارات.

بمتطمبات عممية تطوير األداء.

-2إعداد واعتماد وتنفيذ برامج تدريب

لمقيادات

األكاديمية واإلدارية بكافة مستوياتيم بناءاً عمى نتائج

تقدير االحتياجات.

يناير 2010

األكاديمية واإلدارية لموفاء

األكاديمية واإلدارية بكافة مستوياتيم

لمقيادات
ديسمبر2014

-6تنمية القدرات لمقيادات

-1تقدير دوري لالحتياجات التدريبية

لجنة التدريببوحدة ضمان
الجودة

25000000

 زيادة نسبة الممتزمين بنظام ربط زيادة الدخلبمستوى األداء.
 تحسن مستويات الرضا الوظيفي بين أعضاءىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية.

 -ارتفاع مستوي تطبيق ممارسات الجودة بين

أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة

 تقارير باالحتياجات التدريبية لمقياداتاألكاديمية واإلدارية.
 وجود خطط تدريب دورية لمقيادات األكاديميةواإلدارية

120000

30000

 -ارتفاع مستوى األداء العام بالكمية .

-3تقييم دوري لنتائج وآثار التدريب.

-2إعداد وتنفيذ خطة لميكنة نظم البيانات.
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يناير 2010

لمجياز األكاديمي و اإلداري

نظم البيانات المتعمقة بالجياز األكاديمي و اإلداري.

ديسمبر 2010

-7ميكنة وتحديث قواعد البيانات

 -1تحميل الفجوة بناءا عمي تقدير الوضع الراىن لميكنة

وحدة ضمانالجودة.

 -وجود قواعد بيانات محدثة وم تطورة لمجيازين

األكاديمي واإلداري.

 -تقارير دورية عن كفاءة نظم البيانات.

20000

500000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

األنشطة

األىداف التنفيذية

والميام

بداية
يناير
2011

-4تحديث دوري لقواعد البيانات.

التوقيت
نياية
ديسمبر
2014

-3تقييم دوري لنظم ميكنة البيانات.

كهٍت

مسئولية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التنفيذ
األقسامواإلدارات.

-8تحديث قواعد البيانات

 -1تقدير الوضع الراىن لقواعد البيانات المتعمقة بأنشطة

 -وجود قواعد بيانات محدثة وقابمة لالستدعاء

الخاصة بأنشطة الكمية في كافة

الكمية في كافة المجاالت.

عن كافة األنشطة بالكمية

-2تحديث دوري لقواعد البيانات المتعمقة بأنشطة الكمية

 -تقارير سنوية مدققة عن األ نشطة وتطوره ا

المجاالت.

في كافة المجاالت.

-2تحديد الوثائق المتضمنة لموائح والقوانين المتعمقة

يناير 2010

عمي مستوي الكمية.

واتخاذ الق اررات في كافة مجاالت النشاط بالكمية.

ميزانية الكمية

موارد أخرى

160000

40000

400000

بالكمية.
سبتمبر2010

 -9دعم عممية اتخاذ القرار

-1حصر الموائح والقوانين الواجب مراعاتيا في اإلدارة

التكمفة (بالجنيو)

-وحدة ضمان

 -توفر نسخ من أحدث القوانين والموائح

الجودة.

الحاكمة ألنشطة الكمية في صورة قابمة
لالستدعاء بسرعة ( (Softلمرجوع إلييا عند

باإلدارة واتخاذ الق اررات.

اتخاذ ق اررات اإلدارة العميا بالكمية.

-3توفير وتوزيع نسخ كافية من وثائق الموائح والقوانين

-

20000

لممعنيين من القيادات األكاديمية واإلدارية بالكمية.

-5عقد ندوات لمتوعية باألدلة المرجعية لعممية اتخاذ

الق اررات في المجاالت المختمفة ونشرىا بمجتمع الكمية.

-لجنة الجياز

العمل الجامعي بالكمية ونشره بين مجتمع الكمية.

فبراير2010

واعتماد الميثاق األخالقي

العمل الجامعي بالكمية

العميا.

العمل الجامعي بالكمية

سبتمبر2010

 -10استكمال إعداد ومراجعة

-1مناقشة ومراجعة واعتماد الميثاق األخالقي لمزاولة

-لجنة اإلدارة

 -2عقد ندوات لمتوعية بالميثاق األخالقي لمزاولة

-لجنة

-

10000

المصداقية

يناير
2010

-4متابعة وتقييم دوري لمدي التزام مجتمع الكمية

-لجنة

ديسمبر
2014

-3تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الميثاق األخالقي.

واألخالقيات.

بالميثاق أخالقي.

-

20000

اإلداري.

 -توفر ميثاق أخالقي معتمد ومنشور لمزاولة

لمزاولة العمل الجامعي بالكمية

73

مارس 2010

المجاالت المختمفة

والحوكمة.

-قوائم بندوات التوعية والمشاركين.

سبتمبر2010

-4إعداد أدلة مرجعية لعممية اتخاذ الق اررات في

-لجنة القيادة

 -أدلة منشورة لمراحل عممية اتخاذ الق اررات .

 -تقارير مراجعة دورية عن تطبيقات ا لميثاق

20000

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

 -11توزيع متوازن ألعباء

والميام

بداية

-5وضع مقترح لتشجيع الممارسات المالئمة وتقميل
الممارسات غير المالئمة.

واألخالقيات.

 -تحسن بيئة العمل والرضا بين كافة العاممين

يناير 2011
فبراير2010

-3تنفيذ خطة التوظيف بكافة قطاعات الكمية.

األداء بيا.

-4متابعة وتقييم للخطة.

فبراير2010

-3وضع وتفعيل مقترح لتحسين األ داء.

يوليو2010

االحتياج.

ديسمبر2014

-2مراجعة دورية لكفاءة أدوات التقييم وتعديميا بحسب

يونيو2010

-1وضع نظام لتقييم
والهيئة المعاونة .

وتحسين ال أداء أعضاء هيئة التدريس

يونيو2012

لمتوظيف بأقسام وادارات الكمية

القطاعات والفئات الالزمة الستقرار العمل وتطوير

ديسمبر
2014

 -12تخطيط طويل المدى

-1تقدير الحتياجات الكمية من قوة العمل

يوليو2010

بكافة

-2وضع خطة لمتوظيف بكافة قطاعات الكمية.
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يوليو 2011

العمل بين كافة العاممين بالكمية.

يونيو 2011

-1اقتراح ومناقشة واعتماد قواعد لتوزيع متوازن ألعباء

 -3متابعة دورية لتطبيق قواعد توزيع أعباء العمل.

المعاونة.

التنفيذ
المصداقية

ونشرىا بين مجتمع الكمية.

أعضاء ىيئة التدريس والييئة

نياية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
األخالقي

-2التوعية بقواعد التوزيع المتوازن ألعباء العم ل

 -13تطوير نظم تقييم أداء

مسئولية

ديسمبر2014

العمل داخل الكمية.

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

التكمفة (بالجنيو)
ميزانية الكمية

موارد أخرى

بمجتمع الكمية والطالب

-وحدة ضمان

 -توفر قواعد معتمدة ومنشورة لتوزيع متوازن

الجودة

ألعباء العمل.
 -توزيع فعمي متوازن ألعباء العمل بين وداخل

20000

-

الفئات المختمفة من العاممين بالكمية .
األقسامواإلدارات.

-

-وحدة ضمان

-

الجودة.
-وحدة ضمان

 -تقرير باحتياجات الكمية من قوة العمل بكافة

الجودة.

القطاعات والفئات الالزمة الستقرار العمل

-األقسام

وتطوير األداء بيا.

واإلدارات.

 -خطة شاممة ومعتمدة لمتوظيف عمى مستوى

-لجنة الييكل

الكمية .

التنظيمي

-تقرير بنتائج متابعة وتقييم الخطة.

-وحدة ضمان

 -توفر آليات معتمدة لتقييم األداء لييئة

-األقسام

 -تقارير دورية عن نتائج التقييم ودالالتو

الجودة.

واإلدارات.

لجنة الييكلالتنظيمي

5000

-

التدريس

5000

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف

األنشطة

األىداف التنفيذية

اإلستراتيجية

والميام

 -1تفعيل نظم للمساءلة

-4مراجعة دورية لتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة في
إطار متطمبات الجودة.

 -3تفعيل آليات لضمان العدالة
والمساواة وعدم التمييز بين
المعاونة والطالب والعاممين
بالكمية

والطالب والعاممين بالكمية.

-2تحميل جوانب عدم العدالة والمساواة والتمييز
-3وضع واعتماد خطة لتحسين مستوى العدالة

-وحدة ضمان

 -تقرير بندوات التوعية بنظم المساءلة.

الجودة.

 -مطبوعات منشورة بآليات الثواب والعقاب

-األقسام

 -نسبة عالية لحضور العاممين بمجتمع الكمية

واإلدارات.
لجنة الييكلالتنظيمي

لمندوات

10000

-

 -تقارير عن مدى تحسن االنضباط بين

أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
والعاممين

-وحدة ضمان

 -آليات مدققة لقياس الرضا عن خدمات

الجودة.

إدارات الكمية المختمفة.

-األقسام

 -تقارير دورية عن مستويات الرضا وأسباب

واإلدارات.

الرضا من عدمو.

-لجنة الييكل

 -تقارير عن مدى تحسن الرضا عن الخدمات

التنظيمي

ميزانية الكمية

موارد أخرى

5000

-

التي تقدميا إدارات الكمية المختمفة.
وعدم التمييز

وحدة ضمانالجودة.
-األقسام

والمساواة وعدم التمييز .

واإلدارات.
يوليو2010

ديسمبر2014

 -4تنفيذ وتقييم خطة التحسين

75

التنفيذ

 -1مراجعة آليات ضمان العدالة والمساواة وعدم
التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التكمفة (بالجنيو)

وجود آليات مفعمة لضمان العدالة والمساواةفبراير2010

أعضاء ىيئة التدريس والييئة

يوليو2010

 -4تنفيذ وتقييم خطة التحسين

ديسمبر
2014

من الكمية و إداراتيا.

-3وضع خطة لتحسين الجوانب المتعمقة بعدم الرضا

يونيو2010

 -2تحسين بيئة العمل بإدارات الكمية وأقساميا المختمفة.

التدريس عن الخدمات المقدمة

-2تحميل جوانب عدم الرضا واألسباب

فبراير2010

 – 2زيادة رضاء أعضاء ىيئة

التدريس عن الخدمات المقدمة من الكمية و إداراتيا.

يونيو2010

 -1تطوير وتطبيق آليات قياس رضاء أعضاء ىيئة

يوليو2010

-3عقد ندوات لمتوعية بنظم المساءلة والمحاسبة.

نياية

ديسمبر2014

والمحاسبة (الثواب و العقاب).

-2إعداد مطبوعات بآليات المساءلة والمحاسبة.

بداية
فبراير2010

في إطار متطمبات الجودة .

التوقيت

مسئولية

يونيو2010

 -1مراجعة و االتفاق عمى نظم المساءلة والمحاسبة

كهٍت

 مراجعة دورية آللية تجميع وفحص التظمماتوالشكاوي
 وجود ممف لمتظممات والشكاوى . تحميل دوري لحاالت التظمم والشكاوي التي تمالفصل فييا

 -توصيات بخطة عمل لتفادي تكرار التظممات

والشكاوي.

5000

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

اإلستراتيجية

والميام

بداية

-2وضع واعتماد خطة لتعديل المعدالت

2010

يوليو

بالكمية

نياية

ديسمبر
2014

 -3تنفيذ وتقييم الخطة

المخاطر واألزمات المحتممة

فبراير2010

إلي أعضاء ىيئة التدريس.

ىيئة التدريس

مسئولية

يونيو2010

 -4تحسين معدالت الطالب

-1تحميل الوضع الراىن لمعدالت الطالب ألعضاء

-5إدارة وآليات فعالة لمواجية

كهٍت

 -1تشخيص أنواع ومصادر المخاطر واألزمات

-3تطوير آليات لمتعامل مع المخاطر واألزمات حال
حدوثيا بالكمية

فبراير2010

المخاطر واألزمات المحتممة بالكمية

يونيو2010

 -2تطوير واعتماد آليات وقائية لمتعامل مع مصادر

وحدة ضمانالجودة.

بين الطالب إلي أعضاء ىيئة التدريس.

األقسامواإلدارات.
لجنة إدارةوالكوارث.

 -آليات معتمدة لإلجراءات المطموب تنفيذىا

-وحدة ضمان

في كل حالة

الجودة.

-خطط لمتدريب الميداني التجريبي عمي تطبيق

-األقسام

اإلجراءات.

2010

يوليو

فبراير2010
يوليو2010
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ديسمبر2014

بالكمية

 -3تنفيذ وتقييم الخطة.

10000

-

 -تقارير دورية عن مستوى األمان ببيئة العمل

ديسمبر
2014

المباني وخدمات البنية األساسية

-

المخاطر واألزمات.

 تقرير عن الوضع الراىن لحالةيونيو2010

 -6استمرار تحسين حالة

-2وضع واعتماد خطة لتحسين حالة
األساسية بالكلية

المباني وخدمات البنية

الطالب إلي أعضاء ىيئة التدريس.

 -تقارير عن األوضاع الحالية لمصادر

 -1تحميل الوضع الراىن لحالة المباني وخدمات البنية
األساسية بالكمية

 -تقارير دورية عن مدى تحسن النسبة بين

5000

موارد أخرى

وادارات الكمية .والحياة بالكمية

والكوارث.
 -5تنفيذ ومتابعة الخطة.

ميزانية الكمية

-خطة موثقة ومعتمدة الستمرار تحسين النسبة

ووحدات

 -4وضع واعتماد خطة إلدارة المخاطر واألزمات

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التنفيذ

األزمات

المحتممة بالكمية

التكمفة (بالجنيو)

لجنةالمنشئات.

وخدمات البنية األساسية بالكمية

-خطط دورية معتمدة لتطوير المباني

-إدارة الكمية.

وخدمات البنية األساسية

-األقسام

-تقارير دورية عن األعمال اإلنشائية.

ووحدات

المباني

 -استكمال المباني والخدمات المخطط

وادارات الكمية .إنشاؤىا.
 -تقارير عن تحسن ظروف وبيئة العمل.

5000

11000000

-

4000000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

األنشطة

األىداف التنفيذية

والميام

المباني والبنية األساسية

والبنية األساسية لمختمف أنشطة الكمية

لمختمف أنشطة الكمية

-2وضع واعتماد خطة لتحسين كفاءة استخدام المباني

بداية
فبراير2010

-7تطوير كفاءة استخدام

 -1تحميل الوضع الراىن ل

التوقيت

مسئولية

نياية
يونيو 2010

كفاءة استخدام المباني

كهٍت

يوليو2010

ووحدات

-تقرير عن الوضع الراىن ل

-خطة معتمدة لتحسين كفاءة استخدام المباني

فبراير2010

إدارة الكمية.األقسام ووحداتوادارات الكمية.

-تقارير سنوية عن كفاءة استخدام المباني

البيانات المتعمقة بالمباني والبنية األساسية بالكمية
والبنية األساسية بالكمية

وحدة الجودة.-األقسام

 -تقارير دورية عن متابعة استخدامات موارد

فبراير
2010

ووحدات وادارات الكمية المالية والمادية

فبراير
2010

ديسمبر
2014

 -3تنفيذ وتقييم الخطة

فبراير2010

الموارد المالية والمادية لمكمية .

والمادية لمكمية

الموارد المالية والمادية لمكمية

يونيو2010

 -10ترشيد ومعظمة استخدام

ووحدات

وادارات الكمية.

-

-

-

5000

-

-

الكمية.

-األقسام

5000

-

 -قواعد بيانات محدثة ومتاحة عن المباني

-1تحميل الوضع الراىن لكفاءة استخدام الموارد المالية
-2وضع واعتماد خطة لتحسين كفاءة استخدام الموارد

-

 -تقارير معتمدة عن الوضع الراىن لقواعد

 -آليات معتمدة للمراجعة والرقابة الدورية

-وحدة الجودة.

5000

-

والبنية األساسية لمختمف أنشطة الكمية

وادارات الكمية .والبنية األساسية ألنشطة الكمية .
-لجنة المنشئات.

ميزانية الكمية

موارد أخرى

كفاءة استخدام

المباني والبنية األساسية لمختمف أنشطة الكمية

-تقرير عن الوضع الراىن ل

المالية والمادية لمكمية
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ديسمبر
2014

-2مراجعة دورية لتطبيق آليات الرقابة.

فبراير
2010

استخدام موارد الكمية .

استخدام موارد الكمية .

يونيو
2010

 -9تحسين الرقابة الدورية عمى

-1تطوير واعتماد آليات المراجعة والرقابة الدورية عمى

فبراير
2010

األساسية بالكمية.

ديسمبر
2014

-2تحديث دوري لقواعد البيانات المتعمقة بالمباني والبنية

ديسمبر2014

المباني والبنية األساسية بالكمية  .بالمباني والبنية األساسية بالكمية .

المنشئات.
-األقسام

يونيو2010

 -8تحديث قاعدة بيانات

 -1تحميل الوضع الراىن لقواعد البيانات المتعمقة

-لجنة

-إدارة الكمية.

والبنية األساسية لمختمف أنشطة الكمية
 -3تنفيذ وتقييم الخطة.

التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التكمفة (بالجنيو)

-

كفاءة استخدام

-خطة معتمدة لتحسين كفاءة استخدام الموارد

5000

-

المالية والمادية لمكمية
تقارير دورية لتوزيع متوازن لموارد الكميةالمتاحة فيما بين أقسام ووحدات وادارات الكمية

-

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

والميام

-11تطوير شبكة اتصال

كهٍت

بداية

مسئولية

نياية

ووحدات الكمية.

 Intranetتربط بين جميع أقسام وادارات

-2وضع واعتماد خطة لتحسين
الكتروني داخمي

شبكة اتصال

 Intranetتربط بين جميع أقسام

االلكتروني الداخمي
فبراير2010

تربط بين جميع أقسام وادارات

ووحدات الكمية

-األقسام

 تقارير دورية عن ارتباط جميع أقسام واداراتووحدات الكمية بشبكة اتصال سريعة (آنية)

فبراير2010

ديسمبر
2014

فبراير2010

-2متابعة وتقييم مدى تحقق عناصر الخطة

ديسمبر2014

-1حصر دوري لمتطور في المرجعيات القومية

الخطة اإلستراتيجية وفق التطور والعالمية الستراتيجيات التعميم العالي.
والعالمية.

-وحدة الجودة .االلكتروني الداخمي

10000

-

وادارات الكمية .واحد.

 -3تنفيذ وتقييم الخطة.

في المرجعيات القومية

 -خطة معتمدة لتحسين شبكة االتصال

ووحدات

وادارات ووحدات الكمية

 -12مراجعة دوريو لعناصر

ميزانية الكمية

موارد أخرى

 -تقرير عن الوضع الراىن لشبكة االتصال

يونيو2010

الكتروني داخمي Intranet

داخمي

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التنفيذ

-1تحميل الوضع الراىن لتوفر شبكة اتصال الكتروني

التكمفة (بالجنيو)

اإلستراتيجية وفقاً لممرجعيات.

250000

_

وحدة الجودة - .تقارير دورية عن التطور في المرجعيات-لجنة

القومية والعالمية الستراتيجيات التعميم العالي.

التخطيط

-تقارير متابعة وتقييم عن عناصر الخطة

اإلستراتيجي

-3اقتراح التعديالت المطموبة واعتمادىا في عناصر

اإلستراتيجية وفقاً لممرجعيات.

10000

-

 -خطة إستراتيجية محدثة ومعتمدة.

الخطة اإلستراتيجية بناء عمى نتائج التقييم.

التنفيذية.

-2إجراء واعتماد التعديالت المطموبة في عناصر

العالمية.
والدولي
المعاصرة.

االتجاىات
واإلقميمي

القومي
العملضوء

الدراسات
تطوير
2و-
العميا تفي
البرامج
باحتياجات
الدراسية التي
السوق
تقدميا الكمية
القومي
ولترتبط
بسوق
اإلقميمي في

البكالوريوس

لمرحمتي

متميزة

برامج دراسية

 -3توفير

بالكمية لمرحمتي البكالوريوس

فبراير2010

األكاديمية والبرامج الدراسية

القومية والعالمية.

ديسمبر
2014
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-1تحديث مستمر للمعايير

 -1حصر دوري لمتطور في

المعايير األكاديمية

فبراير2010

الخطة التنفيذية بناء عمى نتائج المتابعة

ديسمبر2014

 -13مراجعو دورية لمخطة

-1متابعة االلتزام بتطبيق الخطة التنفيذية

وحدة الجودة - .تقارير متابعة سنوية عن مدى االلتزام-لجنة

التخطيط

بتطبيق الخطة التنفيذية
 -خطة تنفيذية محدثة ومعتمدة

10000

اإلستراتيجي.

-اإلدارة العميا

لمكمية.

-تقرير دوري عن التطور في

األكاديمية القومية والعالمية.

المعايير

10000

-

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

األنشطة

األىداف التنفيذية
والدراسات العميا.

والميام

كهٍت

التوقيت
بداية

نياية

مسئولية
التنفيذ

-2مراجعة المعايير األكاديمية لمبرامج الدراسية بالكمية

-منسقي

-وجود معايير أكاديمية معتمدة لكافة البرامج

لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا وفق التطور في

البرامج.

والمقررات الدراسية لمرحمتي البكالوريوس

المعايير األكاديمية.

-وحدة الجودة .والدراسات العميا بالكمية .

 -3اقتراح التعديالت المطموبة واعتمادىا في ا لبرامج

-أقسام الكمية.

الدراسية بالكمية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا
وفق التطور في المعايير األكاديمية.

العميا وفق معايير أكاديمية

خطط التطوير.
والبرامج الدراسية بالكمية .

التعميمية.

-3تطبيق األدوات المطورة لتقييم أداء الطالب

 -4تطوير مستمر لطرق قياس

-1حصر وتقييم دوري لألدوات المطبقة لقياس مدى

مدى تحقيق األىداف التعميمية

تحقيق األىداف التعميمية المستيدفة.

فبراير2010

أداء الطالب في العممية

-2اقتراح لتطوير أدوات التقييم واعتمادىا

 وجود برامج محدثة ومعتمدة وفق المعاييراألكاديمية القومية والعالمية.

-اإلدارة العميا

 -توصيفات محدثة ومعتمدة لمقررات لمرحمتي

لمكمية.

البكالوريوس والدراسات العميا وفق خطط

-منسقي

ميزانية الكمية

موارد أخرى

التطوير.

البرامج.

10000

-

وحدة الجودة.أقسام الكمية. -تقارير دورية بنتائج التقييم

ديسمبر2014

 -3تطوير مستمر لطرق تقييم

-1تقييم دوري لكفاءة وفاعمية أدوات تقييم الطالب

يولية2010

 -3تنفيذ خطة التعديالت المطموبة في المقررات

ديسمبر2010

قياسية.

المقررات بمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا وفق

فبراير2010

توصيفات البرامج والمقررات

-2وضع خطة شاممة لمتعديالت المطموبة عمي

يونيو2010

-2مراجعة دورية وتطوير

 -1تجميع خطط تطوير المقررات دوريا

لمرحمتي البكالوريوس والدراسات

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التكمفة (بالجنيو)

وحدة الجودة.-أقسام الكمية.

 -وجود أدوات محدثة وفعالة لتقييم أداء

الطالب.

10000

-

 -تقارير عن مستوى تحسن عممية تقييم أداء

الطالب في العممية التعميمية

فبراير2010

التعميمية المستيدفة.

ديسمبر2014

المستيدفة.

-2اقتراح واعتماد وتطبيق طرق تقييم تحقيق األىداف

تقارير دورية عن تقييم األدوات المطبقةوحدة الجودة.-أقسام الكمية.

لمقياس

-وجود آليات محدثة ومعتمدة للقياس.

10000

-

تقارير دورية عن تحسن عممية قياساألىداف التعميمية المستيدفة .

والدراسات العميا لمتوافق مع

دورياً.

فبراير2010

لمقررات مرحمتي البكالوريوس

محتوى مقررات مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا

ديسمبر
2014
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 -5تحديث المحتوى العممي

-1حصر وادماج المستجدات العممية العالمية في

-منسقي

-تقرير بعدد المقررات المحدثة والمتوافقة مع

البرامج.

المستجدات العممية العالمية

-وحدة الجودة.

.

30000

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

مسئولية

نياية

المستجدات العممية العالمية.

-2اقتراح واعتماد آليات معدلة ل
والخارجية.

لمراجعة الداخمية
لمراجعة الداخمية

-3إعداد قائمة بالمراجعين الداخميين والخارجيين لكافة

فبراير2010

الداخمية والخارجية لمبرامج

والخارجية لمبرامج والمقررات الدراسية .

البرامج والمقررات الدراسية بالكمية.

يوليو2010

لمراجعة الداخمية

والخارجية

-2اقتراح ومناقشة التعديالت المطموبة لميكنة إجراءات
التسجيل واإلرشاد األكاديمي.

فبراير2010

واإلرشاد األكاديمي.

األكاديمي.

يونيو2010

 -7ميكنة نظام التسجيل

-1تقييم دوري إلجراءات ونظم التسجيل واإلرشاد

-3تطبيق التعديالت المطموبة في إجراءات ونظم
يوليو2010
يناير 2010

الخدمات التعميمية.

-2تحميل جوانب عدم الرضا واألسباب
-3وضع خطة لتحسين الجوانب المتعمقة بعدم الرضا
2010

أكتوبر

80

ديسمبر
2014

 -4تنفيذ وتقييم دوري لخطة التحسين.

سبتمبر2010

عن الخدمات التعميمية .

 -1تطوير وتطبيق آليات قياس رضاء الطالب عن

ديسمبر2014

ميكنة التسجيل واإلرشاد األكاديمي.

منسقيالبرامج.

للمراجعة الداخمية والخارجية لمبرامج والمقررات
الدراسية.

-توفر قائمة باآلليات المعدلة والمعتمدة.

وحدة الجودة- .وجود قائمة محدثة بالمراجعين الداخميين-أقسام الكمية .والخارجيين لكافة البرامج والمقررات الدراسية

30000

-

 -تقارير عن تطبيق اآلليات المعتمدة للمراجعة

ديسمبر
2014

-4تطبيق اآلليات المعتمدة ل

 -8تحسين رضاء الطالب

ميزانية الكمية

موارد أخرى

 تقارير عن نتائج تقييم كفاءة اآلليات المطبقةيونيو2010

 -6تحسين عممية المراجعة

البكالوريوس والدراسات العميا.

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

أقسام الكمية.-1تقييم كفاءة اآلليات المطبقة ل

والمقررات الدراسية لمرحمتي

التنفيذ

التكمفة (بالجنيو)

الداخمية والخارجية .
 تقارير دورية عن نتائج تقييمإدارة شئونالطالب.

إجراءات

ونظم التسجيل واإلرشاد األكاديمي.

 تقارير عن سرعة إنياء إجراءات تسجيلالطالب.

-لجنة اإلرشاد

 -تقارير عن انخفاض عدد الشكاوى من

ومنسقي

 -سرعة انتظام العممية التعميمية ببداية

األكاديمي

-

2000

مشكالت التسجيل.

األقسام.

الفصول الدراسية .

-وحدة ضمان

 -توفر آليات معتمدة لقياس رضاء الطالب

الجودة.

عن الخدمات التعميمية.

-لجنة التعميم

 -تقارير دورية عن مستويات الرضا وأسباب

والطالب.

عدم الرضا.

 -تقارير عن مدى تحسن رضا الطالب عن

الخدمات التعميمية.

8000

-

10000

-

5000

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

-2اقتراح واعتماد خطة لتحسين التواصل مع الشركاء
المعنيين.

متميزة لمرحمتي البكالوريوس

والدراسات العميا

مع التقدم العممي والتكنولوجي .

-3وضع وتنفيذ خطة لتحسين البرامج القائمة
-4اقتراح برامج جديدة متميزة تستجيب الحتياجات

يناير 2010

والدراسات العميا بالكمية تتناسب

-2تحديد عناصر التميز الممكنة بالبرامج القائمة

ديسمبر2014

 -10تطوير برامج تعميمية

-1تقييم دوري لمبرامج التعميمية ب مرحمتي البكالوريوس

أكتوبر 2010

الشركاء المعنيين.

ديسمبر2014

-3تنفيذ وتقييم دوري لخطة تحسين التواصل مع

يناير 2010

الشركاء المعنيين.

لعالقاتيم بالكمية.

نياية
سبتمبر2010

-9تعزيز التواصل الفعال مع

-1حصر للشركاء المعنيين وتحميل الوضع الراىن

مسئولية

السوق.

 -11تطوير نظام فعال

-1حصر فرص وأماكن ا لتدريب الميني الميداني المتاحة
والممكنة لمطالب.

-2وضع واعتماد وتنفيذ خطط لمتدريب الميني والميداني
داخل وخارج الكمية.

يناير 2010

لمطالب.

-3متابعة وتقييم دوري لنتائج التدريب الميني الميداني.

-قطاع خدمة

-قواعد بيانات محدثة بالشركاء المعنيين.

المجتمع

-تقارير دورية عن العالقة بالشركاء المعنيين.

والبيئة.

 -خطط وآليات معتمدة لتحسين التواصل

-اإلدارة العميا

الفعال مع الشركاء المعنيين.

لمكمية.

-فرص متاحة أفضل لمتدريب الميداني

-

4000

2000

-

الخريجين
-لجنتي تطوير

 -تقارير دورية بنتائج التقييم

برامج

-وجود برامج تعميمية متميزة بمرحمتي البكالوريوس

البكالوريوس

والدراسات العميا بالكمية.

والدراسات

 -زيادة عدد الطالب الممتحقين بالبرامج المتميزة

-وحدة ضمان

بالكمية

العميا.

8000

2000

 -زيادة الطمب عمى خريجي البرامج المتميزة

مقررات

-لجنة شئون

-قاعدة بيانات خاصة بأماكن ا لتدريب الميني

 -وحدة

-خطط معتمدة للتدريب الميني الميداني داخل

الطالب.

في التخصصات واألقسام

-2تحديد المجاالت واألقسام التي تحتاج لزيادة أعداد

االلكتروني .
ة
-4تقييم كفاءة وفاعمية تدريس المقررات

يناير 2010

البكالوريوس والدراسات العميا

المختمفة.

 -وحدة

ديسمبر2014

البكالوريوس والدراسات العميا في التخصصات واألقسام

اإللكتروني.

-3تطبيق نظم تحفيز أعضاء ىيئة التدريس.

2000000

500000

-تقارير عن كفاءة التدريب الميني الميداني

االلكتروني لمرحمتي
ة

االلكتروني .
ة
المقررات

الميداني المتاحة والممكنة لمطالب

ضمان الجودة .وخارج الكمية

 -12تشجيع إعداد و استخدام

المختمفة.

والتطبيقي لمطالب .

 -ارتفاع عدد الفرص المتاحة لتشغيل

-1حصر دوري لل

مقررات الكترونية لمرحمتي

81

التنفيذ

ميزانية الكمية

موارد أخرى

الجودة.

ديسمبر2014

لمتدريب الميني الميداني

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التكمفة (بالجنيو)

-وحدة التعمم

االلكتروني بالكمية.
ة
 قاعدة بيانات بالمقرراتالتخصصات واألقسام المختمفة بنسبة%10

 -زيادة أعداد المقررات االلكترونية في

ضمان الجودة .سنوياً من مقررات الكمية.

 -تزايد فعالية التواصل بين الطالب وىيئة

التدريس في العممية التعميمية.

2500000

600000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

نياية

-3اإلعالن الدوري عن البرامج التعميمية بالكمية في

يناير 2010

الوافدين بالكمية.

-2إعداد أدلة ونشرات بالبرامج التعميمية بالكمية

الدول العربية واإلفريقية.

ديسمبر2014

 -13تشجيع التحاق الطالب

-1إنشاء مكتب لرعاية الطالب الوافدين .

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التنفيذ
 -وحدة ضمان

(بالمغتين العربية واالنجميزية).

-قاعدة بيانات بالجيات المستيدفة بالخارج

الجودة.

-توفر أدلة ونشرات بالبرامج التعميمية بالكمية

والطالب

الممتحقين بالكمية.

-قطاعي التعميم  -ارتفاع نسبة أعداد الطالب الوافدين

والدراسات

التدريس والييئة المعاونة في

والييئة المعاونة

لميارات التعميم والتعمم

8000

2000

وحدة ضمان
الجودة.

180000

 -خطة شاممة ومعتمدة لمتدريب المستمر

مشاركة أفضل من أعضاء ىيئة التدريس فيتطوير البرامج والمقررات وتحقيق األىداف

التعميمية.
 ارتفاع كفاءة األداء في العممية التعميمية-1تقييم لطرق التعميم والتعمم المطبقة.
-2مراجعة دورية لطرق التعميم

-2تحديد الفجوات في طرق التعميم والتعمم المطبقة.

والتعمم المطبقة.

 -3وضع واعتماد خطة لتحسين طرق التعميم والتعمم

-1تعزيز إمكانيات المعامل

-1تحديث حصر إمكانيات المعامل وتجييزاتيا

 -4تنفيذ وتقييم خطة تحسين طرق التعميم والتعمم

لالعتماد

-3وضع واعتماد وتنفيذ خطة لتطوير إمكانيات
المعامل

الجودة.

- 2تجييز قاعات المحاضرات

-1تقييم و تحديد الفجوات في الوضع الراىن لوسائل
دعم وتعزيز بيئة التعمم بقاعات المحاضرات

-3وضع واعتماد وتنفيذ خطة لتطوير

وسائل دعم

يناير 2010

بوسائل دعم وتعزيز بيئة التعمم

-تحسن في طرق التعميم والتعمم المطبقة

وحدة ضمانالجودة.

-خطط معتمدة لتحسين

-لجنة األجيزة

وتجييزاتيا

-4تقييم دوري لنتائج تنفيذ خطة التطوير

250000

إمكانيات المعامل

-تحسن معدالت تجييزات المعامل إلي أعداد

-وحدة ضمان

-تقارير بالفجوات بناء عمى نتائج التقييم

-لجنة الموارد

بيئة التعمم بقاعات المحاضرات

الجودة.
المادية

-وحدة الوسائل

25000

 -خطط معتمدة لتحسين طرق التعميم والتعمم

والتحديد

والمعامل

100000

الطالب
ديسمبر2014

 -5تطوير البيئة التعميمية بالكمية

مع معايير الييئة القومية

وفق معايير الييئة

يناير 2010

المادية وتجييزاتيا بما يتوافق

-2تحديد الفجوات في

وحدة ضمان

 -تقارير بالفجوات بناء عمى نتائج التقييم

 تقارير بالفجوات بناء عمى نتائج الحصرديسمبر2014

إمكانيات المعامل وتجييزاتيا

يناير 2010

في ميارات التدريس ونظم التعميم.

-2تنفيذ وتقييم دوري لخطط التدريب

يناير 2010

والييئة المعاونة عمى ميارات التعميم والتعمم

ديسمبر2014

-2وضع واعتماد خطة تدريب أل عضاء ىيئة التدريس

ديسمبر2014

-4تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة

 -1تطوير قدرات أعضاء ىيئة

-1تقدير االحتياجات التدريبية أل عضاء ىيئة التدريس

 -تقارير سنوية دورية باالحتياجات التدريبية

ميارات التعميم والتعمم.

ميزانية الكمية

موارد أخرى

العميا.

وتعزيز بيئة التعمم بقاعات المحاضرات

82

مسئولية

التكمفة (بالجنيو)

-خطط معتمدة لتطوير

وسائل دعم وتعزيز

-تقارير بنتائج تقييم خطط التطوير

300000

500000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

مسئولية

نياية

التنفيذ
التعميمية

-4تقييم دوري لنتائج تنفيذ خطة التطوير

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التكمفة (بالجنيو)
ميزانية الكمية

موارد أخرى

زيادة نسبة القاعات المزودة بوسائل دعموتعزيز بيئة التعمم

والمعامل بالكمية ألغراض

-2وضع واعتماد وتنفيذ خطط لدعم وتطوير األنشطة
التدريبية بمحطات بحوث التجارب والورش والمعامل
بالكمية

فبراير 2010

بحوث التجارب والورش

التجارب والورش والمعامل بالكمية

ديسمبر2014

 -3تطوير إمكانات محطات

-1حصر إلمكانيات التدريب في

التدريب الميني

محطات بحوث

-وحدة ضمان

-تقارير بإمكانيات التدريب بمحطات بحوث

الجودة(وحدة

التجارب والورش والمعامل بالكمية

التدريب).

-خطط معتمدة للتدريب الميني مدمجة في

المعنية

والمعامل.

-وحدات الكمية أنشطة محطات بحوث التجارب والورش

-3تقييم دوري لنتائج تنفيذ خطط التطوير

-تقارير بنتائج تقييم خطط التطوير

وتكنولوجيا المعمومات

والدوريات العممية.

المعمومات

ومركز المعمومات

والمراجع والدوريات العممية.

-2وضع واعتماد وتنفيذ خطط لدعم وتطوير

-لجنة

 -زيادة عدد المترددين عمى ،والمستفيدين من

المكتبات

خدمات المكتبة

إلمكانيات المكتبة ومركز المعمومات وربطيا بالمكتبات

فبراير 2010

المعمومات باألجيزة الحديثة

باألجيزة الحديثة وتكنولوجيا المعمومات و المراجع

ومركز

-خطط معتمدة لدعم وتطوير إمكانيات المكتبة

ديسمبر2014

 -4تدعيم المكتبة ومركز

-تقييم وتحديد الفجوات إلمكانيات المكتبة فيما يتعمق

-المكتبة

-تقارير بالفجوات بناء عمى نتائج التقييم

ومراكز المعمومات اإلقميمية والعالمية
-3تقييم نتائج تنفيذ خطط التطوير

المستدامة

محمياً واقميمياً.
 -3االرتقاء بالطاقات البحثية لمواجية تحديات التنمية

-2إعداد دليل مبسط لشرح بنود قانون

 -زيادة عدد الدوريات والمجالت العممية

-لجنة شئون

-قائمة بالندوات التي تم عقدىا والمشاركين

وخدمة

-دليل منشور ببنود قانون حماية الممكية

تنمية البيئة
المجتمع

-وحدة ضمان

بواعد وقوانين
 -تزايد التزام مجتمع الكمية ق

حماية الممكية الفكرية

الجودة

حماية الممكية الفكرية

 -2تشجيع عقد بروتوكوالت

-1حصر الجيات المعنية بمجاالت اإلنتاج الزراعي

-لجنة البحث

 -قوائم بالجيات المحمية واإلقميمية والعالمية

تعاون ومشروعات بحثية مع

-2عقد لقاءات دورية تضم ممثمين عن الجيات

اإلنتاج الزراعي

-3تشكيل لجنة متابعة ومراقبة لتطبيق بنود قانون

المعنية المحمية واإلقميمية والعالمية لمناقشة مجاالت

التعاون

-3تفعيل البروتوكوالت القائمة وعقد

بروتوكوالت جديدة

العممي

المعنية بمجاالت اإلنتاج الزراعي

والدراسات العميا -زيادة في أعداد بروتوكوالت التعاون الجديدة
لجنة العالقات  -زيادة فاعمية ودور الكمية في حل مشكالتالثقافية

40000

10000

والحاضرين

الفكرية

الجيات المعنية بمجاالت

الفكرية ونشره بين مجتمع الكمية

حماية الممكية

يناير 2010

التكنولوجية الحديثة لمواجية المشكالت والتحديات المعاصرة

بقانون حماية الممكية الفكرية

مايو 2010

 -6تنمية كوادر وفرق بحثية متميزة بما يتواكب والتطورات

-1عقد ندوات(نصف سنوية) لتوعية مجتمع الكمية
ديسمبر2014

الممكية الفكرية

800000

200000

العالمية المتاحة لإلطالع

ديسمبر2014

83

 -1التوعية بقانون حماية

20000

5000

اإلنتاج الزراعي

8000

2000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف

األنشطة

األىداف التنفيذية

اإلستراتيجية

والميام

لمجامعة.
-4تشجيع البحوث الفريقية

-1تطوير آليات لمربط بين األقسام ذات الصمة إلجراء

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

-لجنة البحث

-خطة بحثية لمكمية محدثة ومعتمدة ومنشورة

العممي

وتخدم احتياجات المجتمع.

والدراسات

 -تقارير عن توافق أبحاث أعضاء ىيئة

العميا

التدريس والدراسات العميا مع الخطة البحثية.

-قطاع

 -آليات معتمدة لمربط بين األقسام ذات الصمة

البحث العممي

إلجراء البحوث الفريقية متعددة التخصصات

والدراسات

 -زيادة عدد حاالت اإلشراف متعدد

العميا

التخصصات في الدراسات العميا

 -5تنويع مصادر التمويل

 -1تطوير آليات لتدبير وتنويع وزيادة مصادر التمويل

-قطاع ولجنة

 -آليات معتمدة لتدبير وتنويع وزيادة مصادر

الالزمة لمبحث العممي بالكمية

الالزمة لمبحث العممي بالكمية

البحث العممي

التمويل الالزمة لمبحث العممي بالكمية

والدراسات

 -تنوع مصادر تمويل البحث العممي.

العميا

-زيادة ميزانية البحث العممي بالكمية

 -6تشجيع عقد اتفاقيات تعاون

-1حصر واالتصال بال مؤسسات البحثية و الجامعات

-قطاع ولجنة

-قائمة بالمؤسسات البحثية والجامعات األجنبية

في مجاالت البحث العممي مع

األجنبية التي يمكن التعاون العممي معيا .

البحث العممي

التي يمكن التعاون العممي معيا

أجنبية.

وجامعات أجنبية.

العميا

مؤسسات بحثية وجامعات أجنبية.

التدريس بالكمية

يناير 2010

واإلقميمية والعالمية لتدبير وزيادة التمويل لمبحث العممي

ديسمبر2014

-2االتصال الدوري مع جيات التمويل المحمية

ابريل 2010

البحوث الفريقية متعددة التخصصات

التنفيذ

نياية

ديسمبر2014

البينية بين أعضاء ىيئة

بداية
يناير 2010

لمكمية وربطيا بالخطة البحثية

بالخطة البحثية لمجامعة.

التوقيت

مسئولية

ديسمبر2014

 -3تحديث الخطة البحثية

-1مراجعة دورية للخطة البحثية لمكمية وربطيا

كهٍت

بالكمية

يناير 2010

ديسمبر2014

مؤسسات بحثية وجامعات

-2عقد اتفاقيات تعاون عممي مع مؤسسات بحثية

والدراسات

ميزانية الكمية
8000

4000

موارد أخرى
2000

1000

-زيادة أعداد البحوث البينية.

 اتفاقيات معتمدة للتعاون العممي مع زيادة أعداد البحوث العممية المشتركة معمؤسسات عممية دولية
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التكمفة (بالجنيو)

4000

-

1000

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

مسئولية
التنفيذ

نياية

ألعضاء ىيئة

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

-قطاع ولجنة

 -آليات مفعمة لمتواصل العممي ألعضاء ىيئة

المعاونة مع الجامعات األجنبية

-2متابعة وتقييم نتائج التواصل العممي

والدراسات

-زيادة أعداد أعضاء ىيئة التدريس والييئة

العميا

المعاونة ذوي التأىيل المتطور متصمين

-8تشجيع النشر الدولي

-1حصر دوري للمجالت والدوريات العالمية

يناير 2010

ألعضاء ىيئة التدريس والييئة

التدريس والييئة المعاونة مع الجامعات األجنبية

البحث العممي
ديسمبر2014

-7تشجيع التواصل العممي

-1تطوير آليات لمتواصل العممي

التدريس والييئة المعاونة مع الجامعات األجنبية

التكمفة (بالجنيو)
ميزانية الكمية

موارد أخرى

-

-

بالمدارس العممية العالمية.

زيادة أعداد المشاركين في حضور المؤتمراتالعممية بالخارج

متخصصة ذات معامل التأثير

-3متابعة وتقييم تطور النشر من
التدريس والييئة المعاونة

العالمية

85

أعضاء ىيئة

في المجالت والدوريات

يناير 2010

-2تطوير آليات لتشجيع النشر في مجالت عالمية

ديسمبر2014

المتخصصة ذات معامل التأثير.

-قطاع ولجنة

-قائمة محدثة بالمجالت والدوريات العالمية

البحث العممي

ذات معامل التأثير

والدراسات

-آلية معتمدة لتشجيع النشر في مجالت عالمية

العميا

متخصصة ذات معامل تأثير

 زيادة عدد األبحاث المنشورة في مجالتعالمية متخصصة ذات معامل تأثير.

وجود قاعدة بيانات محدثة معمنة لمبحوثالمنشورة في مؤتمرات محمية ودوليو.

2000000

500000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

األنشطة

األىداف التنفيذية

والميام

كهٍت

التوقيت
بداية

مسئولية

الخاصة بالكمية

التنفيذ

نياية

-9تسويق نتائج البحوث العممية -1حصر بنتائج البحوث العممية القابمة لمتطبيق

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

-قطاع ولجنة

-اتفاقيات لتسويق البحوث العممية القابمة

-2تطوير آليات االتصال والتعاون مع أقسام البحوث

البحث العممي

لمتطبيق

والتطوير في مؤسسات اإلنتاج والتصنيع الزراعي

والدراسات

-آليات معتمدة لالتصال والتعاون مع أقسام

المختمفة

العميا

البحوث والتطوير في مؤسسات اإلنتاج

التكمفة (بالجنيو)
ميزانية الكمية
40000

موارد أخرى
10000

يناير 2010

ديسمبر2014

والتصنيع الزراعي المختمفة

زيادة عدد النتائج البحثية المطبقة. -زيادة عدد المقررات الدراسية المدمج فييا

نتائج البحوث العممية

زيادة دعم القطاع الخاص لألنشطة البحثيةبالكمية.

 -10تحفيز ودعم األداء
الييئة المعاونة

المشروعات البحثية.

والدراسات

 -زيادة عدد المشروعات البحثية

 -2تطوير آليات لتشجيع شباب الباحثين من الييئة
المعاونة لمتميز في األداء البحثي

يناير 2010

من الييئة المعاونة في مجاالت إعداد وكتابة

البحث العممي

المعاونة

ديسمبر2014

البحثي لشباب الباحثين من

 -1عقد ندوات تدريبية لتنمية قدرات شباب الباحثين

-قطاع ولجنة

العميا

 -قائمة بالندوات والمشاركين فييا من الييئة

 -تزايد عدد المشاركين من الييئة المعاونة في

مسابقات التميز ( أفضل رسالة -أفضل
عرض -أفضل ممصق.....إلخ)

العميا

 -موضوعات بالمؤتمر مواكبة لمتغيرات

-3تسويق نتائج البحوث التطبيقية المنشورة بالمؤتمر

يناير 2010

لمبحوث العممية

-2تشجيع الجيات المعنية المحمية

البحث العممي

عدد المشاركين محميا ودوليا في مؤتمر الكمية

ديسمبر2014

-11تطوير مؤتمر الكمية

-1توسيع نطاق اإلعالم عن فعاليات وأنشطة المؤتمر

-قطاع ولجنة

 -نشرات دورية عن المؤتمر -تقارير عن زيادة

واإلقميمية واألجنبية عمى المشاركة في فعاليات المؤتمر

والدراسات

لمبحوث العممية

والمستحدثات اإلقميمية والعالمية

زيادة استفادة الجيات المعنية بنتائج البحوثالتطبيقية المنشورة بالمؤتمر
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80000

20000

-

-

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

مسئولية

نياية

 -1تطوير أداء المعامل البحثية -1حصر دوري إلمكانيات المعامل وتحديد الفجوات
بالكمية

التنفيذ

-3استكمال اإلطار المؤسسي (اإلداري والالئحي)

والبيئة.

الجودة.

 -4استكمال التأىيل الفني لمعاممين

-5اتخاذ إجراءات الحصول عمى شيادات الجودة

ميزانية الكمية
1000000

موارد أخرى
250000

أدلة للمعامل الحاصمة عمى شيادات الجودة.-تقارير متابعة دورية ألداء المعامل البحثية

وتجديدىا

 -6متابعة دورية ألداء المعامل البحثية
بمحطات التجارب و معامل

معامل بحوث الكمية وتحديد الفجوات

البحثية لمكمية

-3وضع وتنفيذ خطة عمل سنوية ل محطات التجارب

 -2استكمال التجييزات المطموبة

و معامل البحوث مرتبطة بالخطة البحثية لمكمية

يناير 2010

 -2تطوير اإلمكانيات المادية

 -1حصر دوري إلمكانيات

بحوث الكمية لتنفيذ الخطة

محطات التجارب و
ديسمبر2014

 -7تطوير البنية األساسية لمبحث العممي بالكمية.

يناير 2010

-2استكمال التجييزات المعممية المطموبة لمجودة

المجتمع

-زيادة عدد المعامل الحاصمة عمى شيادات

ديسمبر2014

-قطاع خدمة

-تقارير بالفجوات بناء عمى نتائج الحصر

لتشغيل المعامل البحثية

-قطاع خدمة

-تقارير باالحتياجات بناء عمى نتائج الحصر

المجتمع

-زيادة مستوى تجييز الوحدات ( بمحطات

والبيئة.

2000000

500000

التجارب و معامل بحوث)

-معدل أعمى لتنفيذ الخطة البحثية لمكمية.

-4متابعة وتقييم خطط العمل

والبيئة.

-انتظام وسرعة النشر بالمجمة

 -1زيادة مساىمة دور الوحدات

-1تحميل الوضع الراىن لدور الوحدات لتحديد الفجوات

-قطاع خدمة

-تقرير عن الفجوات بناء عمى نتائج تحميل الوضع 40000

ذات الطابع الخاص في خدمة

-2وضع وتنفيذ خطة لزيادة مساىمة الوحدات ذات الطابع

المجتمع والبيئة.

الراىن

المجتمع

الخاص في خدمة المجتمع

لمكمية

-1ربط مجمة الكمية بالمجالت والدوريات العالمية
المعنية

-2تطوير اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لممجمة

لتحسين نوعية الحياة.

 -4التواصل الفعال مع المجتمع الخارجي

وخدمات الكمية لتشمل المجتمع الخارجي.

 -8توسيع نطاق االستفادة من أنشطة

-3تنفيذ الخطة المطورة

 -4متابعة تنفيذ الخطة المطورة

يناير 2010

-2تطوير خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

خدمة
يناير 2010

المجتمع وتنمية البيئة

المجتمع وتنمية البيئة

المجتمع

400000

100000

المنشورة بمجمة الكمية.

10000

وجود خطة معتمدة لتنشيط الوحدات مبنية عمىتقدير االحتياجات المجتمعية

-تقارير متابعة عن تنفيذ الخطة

ديسمبر2014

 -2تحديث دوري لخطة خدمة

 -1تحميل دوري لموضع الراىن لنشاط قطاع

ديسمبر2014

-3متابعة وتقييم خطط العمل

يناير 2010

-قطاع خدمة

-تقارير عن زيادة عدد مرات اقتباس البحوث

ديسمبر2014

 -3تطوير المجمة العممية
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مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التكمفة (بالجنيو)

-قطاع خدمة

-تقرير لموضع الراىن لقطاع خدمة المجتمع

المجتمع والبيئة.

خطة سنوية مطورة لقطاع خدمة المجتمع تقارير متابعة وتقييم لتنفيذ الخطة -ارتفاع مستويات األداء بالوحدات

20000

5000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

كهٍت

والميام

بداية

مسئولية

نياية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التنفيذ

والبيئة.

-قائمة بالندوات التي تم عقدىا والمشاركين

-2عقد ندوات وورش عمل دورية لزيادة الوعي البيئي
بين كافة فئات مجتمع الكمية
-3إعداد مطبوعات ونشرات لتنمية الوعي البيئي

يناير 2010

كافة فئات مجتمع الكمية

بمجتمع الكمية

المجتمع

الراىن

ديسمبر2014

 -3تنمية الوعي البيئي بين

-1تحميل المستوى الراىن لمستوى الوعي البيئي

-قطاع خدمة

-تقرير بالفجوات بناء عمى تحميل الوضع

40000

10000

 -ارتفاع الوعي البيئي بين مجتمع الكمية

يناير 2010

الخدمات المجتمعية.

بالكمية وتحديد الفجوات

المجتمع

الراىن

ديسمبر2014

 -4تحسين كفاءة وفاعمية

-1تحميل الوضع الراىن لمخدمات المجتمعية المقدمة

-قطاع خدمة

-تقرير عن الفجوات بناء عمى تحميل الوضع

المجتمعية.

ميزانية الكمية

موارد أخرى

 -مطبوعات لتوضيح مفاىيم الوعي البيئي

-4تفعيل نشاط المجان المعنية بتنمية الوعي البيئي

-2تطوير آليات لقياس كفاءة وفاعمية الخدمات

التكمفة (بالجنيو)

والبيئة.

20000

10000

-آليات مدققة لقياس كفاءة وفاعمية الخدمات

المجتمعية.

-تحسن مستوى كفاءة وفاعمية الخدمات

المجتمعية

الجيات المعنية

-3استكمال تأىيل الفنيين لمعمل بوحدات الكمية

يناير 2010

لمنتجات وحدات الكمية من

عالي الجودة

تصديق واعتماد صالحية

-2استكمال التجييزات المطموبة

للوصول إلى منتج

ديسمبر2014

 -5تشجيع الحصول عمى

-1حصر دوري لمنتجات وحدات الكمية

-قطاع خدمة

 -زيادة عدد الوحدات المعتمدة إلنتاج وتقديم

والبيئة.

 -ارتفاع مستوي الرضا بين الفئات المستيدفة

المجتمع

80000

20000

خدمات لمجتمع الكمية والمجتمع الخارجي
عن دور الكمية في خدمة المجتمع

-4متابعة دورية لجودة المنتجات بوحدات الكمية
-6تقييم رضاء منظمات سوق

-1تطوير أدوات لقياس مستوى رضا منظمات سوق

خدمات الكمية ومستوي

الخريجين.

العمل والمجتمع المدني عن

العمل والمجتمع المدني عن خدمات الكمية ومستوي

الرضا

 -4متابعة وتقييم خطة التحسين

يناير 2010

-2تحميل جوانب عدم الرضا واألسباب
-3وضع وتنفيذ خطة لتحسين الجوانب المتعمقة بعدم
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المجتمع
ديسمبر2014

الخريجين

قطاع خدمةوالبيئة.

توفر أدوات لقياس رضا منظمات سوق العمل 40000والمجتمع المدني عن خدمات الكمية ومستوي

الخريجين.
 -تحسن خدمات الكمية المقدمة لممجتمع

المحيط

 -ارتفاع مستويات الرضا عن خدمات الكمية

ومستوي الخريجين.

10000

جبيعت انقبهزة –
انزراعت

الغاية

األىداف
اإلستراتيجية

التوقيت

األنشطة

األىداف التنفيذية

والميام

بداية

مسئولية

نياية

التنفيذ
-قطاع خدمة

برامج وأنشطة وخدمات األقسام

عن برامج وأنشطة وخدمات األقسام والوحدات المختمفة

المجتمع

الراىن

والوحدات المختمفة بالكمية

بالكمية وتحديد الفجوات

والبيئة.

-تزايد الوعي ببرامج وأنشطة وخدمات األقسام

يناير 2010

األقسام والوحدات المختمفة بالكمية

-3تحديث المعمومات بموقع الكمية االلكتروني عن

خدمة المجتمع

-3تحديث دوري لقاعدة البيانات.

 -3إدماج األطراف المجتمعية

-1حصر األطراف المجتمعية المستيدفة
المجتمعية في أنشطة الكمية
أنشطة الكمية

مشاركة األطراف المجتمعية في

المجتمع

الفجوات
الكمية في برامج خدمة المجتمع

-3متابعة وتقييم نتائج تنفيذ آليات المشاركة

يناير 2010

مجتمع الكمية في برامج خدمة

فئات مجتمع الكمية في برامج خدمة المجتمع

كافة
وتحديد

-قطاع خدمة

 -توفر قاعدة بيانات محدثة

المجتمع

عن إنجازات القطاع

-قطاع خدمة

-قوائم باألطراف المجتمعية المستيدفة

والبيئة.

في أنشطة الكمية

والبيئة.

المجتمع

20000

20000

5000

5000

 آليات معتمدة لمشاركة األطراف المجتمعية -زيادة مساىم ات األطراف المجتمعية في

أنشطة الكمية

ديسمبر2014

 -4تشجيع مشاركة كافة فئات

-1حصر دوري لموضع الراىن لمستوى مشاركة

يناير 2010

مشاركة األطراف

يناير 2010

-2تطوير قاعدة بيانات أنشطة

ديسمبر
2014

المجتمع وتنمية البيئة.

االلكتروني

-1تقييم واستكمال قاعدة بيانات أنشطة خدمة المجتمع .

-3متابعة وتقييم

40000

10000

األقسام وحدات الكمية المختمفة بموقعيا

بالكمية

في أنشطة الكمية

ميزانية الكمية

موارد أخرى

 -معمومات محدثة عن برامج وأنشطة وخدمات

برامج وأنشطة وخدمات األقسام والوحدات المختمفة

-2تطوير وتنفيذ آليات لزيادة

التكمفة (بالجنيو)

والوحدات المختمفة بالكمية.

ديسمبر2014

-2إعداد مطبوعات عن برامج وأنشطة وخدمات

ديسمبر2014

 -9تطوير آليات التواصل ) )Networkingمع الجيات المعنية في مجال خدمة

 -1تحسين مستوى اإلعالم عن -1إعداد تقرير عن الوضع الراىن ل مستوى اإلعالم

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 -تقرير عن الفجوات بناء عمى تحميل الوضع

-2تطوير وتنفيذ آليات ل مشاركة كافة فئات مجتمع
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كهٍت

-قطاع خدمة

 -تقرير عن الفجوات بناء عمى نتائج تحميل

المجتمع

الوضع الراىن

والبيئة.

 آليات لمشاركة كافة فئات مجتمع الكمية فيبرامج خدمة المجتمع

 -زيادة مشاركة فئات مجتمع الكمية في برامج

خدمة المجتمع

40000

10000

