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 سقن الصفحت الوحخىَبث

 2 البُبًبث الىصفُت

 الوعُبس

1 

 :القذسة الوؤعغُتهحىس أوال: 

 الخخطُظ اإلعخشاحُدً                         

 

6 

 7 الهُكل الخٌظُوً                          2

 11 القُبدة والحىكوت                          3

 15 الوصذاقُت واألخالقُبث                          4

 17 الدهبص اإلداسي                          5

 21 الوـــــــــــىاسد                            6

 29 الوشبسكت الودخوعُت وحٌوُت البُئت                          7

 الوعُبس

1 

 :الفبعلُت الخعلُوُتهحىس ثبًُبً: 

 الطالة والخشَدىى                         

 

34 

 42 البشاهح الخعلُوُتوالوعبَُش األكبدَوُت                            2

 46 الخعلُن والخعلن 3

 53 أعضبء هُئت الخذسَظ 4

 62 البحث العلوً واألًشطت العلوُت األخشي                          5

 72 الذساعبث العلُب 6

 82 إداسة الدىدة 7
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 : فرٌق إعداد التقرٌر السنوىأوالا 
 

 أعضاء المجلس التنفٌذى م
 لوحدة ضمان الجودة

 المهمة الوظٌفة
 )مسبول عن معٌار(

 الموارد -1 مدٌر وحدة ضمان الجودة أ.م.د/ أمٌر محمد ناجى شعبلن 1
 إدارة نظم الجودة -2

 البرامج التعلٌمٌة -1 حدة ضمان الجودةنابب مدٌر و أ.م.د/ رانٌا إبراهٌم أحمد الجمال 2
 و التدرٌس و التعلم  -2

 التخطٌط اإلستراتٌجى ربٌس قسم التخطٌط اإلستراتٌجى أ.م.د/ محمد أحمد عبد الداٌم 3

 الجهاز اإلدارى ربٌس قسم التوعٌة و اإلعبلم و التدرٌب أ.م.د/ هبة محمد عبد السبلم 4

 أ.م.د/ محمد حسن عبد العزٌز 5
 أمٌرة محمود منصور و عاونه د/

 الطبلب و الخرٌجون ربٌس قسم المراجعة الداخلٌة

 ربٌس قسم القٌاس و التقوٌم د/ محمد سمٌر دروٌش 6
 و أمٌن وحدة ضمان الجودة

 هٌبة التدرٌس

 المشاركة المجتمعٌة و تنمٌة البٌبة ربٌس قسم المشاركة المجتمعٌة و تنمٌة البٌبة د/ أمٌرة محمود عبد المعطى 7

 الهٌكل التنظٌمى -1 ربٌس قسم القٌادة و اإلدارة و الموارد البشرٌة د/ رؼدة حسن إبراهٌم 8
 المصداقٌة و األخبلقٌات -2
 القٌادة و الحوكمة -3

 الدراسات العلٌا -1 ربٌس قسم البحوث و الدراسات العلٌا د/ دٌنا مندوه فتحى 9
 البحث العلمى -2

 ثانٌا: البٌانات األساسٌة للكلٌة
 ٌة الزراعةكل: الكلٌةاسم  (1

 : كلٌة.الكلٌةنوع 
 اسم الجامعة: جامعة المنصورة

 نوع الجامعة: حكومٌة
 شارع الجمهورٌة -جامعة المنصورة -كلٌة الزراعة :الكلٌةعنوان  ( 2

 1973/1974تارٌخ بدء الدراسة: عام جامعى  542القرار الجمهوري/الوزاري رقم23/4/1974تارٌخ التؤسٌس:  -
   http://agrfac.mans.edu.eg الموقع اإللكترونً: -
 agrfac@mans.edu.eg(: E-Mailالبرٌد اإللكترونً )  -
                          2268606/050 -2236002/050 -2245268/050تلٌفون:  -
 2221688/050 -224568/050فاكس:  -
 مدة الدراسة: أربع سنوات  -

 ( القٌادة األكادٌمٌة الحالٌة للكلٌة:3

 الدرجة العلمٌة االسم القٌادة

 أستاذ أ.د/ ٌاسر مختـــــــــــــار الحدٌدى عمـٌــد الكلٌة

 أستاذ أ.د/ ٌاسر محمد نور الدٌن شبانة وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 أستاذ أ.د/ عادل حسن عبدالســــــــــبلم وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب

 أستاذ أ.د/ محمد على محمد على شطا مجتمع وتنمٌة البٌبةوكٌل الكلٌة لشبون خدمة ال

 :الكلٌةالموارد البشرٌة ب ( 4
  :مهمة علمٌة 3 ،أجازة 7معار، 12منتدب جزبٌا،  20 على رأس العمل،238، منهم 265إجمالً عدد أعضاء هٌبة التدرٌس. 
  ًة خاصة.أجاز 3 على رأس العمل، 50، منهم 53عدد أعضاء الهٌبة المعاونة: إجمال 
  ًمإقتٌن. و ال ٌوجددابم،  342، منهم342عدد أفراد الجهاز اإلداري والفنً: إجمال 
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 :كلٌةاألنشطة األكادٌمٌة بال (5
 :برامج المرحلة الجامعٌة األولى 

الكلٌة وفق (، ومقٌد ب1( برامج تخصصٌة مفصلة بالجدول )8درجة )البكالورٌوس فً العلوم الزراعٌة( من خبلل عدد ) الكلٌةتمنح 
 ( من طبلب المرحلة الجامعٌة األولى.2639( عدد )2015/2016إحصابٌات العام الدراسً )

 (1جدول )

عدد  البرامج الدراسٌة
 الطبلب

عدد 
أعضاء 
الهٌبة 
المعاونة 
باألقسام 
المشاركة 
فً 

تدرٌس 
 البرنامج

عدد 
أعضاء 
هٌبة 

التدرٌس  
باألقسام 
المشاركة 
فً 

تدرٌس 
 البرنامج

نسبة 
داد أع

 الطبلب
الهٌبة  إلى

 المعاونة

نسبة 
أعداد 
 الطبلب
 إلى

أعضاء 
هٌبة 
 التدرٌس

ى
ل و الثان

ألو
ى ا
ستو

الم
 

ج العام
رنام

ال
 

 البرنامج العام
)ٌشترك فٌه جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس  

 بالكلٌة(

1353 50 264 27:1 5:1 

رابع
ث و ال

ى الثال
ستو

الم
 

 3:1 23:1 32 4 92 كًبرنامج اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسم 1

 4:1 15:1 28 8 114 برنامج علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة 2

 1:1 7:1 54 8 52 برنامج اإلنتاج النباتً 3

 5:1 95:1 19 1 95 برنامج األراضً والمٌاه 4

 2:1 11:1 42 8 88 برنامج التقنٌة الحٌوٌة 5

 1:1 5:1 43 6 32 برنامج وقاٌة نبات 6

 2:1 7:1 22 5 34 واالجتماعٌة االقتصادٌةلوم برنامج الع 7

المستوى 
األول 
حتى 

المستوى 
 الرابع

 برنامج الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة 8

779 10 24 78:1 33:1 

  10:1 53:1 264 50 2639 األجمالً
 
 :برامج الدراسات العلٌا 

( برنامج ماجستٌر وعدد 22( برنامج للدبلوم وعدد )19ا عدد )( من برامج الدراسات العلٌا منه63تمنح الكلٌة عدد )          
( 2015/2016(. ومقٌد بالكلٌة وفق إحصابٌات العام الدراسً )2( برنامج دكتوراه فً التخصصات المبٌنة فً الجدول)22)

( طالب 292( طالب ماجستٌر وعدد )543( طالب دبلوما / وعدد )-( من طبلب الدراسات العلٌا منهم عدد )835عدد )
 دكتوراه.
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 (2جدول )

 الماجستٌر المهنى برامج الماجستٌر برامج الدكتوراه م

 عدد الطالب اسم البرنامج عدد الطالب اسم البرنامج عدد الطالب اسم البرنامج

1 
 46 الصناعات الؽذابٌة 23 الصناعات الؽذابٌة

هندسة اآلالت والقوى الزراعٌة 
 الهندسة الزراعٌة

- 

مٌكروبٌولوجٌا ال 2
 الزراعٌة

6 
المٌكروبٌولوجٌا 

 الزراعٌة
1 

هندسة معامبلت ما بعد الحصاد 
 الهندسة الزراعٌة

- 

3 
 26 الحشرات االقتصادٌة 29 الحشرات االقتصادٌة

 - هندسة مصانع األؼذٌة

4 
 8 الكٌمٌاء الزراعٌة 2 الكٌمٌاء الزراعٌة

 - استزراع األراضً الجدٌدة

5 
 44 االقتصاد الزراعى 11 االقتصاد الزراعى

التسوٌق الزراعً االقتصاد 
 الزراعً

- 

 المحاصٌل 6
 

23 
 المحاصٌل

 
26 

التمٌز الوراثً لمعلمً األحٌاء 
 فى هندسة الجٌنات

- 

7 
 29 الخضر 19 الخضر

 - الزراعة العضوٌة

8 
 22 الزٌنة  15 الزٌنة 

تدوٌر مخلفات المزرعة 
 ومصانع األؼذٌة

- 

9 
 6 كهةالفا 7 الفاكهة

 - تكنولوجٌا األلبان

14 
 69 الهندسة الزراعٌة 22 الهندسة الزراعٌة

 - سبلمة األؼذٌة

11 
 15 االجتماع الرٌفى 4 االجتماع الرٌفى

 - التحالٌل المٌكروبٌولوجٌة

12 
 7 اإلرشاد الزراعى 12 اإلرشاد الزراعى

 - اإلنتاج الحٌوانً

13 
 4 إنتاج األسماك 9 إنتاج األسماك

 - ج السمكًاإلنتا

14 
 27 إنتاج الحٌوان 23 إنتاج الحٌوان

 - التنمٌة الرٌفٌة

15 
 54 علوم األراضى 22 علوم األراضى

 - إدارة مزارع الفاكهة

16 
 32 إنتاج الدواجن 15 إنتاج الدواجن

إنتاج الخضر فى األراضً 
 المستصلحة

- 

17 
 7 الحٌوان الزراعى 6 الحٌوان الزراعى

 - ابقتنسٌق البٌبة والحد

18 
 18 الوراثـة 11 الوراثـة

اإلدارة المتكاملة لآلفات 
 الزراعٌة الحشرٌة

- 

19 
 19 األلبان 11 األلبان

 - تكنولوجٌا وقاٌة المزروعات

24 
 27 أمراض النبات 6 أمراض النبات

  

21 
 6 المبٌدات 7 المبٌدات

  

22 
 14 النبات الزراعى 4 النبات الزراعى

  

23 
  

 ماجستٌر علوم
 البذور

- 
  

 اإلجمالى من الداخل و الخارج
286  549 

795  
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 :التخطٌط اإلستراتٌجىمعٌار  (1
ٌوجد خطة استراتٌجٌة للكلٌة معتمدة ومعلنة، ولكنها منتهٌة وجاري تحدٌثها بناءا علً األسس العلمٌة لبناء 

بداٌة من مشاركة األطراؾ المعنٌة )طبلب،  الخطط االستراتٌجٌة للمإسسات التعلٌمٌة، بحٌث تكون واقعٌة، وقابلة للتنفٌذ
 أعضاء هٌبة التدرٌس، الهٌبة المعاونة، العاملٌن بالكلٌة، األطراؾ المجتمعٌة....الخ(.
، وقد تم  تحدٌد الفجوة بناءا (1-1)موٌتم العمل حالٌا بخطة مرحلٌة لحٌن االنتهاء من الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة 

( من حٌث البٌبة الداخلٌة والتً تتضمن كل من نقاط القوة والضعؾ، وكذلك SWOT analysisعلً التحلٌل البٌبً )
البٌبة الخارجٌة والتً تتضمن كل من الفرص والمخاطر(، كما تم استخدام الوسابل المختلفة إلجراء التحلٌل البٌبً 

فً تشخٌص نقاط القوة والضعؾ )االستبٌانات، اللقاءات المباشرة، المناقشات، المبلحظات(. كما سٌبلحظ الموضوعٌة 
 .(2-1)موالفرص والتهدٌدات للتحلٌل البٌبً الذي تم اجرابه بالخطة

ولقد شارك فً صٌاؼة تلك الخطة االستراتٌجٌة جمٌع األطراؾ المعنٌة سواء األطراؾ الداخلٌة واألطراؾ 
ا ٌدل علً بناء الخطة االستراتٌجٌة بالكلٌة، ثم عرضها علً تلك األطراؾ بعد إعادة صٌاؼتها مم الصلة ذات الخارجٌة

 وفقا إلمكانٌات الكلٌة وقدرتها علً تلبٌة احتٌاجات المجتمع المحلً المحٌط.
وروعً عند إعداد الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة للكلٌة ارتباطها بالخطة االستراتٌجٌة للجامعة، وسٌتم مراجعتها 

  عداد النهابٌة.مراجعة جٌدة من قبل متخصصٌن حٌث انها فً مرحلة اإل
محتوي رسالة الكلٌة فقد تضمنت الجانب التعلٌمً والبحثً والمجتمعً مما ٌدل علً تؽطٌة رسالة لوبالنسبة  

الكلٌة للجوانب الثبلثة المعبرة عن نشاطها الفعلً والحقٌقً، كما تم مراعاة ارتباط رإٌة ورسالة الكلٌة برإٌة ورسالة 
البلزمة لبٌان مدي التوافق بٌنهما، بالرؼم من اشتراكهما فً الجوانب األساسٌة المكونة  الجامعة حٌث تم اتخاذ االجراءات

 لؤلنشطة الربٌسٌة لكل من الكلٌة والجامعة.
كما سٌتم عرض ومناقشة الرإٌة والرسالة مع األطراؾ المعنٌة سواء الداخلٌة والخارجٌة للوقوؾ علً الصٌؽة  

 .(3-1)مما فً تؤدٌة الدور المنوط بالكلٌة النهابٌة لهما مما ٌزٌد من فاعلٌته
وٌتم نشر الرإٌة والرسالة بوسابل متعددة منها )الموقع االلكترونً، فً بعض جنبات الكلٌة، علً بعض  

 المذكرات الطبلبٌة، والمدرجات والمعامل بالكلٌة( وإعبلنها علً المجتمع المحٌط.
ونتابج الرإٌة والرسالة وضرورة العمل علً تحقٌقها من خبلل كما تقوم الكلٌة باستمرار بتنمٌة الوعً بؤهمٌة 

 األهداؾ الربٌسٌة للخطة االستراتٌجٌة للكلٌة، ومحاولة تطبٌقها علً أرض الواقع.
وبالنسبة لؤلهداؾ االستراتٌجٌة شارك فً صٌاؼتها جمٌع األطراؾ المعنٌة حٌث تم صٌاؼتها بمشاركة األطراؾ  

مما ٌدل علً ارتفاع مستوي المشاركة من قبل االطراؾ المختلفة داخل وخارج  ،بالكلٌة صلةال ذات الداخلٌة والخارجٌة
الكلٌة فً صٌاؼتها، األمر الذي ٌشٌر إلً قدرة الكلٌة علً تلبٌة احتٌاجات المجتمع المحلً المحٌط بناءاً علً تلك األهداؾ 

ش العمل أو اللقاءات مع األطراؾ المعنٌة، كما االستراتٌجٌة الموضوعة، من خبلل صور عدٌدة منها االعبلن أو ور
روعً ان تلك األهداؾ االستراتٌجٌة للكلٌة واضحة وقابلة للقٌاس حٌث أنها مبنٌة علً التحلٌل البٌبً مما ٌزٌد من فاعلٌتها 

 ووضوحها وقابلٌتها للتحقق.
عناصر بنابها مثل األهداؾ، ومسبولٌة وبالنسبة للخطة التنفٌذٌة لتطبٌق استراتٌجٌة الكلٌة روعً أن تكون شاملة ل 

التنفٌذ، والجدول الزمنً، والمٌزانٌة المقترحة، ومإشرات المتابعة والتقٌٌم، مما ٌزٌد من فاعلٌتها نظرا لشمولٌتها من 
اد الكلٌة خبلل عناصر بنابها، كما أن تلك الخطة التنفٌذٌة محددة تحدٌدا دقٌقا لمسبولٌة التنفٌذ والمشاركة الواسعة لكافة أفر

 حتً ال ٌحدث تداخل بٌن مسبولٌة التنفٌذ ومسبولٌة متابعة التنفٌذ بما ٌإدي إلً التقلٌل من فاعلٌتها.
ولقد روعً عند بناء الخطة التنفٌذٌة للكلٌة توضٌح أولوٌات التنفٌذ والتسلسل المنطقً ألنشطتها بناءا علً  

سالٌب إدارتها نظرا ألن تلك الخطة توضح األهداؾ االستراتٌجٌة امكانٌات وموارد الكلٌة، موضحة المخاطر المتوقعة وأ
المراد تنفٌذها خبلل الفترة المستقبلٌة لبلرتقاء بالكلٌة فً ضوء نتابج التحلٌل البٌبً نظرا ألن عنصر المخاطرة من 

الخطط، كما سٌتم متابعة العناصر الهامة التً تكتنؾ بناء الخطط التنفٌذٌة والتً ٌجب االحتٌاط لها لزٌادة فاعلٌة تلك 
التنفٌذ من خبلل تقارٌر متابعة لما تم تنفٌذه من الخطة التنفٌذٌة للكلٌة ودراسة أسباب عدم االنجاز طبقا للجدول الزمنً 

 الموضوع لزٌادة فاعلٌتها.
ل، كما سٌتم تقٌٌم الوضع التنافسً للكلٌة ومتابعة توظؾ خرٌجٌها ومستوى أدابهم وفقا آلراء أصحاب العم 

 المناظرة . ومعرفة السمات التً تمٌز الكلٌة مقارنة بؽٌرها من الكلٌات
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 معٌارالهٌكل التنظٌمى: (2

 الهٌكل التنظٌمى واإلدارات الداعمة: 2/1
 بتارٌخ )542 (رقم الوزارى القرار بموجب صدر الذى والموصؾ المعتمد التنظٌمى تم االعتماد على الهٌكل  -

 إتضح حٌث اإلعتماد على حصولها أجل من المإسسٌة قدراتها لتطوٌر سعٌها فى الكلٌة بدأت إلى أن ، 23/4/1974
 القدرة مستوى لرفع واإلعتماد التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌبة معاٌٌر لتحقٌق كافى ؼٌر به المعمول الهٌكل أن

 نشاط ادارة لطبٌعة مبلبمة أكثر لٌصبح للكلٌة التنظٌمى الهٌكل وتعدٌل جدٌدة وحدات إضافة تم ثم ومن .المإسسٌة
 (1-2مرفق).17/4/2010 بتارٌخ ( 427 ) رقم بجلسته الكلٌة مجلس بموافقة الجودة شبون

 والهٌكل التنظٌمى للكلٌة معلن على الموقع الئلكترونى الكلٌة وذلك على الرابط التالى : -
ar-structure-ar/administration/organizational-http://agrfac.mans.edu.eg/about 

 .بالكلٌة االجتماعات وقاعات الربٌسٌة بالمكاتب الملونة الملصقات طرٌق عن اإلعبلن الى باإلضافة         
 بطاقات عمل تم فقد بالكلٌة اإلدارٌة أو األكادٌمٌة للقٌادات سواء القرارات واتخاذ للمسبولٌات دقٌق تحدٌد وٌوجد -

 هذا وصٌاؼة بالكلٌة واإلدارٌة األكادٌمٌة القٌادات شاملة لكلٌةا وظابؾ لجمٌع وموثق شامل وظٌفى توصٌؾ
 الموقع علً عنه اإلعبلن والفنٌة وتم القٌادٌة الوظابؾ لجمٌع الوظٌفً بالتوصٌؾ خاص دلٌل فى التوصٌؾ
 علٌه الكلٌة مجلس موافقة بعد بذلك المختصٌن من مراجعته بعد واألكادٌمٌة واإلدارٌة

ar-u.eg/services/reportshttp://agrfac.mans.ed  
 سواء تللمسبولٌا دقٌق تحدٌد ٌوجد حٌث وحداته مستوٌات بٌن المتبادل بالتعاون كلٌةلل التنظٌمً الهٌكل وٌسمح    -

 وتحدٌد بوضوح السلطة ٌتصؾ الذى للكلٌة الحالى التنظٌمى الهٌكل خبلل من كلٌةبال التنفٌذٌة أو األكادٌمٌة للقٌادات
 واالدارٌة العلمٌة شبونها وإدارة الكلٌة أمور فى بالتصرؾ القابم هو فالعمٌد أعضابها، من ضوع لكل االختصاصات

 وحدة مدٌر القرارات إتخاذ فً وٌعاونهم التنظٌمى للهٌكل طبقا ٌخصه فٌما كل الثبلثة الوكبلء وٌعاونه والمالٌة
 الهٌبة من الصادرة القٌاسٌة للمعاٌٌر وفقا الجودة إدارة لشبون الفنً الدعم تقدٌم خبلل من بالكلٌة الجودة ضمان
 49 رقم المصرٌة الجامعات تنظٌم لقانون طبقا مجلسها بواسطة الكلٌة وتدار واالعتماد، التعلٌم جودة لضمان القومٌة
 قسم كل من وأستاذ األقسام، ورإساء الكلٌة، ووكبلء المجلس(، )ربٌس الكلٌة عمٌد ٌشمل والذي ، 1972 لسنة

 ومدٌر التخصص، مجال فً األعمال رجال وأحد ، بالكلٌة مدرس 2  وأقدم مساعد أستاذ 2  أقدم علً وةعبل علمً،
 بالكلٌة. الجودة ضمان وحدة

 وٌتضمن اإلدارات األساسٌة لتقدٌم خدمات التعلٌم والمجتمع والدراسات العلٌا كما ٌلى: -
 :وٌضم للكلٌة األكادٌمً الهٌكل :أوالا 
  .الكلٌة مجلس •
 .الكلٌة دعمٌ •
 .بالكلٌة الجودة ضمان وحدة •
 :الكلٌة وكبلء •

  .والطبلب التعلٌم لشبون الكلٌة وكٌل
  .البٌبة وتنمٌة المجتمع خدمة لشبون الكلٌة وكٌل
  .والبحوث العلٌا الدراسات لشبون الكلٌة وكٌل

 .علمً قسم ) 19 ) عدد بالكلٌة ٌوجد حٌث :العلمٌة األقسام مجالس رإساء •
 :وٌضم للكلٌة اإلداري الهٌكل :ثانٌا

 .الكلٌة أمٌن •
 المعاشات و التدرٌس هٌبة أعضاء وشبون العاملٌن شبون ٌضم(  اإلدارٌة الشبون قسم وتشمل اإلدارٌة األقسام •

 ووحدة الحسابات الخاصة، ،والمخازن المشترٌات وقسم والموازنة، الحسابات وقسم ،)والحفظ والقٌد واالستحقاقات
 .ٌانةالص ووحدة

 وأهدافها: كلٌةالكٌانات التى تم استحداثها لتلبٌة احتٌاجات التؽٌٌر والتطوٌر واإلسهام فى تحقٌق رسالة ال -
 (2-2 مرفق)
 وحدة ضمان الجودة: -

 هٌكل لها (22/5/2005 بتارٌخ ( 368  رقم الكلٌة بمجلس علٌها الموافقة تم الجودة لضمان وحدة بالكلٌة ٌوجد
 التعلٌم لضمان جودة القومٌة الهٌبة أصدرتها التً المعاٌٌر متطلبات مع ٌتبلبم بما تعدٌله تم والذى معتمد تنظٌمى

 اإلعبلن وتم ،19/7/2009 بتارٌخ 418 رقم بجلستة للوحدة المعدل للهٌكل الكلٌة مجلس إعتماد تم وقد واالعتماد
 كعضو الكلٌة وأمٌن تدرٌس هٌبة أعضاء من عدد ٌضم للوحدة التنظٌمً والهٌكل للكلٌة االلكترونً الموقع علً عنه
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 فً روعى وقد .الوحدة إدارة المجلس فى المدنى للمجتمع وممثل الطبلب تمثٌل على الكلٌة إدارة تحرص كما إداري
 رقم الكلٌة مجلس من وموثقة معتمدة ومالٌة إدارٌة البحة للوحدة وٌوجد .الخبرات وتكامل تباٌن الوحدة هٌكل تشكٌل

 والمسبولٌات تحدٌدا دقٌقا.    السلطات تحدد البلبحة هذه19/7/2009 ٌخبتار  418 
 :التدرٌب وحدة .1

 األكادٌمً العمل فرٌق تشكٌل إعتماد تم وقد البٌبة، وتنمٌة المجتمع خدمة لشبون الكلٌة وكٌل إدارٌا وتتبع     
 تحدٌد الوحدة هذه تتولًو .19/4/2009بتارٌخ ( 415 ) رقم جلسته فً الكلٌة مجلس من بالوحدة واإلداري

 المعاونة،اإلدارٌٌن التدرٌس،الهٌبة هٌبة أعضاء ، األكادٌمٌة القٌادات من المختلفة الكلٌة لفبات التدرٌبٌة االحتٌاجات
 التدرٌبٌة البرامج وتقٌٌم تنفٌذ وكذا فبة، كل إحتٌاجات على بناء التدرٌبٌة الخطط وضع ٌتم حٌث بالكلٌة والطبلب

 .الموضوعة التدرٌبٌة لخططا تتضمنها التً
 :والكوارث األزمات وحدة .2

 األكادٌمً العمل فرٌق تشكٌل إعتماد تم وقد البٌبة، وتنمٌة المجتمع خدمة لشبون الكلٌة وكٌل إدارٌا وتتبع    
 بتدرٌب الوحدة هذه وتختص .19/4/2009بتارٌخ ( 415 ) رقم جلسته فً الكلٌة مجلس من بالوحدة واإلداري
 المعامل وتجهٌز وتحدٌد بالجامعة المدنً الدفاع إدارة بمعرفة دورٌة بصفة الكوارث مواجهه كٌفٌه لىع العاملٌن
 سٌنارٌوهات وضع تتولً كما الدورٌة ومتابعتها واألمان االمن وسابل بكافة اإلدارات وجمٌع التدرٌس وقاعات
  علٌها. المستهدفٌن وتدرٌب بالكلٌة والكوارث األزمات إلدارة

 :الخرٌجٌن متابعة مكتب  .3
 الكلٌة مجلس موافقة على بناءا تشكٌله تم وقد البٌبة وتنمٌة المجتمع خدمة لشبون الكلٌة وكٌل إدارٌا وٌتبع    
بتارٌخ  421 رقم الكلٌة مجلس قرار على بناءا الداخلٌة البحته إعتماد وتم ،17/2/2007بتارٌخ  399رقم
 ومساعدة العمل سوق متطلبات ومتابعة الكلٌة خرٌجى عن تصنٌفٌة بٌانات تسجٌل وٌتولى .18/10/2009

 الخدمات وتقدٌم للتوظٌؾ السنوى والٌوم السنوى الخرٌجٌن ٌوم وتنظٌم عمل فرص على الحصول فً الخرٌجٌن
  .الكلٌة لخرٌجى اإلرشادٌة

 :الصٌانة وحدة .4
 فً الكلٌة مجلس من بالوحدة اإلداريو األكادٌمً العمل فرٌق تشكٌل اعتماد تم وقد الكلٌة أمٌن إدارٌا وتتبع    

 واألجهزة الكلٌة، ومرافق مبانً لصٌانة خطة وضع الوحدة هذه .وتتول19/4/2009ًبتارٌخ ( 415 ) رقم جلسته
 المجال.  هذا فً األداء جودة لضمان الخطة تلك تنفٌذ تتولً كما المعملٌة، والمعدات

 :اإللكترونى التعلٌم وحدة .5
 7/10/2010 بتارٌخ 4029 رقم الجامعة ربٌس بقرار والطبلب التعلٌم لشبون الكلٌة وكٌل إدارٌا وتتبع   

  اإللكترونٌة. المقررات وإنتاج الذاتى التعلم ثقافة لنشر وذلك
 :الطالبى والتوجٌه اإلرشاد وحدة .6

. 22/1/2011 ٌخ( بتار436 (رقم الكلٌة مجلس موافقة وتمت والطبلب التعلٌم لشبون الكلٌة وكٌل إدارٌا وتتبع      
وتتولى دعم وتفعٌل اإلرشاد األكادٌمى للطبلب والتنسٌق مع المرشدٌن األكادٌمٌٌن بالكلٌة لضمان خدمات ارشادٌة 

  تصب فى صالح مواجهة التؤخر الدراسى ودعم المتفوقٌن. ،اكادٌمٌة ذات جودة
 : الوافدٌن مكتب .7

 طرٌق عن للكلٌة الطبلب الوافدٌن جذبوٌعمل هلى   ،والبحوث الدراسات العلٌا لشبون الكلٌة وكٌل إدارٌا وتتبع      
 وتقدٌم معهم الدابم التواصل و واإلجتماعى المعٌشى و العلمى اإلستقرار على مساندتهم و بدعمهم المكتب قٌام

 بتارٌخ 452 رقم بجلسته الكلٌة مجلس وافق وقد .حلها فى والمساهمة المسبولة الجهات إلى وشكواهم إقتراحتهم
 مجلس بقرار الوافدٌن لمكتب الداخلٌة البلبحة إعتماد تم وقد،على انشاء مكتب الوافدٌن 15/5/2012
 .15/4/2012 بتارٌخ 463 رقم الكلٌة

 وحدة األزمات والكوارث:2/2
 اإلداريو األكادٌمً العمل فرٌق تشكٌل إعتماد تم وقد البٌبة، وتنمٌة المجتمع خدمة لشبون الكلٌة وكٌل إدارٌا وتتبع    

 على العاملٌن بتدرٌب الوحدة هذه وتختص .19/4/2009بتارٌخ ( 415 ) رقم جلسته فً الكلٌة مجلس من بالوحدة
 التدرٌس وقاعات المعامل وتجهٌز وتحدٌد بالجامعة المدنً الدفاع إدارة بمعرفة دورٌة بصفة الكوارث مواجهه كٌفٌه
 األزمات إلدارة سٌنارٌوهات وضع تتولً كما الدورٌة بعتهاومتا واألمان االمن وسابل بكافة اإلدارات وجمٌع

 (3-2مرفق) علٌها. المستهدفٌن وتدرٌب بالكلٌة والكوارث
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 الشكل التنظٌمى لوحدة األزمات والكوارث

 وتتكون من ثالث لجان وهى:
 لجنة السالمة والصحة المهنٌة: .1

لدراسات المتعلقة بتنفٌذ الشروط وتطبٌق المواصفات وإعداد ا ،وتختص اللجنة باعداد خطط الحماٌة لمنشآت الكلٌة
 والتفتٌش على نظم الحماٌة ومكافة الحرابق فى المنشآت. ،والتحقٌق الفنى فى الحوادث ،الواردة بلوابح الدفاع المدنى

 لجنة األمن الداخلى: .2
وحراسة المبانى  ،ٌةومراقبة مداخل ومخارج الكل ،وتختص بادارة جمٌع عملٌات السبلمة واألمن فى الكلٌة   

 ،واتخاذ االجراءات الضرورٌة للوقاٌة من وقوع الحوادث ،والتؤكد من هوٌات وتصارٌح األشخاص ،والمحافظة علٌها
 والتؤكد من صبلحٌة أجهزة االنذار وأجهزة الحرٌق.

 لجنة التطوٌر والتوعٌة واإلعالم: .3
والعمل على نشر التوعٌة بؤمور السبلمة  ،طلباتهاوتختص بإعطاء دورات وندوات تثقٌفٌة فى نواحى السبلمة ومت  

 والعمل على تطوٌر كفاءة العاملٌن بالوحدة عن طرٌق التدرٌب بالتنسٌق مع الجهات المختصة. ،واألمن
 أهم األعمال التى تقوم بها الوحدة:

 ى عقدت تحت رفع كفاءة أفراد األمن عن طرٌق التحاقهم بدورات تدرٌبٌة خاصة بؤعمال الدفاع المدنى والت
 اشراؾ ادارة االمن بالجامعة.

 .رفع كفاءة اجهزة االطفاء وحساسات االنذار باجراء الصٌانه الدورٌة الشهرٌة 

 .استكمال شراء أجهزة االطفاء الخاصة بمبنى و 

 .تركٌب كامٌرات مراقبة على مداخل المبانى الربٌسٌة 

 ن الجامعى.شراء أجهزة السلكى وربطهم بالشبكة الربٌسٌة الدارة األم 

 .ربط أجهزة البلسلكى بالكلٌة مع مستشفى الطلبة الجامعى الستدعاء االسعاؾ فى حالة الطوارئ 

 .توعٌة فرٌق االخبلء بالكلٌة على التعامل مع التجمعات الطبلبٌة 

 .لصق العبلمات اإلرشادٌة داخل مبانى الكلٌة وارشادات السبلمة بالمعامل والكلٌات 
 التوصٌؾ الوظٌفى: 2/3

 ،والوظابؾ اإلدارٌة لتحدٌد شروط شؽل الوظٌفة ،والوظابؾ األكادٌمٌة ،ٌوجد توصٌؾ لكل من الوظابؾ القٌادٌة          
 الفعلٌة واألعمال المصرٌة، الجامعات تنظٌم وقانون الكلٌة لوابح من مشتق التوصٌؾ وهذا ،وواجبات ومسبولٌات الوظٌفة

 العمل سٌاسات بٌن التوافق ٌحقق وبما جهة، من المناسب المكان فى المناسب الفرد وضع ٌضمن بما فرد كل ٌإدٌها التً
 اإلدارٌة أو األكادٌمٌة للقٌادات سواء القرارات واتخاذ للمسبولٌات دقٌق تحدٌد وٌوجد  ،أخرى جهة من والقوانٌن واللوابح
 بالكلٌة واإلدارٌة األكادٌمٌة القٌادات ةشامل الكلٌة وظابؾ لجمٌع وموثق شامل وظٌفى توصٌؾ بطاقات عمل تم فقد بالكلٌة

على اإللتزام بدلٌل التوصٌؾ الوظٌفى المعتمد فى  17/7/2016( بتارٌخ 503وقد وافق مجلس الكلٌة بجلسته رقم )
 (4-2مرفق.)حاالت التعٌٌن والنقل واإلنتداب للوظابؾ المختلفة

 رابط التالى:وتتٌح الكلٌة اإلطبلع على الدلٌل بالكامل من خبلل ال       
ar-http://agrfac.mans.edu.eg/services/reports 
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 القٌادة والحوكمة:معٌار  (3
 اختٌار القٌادات األكادٌمٌة: 3/1 

لنة وآلٌات ذات شفافٌة تحقق تكافإ الفرص اختٌار القٌادات االكادٌمٌة واإلدارٌة وفقا لمعاٌٌر موضوعٌة ومعٌتم         
 فى إعتمادها وتم والموافقة الرأى إلبداء العلمٌة األقسام مجالس على المقترحة المعاٌٌر عرض وقد تم  ،وتداول السلطة

 (1-3مرفق)وهى: للقٌاس قابلة موضوعٌة المعاٌٌر وهذه16/6/2013بتارٌخ  ( 465 ) رقم بجلستة الكلٌة مجلس
 .القٌادٌة و اإلدارٌة القدرات .1
 .الطبلبٌة والخدمات األنشطة فى المشاركة .2
 .والجامعة الكلٌة مستوى على والتطوٌر الجودة مجاالت فى المساهمات .3
 .والنزاهة باإللتزام ٌشهد الذى الوظٌفى السجل .4
 .والمرإوسٌن والرإساء الزمبلء مع الجٌدة العبلقة و التعاون .5
 .بالكلٌة الذاتٌة الموارد تنمٌة فى المشاركة .6
 .الجودة إدارة ونظم األكادٌمٌة بالقٌادات خاصة تدرٌبٌة دورات اجتٌاز .7

 الموقع الخاص بالكلٌة:  على المعاٌٌرمعلنة وهذه
du.eg/images/files/QAU/Criteriaselectionacademicleaders.jpghttp://agrfac.mans.e 

 اختٌار عمٌد الكلٌة: -
م  بتعدٌل بعض أحكام قانون تنظٌم  2014لسنه  52صدر قرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة بالقانون رقم          

 وٌااااااااااااااانص علاااااااااااااااى اآلتاااااااااااااااى: 1972لسااااااااااااااانه  49الجامعاااااااااااااااات الصاااااااااااااااادر بالقاااااااااااااااانون رقااااااااااااااام 
مٌد الكلٌة أو المعهد بقرار من ربٌس الجمهورٌة بناء على عرض وزٌر التعلاٌم العاالً، وذلاك مان ٌعٌن ع:  43مادة 

بٌن ثبلثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فً ضوء مشروع لتطوٌر الكلٌة أو المعهد فً كل المجاالت التً ٌتقدم به 
وإجاراءات وشاروط الترشاح ومعااٌٌر  طالب الترشح، وٌصدر بتشاكٌل اللجناة المشاار إلٌهاا وبتنظاٌم عملهاا وضاوابط

المفاضلة، قرار من وزٌر التعلٌم العالً بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات، وفً حالة عدم وجود أساتذة فً الكلٌة 
أو المعهد، لربٌس الجامعة أن ٌندب أحد األساتذة من الكلٌات أو المعاهاد التابعاة للجامعاة أو أحاد األسااتذة المسااعدٌن 

الكلٌااة أو المعهااد للقٌااام بعماال العمٌااد، وٌجااوز إقالااة العمٌااد ماان العمااادة قباال نهاٌااة ماادتها بقاارار ماان ربااٌس ماان ذات 
 ".الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعٌة أو بمقتضٌات مسبولٌاته

 اختٌار وكالء الكلٌة:  -
المجتمع  خدمة وشبون والبحوث، العلٌا الدراسات ، والطبلب التعلٌم لشبون ٌةالكل وكبلء للسادة بالنسبة أما           
 وٌتم تعٌٌن معهم شخصٌة مقابلة وإجراء الكلٌة عمٌد من ترشٌح بعد الجامعة ربٌس قبل من تعٌٌنهم ٌتم البٌبة وتنمٌة
الطٌبة  والسمعة والكفاءة شخصٌةال السمات على إعتمادا فقط واحدة لمرة للتجدٌد قابلة سنوات ثبلث لمدة الكلٌة وكٌل

وقد تم تعٌٌن أ.د/ ٌاسر محمد نور الدٌن شبانة وكٌبل لشبون الدراسات  ،( بقانون تنظٌم الجامعات 47وفقا للماده )
وأ.د/ محمد على محمد شطا وكٌبل لشبون خدمة  ،ولمدة ثبلث سنوات  6/11/2013العلٌا والبحوث اعتبارا من 

وتعٌٌن أ.د/ عادل حسن عبد السبلم اعتبارا من  ،ولمدة ثبلث سنوات 9/9/2015تبارا من المجتمع وتنمٌة البٌبة اع
 (2-3 مرفق)وكٌبل لشبون التعلٌم والطبلب ولمده ثبلث سنوات.  13/9/2014

 اختٌار رإساء األقسام: -
أساتذه فى القسم ( على تعٌٌن ربٌس مجلس القسم من بٌن أقدم ثبلثة 56ٌنص قانون تنظٌم الجامعات ماده )         

وٌكون تعٌٌنه بقرار من ربٌس الجامعة بعد أخذ رأى عمٌد الكلٌة أو المعهد لمده ثبلثة سنوات قابلة للتجدٌد مرة 
وال ٌسرى هذا الحكم فى حاله وجود اقل من ثبلثه أساتذه إذ تكون رباسه القسم ألقدمهم. وفى حاله خلو القسم  ،واحده

وٌكون له بهذا الوصؾ حق حضور مجلس  ،مجلسه أقدم األساتذه المساعدٌن فٌه ٌقوم بؤعمال ربٌس ،من األساتذه
وقد تم تعٌٌن أ.د/ صبلح أبو اللطٌؾ ربٌسا لقسم الهندسة  ،الكلٌة أو المعهد اال عند النظر فى شبون توظٌؾ األساتذه

 ،بٌسا لقسم الدواجنوأ.د/ خلٌل الشحات ر ،وأ.م.د/ أٌمن الخطٌب ربٌسا لقسم الكٌمٌاء الزراعٌة ،الزراعٌة
وأ.د/  ،وتجدٌد تعٌٌن كل من أ.د/ محمد عبد هللا ربٌسا لقسم أمراض النبات ،وأ.د/محسن فهمى ربٌسا لقسم الفاكهة

وأ.م.د/ جٌهان  ،أ.د/ أشرؾ عبد الهادى ربٌسا لقسم الوراثة ،ابتهال كمال أبو حسٌن ربٌسا لقسم اإلرشاد الزراعى
أ.د/ ولٌد نصار ربٌسا لقسم االقتصاد  ،أ.د/ متولى أبو سرٌع ربٌسا لقسم األلبان ،ابٌةؼنٌم ربٌسا لقسم الصناعات الؽذ

 ،وأ.د/ زٌن العابدٌن ربٌسا لقسم النبات الزراعى ،وأ.د/ عبد الفتاح الرفاعى ربٌسا لقسم الحٌوان الزراعى ،الزراعى
وأ.د/ لٌلى ،ده ربٌسا لقسم المحاصٌلوأ.د/ صالح سع ،وأ.د/ اٌمان عاشور ربٌسا لقسم المٌكروبٌلوجٌا الزراعٌة

أ.د/ السٌد طرطورة ربٌسا لقسم الخضر  ،وأ.د/ أٌمن الؽامرى ربٌسا لقسم األراضى ،الجوهرى ربٌسا لقسم المبٌدات

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/QAU/Criteriaselectionacademicleaders.jpg
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وأ.د/ هاله أحمد كامل الصٌرفى ربٌسا لقسم  ،وأ.د/ عبد الخالق السٌد عبد الخالق ربٌسا لقسم إنتاج الحٌوان ،والزٌنة
 (3-3 مرفق)قتصادٌة. الحشرات اال

على سبٌل  ،وخارجها الكلٌة داخل فى القٌادٌة المناصب بعض فى بالكلٌة التدرٌس هٌبة أعضاء من بعض تعٌٌن تم وقد - 
 (4-3مرفق)المثال :

بقرار مجلس الجامعة  الجامعةتعٌٌن د/ ولٌد على محمد السعدى المدرس بقسم الخضر والزٌنة مدٌرا لوحدة مشتل  -   
 ولمدة عامٌن قابلٌن للتجدٌد. ،14/1/2015( بتارٌخ 172رقم)

تعٌٌن د/ رانٌا ابراهٌم الجمال األستاذ المساعد بقسم الصناعات الؽذابٌة ناببا لمدٌر وحدة ضمان الجودة وتقٌٌم األداء  -   
 .1/10/2015( بتارٌخ 5449بكلٌة الزراعة لمدة ثبلث سنوات بقرار مجلس الجامعة رقم)

/ أمٌر محمد ناجى شعبلن األستاذ المساعد بقسم الفاكهه مدٌرا لوحدة ضمان الجودة وتقٌٌم األداء بكلٌة تعٌٌن د -   
 1/10/201( بتارٌخ 5449الزراعة لمدة ثبلث سنوات بقرار مجلس الجامعة رقم)

عة بقرار رقم حٌث وافق مجلس الجام ،وتوجد مشاركة فعالة ألعضاء هٌبة التدرٌس عند اختٌار وتعٌٌن القٌادات -   
على تشكٌل اللجنة المسبولة عن استقبال ودراسة المستندات المقدمة من السادة  10/10/2016( بتارٌخ 7083)

وعن تنظٌم عمل اللجنة واختصاصاتها فتختص اللجنة باإلعبلن عن خلو  ،المرشحٌن لشؽل وظٌفة عمٌد الكلٌة
التقدٌم وتلقى األوراق لمدة أسبوع على األقل، على أن ٌتقدم الوظٌفة قبل نهاٌة المدة بشهرٌن على األقل، وفتح باب 

المرشحون بؤوراق ترشٌحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشٌح وبٌان حالة رسمى من الكلٌة المختصة مشفوعاً 
بالسٌرة الذاتٌة للمرشح، وما ٌإٌدها وخطة العمل الخاصة به، مبٌنا بها أوجه القصور وطرق اإلصبلح ومقترحات 

تنمٌة والتطوٌر طبقا للوظٌفة المتقدم لها كما ٌلتزم بتقدٌم كل ما تطلبه منه لجنة اإلشراؾ من مستندات الزمة ال
للترشٌح، وٌإشر على ملؾ التقدٌم من ربٌس اللجنة وأعضابها بما ٌفٌد ساعة وتارٌخ التقدٌم وٌسلم المرشح إٌصاال 

ستبلمه وموقعاً من ربٌس اللجنة، إلى جانب فحص أوراق باالستبلم، مبٌنا فٌه محتوٌات الملؾ وساعة وتارٌخ ا
المتقدمٌن، واستبعاد ؼٌر المستوفى للشروط القانونٌة للترشٌح بقرار مسبب منها ٌثبت مضمونه فى محاضر أعمال 
، اللجنة، البت فٌما ٌقدم إلٌها من طعون على المرشحٌن خبلل ثبلثة أٌام من استٌفاء كافة األوراق المتعلقة بالطعن

بحد أقصى أسبوع من تارٌخ ؼلق باب الطعون، كما تختص اللجنة بإعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحٌن 
لبرامجهم تعرض اللجنة قرارها باختٌار أفضل ثبلثة مرشحٌن من بٌن أعلى ثبلثة، حاصلٌن على الدرجات وفقا 

بٌة أعضابها وترفع تقرٌرها إلى ربٌس للتقٌٌم المعتمد من المجلس األعلى للجامعات، تصدر قرارات اللجنة بؤؼل
وتتكون من عضوان أساسٌان وعضو احتٌاطى، حٌث تم اختٌار الدكتور على ماهر العدل والدكتور أحمد  الجامعة.

 (5-3مرفق) عبد العزٌز الرفاعى، والدكتور محمد السٌد االمام عضوا احتٌاطً .
 نمط القٌادة وممارسات المجالس الرسمٌة:  3/2

 ،والطبلب  ،تتبع الكلٌة أسلوب القٌادة الدٌمقراطى من خبلل استقصاء آراء أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم -       
ووكبلء  ،والعاملٌن للتعرؾ على وجهات نظرهم ومستوى رضاهم عن القٌادات األكادٌمٌة بالكلٌة )عمٌد الكلٌة

 وٌشمل التقٌٌم عدة محاور كاآلتى: ،وأمٌن الكلٌة( ،الكلٌة
 أمٌن الكلٌة( والجهاز اإلدارى بالكلٌة: ،رإساء األقسام ،تقٌٌم العمٌد من قبل القٌادات اإلدارٌة )وكالء الكلٌة -أ       

   المهارات الشخصٌة والتعامل  ،وٌشمل التقٌٌم قٌاس ثبلث محاور ربٌسٌة وهى : المهام اإلدارٌة والسمات القٌادٌة         
والخطط الدراسٌة( وٌشمل كل محور مجموعة من المعاٌٌر المبلءمة لقٌاس مهام  البرامج التعلٌمٌة، مع اآلخرٌن

 ( 6-3 مرفقوصفات عمٌد الكلٌة. )
 أمٌن الكلٌة( : ،تقٌٌم وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب من قبل القٌادات اإلدارٌة )رإساء األقسام -ب      

المهارات الشخصٌة  ،وهى : المهام اإلدارٌة والسمات القٌادٌةوٌشمل التقٌٌم قٌاس ثبلث محاور ربٌسٌة             
والتعامل مع اآلخرٌن( وٌشمل كل محور مجموعة من المعاٌٌر المبلءمة لقٌاس مهام وصفات وكٌل الكلٌة لشبون 

 ( 7-3مرفق)التعلٌم والطبلب. 
وطالب  ،أمٌن الكلٌة( ،ٌة )رإساء األقسامتقٌٌم وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث من قبل القٌادات اإلدار -ج      

 الدراسات العلٌا :
المهارات الشخصٌة  ،وٌشمل التقٌٌم قٌاس ثبلث محاور ربٌسٌة وهى : المهام اإلدارٌة والسمات القٌادٌة                    

الكلٌة للدراسات والتعامل مع اآلخرٌن( وٌشمل كل محور مجموعة من المعاٌٌر المبلءمة لقٌاس مهام وصفات وكٌل 
 ( 8-3 مرفقالعلٌا والبحوث. )

 أمٌن الكلٌة( و ،تقٌٌم وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع من قبل القٌادات اإلدارٌة )رإساء األقسام -د       
 وحدتى التدرٌب والخرٌجٌن :
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المهارات الشخصٌة والتعامل  ،ات القٌادٌةوٌشمل التقٌٌم قٌاس ثبلث محاور ربٌسٌة وهى : المهام اإلدارٌة والسم           
مع اآلخرٌن( وٌشمل كل محور مجموعة من المعاٌٌر المبلءمة لقٌاس مهام وصفات وكٌل الكلٌة لشبون البٌبة 

 ( 9-3 مرفق)وحدمة المجتمع. 
 رى بالكلٌة:الجهاز اإلدا ،رإساء األقسام(،تقٌٌم أمٌن الكلٌة من قبل القٌادات اإلدارٌة )وكالء الكلٌة -ه      

المهارات الشخصٌة والتعامل  ،وٌشمل التقٌٌم قٌاس ثبلث محاور ربٌسٌة وهى : المهام اإلدارٌة والسمات القٌادٌة           
مع اآلخرٌن( وٌشمل كل محور مجموعة من المعاٌٌر المبلءمة لقٌاس مهام وصفات وكٌل الكلٌة لشبون البٌبة 

 (14-3 مرفق)وحدمة المجتمع. 
 
 ض السلطات:تفوٌ -

 فى الطاربة القضاٌا ومناقشة العمل لتسٌٌر البلزمة القرارات من العدٌد اتخاذ فى الكلٌة وأمٌن وكبلء العمٌد ٌفوض        
 (11-3 مرفق): ٌلى هو كما السلطة فٌها ٌفوض التى الحاالت من العدٌد وهناك العمٌد تؽٌب حالة

 فٌما ٌلى: بوالطال التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل /د.أ تفوٌض

 التخرج شهادات إعتماد. 

 الكلٌة مجلس موافقة بعد للطبلب الحالة بٌانات إعتماد. 

 البكالورٌوس لمرحلة الدراسٌة الجداول إعتماد. 

 واالمتحانات الدراسة بنظم ٌتعلق فٌما العلمٌة األقسام مخاطبة. 
  :ٌلً فٌما والبحوث العلٌا الدراسات لشئون الكلٌة وكٌل /د.أ تفوٌض    

 التخرج شهادات إعتماد. 

 المإقتة الشهادات إعتماد. 

 العلٌا الدراسات لمرحلة الدراسٌة الجداول إعتماد. 

 واإلمتحانات الدراسة بنظم ٌتعلق فٌما العلمٌة األقسام مخاطبة. 
  :ٌلً فٌما الكلٌة أمٌن /السٌد تفوٌض    

 للعاملٌن واالنصراؾ الحضور متابعة. 

 للعاملٌن بها ٌصرح التً دٌةاالعتٌا لؤلجازات نظام وضع. 
 مناقشة وشفافٌة اتخاذ القرارات الخاصة بالتعلٌم والتعلم فى المجالس الرسمٌة: -

 ثم بشؤنها، قرارات إلتخاذ المختلفة األقسام مجالس فً أوال والتعلم بالتعلٌم المتعلقة القرارات جمٌع تناقش             
 ، الثقافٌة العبلقات ولجنة العلٌا، الدراسات لجنةووالطبلب،  التعلٌم شإون لجنة علً األقسام مجالس قرارات تعرض
 واعتمادها لمناقشتها الكلٌة مجلس إلً القرارات هذه ترفع ثم بشؤنها قرارات إتخاذ و لمناقشتها الطبلب شكاوي ولجنة
 (12-3 مرفق) :الحصر ال المثال سبٌل وعلً

لتحدٌد القواعد المنظمة لبللتحاق ببرامج الكلٌة  15/11/2015( بتارٌخ 495قرار مجلس الكلٌة بجلسته رقم ) .4
 الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة.  -األكادٌمٌة لطبلب المستوى الثانى البرنامج العام

 بتشكٌل الكنتروالت بتبادل األقسام العلمٌة معا.  13/12/2016( بتارٌخ 496قرار مجلس الكلٌة بجلسته رقم ) .5
بتشكٌل آلٌة لعمل الدوابر العلمٌة وذلك للبرامج  10/1/2016( بتارٌخ 497جلسته رقم )قرار مجلس الكلٌة ب  .6

 التعلٌمٌة التى ٌشترك فٌها أكثر من قسم علمى. 
لتفعٌل آلٌة لنظام المسابلة والمحاسبة لتحسٌن الفاعلٌة  1/2016/ 10( بتارٌخ 497قرار مجلس الكلٌة بجلسته رقم ) .7

 التعلٌمٌة.
بعمل مصفوفة لتحدٌد مدى توافق طرق التقوٌم مع  2/2016/ 21( بتارٌخ 498بجلسته رقم ) قرار مجلس الكلٌة .8

 المخرجات لتوصٌؾ البرامج والمقررات على مستوى مرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا.
ج على إدخال برنام 21/2/2016( بتارٌخ 498و رقم ) 10/1/2016( بتارٌخ 497قرار مجلس الكلٌة بجلسته رقم ) .9

وتنفٌذه من خبلل مقرر مهارات الحٌاه  ،التنشبة الجامعٌة من أجل إعداد الطبلب ذهنٌا ونفسٌا لمرحلة التعلٌم الجامعى
 لطبلب المستوى الثانى.

وذلك عن طرٌق تمثٌل األطراؾ المعنٌة بالمجالس واللجان المنبثقة  ،تطبق الكلٌة أسلوب المشاركة فى اتخاذ القرار -
ولجنة  ،لجنة الدراسات العلٌا: مثل 11/10/2015( بتارٌخ 494ك بقرار مجلس الكلٌة رقم )من مجلس الكلٌة وذل

وكذلك المشاركة فى مجلس إدارة وحدة ضمان  ،ولجنة شبون الطبلب....الخ ،ولجنة المكتبات ،العبلقات الثقافٌة
 (13-3 مرفق) . 11/10/2015( بتارٌخ 494الجودة بقرار مجلس الكلٌة رقم )
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 ٌة المهارات اإلدارٌة:تنم 3/3
التدرٌس  هٌبة اعضاء قدرات ورفع االدارٌة المهارات وتنمٌة للتدرٌب وموثقة معتمدة خطة الجامعة توفر -          
 خبلل من ٌنفذ والذي ،(FLDP) التدرٌس هٌبة وأعضاء القٌادات قدرات تنمٌة مشروع مع بالتعاون المعاونة والهٌبة
 للقٌادات اإلدارٌة المهارات بتنمٌة المتعلقة الجوانب بجمٌع ٌهتم والذي المنصورة، بجامعة الجامعً األداء تطوٌر مركز

 السنوى بالتقرٌر الواردة األنشطة خبلل من ذلك وٌتضح األكادٌمٌة، القٌادٌة المناصب فً للتعٌٌن والمرشحٌن االكادٌمٌة
 .(14-3مرفق) 2015/2016 خبلل العام الجامعى بالكلٌة الجامعى األداء تطوٌر مركز لفرع

 جدول ٌوضح الدورات التدرٌبٌة التى حضرها بعض القٌادات األكادٌمٌة بمركز تطوٌر األداء الجامعى بجامعه المنصورة

 البرنامج التدرٌبى الوظٌفة االسم

 معاٌٌر الجودة فى العملٌة التدرٌسٌة ربٌس قسم الصناعات الؽذابٌة أ.د/ جٌهان على عوض ؼنٌم

 معاٌٌر الجودة فى العملٌة التدرٌسٌة نابب مدٌر وحدة الجودة ا ابراهٌم الجمالأ.د/ رانٌ

 تنظٌم المإتمرات العلمٌة ربٌس قسم األلبان أ.د/ متولى محمد أبو سرٌع

 الجوانب المالٌة والقانونٌة فى األعمال الجامعٌة ربٌس قسم االقتصاد الزراعى أ.د/ ولٌد عمر عبد الحمٌد

 التخطٌط االستراتٌجى ربٌس قسم الكٌمٌاء حسانٌنأ.د/ أٌمن ٌحٌى 

 تطبٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج التعلٌمى مدٌر وحدة التعلٌم االلكترونى د/ محمد سمٌر محمد دروٌش

 نظام الساعات المعتمدة مدٌر وحدة التدرٌب د/ مهند محمد عبد الباسط

 للقٌادات اإلدارٌة المهارات لتنمٌة تدرٌب خطة بوضع بالكلٌة ٌبالتدر وحدة مدٌر تكلٌؾ تم فقد لذلك باإلضافة  -  
وتم عمل استبٌان و تم تحلٌله احصابٌا لمعرفة الدورات االكثر احتٌاجا  ، لهم التدرٌبٌة اإلحتٌاجات على بناءا األكادٌمٌة

الدورات وإخطارهم بها ولكن لم  وتم االعبلن عن تلك ،للقٌادات االكادٌمٌة و ذلك بهدؾ تنفٌذها فً وحدة التدرٌب بالكلٌة
 (15-3 مرفق) .ٌتم تنفٌذ تلك الدورات نظرا لعدم حضور المتدربٌن

 نظم المعلومات والتوثٌق:3/4
 كما بٌنها، الربط على تعمل والتى اإلدارات، جمٌع تضم التً البٌانات قواعد من عدد استخدام على الجامعة تحرص -   

 تٌسر بحٌث بإستمرار والتحدٌث بالتدقٌق تقوم كما ٌخصها فٌما القواعد تلك على ناتهابٌا تحدٌث على الكلٌة ادارة تحرص
 وتتعدد تلك القواعد وهى على سبٌل مثال ال الحصر: ،الكلٌة بها تقوم التى المهام جمٌع
 : الطبلب شبون إلدارة الهٌثم إبن نظام

http://app1.mans.edu.eg/mudb3/Education/Login/ibnalhaitham.asp 
 : الخرٌجٌن شبون إلدارة الهٌثم ابن نظام

http://graduates.mans.edu.eg/static/graduates/Login.html?2542 
 نظام ابن الهٌثم إلدارة الدراسات العلٌا:

http://app1.mans.edu.eg/mudb3/pgs.asp 
 نظام الزهراء إلدارة المدن الجامعٌة:

https://alzahraa.mans.edu.eg 
 نظام المستقبل إلدارة المكتبات:

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 
 نظام الحسابات الخاصة:

 http://app2.mans.edu.eg/future.htm 
 نظام الفارابى إلدارة جودة التعلٌم والتعلم: 

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 
 ات جامعة المنصورة:نظام لحفظ مستند

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 
 نظام األمٌن الدارة الخزن والعهد:

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 
 نظام الشبون القانونٌة:

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 
 نظام شبون الوافدٌن:

 http://app2.mans.edu.eg/future.htm 
 نظام البٌانات األكادٌمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس:

http://eupc.mans.edu.eg 

https://alzahraa.mans.edu.eg/
https://alzahraa.mans.edu.eg/
http://app2.mans.edu.eg/future.htm
http://eupc.mans.edu.eg/
http://eupc.mans.edu.eg/
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 وٌتم إلكترونٌة بٌانات لقواعد بالكلٌة البٌانات تحوٌل بالفعل وتم الجامعٌة النظم مٌكنة مشروع فى الكلٌة اشتركت وقد -  
 خبلل من إلكترونٌا واألكادٌمٌة اإلدارٌة الكلٌة أقسام بجمٌع العمل بتنظٌم الخاصة الوثابق أؼلب وتداول واستدعاء حفظ
 ٌتم المثال سبٌل فعلً .اإلدارٌة ووحداتها كلٌاتها لجمٌع المنصورة جامعة توفرها والتً والشاملة المتكاملة البٌانات قواعد
 الطبلب، شبون إلدارة الهٌثم إبن نظام خبلل من إلكترونٌا بالخرٌجٌن الخاصة الشهادات إستخراج و الطبلب نتابج إصدار

الفارابى، و كذلك كتابة السٌره  نظام على السنوي والتقرٌر تقارٌر المقررات، بكتابة التدرٌس هٌبة أعضاء السادة ٌقومو
 (16-3مرفق)الذاتٌة لهم على البٌانات األكادٌمٌة.....الخ 

 قٌادة فى تنمٌة التموٌل الذاتى:دور ال 3/5
 الى تهدؾ ،تتوافر لدى الكلٌة خطة شاملة لتنمٌة الموارد الذاتٌة والتى تعمل على تحقٌق المستهدؾ منها سنوٌا -        
 ذات الوحدات خدمات وتسوٌق واالجتماعٌة واالقتصادٌة البٌبٌة الخدمات وتطوٌر الخاص الطابع الوحدات ذات تفعٌل
 زٌادة التعاون الى باإلضافة والبٌبة المجتمع بقضاٌا الوعى نشر وأٌضا للكلٌة الذاتً التموٌل مصادر لتوفٌر اصالخ الطابع
 (17-3 مرفق)العمل سوق وشركات منظمات مع
وتحقٌقا ولرسالة  ،وقد تم إنشاء العدٌد من الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة لتتبلءم مع احتٌاجات ومتطلبات المجتمع -
 (18-3 مرفق)كاآلتى: تتمثل هذه الوحدات و ،كلٌة وأهدافهاال
 مركز التجارب والبحوث الزراعٌة بكلٌة الزراعة:( 1
وتم  ،14/2/1974( بتارٌخ 11تم انشاء محطة التجارب والبحوث الزراعٌة طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم )    

جامعة المنصورة وذلك طبقا ألحكام المادة رقم  –كلٌة الزراعة تعدٌل المسمى إلى مركز التجارب و البحوث الزراعٌة ب
( 679بجلسة مجلس جامعة رقم )  1972لسنة  49فقرة ثانٌة من البلبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات رقم  307

 وٌضم المركز الوحدات التالٌة: 30/5/1994بتارٌخ 

  منتجات األلبان 

 المنفذ 

 المنحل 

 انتاج الفاكهة 

 اج الحٌوانى االنت 

  الخضر والزٌنة 

  المخبوزات 

  التصنٌع الؽذابى 

 المٌكنة الزراعٌة 
 مركز التجارب والبحوث الزراعٌة بقالبشو وزٌان: (2

وٌهدؾ إلى إجراء التجارب  ،1997/ 19/5( فى 750تمت موافقة مجلس الجامعة على انشاءه بجلسة رقم )    
قعٌة التى ٌواجهها نشاط اإلنتاج الزراعى النباتى والحٌوانى فى المجتمع والبحوث الزراعٌة الهادفة إلى حل المشاكل الوا

 ت التالٌة:وٌضم المركز الوحدا ،المحلى

 النحل 

 البساتٌن 

  انتاج الدواجن 

 اإلنتاج الحٌوانى والسمكى 

 استصبلح األراضى والمٌاه 

 المحاصٌل 
 مركز أبحاث تلوث المٌاه بالمبٌدات:  (3
وٌهدؾ إلى دراسة األثر السام للمبٌدات على اإلنسان  ،1995/ 27/2لس الجامعة بتارٌخ تم إنشاء المركز بقرار مج    

 وتزوٌد الجهات المختصة بمضمون هذه الدراسة. ،والحٌوان
 وحدة التحالٌل الدقٌقة:   (4
للمواد وٌهدؾ إلى إجراء التحالٌل الدقٌقة  ،30/4/1995( بتارٌخ 243تم إنشاء الوحدة بقرار مجلس الجامعة رقم )    

 المختلفة المقدمة من باحثٌن من داخل وخارج الجامعة.
 مركز الخدمة العامة للخدمات اإلرشادٌة واالستشارٌة الزراعٌة:  (5

وٌهدؾ إلى توجٌه البحوث الزراعٌة  ،2/6/1990تمت الموافقة على البحته الداخلٌة وتشكٌل أول مجلس إدارته فى    
 تجٌٌن الزارعٌٌن.بالكلٌة لخدمة اإلنتاج الزراعى والمن
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% من إجمالى المخصصات المالٌة  34،87وٌستخدم التموٌل الذاتى فى دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة بنسبة -
 (19-3 مرفق)الحكومٌة السنوٌة. 

وجارى تنفٌذ عدد من بروتكوالت التعاون بٌن الكلٌة وعدد من المإسسات الخدمٌة و اإلنتاجٌة بالمجتمع المحٌط مثل:  -
  (24-3 مرفق)وتوكول التعاون مع مزرعة حلمى للخٌول العربٌة األصٌلة إلقامة نادى للفروسٌة بالكلٌة.بر
على قٌام أ.د/ وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وشبون  17/7/2016( بتارٌخ 503وقد وافق مجلس الكلٌة بجلسته رقم )-

ودعم إمكانٌات  ،للكلٌة وتشمل مصادر التموٌل وتنوعها إلعداد خطة متكاملة لتنمٌة الموارد الذاتٌة بتشكٌل لجنة البٌبة
 .(21-3 مرفق)ووسابل تحفٌز أعضاء هٌبة التدرٌس معنوٌا ومادٌا.  ،الوحدات

 
 المصداقٌة واألخالقٌات:معٌار  (4

 حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر: 4/1 
 193بالمادتان  1972 لسنة 49 قمر الجامعات تنظٌم لقانون تبعا والنشر الفكرٌة الملكٌة بحقوق الكلٌة تلتزم -
المساعدٌن  المدرسٌن من المعٌدٌن و ومساعدٌهم التدرٌس هٌبة أعضاء تمسك ضرورة على تنص والتى 96 و

 عدد إتباع من خبلل ذلك على الكلٌة حرصت وقد .الطبلب نفوس فى ؼرسها على والعمل الجامعٌة والقٌم بالتقالٌد
 -: منها الفكرٌة كٌةالمل حقوق ثقافة لنشر الممارسات من
     20/1/2010 بتارٌخ 424 رقم بجلسته الكلٌة مجلس قبل من اعتماده تم الذى الفكرٌة الملكٌة حقوق دلٌل -1  

 الكلٌة موقع على الكترونٌا نشره تم ثم    (1-4مرفق)
      ar-http://agrfac.mans.edu.eg/services/reports 

 من بالعدٌد الكلٌة تقوم كذلك و . المعاونة بالكلٌة والهٌبة التدرٌس هٌبة اءاعض جمٌع على توزٌعه تم كما      
 اآلتً: فى تتمثل والتى ،الملكٌة حقوق على للمحافظة االجراءات

 . بالكلٌة اآللى الحاسب أجهزة على المرخصة ؼٌر البرامج استخدام حظر -
 . المإلؾ حقوق على ءإعتدا ٌشكل بما المصنفات بنسخ بالكلٌة للعاملٌن السماح عدم-
 الملكٌة قانون فى علٌها المنصوص بالضوابط إلتزامهم لمراعاة المكتبة على للمترددٌن إرشادات وضع -

 .الفكرٌة
 الملكٌة حقوق على للمحافظة المتبعة اإلجراءات فاعلٌة حول بالكلٌة التدرٌس هٌبة أعضاء آراء استطبلع -

 .النشر و الفكرٌة
   و التقنٌة لمركز والتابعة إلخ .......... الفاروق – الهٌثم ابن – الفارابى مثل لبرامجا من العدٌد وجود - 2

 .اإلتصاالت مركز من تشؽٌل رخصة وتحمل الكلٌة بؤجهزة استعمالها ٌتم والتى المنصورة بجامعة اإلتصاالت
 الشركة مع التعاقد خبلل نم الدولٌه المعلومات شبكة على الزراعٌة للعلوم الزراعة كلٌة مجلة نشر إتاحة -3

 ومعاونٌهم التدرٌس هٌبة أعضاء أبحاث لنشر اإللكترونٌة واإلتاحة للنشر اآللٌة الحاسبات وبرامج لنظم المتحدة
 . الفكرٌة حقوقهم لضمان والمفهرسة والمحكمة المتخصصة والدولٌة المحلٌة العلمٌة المجبلت خبلل من

 هٌبة التدرٌس أعضاء السادة رأى الستطبلع دراسة إجراء بعد الفكرٌة الملكٌة ثقافة نشر على الكلٌة حرصت -
 من خبلل عده وسابل : ،( 2-4 مرفق)الفكرٌة  الملكٌة حقوق تطبٌق آلٌات عن بالكلٌة

 . للمإلفٌن والنشر الفكرٌة الملكٌة حقوق ٌضمن ومعلن وموثق معتمد مٌثاق إعداد (1
 . والعاملٌن التدرٌس هٌبة أعضاء للسادة ومطبوعات تعرٌفٌة نشرات توزٌع (2
  .شر الدلٌل الخلص بالملكٌة الفكرٌة المعتمد من مجلس الكلٌة الكترونٌا على موقع الكلٌةن (3
  .الفبات المستهدفة على توزٌعها و طباعتها ثم الكتب بشراء الجامعة قٌام خبلل من العلمى التؤلٌؾ تشجٌع (4
 الدولى الترقٌم ضرورة على التؤكٌد طرٌق عن بالكلٌة رٌسالتد هٌبة أعضاء لمإلفات الفكرٌة الملكٌة حقوق حفظ (5

 . للمإلفات
 طرٌق عن الفكرٌة بالملكٌة المتعلقة بالجوانب العلٌا الدراسات ومرحلة البكالورٌوس مرحلة طبلب تعرٌؾ (6

 الطالب. دلٌل فى الٌها اإلشارة
 الممارسات العادلة وااللتزام بؤخالقٌات المهنة: 4/2
 التدرٌس هٌبة أعضاء بٌن التمٌٌز وعدم العدالة لضمان بالفعل ومطبقة ومعلنه محددة راءاتوإج قواعد توجد - 

 (3-4 مرفق) :فى اإلجراءات تلك وتتمثل بالكلٌة العاملٌن الى باإلضافة والطبلب ومعاونٌهم
 الجامعة مجلس نم المعتمدة و 2019 حتى 2016 من الفترة فى المعاونة الهٌبة لتعٌٌن بالكلٌة ثبلثٌة خطة وجود -1

 .28/11/2016 بتارٌخ بجلسته
 .العلمٌة والمهمات البعثات توزٌع فى المتكافبة الفرص توافر -2
 المعاونة. والهٌبة التدرٌس هٌبة ألعضاء التدرٌسٌة األعباء توزٌع فى المتكافبة الفرص توافر -3
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 .العلمٌة المإتمرات حضور فى المتكافبة الفرص توافر -4
 هٌبة اعضاء لمختلؾ التعٌٌن لقرارات نماذج وتوجد بالكلٌة العاملٌن جمٌع على الترقٌة شروط نفس تطبٌق -5

 )انظر معٌار القٌادة والحوكمة( .والجامعة بالكلٌة بها معمول ثابتة قواعد على تعتمد والتى التدرٌس
 سٌاسة على إعتمادا الكلٌة لًوا من التحوٌل فً والجنس للدٌن تمٌٌز دون الطبلب لجمٌع المتكافبة الفرص توفٌر -6

 . وإلٌها الكلٌة من للتحوٌل
 تشكٌل الكنتروالت بتبادل األقسام العلمٌة معا كل عام.-7
 العدٌد وعمل االجراءات من العدٌد اتخاذ طرٌق عن الكلٌة داخل التمٌز عدم و العدالة عن الطبلب رضا وٌتم قٌاس       
 ار التعلٌم والتعلم()انظر معٌ:ومنها للطبلب االستبٌانات من
 .الكلٌة من المقدمة األنشطة و الخدمات عن الطبلب رضا لقٌاس استبٌان •
 .المٌدانى التدرٌب لبرنامج الطبلب تقوٌم نموذج •
 تم حٌث الجودة متطلبات من تماشٌا الطبلب بٌن التمٌٌز وعدم العادلة الممارسات تطبٌق علً الكلٌة إدارة تحرص كما -

 14/12/2014( بتارٌخ 483الطبلب بموافقه مجلس الكلٌة بجلسته رقم) ومقترحات شكاوي مع عاملللت لجنة تشكٌل
وم.م/ أحمد محمود  ،ود/ سالى عرفة أحمد)عضوا( ،وأمانة د/ محمد الدسوقى عبد العزٌز ،برباسه أ.د/ أشرؾ عبد الهادى

ات بناءا على الشكاوى المقدمة لهم من الطبلب وقد تم اتخاذ بعض القرار ،والسٌده/ بمبه محمود الشاعر ،السواح)عضوا(
 (4-4 مرفق)مثل:

 وجود صنادٌق خاصة لتلقى شكاوى الطبلب ومقترحاتهم وتوزٌعها على مبانى الكلٌة المختلفة. (1
 ،تخصٌص عدد من مذكرات الدروس النظرٌة والعملٌة لكل مادة لمساعدة الطبلب من أبناء محدودى الدخل (2

 عدد الحاالت التى قام كل قسم بمساعدتها.وتوزٌعها وافادة اللجنة ب
 مشاركة ممثلٌن عن جمٌع المراحل والفرق فى اعداد الجداول الخاصة بكل مستوى وبكل برنامج من البرامج. (3

 كما ٌمكن تقدٌم أى من الشكاوى والمقترحات وٌتم الرد علٌها من خبلل االتصال الهاتفى أو من خبلل الرابط التالى:
suggestions-http://agrfac.mans.edu.eg/compaints 

( بتارٌخ 429وتم تشكٌل لجنة لمتابعة شكاوى طبلب الدراسات العلٌا بموافقة مجلس الكلٌة بجلسته رقم )        
 (5-4مرفق) .20/4/2010( بتارٌخ 15سته رقم )كما تم تشكٌل لجنة للتعامل مع شكاوى العاملٌن بجل ،19/6/2010
 ال المثال سبٌل على المختلفة لؤلطراؾ المصالح تعارض عدم تضمن التى اإلجراءات بعض الكلٌة تطبق كما -

 :الحصر
 الخاصة االمتحانات أعمال فى الطبلب أحد مع الرابعة الدرجة حتى قرابة عبلقة له من مشاركة عدم (1

 .الطالب ٌدرسها التى للمقررات األسبلة وضع أو الممتحنٌن لجان تشكٌل فى ٌمثل وال الطالب بها التى بالفرقة                
 الفحص لجان أو اإلشراؾ لجان فى العلٌا الدراسات طبلب من الرابعة الدرجة حتى عبلقة له من مشاركة عدم (2

 .به الخاصة والمناقشة
 الماجستٌر لرسابل والمناقشة اإلشراؾ لجان أعضاء بٌن ةالرابع الدرجة حتى قرابة عبلقة وجود عدم مراعاة (3

 .والدكتوراه
. 4/2013/ 15 بتارٌخ 463 رقم بجلسته الكلٌة مجلس من إعتمادها المصالح تعارض لتفادى آلٌة وضع  (4

 الكلٌة موقع على ونشرها (6-4مرفق)
 -858unit/-assurance-centers/quality-194ar/qau/-units-ar/development-centers-http://agrfac.mans.edu.eg/units
6-qau 
 

 األخالقٌات المهنٌة: 4/3
منوط بها فى أن ٌتحلى بالخلق القوٌم لٌس فقط فى سلوكه فى ضوء المكانة المرموقة لؤلستاذ الجامعى ومسبولٌته ال -    

ولكى ٌقوم بهذا الدور على أكمل وجه علٌه أن  ،ألن هذا واجبه وإنما اٌضا لكونه نموذجا ٌإثر فى سلوك المحٌطٌن به
 ،ة السابدة والمجتمعٌكون ملتزما فى سلوكه بالمعاٌٌر األخبلقٌة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة المنبثقة من األدٌان السماوٌة والثقاف

 وتعلٌم طبلبه وتهٌبة الظروؾ لنموهم المعرفى والخلقى.  ةوأن ٌسهم فى تربٌ
على إنتاج وطباعة دلٌل ألخبلقٌات وآداب المهنة  20/2/2010( بتارٌخ 425ولذا وافق مجلس الكلٌة بقرار رقم )   

 (7-4مرفق)افة األمور الخاصة بؤخبلقٌات المهنة.للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة لٌكون مرشدا لهم فى ك
 ( محاور ربٌسٌة وهى:9وٌعرض الدلٌل دور األستاذ الجامعى فى االلتزام بؤخبلقٌات المهنة فى ) 

 المسبولٌة األخبلقٌة نحو المجتمع. -1
 )الجامعة(. كلٌةالمسبولٌة األخبلقٌة نحو ال -2
 احترام الزمبلء. -3
 ابل.البحث والتؤلٌؾ واإلشراؾ على الرس -4

http://agrfac.mans.edu.eg/compaints-suggestions
http://agrfac.mans.edu.eg/compaints-suggestions
http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/development-units-ar/qau/190-centers/quality-assurance-unit/858-qau-6
http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/development-units-ar/qau/190-centers/quality-assurance-unit/858-qau-6
http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/development-units-ar/qau/190-centers/quality-assurance-unit/858-qau-6
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 التدرٌس. -5
 النمو الخلقى للطبلب. -6
 تقٌٌم الطبلب وتنظٌم االمتحانات. -7
 ادارة المعلومات والبٌانات. -8
 قبول الهداٌا والتبرعات. -9
 وتتٌح الكلٌة اإلطبلع على الدلٌل بالكامل من خبلل الرابط التالى: -     

ar-/agrfac.mans.edu.eg/services/reportshttp:/ 
بتكلٌؾ ربٌس قسم التوعٌة واإلعبلم بوحدة ضمان  10/1/2016( بتارٌخ 497كما وافق مجلس الكلٌة بجلسته رقم )     

 (8-4 مرفق)الجودة واالعتماد بعمل رقم كودى للدلٌل 
على تشكٌل لجنه لمراقبة الكود األخبلقى )دلٌل  8/5/2016( بتارٌخ 501وقد وافق مجلس الكلٌة بجلسته رقم )  -       

أخبلقٌات وآداب المهنة( والتى سوؾ تقوم بصٌاؼة آلٌة للمراقبة متضمنة اإلجراءات التى تتخذها الكلٌة فى حالة عدم 
وأ.د/  ،عدل)ربٌسا(كما تقوم بمتابعة تنفٌذ تلك اآللٌة وتتكون من أ.د/ على ماهر ال ،اإللتزام بؤخبلقٌات المهنة الواردة بالدلٌل

 ،وأ.د/ عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد)عضوا( ،وأ.د/ أحمد عبد العزٌز الرفاعى)عضوا( ،أحمد محمود معتوق )عضوا(
 (  9-4مرفق)وأ.د/ محمد السٌد اإلمام)عضوا(. 

 مع التدرٌسٌة، ٌة أواإلدار باألعمال متعلقة كانت سواء مهن من به ٌمتهنون ما بؤخبلقٌات بالكلٌة العاملون جمٌع ٌلتزم -
 من وذلك بالكلٌة المختلفة واإلدارٌة األكادٌمٌة األقسام رإساء ذلك تطبٌق وٌراقب وأعمال، واجبات من علٌهم بما إٌمانهم
 المهنة أخبلقٌات مٌثاق ٌخالؾ ومن .الكلٌة داخل األخبلقٌات بهذه االلتزام ومتابعة بها، للعاملٌن المباشر التوجٌه خبلل

 لجنة خبلل من المخالفات تلك مع التعامل فى الرسمٌة اإلجراءات الكلٌة تتخذ و القانونٌة المحاسبة الى نفسه ٌعرض
لفض المنازعات والبت فى  18/9/2010( بتارٌخ 436الحكماء التى تم تشكٌلها بقرار مجلس الكلٌة بجلسته رقم )

 مرفق)التؤدٌبٌة.  المجالس إلى األمر استلزما إذ لىأع درجة الى القرار ورفع الشكاوى المقدمة من أعضاء هٌبة التدرٌس
4-14). 
وضمان مصداقٌتها وتحدٌثها عن طرٌق تحدٌث الموقع  ،ٌتم تؽطٌة المعلومات المعلنة عن الكلٌة لسابر أنشطتها -

 ،تمدة وموثقةااللكترونى للكلٌة باستمرار من خبلل توفٌر آخر األخبار واألحداث الداخلٌة عن الكلٌة بناءا على أوراق مع
فضبل عن توفٌر كافة األدلة والتقارٌر الخاصة  ،وكذلك األحداث واألخبار الخارجٌة مع ذكر مصدرها ضمانا لمصداقٌتها 

وقطاع الدراسات العلٌا والبحوث والعبلقات  ،وتوفٌر معلومات عن كافة القطاعات من قطاع التعلٌم والطبلب ،بالكلٌة
كما توفر الكلٌة من خبلل موقعها االلكرونى وظابؾ وفرص عمل من خبلل مكتب  ،والبٌبةوقطاع خدمة المجتمع  ،الثقافٌة

 بٌانات لقواعد بالكلٌة البٌانات تحوٌل بالفعل وتم الجامعٌة النظم مٌكنة مشروع فى الكلٌة اشتركت كما ،متابعة الخرٌجٌن
 واألكادٌمٌة اإلدارٌة الكلٌة أقسام بجمٌع ملالع بتنظٌم الخاصة الوثابق أؼلب وتداول واستدعاء حفظ وٌتم إلكترونٌة
اإلدارٌة  ووحداتها كلٌاتها لجمٌع المنصورة جامعة توفرها والتً والشاملة المتكاملة البٌانات قواعد خبلل من إلكترونٌا

بط وذلك من خبلل الرا .والنظم اإلدارٌة ،وهٌبة التدرٌس ،والدراسات العلٌا والبحوث ،الخاصة بالطبلب والخرٌجٌن
 http://agrfac.mans.edu.egالتالى:

 
 :اإلداري الجهاز( معٌار 5

لكلٌة جهاز إدارى مبلبم من حٌث العدد والمإهبلت مع حجم وطبٌعة أنشطة الكلٌة وٌتسم بكفاءة األداء بما تمتلك ا
 بهم وضمان قٌاس آرابهم .ٌكفل تحقٌق رسالتها وأهدافها ، وتحرص الكلٌة على التنمٌة المستمرة ألفرادها وتلتزم بتقٌٌم أدا

 تنمٌة القٌادات وتقٌٌم األداء : 5/1
 :كلٌةمالئمة الجهاز اإلدارى لحجم ونشاط ال 5/1/1

ٌوجد جهاز إدارى للكلٌة مبلبم من حٌث العدد والمإهبلت وتوجد إحصابٌة ألعداد المجموعات الوظٌفٌة المختلفة 
. وتستفٌد الكلٌة من المعلومات المتوفرة بقواعد البٌانات  (1)مرفق ة ( ) التخصصٌة ، الفنٌة ،المكتبٌه ، الحرفٌة ، المعاون

لتوزٌع األعباء اإلدارٌه على اإلدارٌٌن بناءاً على دراسة اإلحتٌاجات الحالٌة و المستقبلٌه  ، وأٌضاً تتضمن آلٌات لمواجهة 
من خبلل نظام شبون العاملٌن كؤحد مكونات العجز فى التخصصات المطلوبه من اإلدارٌٌن وكٌفٌة التعامل مع الزٌادة فٌها 

 نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرٌة على الموقع اإلكترونى لجامعة المنصورة .
أٌضاً ٌوجد بالكلٌة قاعدة بٌانات خاصه بها توضح كٌفٌة إستفاده الكلٌة بالمإهبلت والتخصصات المختلفه وربط 

رٌب أحد المعاٌٌر الهامه لزٌادة كفاءة وخبرة العاملٌن بالكلٌة وتقدم كل األقسام الحوافز والمكافآت باإلنتاج حٌث ٌعتبر التد
اإلدارٌة سجبلت بؤسماء العاملٌن والحوافز لصرؾ مكافؤت على ذلك كما هو منصوص علٌها فى قواعد صرؾ بنود 

 إعتمادات مكافؤت العاملٌن بالجامعه .
 . (2)مرفق  ختلفة وفقا للمإهبلت و توجد إحصابٌة بتوزٌع العاملٌن على األقسام الم

http://agrfac.mans.edu.eg/services/reporhts-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/services/reporhts-ar
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و قد تم إعتماد آلٌه للتعامل مع النقص والزٌادة فى أفراد الجهاز اإلدارى حرصاً على تحقٌق توازن توزٌع العاملٌن مع 
 (3)مرفق   -و التى تتضمن :  17/7/2016( بتارٌخ 503أعباء العمل و ذلك بمجلس الكلٌة بجلسته رقم )

 اً إضافٌا حسب ما ٌتطلبه العمل .تشؽٌل موظؾ اإلدارة وقت -1
 جمٌع الخدمة بتجمٌع أقسام الخدمة فى الكلٌة فى وحدات إدارٌة كبٌرة بدالً من األقسام المتعددة لئلدارة. -2
 التدرج فى العمل على فترات حٌث ٌوزع العمل طٌلة الشهر بدال من الضؽط فى وقت واحد. -3
 تحضٌر اإلحصابٌات وؼٌره.التهٌبه والتحضٌر للعمل المتزاٌد قبل تراكمه ، ك -4
تهٌبة عدد من الموظفٌن عن طرٌق التدرٌب على أنواع العمل المختلفة بالكلٌة لئلستعانة بهم فى حالة األعباء  -5

 الطاربه .
 إختٌار القٌادات اإلدارٌة :  5/1/2

قة مجلس الكلٌة تلتزم الكلٌة عند إختٌار وتعٌٌن القٌادات اإلدارٌة بمعاٌٌر محددة واضحة ومعلنه طبقاً لمواف
بعد أخذ رأى السادة اإلدارٌن بها و قد تم توضٌح قابلٌتها للقٌاس و إعتمادها   16/6/2013( بتارٌخ 465بجلسته رقم ) 

 . ( 4)مرفق   9/2/2014( بتارٌخ473بصورة نهابٌة بمجلس الكلٌة بجلسته رقم )
ألقسام اإلدارٌة على موضوعٌة تلك المعاٌٌر وقابلٌتها وقد تم إحاطة السادة العاملٌن بهذه المعاٌٌر وتم الرد من جمٌع ا

 للقٌاس
( حٌث ٌتم مشاركة المعنٌٌن فى اإلختٌار فى وضع تلك المعاٌٌر، و ٌتضح ذلك بما تم من إجراءات فى  إختٌار 4)مرفق   

لة من السٌد األستاذ السٌد األمٌن الحالى للكلٌة بناء على عمل إختبار للمتقدمٌن ومقابله شخصٌة من قبل اللجنة المشك
 (4)مرفق  2015/ 7/12( بتارٌخ 6820الدكتور ربٌس الجامعة بقرار رقم )

 تنمٌة القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن :  5/1/3
فقد قامت وحدة  اإلدارى والعاملٌن  الجهاز مهارات وقدرات تنمٌة نتٌجة الحرص الدابم من إدارة الكلٌة على

ارٌون بناء على قٌاس إحتٌاجاتهم التدرٌبٌة و تم إعتمادها من مجلس الكلٌة بجلسته رقم التدرٌب بعمل خطة تدرٌبٌة لئلد
على توزٌع   11/1/2015( بتارٌخ 484و ذلك بعد موافقة مجلس الكلٌة بجلسته رقم ) 19/4/2015( بتارٌخ 487)

إعتماد نتابج تلك الدراسة بمجلس الكلٌة إستبٌانات على العاملٌن لتحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة لهم وتحلٌلها إحصابٌاً و تم 
 ( 5)مرفق   15/3/2015( بتارٌخ 486بجلسته رقم )

تدرٌبٌة تستهدؾ رفع المهارات اإلدارٌة، والسلوكٌة، والفنٌة المتخصصة. وهذا العام تم  و تضمنت الخطة التدرٌبٌة برامج 
 مدرجة بالخطة وهم :%  من إجمالى الدورات ال75تنفٌذ ثبلثة دورات من اربعه أى بنسبة 

 الفنٌه للعاملٌن .                تطوٌر المهارات 

 اآللً الحاسب مع التعامل مهارات.               

 األولٌـــــــة.                      اإلسعافات أعمال 
 وذلك على النحو التالى : 2015عام  خبلل بالكلٌة العاملٌن من 29 عدد تدرٌب تم حٌث

  ن العاملٌن بالكلٌة وذلك لتنمٌة الموارد البشرٌة فى دورة ) تطوٌر المهارات الفنٌه م 5تم تدرٌب
 للعاملٌن ( للعاملٌن بالمكتبه .

  عاملٌن بالكلٌة على مهارات التعامل مع الحاسب اآللى . 10تم تدرٌب عدد 

  عامل من الكلٌة علً أعمال اإلسعافات األولٌه . 14تم تدرٌب عدد 
 بعد المتدربٌن قبل من التدرٌبٌة البرامج تقٌٌم صات المالٌة لهذه الدورات من موارد الكلٌة الذاتٌة، وٌتمو ٌتم توفٌر المخص

 بكتابة التدرٌب وحدة تقوم ثم ، التدرٌب وموثق بالصور وحدة إلى ٌقدم برنامج كل تقرٌرعن وكتابة برنامج كل نهاٌة 
 وتشمل : تقٌٌم نماذج خبلل من دورة كل تقرٌرعن

 ٌم القبلى لمستوى وضوح موضوعات التدرٌب بالنسبه للمتدربٌن قبل بداٌة التدرٌب.التقٌ -1
 التقٌٌم البعدى لمستوى وضوح موضوعات التدرٌب بالنسبه للمتدربٌن بعد إنتهاء التدرٌب. -2
 التعرؾ على ارآء المتدربٌن وفاعلٌة الموقؾ التدرٌبى فى بعض الجوانب المتعلقة بجودة البرنامج التدرٌبى . -3

 بالجامعة واإلدارة للتنظٌم العامة باإلضافة لذلك ٌتم تدرٌب العاملٌن على بعض الدورات التدرٌبٌة المقدمة من اإلدارة
 (.5)مرفق 

 :القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن  أداء تقٌٌم نظم  5/1/4
 :هناك نظام للكلٌة ٌتضمن معاٌٌر موضوعٌه ومعلنه لتقٌٌم اداء الجهاز اإلدارى وٌشمل

 المختلفة باألقسام العضو بها ٌقوم التً والمهام األنشطة مجموعة ٌتضمن والذي السنوي الكفاءة تقرٌر داماستخ -1
 .(6اإلدارٌة )مرفق  والقٌادات
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تعمٌم نموذج لقٌاس أداء القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن ٌحتوي علً معاٌٌر وظٌفٌة وموضوعٌة سهلة القٌاس طبقاً   -2
( بتارٌخ 473القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن  بموافقة مجلس الكلٌة بجلستة رقم ) أداء ٌملتقٌ ومعلنة معتمدة لمعاٌٌر

 (. 6)مرفق    9/2/2014
بصفة عامة ٌتم تقٌٌم العاملٌن باألقسام المختلفة من قبل رإسابهم ، بٌنما ٌقوم أ.د/ عمٌد الكلٌة بالتعاون مع السٌد/  -3

بالكلٌة. وبصفة عامة تعتمد نتابج التقٌٌم من قبل لجنة شبون العاملٌن، أمٌن الكلٌة بتقٌٌم رإساء األقسام اإلدارٌة 
 (.  6مرفق    ) ذلك أرادواثم ٌتاح للعاملٌن فرصة اإلطبلع علٌها والتظلم منها إذا 

 ( 6ٌوجد إستمارة إستبٌان تقٌٌم أداء القٌادات اإلدارٌة  )مرفق    -4
الجهاز اإلداري بالكلٌة لزٌادة اإلنضباط وربط  اؾلحضوروإنصر البصمة االلكترونٌة نظام تطبٌق تم كما -5

 على الحصول للموظؾ ٌوفر مما بالكلٌة، االلكترونى بالنظام متصل النظام وهذا تقرٌرها بصرؾ المكافآت.
 كما سنوٌاً،/شهرٌاً /ٌومٌاً  البصمة أخذ مواعٌد على لٌتعرؾ به الخاص االلكترونى الموقع على الدخول عند بٌاناته
 آلٌه موظؾ كل موقع على ٌوجد كما ، إلكترونٌا واالنصراؾ للحضور الجٌدة المتابعة الكلٌة رةإلدا تتٌح

 وكذلك بالراتب واالنصراؾ الحضور ربط الكلٌة ادارة تستطٌع هنا ومن. مباشرةً  الكلٌة إدارة الى للشكاوى
 العاملٌن مكافبات تماداتاع بنود صرؾ قواعد فً علٌها منصوص هو كما العاملٌن علٌها ٌحصل التً المكافؤت
 .بالجامعة

وتقوم القٌادة بإخطار العاملٌن بنتابج التقٌٌم وتناقشهم فٌها عند الضرورة وتحرص على إستخدام نتابج التقٌٌم للمحاسبة 
 ولوضع برامج التدرٌب والتطوٌر .

( بتارٌخ 511بجلستة رقم ) تقوم الكلٌة بتنوٌع وسابل تقٌٌم أداء العاملٌن بوسابل مبتكرة حٌث وافق مجلس الكلٌة
بتوزٌع إستمارة نموذج تقوٌم لشاؼلى الوظابؾ اإلدارٌة على اإلدارٌٌن ألخذ رأٌهم بها ، و قد تم إعتماد تلك  15/1/2017

  و إعتبارها معٌاراً لمكافبة الموظؾ الممٌز بكل قطاع 20/2/2017( بتارٌخ 512بمجلس الكلٌة بجلستة رقم ) اإلستمارة
 (.7)مرفق 

 الرضاء الوظٌفى  5/2
 :فى تحسٌنه  كلٌةالوظٌفً ودور ال الرضا قٌاس وسائل

 الرضا مستوى وتقٌٌم لقٌاس ومعلنة معتمدة وسابل خبلل من بها للعاملٌن الوظٌفى الرضا مستوى تلتزم الكلٌة بقٌاس
 والتقٌٌم القٌاس قسم خبلل من ٌةتوزٌع استبٌانات تقٌٌم للرضا الوظٌفى للعاملٌن بالكل تم حٌث ، بالكلٌة للعاملٌن الوظٌفً
وبعد ذلك تم تحلٌل تلك النتابج وتشمل إستمارة التقٌٌم ست .  بالكلٌة الجودة ضمان لوحدة  التنفٌذي بالمجلس والتقوٌم

 محاور أساسٌة وهى:

 الرضا عن الوظٌفة 

 الرضا عن األجر 

  الرضا عن النمو واإلرتقاء الوظٌفى 

 الرضا عن اسلوب القٌادة واإلشراؾ  

  الرضا عن مجموعه العمل 

 الرضا عن النواحى اإلجتماعٌة 
وٌحظى الرضا الوظٌفى بإهتمام إدارة الكلٌة حٌث ٌتم قٌاسها بصفه دورٌة سنوٌاً للتعرؾ على مستوى الرضا الوظٌفى 

ظٌفى ووضع تصور بناء على اإلستبٌان الذى ٌتم تجمٌعه لٌساعد فى رفع درجة الرضا الوظٌفى، حٌث ٌعتبر الرضا الو
من العوامل األساسٌة والهامة التى تإثر على أدآء العاملٌن حٌث هناك عبلقة طردٌة بٌن درجة الرضا الوظٌفى والقدرة 

 على األداء .
أن هناك تباٌن وفقا لعدد سنوات   2016-2015خبلل العام الجامعً  الوظٌفً الرضا دراسة نتابج أشارت وقد

 ، بالكلٌة اإلدارٌٌن لدي متوسطة وظٌفً رضاء مستوٌات وجود إلً ٌشٌر العام المتوسط الخبرة والمإهل الدراسى وأن
 الوظٌفة عن الرضا الى واإلشراؾ القٌادة وأسلوب العمل مجموعة عن الرضا من الوظٌفى الرضا مستوٌات وتدرجت

 . وٌوضح تهمستوٌا ادنً الً لٌصل االجر عن الرضا و واإلرتقاء النمو عن الوظٌفً الرضً مستوي ضعؾ بٌنما
الذى  2016-2015خبلل العام الجامعً  بالكلٌة والعاملٌن اإلدارٌٌن لدى العام الرضا متوسط دراسة نتابج التالى الجدول
 ( 8مرفق )  االدارٌٌن لدى متوسط مازال الوظٌفً للرضا العام المتوسط أن منه ٌتضح
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  بالكلٌة العاملٌنو لإلدارٌٌن لدى العام الوظٌفً الرضا مستوٌات ٌبٌن جدول
 2415/2416خالل العام الجامعً 

 

 

وٌتضح من الجدول السابق مقارنة بٌن نسب المتوسطات لجمٌع جوانب التقٌٌم ونجد ان الرضا عن اسلوب القٌادة 
ثم الرضا  الوظٌفةالرضا عن  الثالثة المرتبةٌه الرضا عن مجموعة العمل بٌنما تؤتى فى واإلشراؾ فى المرتبة االولى ٌل

  وأخٌرا الرضا عن األجر. االجتماعٌةالوظٌفى ثم الرضا عن النواحى  االرتقاء عن النمو و
 :الوظٌفً الرضا تحسٌن فى كلٌةال دور

 وقامت بتوفٌر  وسابل كن عمل مناسبه ومبلبمهقامت الكلٌة بتوفٌر جمٌع إحتٌاجات العاملٌن من تجهٌزات وأما
 للوقوؾ بالكلٌة اإلدارٌة األقسام فى الموجودة والتسهٌبلت لئلدارٌٌن مبلبمة عمل ظروؾ لتوفٌر البلزمة المتاحة االتصال

 - الكمبٌوتر أجهزة - األثاث)قامت بتوفٌر  الوظٌفٌة حٌث للمتطلبات الصحً والمناخ العمل ظروؾ مبلبمة مدى على
 أن ووجد(. الخ....الكتابٌة األدوات -( الٌكترونً برٌد - فاكس - تلٌفون) االتصاالت وسابل -التصوٌر آالت - الطابعات
 كما إداري قسم بكل داخلى تلٌفون وٌتوافر باإلنترنت، متصلة آلٌة حواسب بها تتوافر اإلدارٌة األقسام من العظمً الؽالبٌة
 شبكة علً مجانً إشتراك بالكلٌة للعاملٌن وٌتوفر. الداخلً الكلٌة بسنترال نعمومٌٌ خارجٌٌن تلٌفون خطً ٌتوفر

 أعضاء شبون نظام ، العاملٌن شبون نظام) عمله مجال فً كل الجامعة بٌانات قواعد إلً الدخول من لتمكٌنهم اإلنترنت
 إسم مسبول موظؾ لكل ٌوجد حٌث ،(خال...  المكتبات نظام ، الثقافٌة والعبلقات العلٌا الدراسات نظام ، التدرٌس هٌبة

 أو موجودة بٌانات لتحدٌث البٌانات لقواعد الدخول من تمكنه( Password) مرور وكلمة( User Name) مستخدم
 والعوامل التسهٌبلت تتوافر كما. الخ... الحالة وبٌانات الطبلب كشهادات تقارٌر أو مرفقات طباعة أو جدٌدة بٌانات إدخال
 وتوصٌل الكمبٌوتر أجهزة من مجموعة إحتٌاج مثل الطلبات من قلٌل توجد ولكن. بالكلٌة لئلدارٌٌن الجٌد اءاألد تتٌح التى
 . الجدٌدة الموازنة فً أولوٌتها فً الطلبات هذه الكلٌة ادارة وتضع الشبكات بعض
 سماع على الكلٌة إدارة وحرصت للكلٌة السنوى المإتمر خبلل من كلٌةبال للعاملٌن الوظٌفى الرضا قٌاس نتابج مناقشة تم

 ثابت برنامج تم عمل متطلبات العاملٌن وفى مقدمتها توفٌر المكافؤت وخاصة للعاملٌن فى األقسام العملٌة كبدل للتؤخٌر .
كذلك  قرب عن ومستواهم إنتاجٌتهم على والتعرؾ  وهمومهم احتٌاجاتهم لمناقشة بالكلٌة بالموظفٌن القٌادة إلجتماعات
الكلٌة علً عقد لقاءات دورٌة مع القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن بالكلٌة للتعرؾ علً شكواهم وبحث مقترحاتهم  حرص قٌادة

 464لتطوٌر العمل بالكلٌة من خبلل اللجنة اإلدارٌة والمالٌة للعاملٌن والتى تم إعتماد تشكٌلها بقرار مجلس الكلٌة رقم 
 مجلس فى لمناقشتها الكلٌة عمٌد على بالكلٌة للعاملٌن الوظٌفى الرضا مستوى نتابج عرض ٌتم كما. 12/5/2013بتارٌخ 
 الرضا مستوى لزٌادة وموثقة ومعلنة معتمدة قرارات وإتخاذ النتابج على بناءاً  التصحٌحٌة لئلجراءات مقترح وعمل الكلٌة

 .بالكلٌة للعاملٌن الوظٌفى
 : الحوافز والجهد ؼٌر العادى
ء وٌوجد تقرٌر للجهد ؼٌر العادى حٌث ٌتم الصرؾ بناء على القواعد المنظمة للصرؾ من ٌتم ربط الحافز بجودة األدا

 مكافآت العاملٌن بالجامعه والمدرجه بمٌزانٌة الجامعه لكل عام مالى .
النسب  عن الوظٌفً الرضا نسبة فٌها انخفضت التً للبنود التصحٌحٌة االجراءات بشان الكلٌة إدارة رد علً وبناءا
 وتم اإلتفاق على : 2015/2016فقد تم عمل إجراءت تصحٌحٌة للعام ة المطلوب

 أوالا: الرضا الوظٌفى :
 مراعاة أن ٌعمل كل شخص فى وظٌفته -
 الثواب والعقاب  -
 نشر التوصٌؾ الوظٌفى للعاملٌن واعبلنه علٌهم -

 الترتٌب % الدرجة عناصر الرضا الوظٌفى

 3 62.77 3.14 متوسط الرضا عن الوظٌفة

 6 38.6 1.94 متوسط الرضا عن األجر

 4 48.87 2.75 متوسط الرضا عن النمو واإلرتقاء الوظٌفً

 1 67.66 3.39 متوسط الرضا عن أسلوب القٌادة واإلشراؾ

 2 66.43 3.32 متوسط الرضا عن مجموعة العمل

 5 48.34 2.47 متوسط الرضا عن النواحى اإلجتماعٌة

  55.44 3.33 متوسط الرضا العام
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 عدالة توزٌع العمل داخل القسم -
 ثانٌاا األجر :

 إعبلن المكافآت على جمٌع العاملٌن . -
 مل لجنة مالٌه لتوزٌع المكافآت بالعدل على العاملٌن .ع -
 قلة مرتبات العاملٌن بالدولة وعدم رضاهم عنها . -

 ثالثاا: النمو واإلرتقاء الوظٌفى :
 وضع معاٌٌر لؤلداء المتمٌز مكتوبة بكل قسم أووحدة. -
 عمل دورات تدرٌبٌة لرفع مستوى أداء العاملٌن . -

 رابعاا: أسلوب القٌادة :
 تماع شهرى لرإساء األقسام لفض المشاكل والمقترحات .عمل إج -
 متابعة  لرإساء األقسام من خبلل تقارٌر دورٌه تقدم لمرإسٌهم . -

 خامساا: مجموعة العمل :
 عدم نقل الموظؾ إال بعد موافقة ربٌسه. -
 تحقٌق التكافإ بٌن المجموعات التى تعمل بكل قسم. -

 سادساا: النواحى اإلجتماعٌة :
 جتماعٌة لبحث شبون العاملٌن .عمل لجنة إ -
 اإلتفاق مع وسٌلة نقل لنقل العاملٌن من وإلى الجامعة . -

 
 الموارد:معٌار  -6
 كفاٌة الموارد المالٌة و المادٌة: 6/1
 كفاٌة الموارد المالٌة السنوٌة: 6/1/1

محدد بها  10/8/2014( بتارٌخ 479 تمتلك الكلٌة خطة لتطوٌر و تنمٌة الموارد الذاتٌة معتمده وموثقة من مجلس الكلٌة )رقم
والتً تحققها من  (1 -6)قم بنود ومصادر اإلنفاق لتحقٌق رسالتها و أهدافها االستراتٌجٌة فى المجبلت األكادٌمٌة المختلفة 

 خبلل مواردها المالٌة السنوٌة المتعددة و التى تشمل ما ٌلى :
 المٌزانٌة الحكومٌة للكلٌة. -
 ع الخاص.إٌراد الوحدات ذات الطاب -
 التعلٌم المفتوح  -
المشروعات البحثٌة )الممولة من جهات دولٌة & الممولة من جهات محلٌة & الممولة من وحدة حساب  -

 البحوث بجامعة المنصورة(.
 دراسات علٌا(. -رسوم الطبلب )بكالورٌوس  -

 أوال: المٌزانٌة الحكومٌة للكلٌة
باب االول الخاص باألجور والمرتبات ألعضاء هٌبة التدرٌس للكلٌة موازنة مالٌة موثقة معتمدة والتً تشمل ال

والعاملٌن من مرتبات وحوافز ، الباب الرابع الخاص بالنفقات الخدمٌة لؽٌر العاملٌن باالضافة الً صرؾ مستحقات 
ل الطبلب من مكافؤت للتفوق وطبلب المنح. فً حٌن تم تخصٌص أموال من موازنة الجامعة لبنود الصٌانة وإستكما

 .(2-6)قم المبانً والمنشآت 
 ٌوضح المٌزانٌة المخصصة للكلٌة من قبل الجامعة الجدول التالى 

 م2016/ 2015حتى  2012/2013خبلل العام المالً

2012/2013  2013 /2014  2014/2015  2015/2016  

32762315 42105887 17292309 8508287 
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 و برنامج التعلٌم المفتوح:ثانٌا: إٌراد الوحدات ذات الطابع الخاص 
  2415/2416- 2412/2413جدول ٌوضح صافً اٌرادات المراكز ذات الطابع الخاص بالكلٌة بالجنٌة المصرى لعام 

 2415/2416 2414/2415 2413/2414 2413/ 2412 إسم الوحدة

 مركز التجارب و البحوث الزراعٌة 
 بقبلبشو وزٌان

118714  580486   97922944  
51672979  

  150918957  157082939  73164994  289476947 مركز أبحاث تلوث البٌبه بالمبٌدات

  18725.64  4521953    21425  2496 وحدة التحالٌل الدقٌقة 

  62855955  39270902    46235  6070950 مركز الخدمات اإلرشادٌة

 مركز التجارب و البحوث الزراعٌة 
 بكلٌة الزراعة

324183949  535991   976038915  
157516942  

 76521925 6032998 ج .م   70000  46987947 المجلة العلمٌة للكلٌة

  1006352970  129551937 8571279195 2216129265 التعلٌم المفتوح

  1524562992  996645944  21844299135  14995449195 االجمالً

موارد الذاتٌة حٌث إرتفع حجم االٌرادات من الوحدات ذات الطابع الخاص وٌتضح مما سبق أن هناك زٌادة فً حجم ال
جنٌهاً مصرٌاً و ذلك ٌرجع الً جهود  527957988بمقدار  2014/2015عن العام المالى   2015/2016للعام المالى

 (.2-6ابع الخاص ) قم القٌادات االكادٌمٌة بالكلٌة لرفع الموارد الذاتٌة للكلٌة من خبلل تطوٌر ودعم الوحدات ذات الط
 ثالثاا:  المشروعات المموله من الجهات الخارجٌه و الداخلٌه :

 ٌبٌن الجدول التالى  جملة المبالػ الورادة من المشروعات المموله من الجهات الداخلٌه و الخارجٌه .
فترة  قٌمة التموٌل الجهة الممولة عنوان المشروع م

 التموٌل

 
1 

فطرٌييييييييات تقٌييييييييٌم فاعلٌيييييييية مبٌييييييييدات ال
المسيييييييتخدمة لمكافحييييييية أميييييييراض األرز 

 (844بمحافظة الدقهلٌة )رقم 

لجنيية حسيياب تقٌييٌم وتسييجٌل مبٌييدات 
وزارة الزراعييية  –اآلفيييات الزراعٌييية 

 واستصالح األراضى

جنٌه  9544
 مصرى

1/1/2416 – 
31/12/2416 

 
2 

تقٌييييييييٌم فاعلٌيييييييية مبٌييييييييدات الفطرٌييييييييات 
المسييتخدمة لمكافحيية أمييراض المحاصييٌل 

)رقيم  لشتوٌة بمحافظة الدقهلٌيةالبقولٌة ا
978(  

لجنيية حسيياب تقٌييٌم وتسييجٌل مبٌييدات 
وزارة الزراعييية  –اآلفيييات الزراعٌييية 

 واستصالح األراضى

 
9444 

 مصرى جنٌه

1/1/2416 – 
31/12/2416 
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تقٌييٌم فاعلٌيية المبٌييدات علييً افييات األرز 
 (864الحشرٌة )رقم 

لجنيية حسيياب تقٌييٌم وتسييجٌل مبٌييدات 
وزارة الزراعييية  – اآلفيييات الزراعٌييية

 واستصالح األراضى

جنٌه  11444
 مصرى

1/1/2416 – 
31/12/2416 

 
4 

تقٌيييٌم فاعلٌييية المبٌيييدات الحشيييرٌة ضيييد 
دٌيييدان الثميييار وصيييانعات األنفييياق عليييى 
المييييوالح )ب(بمحافظيييية الدقهلٌيييية )رقييييم 

786) 

لجنيية حسيياب تقٌييٌم وتسييجٌل مبٌييدات 
وزارة الزراعييية  –اآلفيييات الزراعٌييية 

 ضىواستصالح األرا

جنٌه 11844
 مصرى

1/1/2416 – 
31/12/2416 
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تقٌٌم فاعلٌة المبٌيدات البكتٌرٌية لمكافحية 
أميييييراض محاصيييييٌل الخضييييير والفاكهييييية 

 (613بمحافظة الدقهلٌة )رقم 

لجنيية حسيياب تقٌييٌم وتسييجٌل مبٌييدات 
وزارة الزراعييية  –اآلفيييات الزراعٌييية 

 واستصالح األراضى

جنٌه  14544
 مصري 

1/1/2416-
31/12/2416 

تقٌييٌم فعالٌيية بعييض المبٌييدات النٌماتودٌيية  6
علييى بعييض محاصييٌل الخضيير بمحافظييية 

 الدقهلٌة.

 
 لجنة حساب وتقٌٌم المبٌدات 

جنٌة  14444
 مصرى

 
2416 

برنييامج الييوعى البٌئييى الرٌفييى بمحافظيية  7
 الدقهلٌة.

 154444 وحدة البحوث –جامعة المنصورة 
 جنٌة مصرى

5/2416 

 
8 

ٌوجزٌئٌييييييييية المكافحييييييييية المتكاملييييييييية الب
لألمييييييييراض التييييييييى ٌنقلهييييييييا البعييييييييوض           

 ) المرحلة الثانٌة ( 

 
 (FP7اإلتحاد األوروبى )

 
ألؾ  15    

 ٌورو 

 
 2416لمدة عام 

 جنٌة مصرى 493744 اإلجمالى
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 :ة: الرسوم الدراسٌرابعاا 
 إٌرادات كلٌة الزراعة من الرسوم الدراسٌة للطبلب )بالجنٌه المصرى( جدول ٌوضح 

 (2-6)قم  م2016/ 2015إلى العام المالى 2013/2014من العام المالى 

 2415/2416 2414/2415 2413/2414 المرحله الدراسٌه

طبلب 
 البكالورٌوس

بالجنٌة 
 المصرى

269900980 392530927 560259936 

طبلب 
الدراسات 
 العلٌا

756655 941260 109682095 

الطبلب 
 الوافدٌن

بالجنٌة 
 المصرى

760 4030 9260 

دوالر 
 أمرٌكى

89456 70795 37880 

جنٌة 
 استرلٌنى

175500 153550 72800 

 المجموع

بالجنٌة 
 المصرى

102731598 1337820927 10977465 

دوالر 
 أمرٌكى

89456 70795 37880 

جنٌة 
 استرلٌنى

175500 153550 72800 

 
ملٌة التعلٌمٌة و البحثٌة إلى الموازنة العامة للكلٌة خبلل و قد وصلت نسبة الموارد الذاتٌة المستخدمة فى دعم الع

 %.34987إلى  2015/2016العام الجامعى 
تعتمد الكلٌة فى سٌاستها المالٌة على أربعة محاور لرفع كفاءة استخدام الموارد المالٌة المخصصة لها من 

النشاط، محور المجاالت المحددة سلفاً من  الموازنة و هى محور الموارد المتاحة، محور أولوٌات اإلنفاق على أوجه
 .(2-6)قم خبلل خطة الجامعة و محور المراجعة و ٌتضح ذلك تفصٌبلً من خبلل المرفق 

 مالئمة المبانى: 6/1/2
 كلٌةكفاٌة ومالئمة مساحة المبانى لطبٌعة نشاط ال

طبلب، ومبنى ٌضم كل من قسم اإلرشاد مبنى ربٌسى ٌضم األقسام العلمٌة وشبون ال 2مبانى منها  6تتكون الكلٌة من 
الزراعى والمجتمع الرٌفى ، ومبنى خاص بقسم الهندسة الزراعٌة ، وآخر خاص بقسمى الصناعات الؽذابٌة واأللبان. 

، وحدة ضمان ومبنى كلٌة الزراعة الجدٌد والذى ٌضم مكتب العمٌد ، قطاع شبون البٌبة ، قطاع الدراسات العلٌا والبحوث 
المكتبة وقاعات اإلطبلع ، المعامل المركزٌة ، معمل المٌكروسكوب اإللكترونً ، وحده التدرٌب ، مكتب متابعه  الجودة ،

ومجلة العلوم الخرٌجٌن ، معامل الحاسب اآللى ، البوابة اإللكترونٌة ، مكتب الوافدٌٌن ووحدة اإلرشاد والتوجٌه الطبلبً 
 ة ومساحة كل منها:وٌوضح الجدول التالً مبانً الكلٌ(  الزراعٌة

 (2المساحة )م المبنً
 مالئمة المساحة لطبٌعة النشاط

 ؼٌر مالئم لحد ما مالئم

    2436 (1مبنً الكلٌة الربٌسً )

    2496 (2مبنً الكلٌة الربٌسً )

    1460 مبنً الصناعات واأللبان

    240.5 مبنً اإلرشاد الزراعـً

    950 مبنً الهندسة الزراعٌـة

    860 مبنى كلٌة الزراعة الجدٌد
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 الكلٌةتعداد المعامل وقاعات التدرٌس بحٌث  من وبصفة عامة تتسم مبانى الكلٌة بؤن مساحتها مبلبمة ألنشطة الكلٌة
وذلك بؽرض  )خاصة بعد استكمال المبنى الجدٌد( حٌث تم نقل المكتبة إلى مكان مناسب بالدور الرابع بالمبنى الجدٌد

وزٌادة مساحة المكتبة وإنشاء مجمع المعامل المركزٌه، ومعمل حاسب آلى، وإنشاء مقر مناسب لوحدة ضمان  تطوٌر
الجودة بالكلٌة وؼٌرها من األنشطة الخدمٌة وكذلك نقل مقر عمٌد الكلٌه و وكٌلى الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة 

 (.3-6م )ق  NORMSتلك البٌانات من خبلل دراسه  والدراسات العلٌا والبحوث بالمبنى الجدٌد وتتضح
 

 جدول ٌوضح توزٌع المعامل بالكلٌة وفق المساحة والسعة االستٌعابٌة لكل منها

 السعه الرمز اسم القسم الموجود به المعمل
 األبعاد
 )م(

 المساحة
 (2)م

 45.99 6.3×7.3 طالب A1 20-25 اإلنتاج الحٌوانى )الدور الثانى المبنى القدٌم(

 62.78 8.6×7.3 طالب A2 20-25 اإلنتاج الحٌوانى والدواجن )الدور الثانى المبنى القدٌم(

 66.12 7.6×8.7 طالب A3 20- 25 قسم الدواجن )الدور الثانى/ المبنى القدٌم(

 134.52 7.6×17.7 طالب A4 40-50 قسم الوراثه )المبنى القدٌم/ الدور الثانى(

 66.99 7.7×8.7 طالب  A10 20- 25 نى القدٌم/ الدور الثالث(قسم المٌكروبٌولوجى )المب

 64.24 7.3×8.8 طالب A9 25-30 قسم النبات )المبنى القدٌم/ الدور الثالث(

 88 13.3×7.7 طالب  A7 40-50 قسم النبات )المبنى القدٌم/ الدور الثالث(

 102.41 14.1×7.7 طالب A5 24 قسم أمراض النبات )المبنى القدٌم/ الدور الثالث(

 54 - طالب 30-25 - قسم أمراض النبات )المزرعه(

 66.99 7.7×8.7 طالب A12 28-30 قسم الحشرات )المبنى القدٌم / الدور الرابع(

 66.99 7.7×8.7 طالب A13 50 قسم الحٌوان الزراعى )المبنى القدٌم / الدور الرابع(

 54 - طالب 25-20 - قسم الحٌوان الزراعى )المزرعه(

 68.53 7.7×8.9 طالب A11 20-25 قسم المبٌدات )المبنى القدٌم/ الدور الرابع(

 66.99 8.7×7.7 طالب A420 50 قسم المحاصٌل )المبنى القدٌم/ الدور الرابع(

 3B 20-25 7×13.4 93.8 قسم الخضر )المبنى الجدٌد/ الدور الثانى(

 93.8 13.4×7 طالب 2B 20-25 قسم الفاكهه )المبنى الجدٌد/ الدور الثانى(

 93.8 13.4×7 طالب 4B 60 1قسم الكٌمٌاء )المبنى الجدٌد/ الدور الثالث( معمل 

 30.1 4.3×7 طالب 5B 60 2قسم الكٌمٌاء )المبنى الجدٌد/ الدور الثالث( معمل 

 124.95 17.85×7 طالب 7B 60 3قسم الكٌمٌاء )المبنى الجدٌد/ الدور الثالث( معمل 

 125.3 17.9×7 طالب 8B 60 1اضى )المبنى الجدٌد / الدور الرابع( معمل  قسم األر

 125.3 17.9×7 طالب 9B 60 2قسم األراضى )المبنى الجدٌد / الدور الرابع( معمل  

 94.5 13.5×7 طالب  10B 10 قسم األراضى )المبنى الجدٌد / الدور الرابع( معمل أبحاث

 43.12 8.8×4.9 طالب 114C 40 1معمل  قسم األلبان )مبنى علوم االؼذٌه( 

 43.12 8.8×4.9 طالب 113C 30 2قسم األلبان )مبنى علوم االؼذٌه( معمل 

 32.56 8.8×3.7 طالب 2C 40 قسم األلبان )مبنى علوم االؼذٌه( معمل  أ.د / محمد بدٌر )مٌكروبٌولوجى(

 47.52 8.8×5.4 طالب 1C 40 قسم األلبان )مبنى علوم االؼذٌه( معمل  دراسات

 قسم األلبان )مبنى علوم االؼذٌه( 
 معمل ا.د/ السٌد شوقى السكرى )كٌمٌاء االلبان(

2C 40 32.56 8.8×3.7 طالب 

 44 8.8×5 طالب 3C 30 قسم األلبان )مبنى علوم االؼذٌه(  صاله تصنٌع

 49.84 8.9×5.6 طالب 4C 25 قسم الصناعات الؽذابٌه )الدور الثانى مبنى علوم االؼذٌه( معمل د./ رفٌق

 42.24 8.8×4.8 طالب 213C 30 1قسم الصناعات الؽذابٌه )الدور الثانى مبنى علوم االؼذٌه( قاعه محاضرات 

 42.24 8.8×4.8 طالب 214C 30 2قسم الصناعات الؽذابٌه )الدور الثانى مبنى علوم االؼذٌه( قاعه محاضرات 

 32.56 8.8×3.7 طالب 5C 25 ى علوم االؼذٌه( معمل أبحاثقسم الصناعات الؽذابٌه )الدور الثانى مبن

 29 10×2.9 طالب 3E 25 قسم الهندسه الزراعٌه )معمل الرى والهٌدرولٌكا(

 54.72 9.6×5.7 طالب 2E 25 قسم الهندسه الزراعٌه )معمل هندسه التصنٌع(
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 السعه الرمز اسم القسم الموجود به المعمل
 األبعاد
 )م(

 المساحة
 (2)م

 97.5 15×6.5 طالب 4E 25 قسم الهندسه الزراعٌه )معمل القوى المٌكانٌكٌه(

 29 10×2.9 طالب 3E 25 قسم الهندسه الزراعٌه )معمل الرى والهٌدرولٌكا(

 372 31×12 - - الجمالون( -قسم الهندسه الزراعٌه )معمل اآلالت 

 52.155 9.15×5.70   معمل تحلٌل التربه و المٌاه بمشروع الزراعه العضوٌه  بالمبنى الجدٌد

 40.6 5.8×  7   معمل أمراض البذور و األنسجة

 19 5×  3.8   معمل تربٌة األعداء الحٌوٌة

   حجرات( بالمبنى "و" 7وحده المٌكروسكوب االلكترونى )

2.5×5.70 

133.59 

5.30×5.70 

3.50×5.70 

2×5.70 

3.80×8 

3.70×3.70 

3.70×3.70 

 20.16 3.6×  5.6   مشروع التمبس ووحده التعلٌم االلكترونى

 63.8 5.80×11  301 قاعه التدرٌب  بالمبنى الجدٌد "و"

 55.1 5.80×9.50  303 معمل الحاسب اآللى بالمبنى الجدٌد "و"

  35.2 8× 4.4  115 معمل الحاسب اآللى بالمبنى "ب"

 
 (4-6)قم  كلٌةالأنواع التجهٌزات والمعدات المتاحة لتحقٌق األمن والسالمة فى مبانى 

ة للطوارىء و اإلخبلء اآلمن معتمدة من قبل إدارة الحماٌة المدنٌة بمحافظة الدقهلٌة، و تمتلك الكلٌة جمٌع توجد بالكلٌة خط
 موزعة طفاءاإل زةجهأ عدد كافى منحٌث ٌوجد التجهٌزات والمعدات البلزمة لتحقٌق األمن والسبلمة داخل مبانٌها السته، 

لئلستخدام وتتم صٌانة هذه األجهزة تحت إشراؾ إحدى الشركات صالحة و و (  -هـ  -د  -ج  -ب  -فى المبانى )أ 
كما تم إنشاء نظام إنذار آلً متطور ضد الحرٌق بجمٌع مبانً الكلٌة ، المتخصصة فى مجال اإلطفاء والدفاع المدنى. 

 عدد من العاملٌن وبصفة عامة تعد هذه التجهٌزات كافٌة تماماً لتحقٌق األمن والسبلمة بمبانً ومنشآت الكلٌة وتم تدرٌب
بالكلٌة علً أعمال الحماٌة المدنٌة ومكافحة الحرابق، كما تم تدرٌب عدد من العاملٌن بالكلٌة علً إدارة  واإلدارٌٌن
 على النحو التالى: األزمات

 جدول ٌوضح مدى توفر المهارات والقدرات إلستخدام التجهٌزات والمعدات

 عمال إدارٌٌن نوع التدرٌب

 13 16 المدنىأعمال الدفاع 

 3 18 متطلبات الصحة و السبلمة

 0 1 األمرٌكٌة-دورة األوشا

 0 3 الوقاٌة و المكافحة ضد أخطار الحرٌق

 8 27 اإلسعافات األولٌة

وٌجرى األن تؤهٌل مستمر لفنى المعامل والهٌبة اإلدارٌة على إستخدام معدات األمن والسبلمة من قبل قطاع شبون خدمة 
ة البٌبة بالكلٌة وبصفة عامة تتوفر المهارات والقدرات البلزمة إلستخدام تلك المعدات، كما تم إعتماد آلٌة المجتمع وتنمٌ

و تم 15/3/2015( بتارٌخ 486التخلص اآلمن من مخلفات المواد الكٌمٌابٌة فً المعامل من مجلس الكلٌة بجلسته رقم )
 .طباعتها و تعلٌقها فً مختلؾ معامل الكلٌة

 2/3/2016( بتارٌخ 97تشكٌل لجنة فرعٌة للسبلمة و الصحة المهنٌة و تؤمٌن العمل بالكلٌة بقرار رقم )و قد تم  
 مٌن بٌبة العمل بجامعة المنصورة.طبقاً لبلبحة الداخلٌة للجنة المركزٌة للسبلمة و الصحة المهنٌة و تؤ

 كلٌةد المدى توفر العالمات اإلرشادٌة المناسبة لتحقٌق األمان والسالمة ألفرا
قامت الكلٌة بعمل لوحات إرشادٌة ملونة تم وضعها علً المداخل والمخارج الخاصة بالمبانً والمعامل وقاعات التدرٌس  

لتدل علً أماكن الخروج فً حالة حدوث حرابق وكذا عبلمات تحذٌرٌة من المخاطر المختلفة كمخاطر الكهرباء 
ٌة تم تعلٌقها فً مداخل مبانً الكلٌة المختلفة لتوضح ماهٌة األقسام والكٌماوٌات وؼٌرها. كما تم عمل لوحات تعرٌف
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هذا باإلضافة إلى زٌادة عدد اللوح اإلرشادٌة وتم تركٌب شبكة جهاز انذار   الموجودة بالمبانً ومكوناتها المختلفة.
 المبانى ومخارج المبانى بالكلٌة.للطوارئ )الحرابق( وتركٌب كامٌرات للمراقبة فى مداخل 

 كلٌةالنظافة والمناخ الصحً لمبانً ال
بتوفر المناخ الصحى المبلبم خاصة فى مجال التهوٌة واإلضاءة الطبٌعٌة حٌث روعى ذلك فى التصمٌم  كلٌةتتسم مبانى ال

ٌمكن .  وال توجد مشكبلت من العاملٌن بالكلٌة فى مختلؾ األقسام والتخصصات فى هذا الشؤن كلٌةالهندسى لجمٌع مبانى ال
 :سم أعمال النظافة الى قسمٌنتق

اوال: أعمال النظافة العامة داخل مبانى الكلٌة، وٌقوم بها مجموعة من عمال الكلٌة بصفة أسبوعٌة برباسة السٌد معاون 
 الكلٌة تحت إشراؾ السٌد األستاذ/ أمٌن الكلٌة، وهى بصفة عامة جٌدة.

م بها مجموعة العمال داخل األقسام العلمٌة تحت إشراؾ ربٌس وٌقو ثانٌا :أعمال النظافة العامة داخل األقسام العلمٌة
وقد قامت الكلٌة بإتخاذ بعض اإلجراءات للمحافظة علً مجلس القسم وهى بصفة عامة جٌدة فى كثٌر من األقسام العلمٌة. 

 نظافة مبانٌها من خبلل :
 كلٌة الربٌسٌة.توزٌع صنادٌق ببلستٌكٌة كبٌرة الحجم ذات أؼطٌة سهلة الفتح علً مبانً ال -1
وضع خطة لتنظٌم دورالعاملٌن فً نظافة مبانً الكلٌة المختلفة حتً ٌسهل متابعة أعمال النظافة بالمبانً وتحدٌد  -2

 المقصرٌن إن وجدوا.  
المتابعة الدورٌة والزٌارات المفاجبة التً ٌقوم بها أ.د/ عمٌد الكلٌة لتفقد حالة النظافة فً مبانً الكلٌة المختلفة  -3

 سام األكادٌمٌة واإلدارٌة ودورات المٌاه وتم منح مكافؤة تشجٌعٌة لبعض العاملٌن على حسن آدابهم.واألق
 المرافق األساسٌة)العامة والخاصة(6/1/3

دورة مٌاه )لخدمة الطبلب وأعضاء هٌبة  19حٌث ٌوجد بالكلٌة تعد المرافق العامة والخاصة بالكلٌة كافٌة ألنشطة الكلٌة 
أما ، الطالبات باستراحة خاصة تم تجهٌز لنسبة ألعضاء هٌبة التدرٌس فدورات المٌاه تعد كافٌة. كما أما با التدرٌس(

المرافق الخاصة بالمٌاه والكهرباء فتعد جٌدة  وال ٌوجد شكاوى كثٌرة من العاملٌن فى هذا الخصوص، كما ٌوجد مولد 
ومناسبة بؤن حالتها جٌدة الة انقطاعها. وتتسم مرافق الكلٌة قوي كهربابٌة لتزوٌد معامل األبحاث والتجارب بالكهرباء فً ح

إلحتٌاجات الكلٌة )حٌث قد تمت دراسة للوقوؾ على حالة المرافق العامة للكلٌة داخل المعامل و قاعات التدرٌس تشمل 
ة صٌانة تقوم بوضع على المساحات ، اإلضاءة ، التهوٌة ، التجهٌزات المختلفة ، السعة اإلستٌعابٌة( ، وتوجد حالٌا وحد

 خطط الصٌانة وأولوٌاتها لمرافق و مبانى الكلٌة .
 دعم وصٌانة البنٌة التحتٌة

تقوم إدارة الكلٌة سنوٌاً بحصر أولوٌات أعمال الصٌانة وفقا لئلحتٌاجات الفعلٌة للصٌانة ثم تقوم بتنفٌذ بعض هذه 
ة لحصر إحتٌاجات األقسام العلمٌة من أعمال الصٌانة اإلحتٌاجات وفق التموٌل المتاح وتقوم وحدة ضمان الجودة بدراس

المختلفة تمهٌداً لتوفٌر التموٌل الكافى لها. وقد أنشبت مإخراً وحدة للصٌانة بالكلٌة تابعة للسٌد األستاذ/ أمٌن الكلٌة لتتولً 
  (. 5-6)قم بنٌه التحتٌه للكلٌه عملٌات الصٌانة الدورٌة بالكلٌة ومرفق خطه صٌانه ال

 التسهٌالت المادٌة: 6/2
 (:6-6)قم تسهٌالت ممارسة األنشطة الطالبٌة  6/2/1

 ٌوجد العدٌد من التسهٌبلت التى تتحها الكلٌة لممارسة األنشطة الطبلبٌة تتمثل فى األتى:

  قٌام مكتب رعاٌة الطبلب بالكلٌة بتقدٌم أبحاث إجتماعٌة للطبلب ذوى الظروؾ االجتماعٌة الصعبة من أجل تسدٌد
 مصارٌؾ الدراسٌة لهم.ال

  توفٌر صالة لؤلنشطة الطبلبٌة لعمل البروفات الخاصة بالعروض المسرحٌة و إقامة المعارض الخٌرٌة للطبلب الؽٌر
 قادرٌن و مسابقات الشطرنج و تنس الطاولة و األلعاب الصؽٌرة.

 لكلٌة.استخدام قاعة المإتمرات بالكلٌة لعمل الندوات و الحفبلت و اإلجتماعات لطبلب ا 

  حجز إشتراك للطبلب بمبلعب القرٌة األولمبٌة و الصالة المؽطاة بالجامعة لممارسة األنشطة الرٌاضٌة فى األلعاب
 الجماعٌة.

 وم الكلٌة من خبلل رعاٌة الطبلب بها بإجراء تسهٌبلت مختلفة لممارسة األنشطة الطبلبٌة حٌث تقوم بما ٌلً: تق
  ل مسابقات بٌن الطبلب.األنشطة الثقافٌة وعماإلشراؾ على 
 .اإلشراؾ على األنشطة الخاصة بالجوالة و المرشدات وحجز المخٌم لعمل تدرٌبات و معسكرات خدمة عامة 
 .اإلشراؾ على األنشطة العلمٌة و توجٌه الطبلب إلى األماكن التى تنفذ فٌها تلك األنشطة بٌن كلٌات الجامعة 
 ابج جٌدة فٌها.اإلشتراك فى المعسكرات و الدورات و عمل نت 
 .اإلشتراك فى المهرجان المسرحى السنوى بٌن كلٌات الجامعة وتحقٌق نتابج طٌبة فٌه 
 .اإلشتراك فى الدورات الرٌاضٌة المقامة على مستوى الجامعات 
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ٌتم وعلى مستوى الكلٌة وكذلك ٌتم حجز المعسكر الدابم بجمصة فى الصٌؾ للطلبة المتمٌزٌن فى األنشطة خبلل العام 
األنشطة التى ال تتطلب أماكن كبٌرة بٌنما ٌتم تنفٌذ معظم األنشطة فى القرٌة األولٌمبٌة بجامعة المنصورة والتى ارسة مم

تتمٌز بها الجامعة بإعتبارها قرٌة متكاملة تضم بٌن جنباتها الكثٌر من المبلعب والمنشآت الرٌاضٌة المختلفة. وتعد القرٌة 
لممارسة مختلؾ األنشطة الرٌاضٌة بجانب توفر بعض األماكن ألنشطة الجوالة  األولٌمبٌة بالجامعة مكان مناسب

واألنشطة الثقافٌة بداخل حرم الكلٌة من خبلل إستؽبلل بعض األماكن فى إنشاء خٌم لتنظٌم األنشطة المختلفة كما ٌتم 
 لتنسٌق مع رعاٌة الطبلب بالكلٌة إستخدام قاعة المإتمرات بالكلٌة فى تنظٌم مختلؾ األنشطة الثقافٌة لطبلب الكلٌة با

 2015/2016والجدول التالى ٌبٌن االنشطه الطبلبٌه التى تم تنفٌذها خبلل العام الجامعى 

 عدد البرامج النشاط م
المشاركٌن 
 من الطالب

 التكلفة المالٌة بالجنٌة المصرى

 1328 214 18 النشاط الرٌاضى 1

 17560 225 13 النشاط الفنى 2

 340 543 16 لثقافىالنشاط ا 3

 2000 175 4 النشاط العلمى و التكنولوجى 4

 - 125 6 نشاط االسر الطبلبٌه  5

 5926 1032 18 النشاط االجتماعى و الرحبلت 6

 9996 83 3 نشاط الجواله و الخدمه العامه 7

 االجمالى
2397 

 طالب وطالبه
37154 

 
  2015/2016لكلٌه فى األنشطه الطبلبٌه خبلل العام الجامعى والجدول التالى ٌوضح المراكز التى حصلت علٌها ا

 مجال المسابقه المراكز النشاط م

 النشاط الرٌاضى 1

 ألعاب قوى االول

 ألعاب قوى األول

 مبلكمة الثانى

 كاراتٌة األول

 كاراتٌة الثالث

 كمال أجسام الثالث

 مارثون جرى األول

 مسرحٌة الرابع النشاط الفنى 2

 النشاط الثقافى 3

 دورى المعلومات الثقافٌة السادس

 مراسل تلفزٌونى الثانى

 شعر عامٌة الثالث

 مراسل تلفزٌونى األول

 مراسل تلفزٌونى الثانى

 معرض الصناعات الصؽٌرة الثالث النشاط العلمى و التكنولوجى 4

 هالطالب و الطالبه المثالٌ - النشاط االجتماعى  5

 الثانى نشاط الجواله و الخدمه العامه 6
و الدورة  33الدورة الكشفٌة 

 25اإلرشادٌة 
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 األجهزة والمعدات والمعامل:6/2/2
تتوفر بالكلٌة األجهزة والمعدات التً تكفً للقٌام بؤنشطة البحث العلمى والتدرٌس بوجه عام وخاصة بعد قٌام مشروع 

CIQAP  كما أن بعض األقسام والتخصصات العلمٌة (7-6)قم ملٌون جنٌه  3ٌمة تتعدي جهاز بق 414بدعم الكلٌة بعدد .
بالكلٌة إستفادت من شراء األجهزة عبر المشروعات الممولة من جهات خارج الكلٌة أما فٌما ٌتصل باألجهزة الخاصة 

وشاشات  Data showبؤنشطة التعلٌم فهى متوفرة بشكل جٌد حٌث أن معظم قاعات التدرٌس بالكلٌة مزودة بؤجهزة 
مشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لئلعتماد  ومن خبللعرض وأجهزة تكٌٌؾ لتسهٌل عمل العروض التقدٌمٌة للطبلب. 

CIQAP  وتم وضع خطة مدروسة لصٌانة قد قام بحصراألجهزة العلمٌة بداخل األقسام المختلفة والتى تحتاج إلً صٌانة
التى قامت بتشكٌل لجنة برباسة مدٌر وحدة الصٌانة وبعضوٌة مشرفى  (8-6)قم الكلٌةتلك األجهزة من قبل وحدة الصٌانة ب

صٌانة األجهزة باألقسام العلمٌة ، ومن مهام اللجنة تحدٌد كل مشرؾ لؤلجهزة التى تحتاج إلى عملٌة صٌانة بالقسم وٌتم 
 باألنشطة التالٌة: CIQAPقام مشروع  كماإجراء عملٌات الصٌانة فى حدود اإلمكانٌات والمٌزانٌة المتاحة بالكلٌة 

 ( معامل جدٌدة للحاسب األلً إلستخدام الطبلب بالكلٌة2إنشاء وتجهٌز )  معمل ملحق لمعاونى أعضاء هٌبة +
 التدرٌس بالكلٌة.

 ( معمل من معامل الكلٌة بالكثٌر من إحتٌاجاتها من األجهزة العلمٌة والمعملٌة.13تجهٌز ) 

 ( ماكٌنات تص5شراء عدد ).وٌر للمكتبة وأعمال االمتحانات واألعمال اإلدارٌة 

 ( جهاز تكٌٌؾ لقاعات اإلطبلع وقاعات التدرٌس.20شراء عدد ) 

 ( طابعات لٌز5( جهاز حاسب آلً و)102شراء عدد ).ر 

 ( جهاز9شراء عدد ) Data Show .وسبورة تفاعلٌة 

 .شراء شاشة الكترونٌة لعرض إعبلنات الكلٌة واألحداث الهامة بها 

 ( فاكس للوحدات الخدمٌة المختلفة.3( خطوط تلٌفون و)3شراء ) 

  شاشة عرض كبٌرة لكبل من مبنى أ ، ب وٌتم من خبللها بث: 2تم توفٌر عدد 
 ]عاملٌن( –طبلب  –اعبلنات للفبات المختلفة بالكلٌة )أ.هـ.د  –اخبار الكلٌة  –أفبلم توعٌة  [

كنواة لتحدٌث  2015/2016العلمٌة بالكلٌة خبلل العام الجامعى و قد تم عمل دراسة شاملة عن حالة األجهزة  
 .(8-6)قم خطة الصٌانة لؤلجهزة العلمٌة بالكلٌة خبلل الفترة المقبلة 

وٌوضح الجدول التالى النسبه بٌن اعضاء هٌبه التدرٌس وعدد اجهزه الحاسب االلى بكل قسم علمى ومدى اتصاله بالشبكه 
 .(9-6)قم الدولٌه للمعلومات 

 القسم العلمى
اعضاء هٌئه التدرٌس 

 والهٌئه المعاونه
 عدد خطوط النت عدد األجهزه

 9 9 21 قسم االراضى

 21 21 29 قسم الهندسه الزراعٌه

 6 6 14 قسم الفاكهه

 7 8 29 قسم الخضر و الزٌنه

 5 9 19 قسم الصناعات الؽذابٌه

 11 11 18 قسم المحاصٌل

 5 6 15 قسم االلبان

 5 10 15 حشرات االقتصادٌهقسم ال

 5 5 14 قسم الكٌمٌاء

 6 9 13 قسم النبات الزراعى

 5 6 11 قسم المبٌدات

 4 6 12 قسم الحٌوان الزراعى
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 7 7 13 قسم االرشاد الزراعى

 8 12 21 قسم االنتاج الحٌوانى

 125 إجمالى عدد أجهزة الحاسب اآللى

بمعامل الحاسب اآللى بالكلٌة، و هى تعتبر ؼٌر كافٌة فً  لخدمة الطبلب ( جهاز حاسب آلى36ٌتوفر بالكلٌة عدد ) كما
 .(10-6)قم ظل تزاٌد أعداد الطبلب بالكلٌة فً األعوام األخٌرة 

 وسائل االتصاالت الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات: 6/2/3
ٌم خدمة األنترنت البلسلكى تعم تمٌتوفر داخل الكلٌة خدمات إتصال مختلفة كاإلنترنت، والفاكس، والتلٌفون كما 

اإلنجلٌزٌة وٌتم تحدٌثه بصفة مستمرة تحت والعربٌة تٌن داخل الكلٌة. وٌوجد للكلٌة موقع على شبكة اإلنترنت متاح باللؽ
إشراؾ أ.د/عمٌد الكلٌة من خبلل البوابة اإللكترونٌة وٌتضمن جمٌع األنشطة الجارٌة والمزمع عقدها فى المستقبل وٌمكن 

 . http://agrfac.mans.edu.egخبلل الموقع التالى: تصفحه من 
وخدمة اإلنترنت متاحة بشكل مناسب للؽالبٌة العظمً من أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة وتتحمل الكلٌة تكلفة إتاحة خدمة 

والمعلومات اإلنترنت إلً جمٌع السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة وذلك بالتعاون بٌن الكلٌة ومركز تقنٌة االتصاالت 
بالجامعة وال توجد شكوى من أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة فى هذا الخصوص، وتتسم خدمة األنترنت بالكلٌة بسرعتها 
العالٌة وندرة حاالت انقطاع الشبكة وتوفر مهندسٌن شبكات متخصصٌن فى عبلج المشاكل الطاربة لتٌسٌر وصول الخدمة 

مً من أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بالكلٌة لدٌهم حسابات مجانٌة وبرٌد الؽالبٌة العظالى مختلؾ المستهدفٌن. و
مٌجاباٌت شهرٌاً. كما توفر الجامعة لطبلب  600إلكترونً خاص بهم علً شبكة اإلنترنت بسعة تحمٌل بٌانات تصل إلً 

سلكً باألماكن المخصصة لذلك إلً جانب إمكانٌة إستخدام شبكة اإلنترنت البل الكلٌة خدمة إنترنت وبرٌد إلكترونً مجانً
وفر الجامعة ألعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم وطبلب الدراسات العلٌا والبكالورٌوس بالكلٌة بالجامعة والكلٌة. كما ت

إشتراك مجانً فً مجموعة من قواعد البٌانات العالمٌة لتمكنٌهم من البحث داخل تلك القواعد والحصول علً 
للبحوث مجاناً، وجمٌع األجهزة بقاعات الحاسب اآللً والمخصصة للطبلب مجهزة بشبكة  المستخلصات والنص الكامل

كما تم اتاحة عمل برٌد الكترونى  ، وتوفر للطبلب امكانٌة تحمٌل برامج ماٌكروسوفت اصلٌة مجانا.االنترنت البلسلكً
ولوجٌا الحدٌثة وتفعٌل العمل اإللكترونى مجانى لجمٌع طبلب الكلٌة على موقع الجامعة. ومن منطلق مواكبة الكلٌة للتكن

تشترك الكلٌة فى برامج الكترونٌة ٌقدمها مركز تقنٌة اإلتصاالت والمعلومات بالجامعة نظٌر اشتراك سنوى تدفعه الكلٌة، 
 :(11-6)قم وهذه البرامج كما ٌلى

 نظام الفارابى إلدارة جودة التعلٌم و التعلم.  (1
 طبلبنظام ابن الهٌثم إلدارة شبون ال (2
 نظام ابن الهٌثم إلدارة شبون الخرٌجٌن (3
 نظام ابن الهٌثم لشبون الدراسات العلٌا. (4
 نظام ابن الهٌثم إلدارة الجداول الدراسٌة. (5
 نظام البٌانات األكادٌمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس. (6
 نظام المستقبل إلدارة المكتبات و المقاالت العلمٌة. (7
 نظام الفاروق للحضور و اإلنصراؾ (8
 فاروق ملفات و استحقاقات.  نظام ال (9
 نظام الحسابات الخاصة (10
 .نظام األمٌن إلدارة المخازن و العهد (11

 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئةمعٌار  -7
 خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 7/1
 التوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 7/1/1

شاطة خدماة المجتماع وتنمٌاة البٌباة التاً تقادمها للقطااع تحرص الكلٌة دابما علً توعٌة كافة الفبات المستهدفة بؤن
 البٌبً وذلك من خبلل

االجتماع الدوري بؤعضاء قسم المشاركة المجتمعٌة  وتنمٌة البٌبة لمناقشة الموضاوعات والخادمات التاً تقاوم بهاا الكلٌاة  -
 (.1-7مرفق) والقرارات التً اتخذت بشؤن هذه الموضوعات 

ٌة التً تقوم بها األقسام العلمٌة بحضور السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بكل قسم والهٌبة المعاوناة المإتمرات العلمٌة السنو -
 (.2 -7 مرفق)وطبلب الدراسات العلٌا وطبلب مرحلة البكالورٌوس والطاقم اإلداري بكل قسم علمً 
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 مرفيق)ٌبة والموضح بالخطة السنوٌة الندوات والحلقات النقاشٌة التً تم عقدها للتوعٌة بؤنشطة خدمة المجتمع وتنمٌة الب -
7-3  ) 
    اإلعبلن عن منتجات الكلٌة واهم األنشطة التً تقوم بها لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة وذلك مان خابلل الموقاع االلكتروناً  -

 .باستمرار هٌتم تحدٌث ذىوال http://agrfac.mans.edu.egللكلٌة 
تعلٌق ملصقات وتوزٌع مطوٌات  توضح نوعٌة األنشطة والخدمات المجتمعٌة التً تقدمها الكلٌاة لخدماة المجتماع وتنمٌاة  -

 البٌبة.
تقوم الكلٌة من خبلل صفحتها على شبكة االنترنت بتوثٌق الخادمات واألنشاطة المجتمعٌاة التاً تقاوم بهاا لخدماة المجتماع  -

ن وخدمااة المجتمااع وتنمٌااة البٌبااة بتوثٌااق أنشااطة الكلٌااة فااً هااذا االتجاااه علااً الشاابكة وتنمٌااة البٌبااة، وٌقااوم قطاااع شاابو
 االلكترونٌة للجامعة.

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/annual-plan-community-serv-env-de 

   ٌقوم الطاقم اإلداري التابع لمكتب وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع  وتنمٌة البٌبة بالتوثٌق االلكترونً لؤلنشاطة الخاصاة  -
 (.3-7 مرفق)بالخطة السنوٌة لقطاع شبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة بالكلٌة 

ٌااة ألعضاااء هٌبااة التاادرٌس والهٌبااة المعاونااة والطاابلب فااً باارامج خدمااة المجتمااع كمااا هااو موضااح فااً المساااهمات الفعل -
التقارٌر السنوٌة لقطاع خدمة المجتمع وشبون البٌبة، ومحاضر االجتماعاات الخاصاة بقسام المشااركة المجتمعٌاة  وتنمٌاة 

 والتً تتمثل فً اآلتً: (4-7 مرفق)البٌبة 
تقوم بها وحدة التدرٌب بالكلٌة فً مختلؾ المجاالت لطبلب الكلٌة والخرٌجٌن ومان خاارج الكلٌاة  الدورات التدرٌبٌة التً -

 (5-7 مرفق)أٌضا من خبلل السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة 
 القوافل اإلرشادٌة المنظمة بمعرفة قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة بالكلٌة. -
 الكلٌة باالشتراك مع الكلٌات األخرى لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة.األنشطة المجتمعٌة التً قامت بها  -
كما تم إعداد دراسة بحثٌه بعنوان دراسة تحلٌلٌة للقوافل اإلرشادٌة  من قبل بعاض الساادة أعضااء هٌباة التادرٌس بالكلٌاة  -

 .(5-7 مرفق)لتنمٌة البٌبة والخدمات المجتمعٌة لتلبٌة احتٌاجات المجتمع وأولوٌاته  
 قٌام بعض األقسام العلمٌة بالكلٌة برحبلت علمٌة مٌدانٌة. -
 الخطة واحتٌاجات المجتمع7/1/2 

جامعة المنصورة علً خطة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة معتمدة مان مجلاس شابون خدماة  –تعتمد كلٌة الزراعة 
 مرفيق)م 2015/  9/  13( بتاارٌخ  493)  المجتمع وتنمٌة البٌبة بالكلٌة ومعتمدة وموثقة من مجلس الكلٌاة بجلساتة رقام  

، وتتضااح الممارساات الفعلٌاة لتطبٌاق خطاة خدماة المجتماع ماان (6-7 مرفيق)مبنٌاة علاً االحتٌاجاات الفعلٌاة للبٌباة ( 7-4
 البٌبة والمتمثلة  تنمٌة و المجتمع خدمة شبون قطاع نشاط خبلل نموذج التقرٌر السنوي عن

 ها وحدة التدرٌب بالكلٌة.الدورات التدرٌبٌة التً قامت ب - 
 القوافل اإلرشادٌة والندوات التثقٌفٌة التً نفذت بمعرفة قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة.   -

 مع المجتمع: كلٌةتفاعل ال   
 كلٌةمشاركة األطراؾ المجتمعٌة فً مجالس ال 7/2/1

فعاال للمشااركة فاً مختلاؾ مجاالس تتٌح كلٌة الزراعة لؤلطاراؾ المجتمعٌاة الفرصاة لان ٌكاون لهاا دور باارز و
متمثلة فً مشاركة السٌد وكٌل أول وزارة الزراعة فً مجلس الكلٌة، باإلضاافة إلاً مسااهمة الممثلاٌن عان المجتماع  كلٌةال

 الخارجً كؤعضاء فً اللجان التابعة لمجلس الكلٌة.
لساٌد الادكتور وكٌال الكلٌاة لشابون ومن أهم هذه اللجان، لجنه شبون خدمة المجتماع وتنمٌاة البٌباة والتاً ٌرأساها ا

البٌبااة وخدمااة المجتمااع بمشاااركة ساابعة ماان أعضاااء هٌبااة التاادرٌس بالكلٌااة وماادٌر اإلرشاااد بمدٌرٌااة الزراعااة كممثاال عاان 
المجتمااع الخااارجً واحااد الطاابلب المنتمااٌن للفاارق الدراسااٌة بالكلٌااة ، حٌااث تجتمااع هااذه اللجنااة شااهرٌا لمناقشااة مقترحااات 

المجتمع وتنمٌة البٌبة بالكلٌاة ومتابعاة األنشاطة المختلفاة وإرساالها لمجلاس الكلٌاة لمناقشاتها وإقرارهاا وأنشطة شبون خدمة 
 خدماة واختصاصاات قطااع وتعاد مسابولٌات (7-7 مرفيق)وٌتم إعادة تشكٌل هذه اللجنة سنوٌاً بقرار من أ.د/ عمٌد الكلٌة 

 مان اإلنترنات أو علاً شابكة الكلٌاة صافحة خابلل مان ساواء مٌاعومعلنة للج ومعروفة بالكلٌة محدده البٌبة وتنمٌة المجتمع
جاامعً والمتااح علاً موقاع الكلٌاة مان خابلل الارابط  عاام كل بداٌة فً الجدد للطبلب إصداره ٌتم الذي الطالب دلٌل خبلل
 http://agrfac.mans.edu.eg/services/reports-arاالتً  

 لك من خالل:وتشارك األطراؾ المجتمعٌة فً أنشطة الكلٌة وذ
تدرٌب طبلب الكلٌة خبلل برنامج التدرٌب المٌدانً للفرقة الثانٌة والثالثاة علاً مختلاؾ التخصصاات فاً عادة جهاات  -1

 البحاوث بساخا ومركاز الحٌاوان رعاٌاة علاً للتادرٌب الادولً مختلفة مثل مصانع األؼذٌة ومصانع األلبان والمركاز
 والرٌفٌاة الزراعٌاة التنمٌاة مشاروعات مان العدٌاد علاً عابلوة الصاحراء بحاوث ومركاز البحثٌة ومحطاته الزراعٌة

 .(8-7 مرفق)للتنمٌة  االجتماعً والصندوق الزراعً التنمٌة واالبتمان وبنك

http://agrfac.mans.edu.eg/
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/annual-plan-community-serv-env-de
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 .(9-7 مرفق)إعداد دورات تدرٌبٌة للخرٌجٌن بالتعاون مع جهات أخري لتنمٌه مهارات الخرٌجٌن -2
من خبلل متابعة رابطاة  المكتب)الطبلب والخرٌجون( ، حٌث ٌقوم  نشاط مكتب متابعة الخرٌجٌن والمتمثل فً معٌار -3

         جامعاااة المنصاااورة مااان خااابلل  موقعاااه علاااً شااابكة االنترنااات  –خرٌجاااً كلٌاااة الزراعاااة 
1OC5WAyF9cD6http://google/forms/ftEn عماال مناساابة لهااإالء الخاارٌجٌن،  ماان أجاال تااوفٌر فاارص

 وذلك من خبلل قٌام الخرٌج بإدخال بٌاناته بالشكل الصحٌح حتى تستطٌع تحقٌق األهداؾ المرجوة.
المشاركة فً حفل عٌاد الخارٌجٌن والاذي ٌقاام سانوٌا، حٌات ٌاتم خبللاه دعاوة بعاض ممثلاً المجتماع الخاارجً كابعض   -

 (.9-7ت وتوفٌر فرص عمل للخرٌجٌن)الشركات الزراعٌة  وذلك من توطٌد العبلقا
جامعة المنصورة ومإسسات وجهات مهنٌة متعاددة مان اجال خدماة المجتماع  –إبرام اتفاقٌات تعاون بٌن كلٌة الزراعة  -4

 متمثلة فً األتً: (14-7 مرفق)وتنمٌة البٌبة واالرتقاء بالبحث العلمً 

  ومزرعة حلماً للخٌاول العربٌاة األصالٌة   ) إلقاماة جامعة المنصورة  –عقد برتوكول تعاون بٌن كلٌة الزراعة
 نادي للفروسٌة بالكلٌة(

 نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص 
 أوال: مركز التجارب والبحوث الزراعٌة بالمنصورة والذي ٌشمل العدٌد من الوحدات ذات الطابع الخاص وهى:

 وحدة المنفذ:
وحادة التصانٌع الؽاذابً والمنحال ووحادة الزراعاة العضاوٌة وكاذلك البٌاع قامت الوحدة ببٌع منتجات الكلٌة كوحدة األلبان و

لحساب الؽٌر وهذا االتجاه من صمٌم البلبحة الداخلٌاة لمركاز التجاارب والبحاوث الزراعٌاة وذلاك لتجناب اساتخراج سالؾ 
 وفواتٌر والتى بسبب ذلك ٌتم خصم مبالػ كثٌرة لموارد الوحدة.

 وحدة المخبوزات:
 –طرٌااق المخبااز اآللااى بتصاانٌع الخبااز لسااد إحتٌاجااات ومتطلبااات الماادن الجامعٌـااـة) مدٌنااة األماال  قاماات الوحاادة وعاان

( وقطاع المراكز الطبٌة والمستشفٌات الجامعٌة ) مركز الكلى ومركاز الجهااز  -الزهراء –الجبلء  –التنمٌة  –الجمهورٌة 
 والمستشفى الجامعى. –ىء مركز العٌون ومستشفى الطوار –مستشفى الباطنة التخصصى  –الهضمى 

 وحدة األلبان:
قامت الوحدة باإلنتهاء من تركٌب مصنع األلبان وهو اآلن فى فترة اإلختبار والتجرباة إلنتااج الزباادى والجابن الادمٌاطى  -

 ومنتجات ألبان متنوعة.
 عبوة  10813جم وهو  120كان إجمالى عدد أكواب الزبادى  -
 كٌلو جرام. 781تقدر بـ  إنتاج كمٌة من الجبن الدمٌاطى -
 63000كٌلاو جارام هاذا إلاى جاناب بعاض المنتجاات اللبنٌاة األخارى بإجماالً مبلاػ قادره  550إنتاج جبن قدٌم بإجمالً  -

 ثبلثة وستون ألفا جنٌها.
 وحدة التصنٌع الؽذائى:

ج والتااٌن والفراولاة والجاازر قامات الوحادة بإنتاااج كمٌاات مختلفااة مان المخلابلت بؤنواعهااا والفٌشاار وكااذلك مرباى الناازٌن -
 والبلح وعجٌنة الطعمٌة والجٌلى وكان ذلك كما ٌلى:

 كٌلو جرام  1500إجمالى كمٌة المخلبلت المباعة تقدر بــ  -
 أالؾ جنٌه. 6000كمٌة من الفٌشار تقدر بنحو ألفان عبوة بمبلػ  -
جنٌاه ( 73000جنٌهاا  بإجماالً اإلٌاراد )  38725كجام تقادر قٌمتهاباـ  2370كمٌة من مربى الفاكهاة بؤنواعهاا بإجماالً  -

 جنٌه. 29000وصافى اإلٌراد حتى أول ماٌو هو ما ٌقرب من 
 وحدة المٌكنة:

 قامت كل من وحدة التجارة ووحدة اللحام والخراطة وكذلك وحدة المركبات باآلتى: -
ودوالٌاب وأناواع مختلفاة فاى حادود مبلاػ  أ( وحدة النجارة: قامت بتصنٌع العدٌد من المتطلبات المختلفاة مان مكاتاب خشابٌة

 جنٌه. 64450
ب( وحدة اللحام والخراطة : قامت بتصنٌع العدٌد من األبواب الحدٌد والصوب والبراقوله وتؽطٌة وتنفٌذ األعمال المطلوبة 

 جنٌه ) مابتان ألؾ جنٌه ( 200000بمزرعة األرانب . تقدر بمبلػ 
لٌات الزرعٌة المطلوبة والقٌام بالرحبلت العلمٌة للطبلب وكذلك القوافال اإلرشاادٌة وحدة المركبات: قامت بتنفٌذ جمٌع العم

 وكل ما ٌطلب منها.
 وحدة اإلنتاج الحٌوانى: 

جااموس بلادى إلنتااج  2قامت الوحدة بتوفٌر اللحوم البلدٌة والبٌع لحساب الؽٌر باإلشتراك مع وحدة المنفذ وكاذلك شاراء  -
 األؼنام والماعز.اللبن وكذلك رعاٌة عدد من 

  فبران ( لخدمة العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة –كما قامت الوحدة بخطوات ملموسة فى إنشاء وحدة تجارب ) أرنب  -

http://mansvu.mans.edu.eg/grad/index.php?fac_id=3
http://mansvu.mans.edu.eg/grad/index.php?fac_id=3
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الكلٌة بصدد عمل برتوكول مع مزرعة خٌول إلدخال بعض أنواع الخٌيول للمزرعية ميع تيرمٌم وتجدٌيد مزرعية اإلنتياج  -
 والرعاٌة لطالب الكلٌة.الحٌوانى لتنمٌة مهارات ركوب الخٌل 

 -وحدة الفاكهـــــــــة:
قامت الوحدة وبمساعدة إدارة الكلٌة فى تحقٌق أهم اإلنجازات التى كانات تساعى الوحادة إلنشاابها وهاى حفار وإنشااء ببار  -

 170إرتوازى بالمزرعة وتركٌب طلمبة إلستخدامها فى رى المزرعة وتوفٌر المٌاه طوال العام وذلاك علاى عماق حاوالى 
 متر بتكلفة فى حدود خمسون ألؾ جنٌه.  

 تم عمل وإنشاء عدد من قنوات الري الحدٌثة وذلك لدفن المخلفات الزراعٌة لعمل سماد عضوي. -
تقوم الوحدة بتسهٌل وتخصٌص بعض المساحات للساادة أعضااء هٌباة التادرٌس وطابلب الدراساات العلٌاا إلجاراء بعاض  -

 البحوث بالمزرعة.
 جنٌه. 62500نى لثمار النخٌل والبرتقال الٌوسفى والكاكا والجوافة بمبلػ وقدره عمل مزاد عل -
 الوحدة بصدد عمل محرقة على أحدث النظم للتخلص من النفافات والمخلفات بالمزرعة. -

 -وحدة المنحل:
النحال خابلل شاهر  تقوم الوحدة خبلل العام بتربٌة وتطوٌر طرود النحل الموجودة بمنحل الكلٌاة وٌاتم قطاؾ وفارز عسال -

 جنٌها. 28000كٌلو جرام بإجمالً مبلػ وقدره  800ٌونٌه من كل عام وٌقدر اإلنتاج هذا العام فً حدود 
 -وحدة الزٌنة:

ألاؾ جنٌهاا والقٌاام بإكثاار العدٌاد مان  33قامت الوحدة ببٌع نباتات مختلفة األناواع مان الموجاودة بالوحادة بإجماالً مبلاػ  -
 ات جدٌدة هذا باإلضافة إلى تقلٌم وتهذٌب ورعاٌة جمٌع المسطحات الخضراء بالكلٌة.النباتات وإضافة نبات

 ثانٌا: مركز تلوث البٌئة بالمبٌدات  
 أهــم األنشطة التى قام بها المركز 

مكافحااة الحشاارات الزاحفااة والطااابرة والقااوارض بمستشاافى الطااوارىء جامعااة المنصااورة، بمستشاافى الجهاااز الهضاامى،  -
ة جامعة المنصاورة، فنادق رماادا ، مستشافى الادلتا بشاارع جٌهاان، مركاز تطاوٌر األداء الجاامعً.، كلٌاة التجاارة مبنى إدار

 جامعة المنصورة.
 ثالثا: مركز الخــدمات اإلرشادٌة واالستشارٌة الزراعٌة

 أهــم األنشطة التى قام بها المركز  
 : برنامج التنشئة الجامعٌة:1

التعرؾ علاى البٌباة الجامعٌاة الجدٌادة ، وأثار التنشابة الجامعٌاة الراهناة علاى الطابلب وتهدؾ  هذه الدراسة الً  
( للمعٌاادٌن والمدرسااٌن المساااعدٌن كمٌساارٌن للبرنااامج وبناااه   T.O.Tوذلااك ماان خاابلل إعااداد دورات تدرٌبٌااة بنظااام ) 

 ظر وتحسٌن المدخبلت.المستقبل، إعداد دورات للمتابعة والتقٌٌم واستخبلص الدروس المستفادة إلعادة الن
 : دراسة " من االحتواء إلى االندماج2

 جامعة المنصورة. –وهى دراسة استكشافٌة لتحدٌد مطالب واحتٌاجات طبلب كلٌة الزراعة 
 : المشاركة فى ندوة عن ظاهرة اإلدمان تحت عنوان " عٌشها صح " 3

لجامعٌااة كماادخل لمواجهااة اإلنحرافااات شاااركت الوحاادة بمحاضاارة عاان اإلدمااان تحاات عنااوان " برنااامج التنشاابة ا
وتضاامنت  25/2/2016-21الساالوكٌة الطربٌااة " وذلااك ضاامن فعالٌااات حملااة " عٌشااها صااح " بكلٌااة الطااب خاابلل الفتاارة 

 الحرب الخفٌة (. –المحاضرة ) المخدرات واإلدمان 
 : خدمات أخرى مقدمة للطالب:4

ى ماذكرات للمقاررات الدراساٌة وذلاك بالتعااون ماع ( طالب وطالبة فى الحصول علا20تم تقدٌم مساعدات لعدد )
 كافة أقسام الكلٌة بتقدٌم عدد من الكتب فى كل مقرر لمساعدة الطبلب المحتاجون.

 رابعاَ: وحدة التحالٌل الدقٌقة
 هـم األنشطة التى قام بها المركز خالل العام الجامعىأ
 دوٌة البٌطرٌة .( عٌنات أدوٌة بٌطرٌة لشركة فارما سوٌد لؤل10تحلٌل عدد ) -
 ( عٌنات علؾ دواجن لمحطات الدواجن.10تحلٌل البروتٌن فى ) -
 طاقة (. –ألٌاؾ  –دهن خام  –بروتٌن  –رماد  –عٌنة علؾ سمك ) رطوبة 12التحلٌل الكامل لـ  -
 عٌنات علؾ سمك ) قطاع خاص (. 10تقدٌر البروتٌن فى عدد  -
الارقم  –الزراعى ) مصنع شااوة ( للماواد التالٌــــــــــاـة ) الساموم الفطرٌاة تحلٌل عٌنة زٌت + عٌنة كالسٌوم لئلصبلح  -

الطاقااة ( وتقاادٌر النساابة المبوٌااة  –رقاام البٌروكسااٌد  –أحماااض دهنٌااة مشاابعة / ؼٌاار مشاابعة  –تاازنخ/ أكساادة  –الٌااودى 
 للكالسٌوم (.
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 –دهان  –رمااد  –كالساٌوم  –فسافور  -روتٌنبا –تحلٌل كامل لعٌنة أرز ) شركة قطاع خاص ( للمواد التالٌة ) رطوبة  -
 ألٌاؾ (.

 كسب صوٌا ( لتقدٌر النسبة المبوٌة للبروتٌن) اإلصبلح الزراعى بدكرنس (. –عٌنة ) أذرة صفراء  2تحلٌل  -
 عٌنة أعبلؾ ) شركة البركة لؤلعبلؾ ( 2تقدٌر النسبة المبوٌة للبروتٌن واألفبلتوكسٌنات فى عدد  -
 سٌلٌنٌوم ( لئلصبلح الزراعى بدكرنس. –بٌونتٌن  –برٌمكس للمواد التالٌة ) فٌتامٌن أ  تحلٌل تحلٌل عٌنة -
 صوٌا  ( لتقدٌر البروتٌن لئلصبلح الزراعى بدكرنس. –عٌنة ) أذرة  2تحلٌل  -
 مخلوط علؾ ( للقطاع الخاص. -فول –عٌنات ) رجٌع كون  3تقدٌر % للبروتٌن فى  -
 رماد ( للقطاع الخاص. –الٌاؾ  –بروتٌن حقٌقى  –بروتٌن خام  -لؾ سمك)رطوبة عٌنات ع 3تحلٌل كامل للعدد  -

 الجلوكوز المضاؾ (. –نسبة السكروز  –الحموضة  –عٌنات عسل نحل ) تقدٌر الرطوبة  5تحلٌل كامل لعدد 
رمااد ( مصانع  –ألٌااؾ  –الادهن  –باروتٌن  –فول صوٌا  ( لتقادٌر ) رطوباة  –سمسم  –عٌنات ) فول سودانى  3تحلٌل 

 سماد طلخا .
 عٌنات زٌت ؼذابى. 5فى الدهن المستخلص من  TBA, AV, PVتقدٌر  -
 رماد ( ق. خ. –ألٌاؾ –الدهن –بروتٌن  –تحلٌل كامل لعٌنة مسحوق لحم لتقدٌر )رطوبة  -

 خامساَ: مركز التجارب والبحوث الزراعٌة بقالبشو
 والتجارب الزراعٌة بقالبشو  أهــم األنشطة التى قامت بها وحدات مركز البحوث

 فى مجال الفاكهة
فسٌلة نخل والتى سوؾ تساهم فى زٌادة اإلنتاج بعد ثبلث سانوات  300تم تجهٌز مزرعة نخٌل بالمركز وزراعة حوالى  -

 من اآلن إضافة إلى أشجار النخٌل الموجود فى المزرعة.
 فدان  15تم تجهٌز شبكة رى بالتنقٌط لمساحة حوالى  -
 شتلة لٌمون على حدود المزرعة. 1200راعة تم ز -
جارى اإلعاداد لعمال مشاتل خااص بالنخٌال ٌكاون الؽارض مناه زٌاادة أعاداد النخٌال بالمزرعاة وتاوفٌر فساابل ٌاتم بٌعهاا  -

 بالسوق المحلى.
 .تم إستبدال الشتبلت الزابدة من أشجار الفاكهة بؤشجار نخٌل -
اع النخٌل والتى سوؾ ٌكاون لهاا عاباد إقتصاادى مساتقببل ٌعمال علاى زٌاادة تم إنشاء مزرعة نخٌل وزراعتها بؤفضل أنو -

 دخل المركز.
 فى مجال الدواجن

 تم إنشاء مزرعة إلنتاج البط وٌعد هذا إنجازا   -
مزرعة الدواجن بالمركز تشاتمل علاى عنبارٌن الادور اآلرضاى وهاو خااص بمزرعاة الادجاج البٌااض وساعته اإلنتاجٌاة  -

 دجاجة  2000
  دجاجة 3000ور الثانى فهو خاص بدجاج التسمٌن وسعة هذا العنبر حوالى الد -
تم تجدٌد قطٌع الدواجن البٌاض وتم إنتاج البٌض بالفعال والاذى ٌتمٌاز عان بااقى الباٌض الموجاود باألساواق وذلاك نظارا   -

العااملٌن بالجامعاة بصافة مساتمرة  لعملٌة التؽذٌة التى ٌتؽذى علٌها القطٌع بطرٌقة علمٌة متقدماة وٌاتم بٌاع اإلنتااج للساادة
 على البٌض المنتج عضوٌا  .

 تم إنشاء عنبر إلنتاج األرانب مع أحدث أسلوب علمى. -
تم أخذ موافقة من قبل مجلس إدارة المركز لرفع مبنى المزرعة دور إضاافى لزٌاادة الساعة اإلنتاجٌاة للمزرعاة والمركاز  -

 من إنتاج دجاج البٌاض أو التسمٌن.وخاصة مع زٌادة الطلب على منتجات المزرعة 
المزرعة القدٌمة مجهزة لطبلب الدراسات العلٌا المصرٌن والوافدٌن وتم أخذ موافقة مجلاس إدارة المركاز علاى أن ٌقاوم  -

الطبلب بعمل تجاربهم البحثٌة وفق دفاع رساوم محاددة مان قبال إدارة المركاز وتام بالفعال قٌاام العدٌاد مان الطابلب بعمال 
 لبحثٌة بالمزرعة سواء بمزرعة األرانب أو الدواجن.تجاربهم ا

فاادان وتام عماال لجنااة ماان قبال إدارة المركااز وبموافقااة الجامعااة  20تام إضااافة مزرعااة جدٌاادة لئلنتااج الساامكى مساااحتها  -
 ألؾ جنٌه قابلة للزٌادة حسب القٌمة اإلٌجارٌة التى تحدد سنوٌا . 88لئلعبلن عن تؤجٌرها تدر دخبل سنوٌا  

تجدٌد العقود للمزارع التى انتهت مدتها اإلٌجارٌة ورفع القٌمة اإلٌجارٌة لهذه المزارع بعاد أخاذ موافقاة الجامعاة علاى  تم -
ألؾ جنٌه سنوٌا  قابلة للزٌادة فى حالة زٌادة  20تجدٌد تلك العقود. وأدى ذلك لزٌارة دخول هذه المزراعى بما ٌقرب من 

 . القٌمة اإلٌجارٌة هذا العام
ى اإلعاداد لعمال حضاانات سامكٌة خاصاة باالمركز ٌكاون الؽارض منهاا فاى المقاام األول تاوفٌر اإلمكانٌاات البلزماة جار -

فادان وقاد تام  2للطبلب الباحثٌن فى هذا المجال وكذلك إضافة عابدا  للمركز والمساحة المقترحة لهذه الحضانات حاوالى 
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لهذه الحضانات إضاافة  إلاى رساوم الطارب عناد اساتخدامها % من اإلٌراد الكلى  25اإلتفاق على حصول المركز على 
 فى أؼراض البحث العلمى وفقا  لبلبحة المركز.

 تم اإلنتهاء من إنشاء وتشطٌب المبنى اإلدارى الخاص بالمركز. -
ساادة بالتعاون ماع الجهاات المختصاة وذلاك بعاد باذل جهاد كبٌار مان ال 2،  1تم إزالة التعدٌات الواقعة على الحوشة رقم  -

 المسبولٌن عن إدارة المركز والكلٌة.
 فى مجال النحل

متر مربع حتى ٌستوعب الزٌادات التى تطارأ  500تم نقل المنحل إلى المبنى الخاص به وذلك على مساحة ما ٌقرب من  -
 على المنحل مستقببل.
 فى مجال المحاصٌل  

الشتوٌة كالقمح والبنجر نظرا  للمشااكل التاً ٌعاانى منهاا ٌتم االعتماد داخل المركز بصفة أساسٌة على زراعة المحاصٌل  -
أفادان لزراعاة القماح وٌاتم زراعاة جازء مان هاذه المسااحة فاى   5المركز فً ندرة مٌاه الري وقد تام تخصاٌص مسااحة 

 الصٌؾ باألعبلؾ.
 :الكلٌة أداء عن المدنً والمجتمع العمل سوق منظمات رضا 12/2/2

ٌد األستاذ الدكتور وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌباة بقٌااس مساتوي رضاا قامت الكلٌة من خبلل مكتب الس
   (.5-7) المرفق خبلل من الدراسة هذه نتابج وتتضحالمستفٌدٌن من القوافل اإلرشادٌة 

ٌاة خابلل عاام قامت وحدة التدرٌب بالكلٌة بقٌاس اثر الدورات التدرٌبٌة التً تم تنفٌذها مان خابلل وحادة التادرٌب بالكل
 .(5-7)م علً كافة الفبات المستهدفة ونتابج الدراسة موضحة بمرفق  2015

 
 الطالب والخرٌجون:معٌار  -8

 كلٌةقواعد معلنة وعادلة لقبول الطبلب ٌتم مراجعتها دورٌاُ، وتعمل على جذب الطبلب الوافدٌن. وتلتزم ال كلٌةلل
صنع القرار، وتشجع األنشطة الطبلبٌة، وتحرص على قٌاس  بتقدٌم الدعم واإلرشاد للطبلب، وتكفل مشاركتهم فى

 التواصل مع اآلخرٌن، وٌتضح ذلك من العرض التالى: استمرارٌةآراء الطبلب، وتعمل على 
 سٌاسات قبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب:8/1
 نظم قبول وتحوٌل الطالب: 8/1/1

ات القبول وتوزٌع الطبلب علً البرامج تحرص الكلٌة علً وجود شفافٌة ووسابل مختلفة لئلعبلن عن سٌاس
تعتمد على رؼبات الطبلب هى  و من خبلل موقع الكلٌة و دلٌل الطالب التعلٌمٌة المختلفة بالكلٌة وهذه القواعد معلنة
% وأن ال ٌقل 15بحٌث ال ٌزٌد أعداد الطبلب ألى برنامج عن   GPAبجانب المعدل التراكمى للمستوى األول 

الكلى للطبلب المستجدٌن فى المستوى وذلك لطبلب المستوى الثانى )البرنامج العام( وأن ال % من العدد 10عن 
% من العدد الكلى للطبلب المستجدٌن فى 20% وأن ال ٌقل عن 40ٌزٌد أعداد الطبلب ألى تخصص فرعى عن 

 .(1/ 8) دلٌل الطالب مرفق . المستوى وذلك لطبلب المستوى الثالث لبرنامج الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة
م وبلؽت نسبة 2015/2016خبلل العام الجامعً طالب وطالبة  911بلػ عدد الطبلب المقبولٌن بالكلٌة و قد 

بٌنما بلؽت نسبة التحوٌبلت  من إجمالً عدد الطبلب المقبولٌن بالمستوى األول %9944 الطبلب المحولٌن من الكلٌة
والتً بلؽت نسبة الطبلب )م 2014/2015بنسب العام الجامعً السابق  وبمقارنة هذه النسب% 10987إلً الكلٌة 

 %5953من إجمالً عدد الطبلب بالكلٌة كما بلؽت نسبة الطبلب المحولون إلً الكلٌة % 6985المحولٌن من الكلٌة 
ة وملحوظة ٌتبٌن أن نسبة المحولٌن إلى الكلٌة زادت بنسبة كبٌر (إجمالً عدد الطبلب المقبولٌن بالمستوى األول

وهذا ٌرجع إلً السمعة الطٌبة التً تتمتع بها الكلٌة والتجهٌزات التً طرأت علٌها فى الفترة األخٌرة بؽرض تطوٌر 
 .رإٌتها و رسالتها و إحتٌاجات سوق العملالكلٌة لتتواكب مع 

 

 م.2415/2416أعداد الطالب المحولٌن من وإلى الكلٌة خالل العام الجامعً  جدول ٌوضح

 بٌان المقبولٌن لةالحا
عدد 
 الطلبة

 اإلجمالً عدد الطالبات

 أ

 704 416 288 عن طرٌق مكتب التنسٌق علمً علوم

 170 64 106 عن طرٌق مكتب التنسٌق علمً رٌاضة

 23 8 15 مإهبلت أخرى

 99 54 45 محولٌن إلً الكلٌة ب

 86 30 56 المحولٌن من الكلٌة ج

 911 513 398 اإلجمالً 
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 (8/1مرفق )  إدارة شبون الطبلب بالكلٌة.  المصدر:
 الطالب الوافدون: 8/1/2
وتبلاػ نسابة عادد ثبلثاة عشار طالاب فقاط  -م 2015/2016تتفاوت اعاداد الطابلب الوافادٌن بالكلٌاة خابلل العاام الجاامعً  

ضح أعاداد الطابلب %. والجدول التالى ٌو1943م حوالى 2015/2016الطبلب الوافدٌن إلً العدد اإلجمالً للطبلب لعام 
 م.2014/2015 م و2015/2016الوافدٌن خبلل األعوام الجامعٌة 

 جدول ٌوضح أعداد الطبلب الوافدون خبلل الخمس سنوات األخٌرة

 عدد الطبلب الوافدٌن العام الجامعً

 13 م  2015/2016

 11 م  2014/2015

2013/2014 3 

2012/2013 1 

2011/2012 1 

 ( 8/1بون الطبلب  ومكتب الوافدٌن بالكلٌة .  مرفق )المصدر: إدارة ش    
 اسالٌب وبرامج فعالة لجذب ورعاٌة الطالب الطالب الوافدٌن :

بوسابل لتروٌج للطبلب لخمس السنوات( فقد إهتمت الكلٌة طالب خبلل ا 13-3نظًرا لندرة عدد الطبلب الوافدٌن للكلٌة ) 
 الوافدٌن عن طرٌق: 

علمٌة التً تمنحها الكلٌة على الشبكة الدولٌة للمعلومات من خبلل الرابط التالً اإلعبلن عن الدرجات ال (1)
(http://agrfac.mans.edu.eg بالتعاون مع إدارة شبون الوافدٌن بالجامعة والتً تقوم بالتروٌج لجذب )

 الطبلب الوافدٌن وتقدٌم العدٌد من الخدمات لهم. 
االلكترونً  ٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا على الموقعإعبلن شروط إلتحاق الطبلب الوافدٌن بالكل (2)

 على الرابط التالً: بإسم الطبلب الوافدٌنللكلٌة 
http://agrfac.mans.edu.eg/en/academics/international-students-office 

علاً  لمن لؽاتهم اإلنجلٌزٌاة دعم الموقع االلكترونً للكلٌة بصفحة اللؽة االنجلٌزٌة لئلعبلن عن إمكانٌات الكلٌة (3)
 .http://agrfac.mans.edu.eg/enالرابط التالً: 

 للطالب الوافد جمٌع الحقوق للمشاركة فً جمٌع األنشطة الخاصة برعاٌة الطبلب بالكلٌة. (4)
 كما ٌوجد بالكلٌة وحدة  خاصة للطبلب الوافدٌن .  (5)

 طالبً:الدعـم ال8/2
 الكلٌة نظام معتمد للدعم الطبلبً )مالً/عٌنً/معنوي( وهو معلن بدلٌل الطالب والموقع اإللكترونً للكلٌة.تبنت 

 المقدم من الكلٌة للطالب:الدعم أشكال  8/2/1
من  م2015/2016التً قدمت للطبلب ذوي الظروؾ االجتماعٌة الخاصة خبلل العام الجامعً إعانات نقدٌة وعٌنٌة 

ل تبرعات فاعلٌن الخٌر من الكلٌة والمجتمع المدنً من خبلل صندوق التكافل االجتماعً بالكلٌة كما هو مبٌن خبل
 بالجدول التالى: 

 انبٌــــــال
 عدد
 الطلبة

عدد 
 الطالبات

 جملةال
 المبلػ
 )بالجنٌه(

 مبلحظات

 لكلٌةصندوق التكافل اإلجتماعى با 5400 25 14 11 تسدٌد مصروفات دراسٌة )نقدٌة(

 صندوق التكافل اإلجتماعى بالكلٌة 4725 22 19 3 تسدٌد مصروفات دراسٌة )نقدٌة(

 صندوق التكافل اإلجتماعى بالكلٌة 1728 8 8 - تسدٌد مصروفات دراسٌة )نقدٌة(

المعرض الخٌرى للطبلب:  
 أحذٌة )عٌنٌة( –شنط  –مبلبس 

 تبرعات أهل الخٌر - 110 80 30

  17072 152 121 44 اإلجمالً

 (8/2مرفق )رعاٌة الطبلب بالكلٌة.  إدارةالمصدر: 

  .)تقدٌم الخدمات الخاصة بإجراءات استخراج إشتراكات السكك الحدٌدٌة للطبلب )معلنة بدلٌل الطالب 
 .تخفٌض أسعار بعض الكتب الجامعٌة للطبلب ؼٌر القادرٌن 
  خااص بؤعاداد الطابلب المشااركة فاً المعساكرات بالجادول التاالى والتنظٌم رحبلت ترفٌهٌة للطبلب كماا هاو موضاح

 م.2015/2016ونشاط الجوالة والخدمة العامة التً تم تنفٌذها خبلل العام الجامعً 

http://agrfac.mans.edu.eg/en
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 الرحلة م
 موعد التنفٌذ

 عدد الطبلب
 المشاركٌن من الكلٌة

المبلػ 
 جهة التموٌل بالجنٌه

 اإلجمالً طالبة طالب إلى من

 إتحاد الطبلب 5471 30 - 30 13/8 8/8 معسكر جمصة 1

2 
ندوة )دورة الحٌاة الكشفٌة 

 وأهمٌتها(
28/2 18 20 38 ---- ---- 

3 
والدورة  33الدورة الكشفٌة 
 25اإلرشادٌة 

25/3 31/3 9 6 15 
4525 

 تحسٌن أنشطة

 ---- 9996 83 26 57 اإلجمالً

 إدارة رعاٌة الطبلب بالكلٌة. المصدر: 
 المتفوقٌن الذٌن حصلوا على مكافآت تفوق بالفرق الدراسٌة المختلفة خبلل العاام  إعفاء الطبلبصرؾ مكافآت تفوق و

 م مع دفع مابة جنٌها من الرسوم الدراسٌة كما هو موضح بالجدول التالى:2015/2016الجامعً 

قٌمة 
 المكافاة 

 جنٌه للحاصلٌن 120
 على تقدٌر ممتاز 

جنٌه للحاصلٌن على تقدٌر جٌد  84
 لتفوقجدا مع إستمرار ا

جنٌه للحاصلٌن على  60
 المجموع الكلى تقدٌر جٌد جدا

 طالبات طبلب طالبات طبلب طالبات طبلب النوع

الفرق 
 الدراسٌة

 المبلػ العدد المبلػ العدد المبلػ العدد المبلػ العدد المبلػ العدد المبلػ العدد المبلػ العدد

               األول

 9516 109 960 16 480 8 3528 42 1428 17 2280 19 480 7 الثانى

 5652 65 180 3 240 4 3276 39 756 9 960 8 240 2 الثالث

 11628 139 1500 25 420 7 5292 63 2016 24 1680 14 720 6 الرابع

 26796 313 2640 44 1140 19 12096 144 4200 50 4920 41 1800 15 اإلجمالى

 ة والمستحقٌن صرؾ مكافئات التفوق والمعتمدة من إدارة شئون التعلٌم والطالب .  المصدر : قوائم الطالب المتفوقٌن المرفق

 الذعن االخخوبعٍ والشعبَت الصحُت:بشاهح  8/2/2

تقوم إدارة رعاٌة الطبلب بالكلٌة بالعدٌد من األنشطة المعلنة للطالب على موقع الكلٌة وفً دلٌل الطالب المستجد  
جنٌها من  100نقدي مثل مكافبات التفوق، خصم  دعم فً م المالً المقدم للطبلبأشكال الدع ، و تتمثلبالكلٌة(

أسعار بعض الكتب تخفٌض و المصروفات الدراسٌة )بالنسبة للطبلب األوابل علً البرامج أو المستوٌٌن األول والثانً(، 
 .الدراسٌة أو الحصول علٌها مجانا للطبلب ؼٌر القادرٌن

بلب حصاول الطاحٌاث ٌاتم لة لتوزٌع الدعم الماالً )علاى الطابلب ؼٌار القاادرٌن(: ٌوجد معاٌٌر موضوعٌة وعاد
علااى الكتااب الدراسااٌة مجانااا أو بؤسااعار مخفضااة أو علااى المساااعدات العٌنٌااة بعااد التحقااق ماان بحااث الحالااة ؼٌاار القااادرٌن 

عاااام الجاااامعً نسااابة الطااابلب الحاصااالٌن علاااى دعااام ماااالً )مكافاااآت تفاااوق( فاااً ال، و قاااد وصااالت االجتماعٌاااة للطالاااب
 .طالب(  911% من إجمالً عدد طبلب الكلٌة )34.36م وصلت النسبة إلً 2015/2016

 أما فٌما ٌتعلق بالرعاٌة الصحٌة:
من حق كل طالب الحصاول علاى بطاقاة التاؤمٌن الصاحً مان إدارة شابون الطابلب بالكلٌاة، والعابلج مجاناا بمستشافى ف -

 فً دلٌل الطالب المستجد.   الطلبة الجامعً، وهذه الخدمات معلنة للطالب
ٌوجااد بالكلٌااة عٌااادة طبٌااة تعماال طااوال أٌااام األساابوع بمبنااً الكلٌااة "ب" والعٌااادة مجهاازة باااألدوات والمعاادات البلزمااة  -

وطبٌب وممرضة إلستقبال الحاالت الحرجة والتعامل معها لحٌن نقل الحاالت المرضٌة إذا أستدعً األمر إلً مستشفً 
د مستشفٌات الجامعة، ونظراً لقرب مستشفٌات الجامعة )بصفة عاماة( ومستشافى الطلباة الجاامعً الطلبة الجامعً أو أح

فإن الكلٌة تتعامل مع الحاالت المرضٌة الحرجة التى ال ٌتوافر لها التجهٌزات بالعٌادة الطبٌة  :)بصفة خاصة( من الكلٌة
مرضاٌة إلٌهاا أو إلاى مستشافً الطاوارئ حٌاث عن طرٌق إستدعاء اإلسعاؾ الخااص بمستشافى الطلباة لنقال الحااالت ال

 .تمتلك الكلٌة جهاز السلكً )بتكلفة ستة آالؾ جنٌها( مخصص الستدعاء سٌارة اإلسعاؾ
 

 برنامج دعم وتحفٌز الطالب المتفوقٌن والمبدعٌن والمتعثرٌن: 8/2/3
الكلٌة: حٌث تم وضع ثبلث آلٌات توجد آلٌات موثقة ومعتمدة من قبل المجالس المختصة لتحفٌز المتفوقٌن والمبدعٌن ب

الكتشاؾ الطالب المتفوق مبكرا وتحدٌد ورعاٌة الطبلب المتفوقٌن. وتم إنشاء جمعٌة علمٌة باسم الجمعٌة العلمٌة لطبلب 
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زراعة المنصورة وذلك لرعاٌة المواهب وتنمٌة القدرة على البحث واالبتكار وتم هٌكلة البحة داخلٌة منظمة لها . مرفق 
(8-2 ) 

% من إجمالً عدد طبلب المستوي الثانً 34.36 -م 2015/2016بلػ نسبة الطبلب المتفوقٌن علمٌاً للعام الجامعً 
 طالب(. 313والثالث والرابع فقط )

 دعم وتحفٌز للمتفوقٌن والمبدعٌن من الطبلب. 
 ومن أسالٌب دعم المتفوقٌن والمبدعٌن من الطالب ما ٌلً:

 بلوحة الشرؾ بالكلٌة وفً دلٌل الطالب وكذلك على موقع الكلٌة على الشبكة الدولٌة وضع األسماء والمعدل التراكم ً
 http://agrfac.mans.edu.eg/services/reports-arعلى الرابط التالً: 

 ٌتم خصم الرسوم الدراسٌة المقررة للطبلب األوابل بالكلٌة. 

 ٌصرؾ للطالب مكافؤة سنوٌة 80ع أكثر من بالنسبة لطبلب المستوى األول المتفوقٌن والحاصلٌن علً مجمو %
جنٌهاً، وتتراوح قٌمة مكافؤة التفوق لطبلب المستوى الثانى والثالث والرابع الحاصلٌن على تقدٌرات  84قدرها 

العام الجامعً جنٌها حسب التقدٌر الحاصل علٌه الطالب خبلل  120-60مرتفعة )ممتاز أو جٌد جدا( بٌن 
 .   (2-8) مرفق  م.  2015/2016

 :رعاٌة الطالب المتعثرٌن دراسٌاا 
بتااارٌخ  429ٌوجااد بالكلٌااة آلٌااة موثقااة لتحدٌااد الطاابلب المتعثاارٌن دراسااٌا: حٌااث وافااق مجلااس الكلٌااة بجلسااته رقاام 

بتااارٌخ  465م علااى وضااع آلٌااة للتعاماال مااع الطاابلب المتااؤخرٌن دراسااٌا ومجلااس الكلٌااة بجلسااته رقاام 19/6/2010
 .اسة الكلٌة لدعم الطبلب المتعثرٌن دراسٌام على تعدٌل س16/6/2013ٌ

 : أوال: تحدٌد الطالب المتعثرٌن كاآلتً

 .الطبلب ذوى التقدٌرات المنخفضة فً أعمال السنة لجمٌع المستوٌات 

 .الطبلب الراسبٌن فً اإلمتحان النهابً لجمٌع المستوٌات للمرة األولى 

 تلفة.الطبلب متكررى الرسوب فى أى من مواد المستوٌات المخ 
 : ثانٌا: وضع آلٌة لدعم هإالء الطالب من خالل وحدة اإلرشاد والتوجٌه الطالبً وتشمل اآلتً

 ٌوجد بالكلٌة وحدة االرشاد والتوجٌة الطالبً   

  ًاإلتصال عن طرٌق شبون الطابلب بالطلباة المتعثارٌن واالجتمااع بهام  عان طرٌاق وحادة اإلرشااد والتوجٌاه الطبلبا
 فى كل مادة. لمعرفة أسباب التعثر

  االجتماع مع رإساء األقسام المعنٌن والطلبة لبحث سبل عبلج أسباب التعثر سواء العامة أو الخاصة وتقدٌم مقترحاات
 التحسٌن.

 .اإلتفاق مع رإساء األقسام لعمل مجموعة تقوٌة للطلبة المتعثرٌن قبل موعد اإلمتحانات 

  القادمة.وضع خطة لكل قسم لتبلفى أسباب التعثر فى الدفعات 

 .وضع خطة لئلجتماعات الدورٌة مع الطبلب المتعثرٌن طوال السنة لمتابعتهم 

   : ًوتتوفر كافة البٌانات والدراسات لوحدة االرشاد والتوجٌة الطبلبً علً موقع الكلٌة علً الرابط التال 
http://agrfac.mans.edu.eg./ students-graduates/student/student counseling- guidance. 

 :التوعٌة واإلرشاد األكادٌمً 
تتبع الكلٌة نظام اإلرشاد األكادٌمً للطبلب ببلبحة الساعات المعتمدة والذي ٌتم فٌه توزٌع الطبلب على أعضاء هٌبة 

 (8/2لٌة.    مرفق )التدرٌس بالكلٌة لمتابعة مهام اإلرشاد األكادٌمً للطبلب بموافقة مجلس الك
الملصقات اإلرشادٌة  -بطاقة التسجٌل األكادٌمً -وٌتم إعبلم الطبلب بنظام اإلرشاد األكادٌمً من خبلل دلٌل الطالب

كما تقوم إدارة شبون الدراسة  - اللقاء التعرٌفى بالكلٌة فى بداٌة العام الجامعى –الموقع اإللكترونً للكلٌة  -بالكلٌة
ل قوابم الطبلب لرإساء الدوابر العلمٌة للبرامج األكادٌمٌة لتوزٌع الطبلب على السادة أعضاء هٌبة واإلمتحانات بإرسا

التدرٌس من أقسام كل برنامج والمكلفٌن بمهام اإلرشاد األكادٌمً كما تم تحدٌد ساعات اإلرشاد األكادٌمً للطبلب 
منوطٌن باإلرشاد االكادٌمً باالقسام العلمٌة  وهً ساعتان ال هٌبة التدرٌس سادة اعضاءبالجداول الدراسٌة وكذا بجداول ال

 األكادٌمٌٌن الوقت لممارسة اإلرشاد األكادٌمً. لٌتوفر للطبلب والمرشدٌن )ٌوم األحد(اسبوعٌا 
 وجمٌع بٌانات االرشاد االكادٌمً لطبلب الكلٌة متوفرة علً الرابط التالً :

http://agrfac. mans.edu.eg/sectors/education- students/academic-advising-ar. 
 
 

http://agrfac.mans.edu.eg/
http://agrfac/
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 اإلجراءات التنظٌمٌة المتبعة لمراجعة الخطة الدراسٌة وفقا لنظام اإلرشاد األكادٌمً:
 ثانٌاً: بالنسبة لئلرشاد األكادٌمى :

 د/ عمٌد الكلٌة، السٌد أ.د/ وكٌل ٌتابع مجلس الكلٌة تفعٌل نظام اإلرشاد األكادٌمً، كما ٌلتقً كل من السٌد أ.
الكلٌة لشإن التعلٌم والطبلب والسٌد أ.د/ مدٌر وحدة ضمان الجودة بالكلٌة فً نهاٌة كل فصل دراسً فً حوار 

 مع المرشدٌن األكادٌمٌٌن بالكلٌة من أجل تفعٌل نظام اإلرشاد األكادٌمً لطبلب الكلٌة.
  التدرٌس عن اإلرشاد األكادٌمى بالكلٌة وتقٌٌمهم لدرجة ٌتم عمل دراسة لقٌاس مستوى رضا أعضاء هٌبة

اإلستجابة للبنود المختلفة المتعلقة باإلرشاد األكادٌمً والذي تم تصمٌم االستمارة من أجله خبلل العام الجامعى 
 م.2015/2016

 ابع له )مدخل ٌعلن المرشد األكادٌمً أسماء الطبلب المكلؾ بمهمة إرشادهم فً مكان واضح بالقسم العلمً الت
 الحجرة(.

 اإلختٌارٌة والمإهلة( بما ٌتفق مع مٌول ر المقررات الدراسٌة )ٌقوم المرشد األكادٌمً بمساعدة الطالب فً اختٌا
 وقدرات الطالب.

  ٌخصص المرشد األكادٌمً بطاقة تسجٌل لكل طالب ٌسجل بها كافة البٌانات البلزمة عنه والنتابج التً حصل
 علٌها.

  األكادٌمً بمراجعة المقررات التً ٌسجل فٌها الطالب فً كل فصل دراسً حتى تخرجه من الكلٌة.ٌقوم المرشد 
تم عمل دراسة قٌاس مستوى رضا أعضاء هٌبة التادرٌس عان اإلرشااد األكاادٌمى بالكلٌاة وتقٌاٌمهم لدرجاة اإلساتجابة 

م. مان 2015/2016من أجله خبلل العاام الجاامعى للبنود المختلفة المتعلقة باإلرشاد األكادٌمً والذي تم تصمٌم االستمارة 
الدراسة ٌتضح لنا أهمٌة اإلرشاد األكادٌمً وقدرة المرشد األكادٌمً على رفع درجة التحصٌل الدراسً للطبلب من خبلل 

 التواصل مع الطبلب فٌما ٌتعلق بالبنود المختلفة لمهام وأنشطة المرشد األكادٌمً .
 وتخلص الدراسة إلى:

 إلهتمام باإلرشاد األكادٌمً. مزٌد من ا 

  عمل دلٌل إرشادي للطبلب بمرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا ٌوضح فٌه أهمٌاة اإلرشااد األكاادٌمً وأهدافاه
 وأنشطته وكٌفٌة التواصل مع المرشد.

  وأنشاطة عمل دورات تدرٌبً للمرشدٌن األكادٌمٌن وكذلك الطبلب بما ٌساهم فى التعرؾ على كٌفٌة القٌاام بمهاام
 المرشد األكادٌمً. 

  ضرورة إجراء مزٌد من الدراسات للجوانب المختلفاة فاً اإلرشااد األكاادٌمً واإلهتماام بنتابجهاا لتحقٌاق التؽذٌاة
 الراجعة. 

  نشر أهمٌة اإلرشاد األكادٌمً وأهدافه وأنشاطته وكٌفٌاة التواصال ماع المرشاد علاى موقاع الكلٌاة لساهولة تعرٌاؾ
 ادٌمٌن به.الطبلب والمرشدٌن األك

 

 األنشطة الطالبٌة: 8/3
 المشاركة فى األنشطة الطالبٌة:8/3/1

ٌتم ممارسة بعض األنشاطة الطبلبٌاة مان خابلل رعاٌاة الطابلب بالكلٌاة وهاً كالتاالً: )إجتماعٌاة ورٌاضاٌة وثقافٌاة وفنٌاة 
 رحبلت العلمٌااة والترفٌهٌااة(.ونشاااط األساار الطبلبٌااة، ونشاااط الجوالااة والخدمااة العامااة والنشاااط العلمااً والتكنولااوجً والاا

ٌوضااح الجاادول التااالى المراكااز ، و الطبلبٌااة التاادرٌس بالكلٌااة فااى اإلشااراؾ علااى األنشااطة ةٌشااارك السااادة أعضاااء هٌبااو
المتقدماااة التاااً حصااالت علٌهاااا الكلٌاااة علاااى مساااتوى الجامعاااة فاااً األنشاااطة الطبلبٌاااة المختلفاااة خااابلل العاااام الجاااامعً 

  (3-8)مرفق م.  2015/2016

 المركز مجال المسابقة النشاط المستوى سم الطالبإ م

1 

 األول )البرنامج العام( مى أبو الفتوح السعٌد أبو العز

 ثقافً

دورى المعلومات 
 الثقافٌة

 األول )البرنامج العام( خالد محمد السٌد محمد السٌد السادس

 األول )البرنامج العام( رٌم محمد عبد العال عبد هللا

 الثانى مراسل تلٌفزٌونى الثانً )هندسة زراعٌة( حافظ محمد حلمى محمد

 الثالث شعر عامٌة الثانٌة )البرنامج العام( رنا محمد محمد عبد السبلم

فاطمة محمد مصطفى أبو 
 سمرة

 األول مراسل تلٌفزٌونى الثالث )هندسة زراعٌة(
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 المركز مجال المسابقة النشاط المستوى سم الطالبإ م

 الثانى تلٌفزٌونىمراسل  الثانً )هندسة زراعٌة( محمد حافظ محمد حلمى

2 
 الثالث )صناعات ؼذابٌة( محمد أحمد السعٌد أحمد جمال

 إجتماعً
 - طالب مثالى

 - طالبة مثالٌة الرابع )إنتاج حٌوانى( آالء عباس عٌد عباس

3 

مسرحٌة )سٌؾ دٌموقلٌس 
 أ.ب(

__________ 
 فنً

 الرابع __________

 لثالثا __________ __________ معرض فنون تشكٌلٌة

4 
والدورة  33الدورة الكشفٌة 

 25اإلرشادٌة 
 الثانً ___ جوالة _____

 _____ معرض الصناعات الؽذابٌة 5
علمً 

 وتكنولوجً
 الثالث ___

6 

 الثانً )البرنامج العام( محمد طنطاوى متولى المهدى

 رٌاضً

 األول ألعاب قوى

 األول عاب قوىأل األول )هندسة زراعٌة( باسم ٌاسر أنٌس أبو اإلسعاد

 الثانً مبلكمة األول )البرنامج العام( عٌد عباس عٌد عباس

 األول كاراتٌه الثالث )البرنامج العام( هاجر أحمد شحاتة

 الثالث كراتٌه الثالث )البرنامج العام( وعد حسن عبد الرءوؾ

 الثالث كمال أجسام األول )البرنامج العام( أمٌر محمد السانوس

 األول ماراثون الجرى األول )هندسة زراعٌة( م ٌاسر أنٌس أبو اإلسعادباس

 ب بالكلٌة.المصدر: إدارة رعاٌة الطبل
 فى األنشطة الطالبٌة: كلٌةتمٌز ال

 م2415/2416األنشطة الطالبٌة التً تمت خالل العام الجامعً  ٌوضحجدول 
 ً شهادات تقدٌر ومراكز متقدمةعلوأعداد الطالب المشاركٌن باألنشطة المختلفة والحاصلٌن 

 النشاط م
 إجمالً المبالػ عدد المستفٌدٌن عدد

 جهة الصرؾ
 المنصرفة اإلجمالً طالبات طلبة البرامج

 إتحاد الطبلب 1328 214 24 190 18 النشاط الرٌاضً 1

 إتحاد الطبلب 17560 225 101 124 13 النشاط الفنً 2

 إتحاد الطبلب 340 543 258 285 16 النشاط الثقافً 3

 إتحاد الطبلب 2000 175 77 98 4 النشاط العلمً والتكنولوجً 4

 - - 125 56 69 6 نشاط األسر الطبلبٌة 5

 إتحاد الطبلب 5926 1032 566 466 18 النشاط اإلجتماعً والرحبلت 6

 9996 83 26 57 3 نشاط الجوالة والخدمة العامة 7
 تحسٌن أنشطة +
 إتحاد الطبلب

  37150 2397 1108 1289 78 جمالًاإل

 ( 8/3مرفق ) المصدر: إدارة رعاٌة الطبلب بالكلٌة. 
 مما سبق ٌتضح اآلتً:

  ًم حٌاث حقاق عادد 2015/2016حقق طبلب الكلٌة مراكز متقدمة فً معظم األنشطة الطبلبٌة فً العام الجامع
 ال الثقافى والمجال الرٌاضى.كبٌر من الطبلب المركز األول على مستوى الجامعة فى كبل من المج

 طاابلب الكلٌااة الحاصالٌن علااى مراكااز متقدمااة فاً معظاام األنشااطة الطبلبٌااة علاى جااوابز عٌنٌااة وفورٌااة  ولحصا
 وشهادات تقدٌر.

 الخرٌجون: 8/4
 :خدمات الخرٌجون

 أوالً: برامج إعداد الخرٌجٌن لسوق العمل )برامج التنمٌة المهنٌة والتعلٌم المستمر للخرٌجٌن(.
 ٌتم القٌام بعمل دلٌل الخرٌجٌن سنوٌا والذى ٌشمل تنمٌة مهاراتهم من حٌث : – 1

 .كٌفٌة إعداد السٌرة الذاتٌة ومواصفاتها ونماذج للسٌرة الذاتٌة 
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 .المقاببلت الشخصٌة للتوظٌؾ وانواعها وكٌفٌة االعداد لها 

 .أهم النقاط التى ٌجب مراعاتها عند التقدم للتوظٌؾ 

 الة ورإٌااة الكلٌااة والمكتااب وأهاام الخاادمات التااى ٌقاادمها للخاارٌجٌن وكافااة البٌانااات وطاارق كمااا ٌشاامل الاادلٌل رساا
 التواصل.

ٌتم عمل ملتقى دورى للخرٌجٌن لمناقشة رإٌة الكلٌة وخطة العمل بمكتب متابعة الخرٌجٌن للوقوؾ على متطلبات   - 2 
 الخرٌجٌن لمواكبة سوء العمل:

  30-28وتوظٌاؾ الخارٌجٌن بجامعاة المنصاورة الاذى أقاٌم  فاى الفتارة مان المشاركة فاى الملتقاى الثالاث لتؤهٌال 
 خرٌج  19بمشاركة  2016مارس 

 بحضاور  2016ٌولٌاو  23الملتقى األول للخرٌجٌن وحفل اإلفطار الجماعى الذى أقٌم بنادى القوات المسلحة ٌوم
وكٌال  -تاذ الادكتور /محماد علاى شاطا عمٌاد الكلٌاة ، والساٌد األسا -السٌد االستاذ الدكتور/ ٌاسر مختار الحدٌدى 

مدٌر وحدة ضمان الجاودة ،  -الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة 9 السٌد الدكتور/أمٌر محمد ناجى شعبلن 
 خرٌج  30مدٌر مكتب متابعة الخرٌجٌن  بمشاركة  –والسٌد الدكتور/ عمرو أحمد جبر 

 بحضااور السااٌد االسااتاذ  2016أؼسااطس  3الكلٌااة فااى ٌااوم  الملتقااى الثااانى للخاارٌجٌن الااذى أقااٌم بقاعااة مجلااس
مدٌر مكتب متابعة الخرٌجٌن  –عمٌد الكلٌة ، والسٌد الدكتور/ عمرو أحمد جبر  -الدكتور/ ٌاسر مختار الحدٌدى 

 خرٌج  19بمشاركة 
خبرات البلزمة تجهٌز دورات تدرٌبٌة  لتؤهٌل الخرٌجٌن لسوق العمل من أجل رفع قدراتهم العملٌة وإكتساب ال – 3

 إلحتٌاجات سوق العمل:

    تنفٌاذ دورة تدرٌبٌاة ماع شاركة مٌكروساوفت مصار لتنمٌااة مهاارات الحاساب اآللاى برعاٌاة مباادرة مصار تعماال
 خرٌج  19بمشاركة  2106ٌولٌو  31-20خبلل الفترة من 

 جتماااعً للتنمٌااة جااارى الترتٌااب لتنفٌااد دورة تدرٌبٌااة تحاات عنااوان )إباادأ مشااروعك( بالتعاااون مااع الصااندوق اإل
بالدقهلٌة للتعارؾ علاى الخادمات التموٌلٌاة والفنٌاة التاً ٌقادمها الصاندوق والتاً تسااهم فاً دعام الشاباب إلنشااء 

 مشروعات صؽٌرة ومتناهٌة الصؽر 

  جااارى الترتٌااب مااع الوحاادات ذات الطااابع الخاااص بالكلٌااة إلطاابلق برنااامج تؤهٌاال الخاارٌج لسااوق العماال وذلااك
 ج داخل الوحدات تحت إشراؾ السادة مدٌرى الوحدات ومكتب متابعة الخرٌجٌن بتدرٌب حدٌثى التخر

  جااارى التعاااون مااع اإلدارة المركزٌااة للمشااروعات وتاادرٌب الشااباب بااوزارة الشااباب والرٌاضااة لتنسااٌق دورات
تدرٌبٌااة لماان ٌرؼااب ماان الشااباب فااً تلقااً المعرفااة وتطااوٌر المهااارات الخاصااة بإقامااة المشااروعات الصااؽٌرة 

متوسااطة وذلااك علااى أن تكااون ماادة كاال دورة خمسااة أٌااام تشاامل محاضاارات نظرٌااة وتطبٌقااات عملٌااة داخاال وال
 الوحدات اإلنتاجٌة بالكلٌة 

  جااارى تنشااٌط التاادرٌب الخااارجى للخاارٌجٌن مااع بعااض الشااركات والمإسسااات الحكومٌااة والخاصااة بمراساالة
ٌجٌن الااراؼبٌن للتاادرب كمشاارفٌن تؽذٌااة مستشاافى الكلااى والمسااالك البولٌااة بالمنصااورة لتاادرٌب عاادد ماان الخاار

 بالمستشفى 
 إقامة ندوات تثقٌفٌة ومهارٌة بالتعاون مع بعض األجهزة الحكومٌة والخاصة الداعمة للمكتب والخرٌجٌن:  – 4

 بحضاور كابلً مان  2016أكتوبر 30إقامة ندوة تعرٌفٌة لجهاز تشؽٌل الشباب بمحافظة الدقهلٌة ٌوم األحد الموافق
: 
 تاذة / زٌنب االمشاطً ربٌس جهاز تشؽٌل شباب الخرٌجٌن بمحافظة الدقهلٌةاالس - 1
 االستاذة / أمٌنة محمود عمرٌة مدٌر التدرٌب بجهاز تشؽٌل شباب الخرٌجٌن بمحافظة الدقهلٌة  - 2

للتعرؾ على دور جهاز تشؽٌل شباب الخرٌجٌن والخدمات واألنشطة والدورات التدرٌبٌة التً ٌقدمها لدعم 
ٌجٌن والمشروعات التً ٌمولها الجهاز ومتطلبات وشروط الحصول على التموٌل وانجازات جهاز التشؽٌل الخر

 .خبلل االعوام الماضٌة وبعض نماذج المشارٌع التً تم تموٌلها

  حاد القاادة بالدقهلٌاة ٌاوم األ كلٌاةإقامة ندوة تثقٌفٌاة بعناوان ثقافاة العمال الحار وإساتراتٌجٌات النجااح بالتعااون ماع
 بحضور كبل من: 2016أكتوبر  30الموافق

 القادة بمصر  كلٌةنابب األمٌن العام ل -أ.د/ محمد ؼٌدة  - 1
 القادة بالدقهلٌة  كلٌةالمنسق العام ل -المحاضر/ حسام الدٌن هبللً  - 2
 مدرب مهارات حٌاه ومنسق بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة  -المحاضر/ حمدى عبد الؽنى  - 3
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القادة فاً تمكاٌن وتؤهٌال الشاباب للقٌاادة والرٌادٌاة وخلاق الفارص وإساتثمارها وفان  كلٌةل خبللها دور والتً تم التناو
إدارة الوقت وإستراتٌجٌات النجاح من أجل تنمٌة مهارات الشباب المهنٌاة والمجتمعٌاة ، وأناواع الشخصاٌات المختلفاة 

 الحٌاه العملٌة.داخل سوق العمل ووكٌفٌة تفهمها والتعامل معها إلنجاح التعامل 
 إقامة حفل خرٌجٌن وٌوم توظٌؾ سنوٌا بحضور عدد من الشركات والمإسسات التى ٌتعامل معها المكتب: – 5

  بحضاور الساادة التاالى  2016اؼساطس  15وقد تم إقامة حفل الخرٌجٌن السابع وٌوم التوظٌاؾ الساادس بتاارٌخ
 أسمابهم:

 بمحافظة الدقهلٌة –ل شباب الخرٌجٌن مدٌر عام جهاز تشؽٌ أ / زٌنب االمشاطى  -   1
 مسبول التوظٌؾ بشركة الدقهلٌة للدواجن م / أٌمن الجندى   -   2
 ربٌس المصانع بشركة الدقهلٌة للسكر م / محمد محمود حافظ -   3
 مدٌر مكتب الصندوق االجتماعى للتنمٌة بالدقهلٌة م/ محمد نادر العوضى -   4
 مسإل التوظٌؾ بشركة الدقهلٌة للدواجن دى م/ أٌمن ممدوح الجن -   5
 مسبول بشركة الدقهلٌة للدواجن  أ/ أشرؾ رسمى الكومى -   6
 للمنتجات الؽذابٌة BINمهندس بشركة  م / محمد ادهم عبد القادر -   7
 للمنتجات الؽذابٌة  BINمهندس بشركة  م/ أحمد ابراهٌم هاشم نجا -   8
 للمنتجات الؽذابٌة BINمهندس بشركة  م / نورهان رجب محمد -   9
 للمنتجات الؽذابٌة BINمهندس بشركة  م / رانٌا جمال بهجت - 10
 للمنتجات الؽذابٌة BINمهندس بشركة  م / ٌحٌى زكرٌا أحمد  - 11
 مدٌر شركة إٌدٌا لتنظٌم المعارض والمإتمرات أ / مالك محمد مناع - 12

 

الشركات والمإسسات وخرٌجى الكلٌة للوقوؾ على ماٌتطلبه سوق العمل من مهارات وذلك بعمل حوار مفتوح بٌن ممثلى 
علمٌه وفنٌه بالخرٌج وتوصٌل الصورة الواضحة للخرٌج لتنمٌة مهاراته بما ٌتواكب مع مساٌرة سوق العمل ، وعرض 

ونقل المهارات المكتسبة  بعض الصور المشرفة لخرٌجى الكلٌة مما ـثبتوا نجاحا فى المجال الزراعى لتشجٌع الخرٌجٌن
 للخرٌجٌن، وأٌضا ٌتم ملء إستمارات توظٌؾ للخرٌجٌن لتوفٌر أكبر فرص عمل للخرٌج لدى تلك الشركات والمإسسات. 

  تم إقامة حفل التخرج األول لخرٌجى الدفعة األولى بنظام التعلٌم المفتوح من كلٌة الزراعة ٌوم السبت الموافق
 .2016/أكتوبر 22

 2016ضٌر إلقامة حفل الخرجٌن الثامن و ٌوم التوظٌؾ السابع المزمع إقامتة خبلل شهر أكتوبر وجارى التح. 

   كما تتوافر ادلة ووثابق لفاعلٌات مكتب الخرٌجٌن 
 .2415/2416ثانٌاا: نسبة المستفٌدٌن من هذه البرامج إلى إإلجمالى عدد الخرٌجٌن خالل العام الجامعى 

عدد    3/9/2016( خرٌج وتم التسجٌل برابطة الخرٌجٌن حتى تارٌخ 387) 2015/2016 عدد الخرٌجٌن للعام الجامعى
 %  من إجمالى عدد الخرٌجٌن.   70( بنسبة مبوٌة تتراوح  272)

 ثالثاا: بٌانات رابطة الخرٌجٌن.
 .بٌانات رابطة الخرٌجٌن من واقع ملا الخرٌجٌن لئلستمارة الموضحة فى اللٌنك التالى :

http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1 
 خامساا: آلٌات التواصل مع الخرٌجٌن والخدمات المقدمة.

  المتاح على نظام ابن الهٌثم إلدارة شبون  "ملتقى خرٌجً جامعة المنصورة "ٌتم توجٌه الخرٌجٌن للمشاركة فى
 /http://graduates.mans.edu.egوقع جامعة المنصورة الخرٌجٌن بم

حٌث ٌمكن من خبلل هذا الموقع الحصول على اسم الدخول وكلمة المرور إلى المنتدى، ومن ثم ٌمكن للخرٌج إضافة 
 التلٌفون( . –البرٌد اإللكترونً  –عنوان بٌانات العمل الحالً وكذلك المإهل الدراسً وبٌانات اإلتصال )ال

  تم تفعٌل رابطة الخرٌجٌن لسهوله اإلتصال بالخرٌجٌن عن طرٌق إكمال البٌانات المطلوبة بإستمارة بٌانات الخرٌجٌن
 http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1 على اللٌنك التالى 

  .النشاط المستمر للصفحة االلكترونٌة للمكتب على موقع التواصل اإلجتماعى الفٌس بوك
https://www.facebook.com/Agr.GFO 

و من اإلتصال المباشر مع حٌث ٌتم نشر إعبلنات التوظٌؾ التى ٌتم تجمٌعها إلكترونٌا من مواقع التوظٌؾ المختلفة أ
الشركات التى ٌتعامل معها المكتب أو من رسابل الصفحة بصورة ٌومٌة ، وٌتم اإلعبلن المستمر عن ورش العمل 
والمعارض والمإتمرات والدورات التدرٌبٌة التى تقام داخل أو خارج الجامعة ، وقد وصل عدد المشتركٌن بالصفحة حتى 

 (  .8/4. ) مرفق 2016أؼسطس  30-1صور توضٌحٌة لنشاط الصفحة من  ترك مش 3156إلى  1/11/2016تارٌخ 
 

http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1
http://graduates.mans.edu.eg/
http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1
https://www.facebook.com/Agr.GFO
https://www.facebook.com/Agr.GFO
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 س بوك الخاصة به خالل شهر أكتوبرصور توضٌحٌة لنشاط المكتب على صفحة الفٌ
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المعاٌٌر االكادٌمٌة : معٌار  -9
  : المرجعٌة المعاٌٌر األكادٌمٌة9/1
 National Academicلمعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة جامعـة المنصـورة ا -تبنت كلٌة الزراعة  -

Reference Standards (NARS)  لجنة قطاع التعلٌم الزراعً حٌث تم عرض هذه المعاٌٌر الصادرة عن
هذه المعاٌٌر للبرامج التعلٌمٌة بالكلٌة. ومن ثم العرض على على مجالس األقسام العلمٌة لبلطبلع والموافقة على تبنى 

للموافقة على تبنى هذه المعاٌٌر. بعد موافقة مجالس األقسام ومجلس الكلٌة على تبنى الـ  (9/1مرفق)الكلٌة  مجلس
NARS  تم تشكٌل لجنة لدراسة التوافق بٌن المعاٌٌر المتبناة والنتابج التعلٌمٌة المستهدفة من البرامج التعلٌمٌة

 وتحدٌد الفجوة فى كل برنامج .
 لتعلٌمٌة مع المعاٌٌر األكادٌمٌةالبرامج ا توافق 2/ 9

 دراسة توافق البرامج مع المعاٌٌر المتبناه :
 للبرامج التعلٌمٌةدراسة التوافق إلى توافق المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناة مع النتابج التعلٌمٌة المستهدفة  حٌث أشارت -

اٌة النبات ،علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة ، التقنٌة بالكلٌة وهى: اإلنتاج النباتً ، اإلنتاج الحٌوانً والداجنى والسمكً ، وق
 الحٌوٌة الزراعٌة ، العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة الزراعٌة واألراضً والمٌاه. 

 : الممارسات التطبٌقٌة للمعاٌٌر -
ق تم مراجعة داخلٌة لتوصٌؾ جمٌع البرامج التعلٌمٌة لكافة البرامج. ثم تمت مخاطبة األقسام لمعرفة مدى تواف -

المعاٌٌر القومٌة المرجعٌة القٌاسٌة مع رسالة ورإٌة الكلٌة تبٌن من استطبلع رأى أعضاء مجالس األقسام العلمٌة أن 
 (9/2)مرفق. %90تتوافق مع رسالة الكلٌة بنسبة تزٌد عن  NARSالمعاٌٌر األكادٌمٌة 

مٌوله ورؼباته وما ٌجب أن مع الذى ٌتفق وتم إعداد دلٌل البرامج التعلٌمٌة لمساعدة الطبلب على اختٌار البرنامج   -
 .ٌتمتع به من مهارات والجهات التى تحتاجه فى سوق العمل

 التعلٌمٌة واحتٌاجات المجتمع والتنمٌة البرامج 3/ 9

 : سوق العمل حتٌاجاتمالئمة البرامج التعلٌمٌة  إل
 (9/3مرفق )لٌة رسالة الكلٌة ما  تنطوي ع البرامج التعلٌمٌة مبلبمة لمتطلبات سوق العمل ومتوافقة مع -
 تتمٌز البرامج التعلٌمٌة الدراسٌة بتنوعها واختبلؾ محتواها لمبلبمة احتٌاجات سوق العمل . -
 تتمٌز اٌضا  البرامج التعلٌمٌة بالمرونة  لمواكبة لتؽٌرات فً متطلبات سوق العمل . -
 وحطىَش البشاهح الخعلُوُت حصوُن 4/ 9

 حصوُن البشاهح: 4/1/ 9

برامج فقط وذلك للوفاء بمتطلبات  8 وبها عدد ببلبحتها الجدٌدة )الساعات المعتمدة(  (2449عام )الكلٌة  منذ تعمل 
 . التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة المحلٌة منها واإلقلٌمٌة وكذا مواكبة التطور العلمً والمعرفً

ملفات  9/4مرفق)وس و جمٌع المقررات الدراسٌة مج التعلٌمٌة لمرحلة البكالورٌتوصٌفات لجمٌع البرا تتوفر بالكلٌة -
 .( البرامج

 (ملفات البرامج 9/4)مرفق. كلٌةتتوافر مصفوفة  توافق اهداؾ البرامج مع مواصفات الخرٌج بالمعاٌٌر ورسالة ال -
 (ملفات البرامج 9/4)مرفقتوجد مطابقة مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج مع اهدافه   -
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 ملفات البرامج  ( 9/4)مرفقمج )مصفوفة البرنامج والمقررات( مقررات لنواتج التعلم المستهدفة للبرناكما تحقق  ال -
 : كلٌةعلمٌة  التً ٌتم منحها بالتالدرجات والبرامج ال

 أوالا: درجة بكالورٌوس العلوم الزراعٌة فً: 
على الثانوٌة العامة شعبة  الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة: ٌقبل بهذا البرنامج الطبلب الحاصلٌن -1

 الرٌاضٌات وتبدأ الدراسة به إعتبارا من المستوى األول.
 : ثانٌاا: درجة بكالورٌوس العلوم الزراعٌة فى إحدى برامج التخصص التالٌة

 اإلنتاج النباتً. -2
 اإلنتاج الحٌوانً والداجنى والسمكً. -3
 وقاٌة النبات. -4
 علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة. -5
 لتقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة.ا -6
 العلوم اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة الزراعٌة -7
 األراضً والمٌاه. -8

( وتبدأ الدراسة 8إلى رقم  2وتكون الدراسة بالمستوٌٌن األول والثانً موحدة بجمٌع البرامج السابقة )البرامج من رقم 
مقررات المإهلة لها فى الفصل الدراسً الثانً من المستوى بهذه البرامج إعتبارا من المستوى الثالث بناءا على إجتٌاز ال

تحتوى البرامج الدراسٌة بنظام الساعات المعتمدة سابقة الذكر على العدٌد من المقررات االختٌارٌة سواًءا من داخل الثانً. 
تطلعاته فى كبة ٌح للطالب حرٌة إختٌار المقررات لمواالتخصص أومن خارجه مما ٌجعل البرامج تتصؾ بالمرونة وتت

سوق العمل. كما تحتوى البرامج الدراسٌة بنظام الساعات المعتمدة على سلة مقررات الطبلب المتفوقٌن مما ٌساعد على 
 ثقل مهاراتهًم ودعمهم للتمٌز وللمنافسة فى سوق العمل. 

( فهى برامج عامة 8( و)6قام )ٌضم كل برنامج من البرامج الثمانٌة السابقة التخصصات الفرعٌة التالٌة عدا البرامج أر
 فى التخصص المذكور كما هو موضح بالجدول التالى: 

رقم 
 البرنامج
 بالبلبحة

 التخصصات الفرعٌة التً ٌضمها كل برنامج البرنامج
األقسام التى ٌتبعها 

 البرنامج

1 
الهندسة الزراعٌة 
 والنظم الحٌوٌة

هندسة  –هندسة النظم الحٌوٌة  –آالت وقوى زراعٌة 
 الري والصرؾ الحقلً

 الهندسة الزراعٌة -

 - - البساتٌن المحاصٌل اإلنتاج النباتً 2
 المحاصٌل -
 الفاكهة -

 الخضر والزٌنة -

3 
اإلنتاج الحٌوانً 
 والداجنى والسمكً

إنتاج 
 الحٌوان

 إنتاج الدواجن
إنتاج 
 األسماك

- 
 إنتاج الحٌوان -
 إنتاج الدواجن -

 وقاٌة النبات 4
 أمراض
 النبات

 - المبٌدات الحشرات
 أمراض النبات -

 الحشرات -
 المبٌدات -

5 
علوم وتكنولوجٌا 

 األؼذٌة
 األلبان

الصناعات 
 الؽذابٌة

- - 
 األلبان -

 الصناعات الؽذابٌة -

6 
التقنٌة الحٌوٌة 
 الزراعٌة

- - - - 
 الوراثة -

 الكٌمٌاء الزراعٌة -
 المٌكروبٌولوجً -

7 
العلوم االقتصادٌة 

 الجتماعٌة الزراعٌةوا
االقتصاد 
 الزراعً

إدارة أعمال 
 زراعٌة

اإلرشاد 
 الزراعً

االجتماع 
 الرٌفً

 االقتصاد الزراعً -
اإلرشاد الزراعً  -

 والمجتمع الرٌفً

 األراضً - - - - - األراضً والمٌاه 8
 

 : كما تمنح الكلٌة درجة بكالورٌوس العلوم الزراعٌة فى برامج التعلٌم المفتوح وهى

  جامعة عٌن شمس فى إطار اتفاقٌة  –برنامج تكنولوجٌا وإدارة المشروعات الزراعٌة بالشراكة مع كلٌة الزراعة
 التعاون بٌن جامعتى عٌن شمس والمنصورة )موقع الكلٌة اإللكترونى(.
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http://agrfac.mans.edu.eg/academic/open-education 

 ٌ( موقع الكلٌة اإللكترونً) ة الزراعٌة" بنظام الساعات المعتمدةبرنامج التعلٌم المفتوح باسم " النظم الحٌو
http://agrfac.mans.edu.eg/academic/open-education . 

كما ٌقوم السادة اعضاء هٌبة ٌوجد دلٌل خاص بالبرامج التعلٌمٌة للكلٌة ) ٌوزع علً طبلب المستوي االول بالكلٌة( 
 المحاضرة االولً علً الطبلب من بداٌة كل  فصل الدراسً .التدرٌس بالكلٌة بعرض توصٌؾ المقرر  فً 

كما ٌقوم السادة منسقً البرامج التعلٌمٌة المختلفة بعرض توصٌفات مقررات التخصص بالبرنامج 
الختٌار المقررات االختٌارٌة والمإهلة للبرنامج بالمستوي الثانً خبلل الفصل لً الطبلب لتؤهلٌهم الدراسً ع

ٌقوم المرشد االكادٌمً بداخل القسم العلمً بتوجٌه الطبلب الختٌار ، و كذلك ن كل عام دراسًالدراسً االول م
 المقررات الدراسٌة . 

 تطوٌر و تحدٌث البرامج والمقررات الدراسٌة: 9/4/2
لكلٌة  ٌوجد بالكلٌة سٌاسة مفعلة لدورٌة المراجعة حٌث تتم المراجعة الداخلٌة الدورٌة من قبل وحدة ضمان الجودة با -

كل فصل دراسً ) بمعدل مرتٌن خبلل العام الدراسً الواحد ( وذلك  ومن خبلل فرٌق مشكل للمراجعة الداخلٌة 
الكلٌة وتتم المراجعة  ضوء ( منذ اعتماد 9/4مرفق )  15/11/2015( بتارٌخ 495بقرار من مجلس الكلٌة رقم )

ٌة لبلعتماد ) مرفق ملؾ تقرٌر المراجعة الداخلٌة  الدورٌة المراجعة الخارجٌة المعتمدة من الهٌبة القوم بنود تقرٌر
 بالكلٌة ( . 

 وتعرض نتابج المراجعة الداخلٌة دورٌا علً  االقسام  العلمٌة و بعد احاطة مجلس الكلٌة بها   -
لٌمٌة وٌوجد تقوم لجنة المراجعة الداخلٌة بالكلٌة بمراجعة اكتمال التقارٌر السنوٌة للمقررات الدراسٌة والبرامج التع -

 (( 9/4نسخة منها لدي منسقً االقسام العلمٌة بملفات البرنامج وملفات المقررات العلمٌة . )مرفق )
الدورٌة لؤلقسام العلمٌة بؤرسال تقرٌرها بنقاط القصور الً االقسام العلمٌة الستكمال اٌضا تقوم لجنة المراجعة  -

 . المختلفة القصورأوجه 
توافق محتوي الورقة االمتحانٌة مع نواتج التعلم المستهدفة من المقررات )  Blue printتم الموافقة علً نموذج  -

  . 15/11/2015( بتارٌخ 495بمحضر مجلس الكلٌة رقم ) (الدراسٌة
 كما هوموضح بالجدول التالى: ومبررات هذه اإلجراءاتٌتم تحدٌث البرامج والمقررات 

 مبررات التحدٌث إجراءات تحدٌث البرامج والمقررات الدراسٌة 

إستخدام نتابج األبحاث العلمٌة الحدٌثة فى تطوٌر 
المادة العلمٌة للمقرر فى إطار محتواه العلمى المحدد 

 بالبلبحة

لتحدٌث محتوٌات المقرر مواكبة للتطورات 
 الحدٌثة فى مجال الدراسة

 

تحوٌل بعض المقررات إلى مقررات إلٌكترونٌة أو 
 وحدات تعلٌمٌة

رصة للطبلب لئلطبلع على إلتاحة الف
المقررات بشكل أكثر وضوح وفى أى وقت 
ولدعم تنمٌة مهارات الطبلب للتعلم الذاتى 
ولٌستطٌع أن ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات 

 للتواصل وكمصدر للمعلومات

 تحدٌث المراجع الخاصة بالمقرر بشكل دورى
 لمواكبة للتطورات الحدٌثة فى مجال الدراسة .

 ٌاجات سوق العمل . لمواكبة احت

تحدٌث توصٌؾ بعض المقررات بعد إنتهاء تدرٌسها 
من خبلل إعادة توزٌع المهارات التى ٌكتسبها الطالب 
من دراسته للمقرر على المحتوى العلمى الخاص 
للمقرر بعد تطوٌره فى إطار محتواه العلمى المحدد 

 بالبلبحة

لتوزٌع أمثل للمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من 
لمقرر على محتوٌاته لتحقٌق المعاٌٌر ا

 األكادٌمٌة فى هذا الشؤن
 

تحقٌق ممارسات جدٌدة فى تدرٌس المقررات مثل 
الدخول على المواقع العلمٌة  –الزٌارات العلمٌة 

 –إستضافة محاضرٌن خارجٌٌن  –األلكترونٌة 
 تحدٌث الجانب العملى للمقرر

مما ٌعود على المقررات بالتطوٌر المستمر 
 التواكب مع إحتٌاجات سوق العملو
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 :فاعلٌة البرامج التعلٌمٌة9/5
 :تطور عدد الطبلب الملتحقٌن بكل برنامج دراسى

( خبلل الثبلث إعتباراً من المستوى الثانىبكل برنامج دراسً )د طبلب البرنامج العام الملتحقٌن اعدفً أتطور ٌوجد 
قواعد ل طبقاً لطبلب على كل برنامج ا و ٌتم توزٌع (2015/2016و  2015/ 2014، 2014/ 2013)سنوات الماضٌة 

. ) محضر مجلس الكلٌة رقم رأى ورؼبة الطالب والمعدل التراكمى الحاصل علٌهو هى قبول الطبلب بالبرامج المختلفة 
ى ( حٌث ازداد إقبال الطبلب على برامج: علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة ، اإلنتاج الحٌوان15/11/2015بتارٌخ  495

والداجنى والسمكى ، التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة واألراضى والمٌاه فى حٌن ضعؾ إقبال الطبلب على برنامجى: العلوم 
 (.(9/5مرفق رقم  )) اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة ووقاٌة النبات.

 

 2415/2416 2414/2415 2413/2414 البرنامج م

 اوال : المستوي االول 

 875 653 521 ) المستوي االول (البرنامج العام  1

برنامج الهندسة الزراعٌة  والنظم  2
 الحٌوٌة )المستوي االول (

243 195 238 

 ثانٌا : المستوي الثانً 

 478 245 245 البرنامج العام ) المستوي الثانً ( 1

برنامج الهندسة الزراعٌة  والنظم  2
 الحٌوٌة )الثانً  (

182 213 164 

 وي الثالث ثالثا:  المست

 185 195  197 برنامج الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة  1

 23 29 42 اإلنتاج النباتى 2

 38 54 57 اإلنتاج الحٌوانى والداجنى والسمكى 3

 13 22 17 وقاٌة النبات 4

 38 79 63 علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة 5

 34 55 45 التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة 6

 15 24 24 دٌة واإلجتماعٌة الزراعٌةالعلوم االقتصا 7

 27 74 43 األراضى والمٌاه 8

 ثالثا:  المستوي الرابع : 

 182 129  برنامج الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة  1

 29 37   42 اإلنتاج النباتى 2

 54 54 57 اإلنتاج الحٌوانى والداجنى والسمكى 3

 21 11 17 وقاٌة النبات 4

 78 64 63 وجٌا األؼذٌةعلوم وتكنول 5

 54 64 45 التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة 6

 19 21 24 العلوم االقتصادٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة 7

 68  28 43 األراضى والمٌاه 8
 

 :تطور نسبة النجاح فى المستوٌات المختلفة فى كل برنامج دراسى خالل الثالث سنوات الماضٌة
وبرامج اإلنتاج الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة لنجاح  فً كل من برنامج ٌبٌن الجدول التالى تطور نسبة ا

األراضً والمٌاه )المستوى برنامج ٌوانى والداجنى والسمكى وبرنامج علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة و النباتى ، اإلنتاج الح
ٌة الزراعٌة ، العلوم االقتصادٌة  الثالث( خبلل الثبلث سنوات الماضٌة وتراجع نسب النجاح فً برنامج  التقنٌة الحٌو

 (9/5. مرفق رقم ) واالجتماعٌة الزراعٌة
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 جدول ٌوضح نسب النجاح لخرٌجى المستوٌات المختلفة  بنظام الساعات المعتمدة

 2015/2016 2014/2015 2013/2014 البرنامج

 %98946 %80922 %89929 الزراعٌة والنظم الحٌوٌة برنامج الهندســــــــــــــــة

 %100 %88981 %100 والداجنــــــً والسمكـــــً برنامج اإلنتاج الحٌوانً

 %100 %100 %100 وتكنولوجٌا األؼذٌـــــــة امج علـــــــــــــــــــــــومبرن

 %95945 %90990 %88989 برنامج وقاٌة النبــــــات

 %97914 %83.33 %100 برنامج األراضً والمٌـــاه

 %98918 %75 %100 ٌة الحٌوٌةبرنامج التقن

 %95 %100 %88989 برنامج العلوم االقتصادٌة

 %100 %87910 %100 اإلنتاج النباتً برنامج

 
 التعلٌم والتعلم  والتسهٌالت المادٌة للتعلم : ( معٌار 14

 توافر استراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم :  14/1
تحرص الكلٌة علً تبنى ، و مع المعاٌٌراالكادٌمٌة المرجعٌة  للكلٌة استراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم والتقوٌم تتسق

متنوعة للتعلٌم والتعلم لكى تضمن مبلبمة األسالٌب المستخدمة لتحقٌق المخرجات التعلٌمٌة  استراتٌجٌاتووضع 
برنامج المستهدفة للبرامج التعلٌمٌة المختلفة بما ٌحقق أهدافها ورسالتها. وتختلؾ تلك األسالٌب وفقا لطبٌعة ال

األكادٌمً ومقرراته وتتراوح بٌن التعلم الذاتً والتدرٌب المٌدانً والدروس العملٌة والزٌارات الحقلٌة والرحبلت 
 ( . 14/1) مرفق  .وكتابة التقارٌر....الخ

دة وتحرص الكلٌة على تشجٌع الساوٌم وتدعم مهارات التعلم الذاتً تطبق الكلٌة استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتق
أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة بالكلٌة الستخدام أنماط التعلم التً تتٌح للطبلب بالمستوٌات المختلفة فرص التعلم 

ملؾ البرامج والمقررات  .) مرفق الذاتً وٌتم توثٌق تلك األسالٌب واالستراتٌجٌات فى توصٌؾ المقررات والبرامج 
 (. الدراسٌة 

بعمل تقارٌر عن المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها موضحا بها ما قام بتدرٌسه طبقا  ٌقوم كل عضو هٌبة تدرٌس
لتوصٌؾ المقرر وأسالٌب التعلٌم والتعلم وأسالٌب التقٌٌم وكذلك نتابج الطبلب فى المقرر وما ال ٌستطٌع القٌام به وأسباب 

ذلك إلكترونٌاً على موقع الفارابً بالجامعة. كما ٌتم ذلك. وبعد عمل تقارٌر المقررات ٌتم عمل تقرٌر البرنامج سنوٌا و
تقرٌر احد  مرفق) القوى والتؽلب على نقاط الضعؾ. مناقشة تقرٌر البرنامج فى مجالس األقسام وذلك لتعظٌم نقاط

 المقررات الدراسٌة (
املة أسالٌب التعلٌم والتعلم ٌوجد بالكلٌة آلٌة الستبٌان رأي الطبلب ورقٌاً وإلكترونٌاً لتقٌٌم المقررات الدراسٌة ش
على الرابط التالى  وأسالٌب التقٌٌم وأداء أعضاء هٌبة التدرٌس عن طرٌق نظام الفارابً

https://alfarabi.mans.edu.eg  حٌث ٌتم توزٌع كلمة المرور على الطبلب لتقٌٌم العناصر المختلفة للتدرٌس من
وٌتم عمل اإلحصابٌات الخاصة بها الكترونٌاً وٌتم  على نظام ابن الهٌثم خبلل إستبٌان الطبلب على الموقع االلكترونً

إلى موقع كل عضو هٌبة تدرٌس على حده للتعرؾ على نقاط الضعؾ فى األداء أثناء  إرسال تقٌٌم الطبلب للمقررات
حٌة لرفع مستوى تدرٌس المقرر أو المقررات الخاصة به وٌطالب كل عضو هٌبة تدرٌس بعمل مقترح لئلجراءات التصحٌ

أداءه وإرساله لوحدة ضمان الجودة للعرض على مجلس شبون الجودة ثم مجلس الكلٌة وفى هذا الصدد تم إعداد آلٌة تحفٌز 
 الطبلب على تقٌٌم المقررات الدراسٌة وتحلٌل االستبٌانات واالستفادة من النتابج فى تحسٌن وتطوٌر المقررات الدراسٌة.

 
الطبلب للمقررات وكذلك دراسة لتحلٌل وٌم والتقٌٌم بوحدة ضمان الجودة بعمل تقرٌرعن تقٌٌم ٌقوم قسم القٌاس والتق

نتابج الطبلب خبلل السنة الدراسٌة ومقارنتها مع أربع سنوات سابقة كما ٌتم إستبٌان لطبلب المستوى الرابع )قبل التخرج( 
، وعمل دراسة وتحلٌل النتابج وٌتم عرض كل هذه ٌتم فٌه قٌاس مدى اكتساب الخرٌج للمخرجات التعلٌمٌة للبرنامج

الدراسات على مجلس الكلٌة لمناقشتها، باإلضافة إلى أنه ٌتم إعداد دراسات شاملة " عن مستوي رضا الطبلب عن تقٌٌم 
 .تسهٌبلت المادٌة للتعلٌم والتعلمال -المقررات الدراسٌة

 
التعلم عن طرٌق قسم القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم بوحدة ضمان كل هذه الدراسات تجري بما ٌخدم استراتٌجٌة التعلٌم و

الجودة على مستوى الكلٌة لتحدٌد أوجه االستفادة منها فً تطوٌر المنظومة التعلٌمٌة وسٌاستها بالكلٌة كما ٌتم مخاطبة 
الدراسات  أعضاء هٌبة التدرٌس لعمل اإلجراءات التصحٌحٌة وإخطار وحدة ضمان الجودة بالكلٌة وعلى حسب نتابج

 الخاصة بتقٌٌم الطبلب ومدى تحقق المستهدؾ من البرنامج ٌعاد النظر فى استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم المستخدمة. 
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الطبلب فً  -الهٌبة الزراعٌة  -رجال أعمال تم عمل العدٌد من الدراسات لدراسة رأي المستفٌدٌن من الخدمة )
قد تم تشكٌل لجنة لبلستفادة من كل السٌاسات السابقة لعمل خطة استراتٌجٌة البرامج التعلٌمٌة المختلفة وعلً ما سبق ف

 للتعلٌم والتعلم شارك فً إعدادها األطراؾ المعنٌة المختلفة.
 اسالٌب التعلٌم والتعلم :

ومنها  منها التقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة لتحقٌق المخرجات التعلٌمٌة المستهدفةأنماط مختلفة للتعلم  تتوافر لدى الكلٌة -
المحاضرة سواء الكبلسٌكٌة أو باستخدام اإلمكانٌات السمعٌة والبصرٌة ومعامل الحاسب واالنترنت والتعلٌم التعاونى 
والتدرٌب المٌدانى والبحث والمقال والزٌارات المزرعٌة حٌث ٌتوفر لدى الكلٌة مزارع للنماذج الطبلبٌة بداخل 

محافظة الدقهلٌة )قبلبشو وزٌان( وهذه األنماط معلنه على الموقع الحرم الجامعً وأخرى باالمتداد الصحراوي ل
   http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/lrnwys.pdfاإللكترونً للكلٌة على الرابط التالً: 

لٌدٌة وذلك بتوفٌر أجهزة عرض البٌانات ، إطبلع الطبلب على بعض وتحرص الكلٌة على تطوٌر أنماط التعلم التق -
البحوث العلمٌة المتعلقة بالمقررات الدراسٌة، من خبلل الحلقات النقاشٌة وزٌادة الرحبلت التعلٌمٌة خبلل الفصل 

 الدراسً حٌث قامت العدٌد من األقسام العلمٌة بعدد من هذه الرحبلت التعلٌمٌة للطبلب.
الكلٌة على إتباع طرق أخرى ؼٌر تقلٌدٌة للتعلم، فقد قامت بإنشاء وحدة التعلٌم اإللكترونً بالكلٌة وتقوم كما تحرص   -

هذه الوحدة بتحوٌل وإنتاج المقررات الدراسٌة فً البرامج األكادٌمٌة إلً مقررات إلكترونٌة وإنتاج المعامل 
 Previous Examsدع االمتحانات السابقةودعم مستو DELORاالفتراضٌة ودعم مستودع الوحدات التعلٌمٌة

ودعم حافظة الوثابق اإللكترونٌة، لذا فقد تم زٌادة حصٌلة عدد المقررات اإللكترونٌة وهى متاحة للطبلب على 
 الموقع اإللكترونً للكلٌة على الرابط التالى:

   http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-courses-ar  
ٌث شملت هذه المقررات إنتاج معامل افتراضٌة فً بعض منها. وتم زٌادة حصٌلة عدد الوحدات التعلٌمٌة اإللكترونٌة ح

، وتم زٌادة حصٌلة عدد االمتحانات اإللكترونٌة )بنك األسبلة( الخاصة ببرامج الساعات وحدة تعلٌمٌة إلكترونٌة 44إلً 
. وهذه المواد اإللكترونٌة معلنة على 2010/  2009لمعتمدة فى العام الجامعً المعتمدة منذ بداٌة العمل ببلبحة الساعات ا

كما  shttp://tempus.mans.edu.eg/examموقع الكلٌة حٌث ٌستفاد منها الطالب بصورة مباشرة بالرابط التالى: 
 اصة بؤعضاء هٌبة التدرٌس على موقع الكلٌةاإللكترونً:الخ (e-mails) ٌوجد البرٌد اإللكترونً

https://mail43.mans.edu.eg/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https:3a:2f:2fmail43.mans.edu.eg:2fowa:2f 

العلمٌة لموضوع  كما ٌتم تحفٌز الطبلب على تجمٌع المادة الستمرارٌة التواصل بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة وطبلبهم
معٌن ومناقشتها من خبلل حلقة نقاشٌة فى وجود أعضاء هٌبة التدرٌس كما ٌحدث فى مقرر مشروع التخرج فى األقسام 
العلمٌة كؤحد وسابل التعلم الذاتً للطبلب. ومما سبق عرضه ٌمكن القول أنه توجد مبلبمة بٌن نمط التعلم المستخدم 

أنماط التعلم ما بٌن التعلم التقلٌدى والؽٌر تقلٌدى الذى ٌحقق الفرص للتعلم الذاتى  والمخرجات المستهدفة نظراً لتنوع
 لمقررات.لبالكلٌة بما ٌحقق المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة 

 : منها كلٌةتوجد مصادر مختلفة للتعلم الذاتً بال
حاسب  جهاز 36ي علً  معملٌن وتحتوالشبكة الدولٌة للمعلومات حٌث ٌوجد معامل الحاسب اآللى وعددها  .1

 متصلة على شبكة المعلومات الدولٌة ٌستخدمها الطالب.
 مكتبة الكلٌة. .2
  مشروع التخرج .3

حٌث تحتوى المقررات الدراسٌة على مجاالت لتنمٌة التعلم الذاتً وذلك من خبلل تكلٌؾ الطالب بإجراء تجارب عملٌة 
لب بإجراء دراسات مثل إجراء مشروع التخرج ودراسة داخل المعامل وتجمٌع نماذج من مزارع الكلٌة وتكلٌؾ الطا

جدوى له وتقٌٌم المشروع. وتحتوى طرق التدرٌس على أسالٌب لتنمٌة التعلم الذاتً وذلك عن طرٌق إعداد تقارٌر من 
طرٌق حث  لتعلم الذاتً عنلعلمٌة. وٌتم تحفٌز الطبلب على االشبكة الدولٌة للمعلومات ومكتبة الكلٌة لبلستعانة بالمراجع ا

   المكتبة الطبلب على إعداد تقارٌر فً أجزاء من المقررات الدراسٌة عن طرٌق البحث فى
 http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/library-ar  كما تم زٌادة إمكانٌات الحاسب اآللً من

 أو بحوث.لعمل ما ٌكلؾ به الطبلب من تقارٌر  (NORMS )مرفق دراسة الـقاعات وأجهزة 
 توفر الجامعة قواعد للبٌانات العالمٌة لؤلبحاث وقواعد بٌانات للمجبلت العلمٌة وأبحاث أعضاء هٌبة التدرٌس  -

.&fn=portal&DefaultLang1t.aspx?ScopeID=/libraries/star5.eulc.edu.eg/eulc_v5http://db  
 كذلك اإلنجازات العلمٌة والبحثٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس

 http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/scientific-research-achievements-ar 
 وكذلك األبحاث المنشورة بمجلة الكلٌة 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/lrnwys.pdf
http://tempus.mans.edu.eg/exams
http://db5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=portal&DefaultLang
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ar-journal-sciences-ar/agricultural-projects-http://agrfac.mans.edu.eg/research  ًوالت
 تكون متاحة مجانا.

لمختلفة بالكلٌة تساعد الطبلب فى تحقٌق التعلم الذاتً. كذلك ٌتم تحفٌز الطبلب على التعلم الذاتى فى األقسام العلمٌة ا -
( الساعات المعتمدة من خبلل المقترح المقدم من 2009من خبلل مقرر مشروع التخرج والذي أستحدث فى البحة )

السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم و الطبلب والذى تمت الموافقة علٌه واعتماده بقرار مجلس الكلٌة 
ٌتٌح هذا المقرر للطبلب اإلطبلع على الجدٌد فى مجال األبحاث ذات حٌث  ،م10/2/2013( بتارٌخ 461)رقم 

الصلة بالتخصص ومتابعة السادة أعضاء التدرٌس لهم واإلشراؾ علٌهم وإجراء التجارب العملٌة وتحلٌل النتابج 
 عرضها فى حلقات نقاشٌة لتقٌٌم الطبلب من خبلل لجان من أعضاء هٌبة التدرٌس بالبرنامج.وومناقشتها 

 السٌاسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعلٌم) التؽلب علً المعوقات االدارٌة والتنظٌمٌة ( : 41/2
  زٌادة الكثافة العددٌة للطالب فً بعض المعامل: -1

 قامت الكلٌة بالتعامل مع زٌادة الكثافة العددٌة للطبلب فً بعض المعامل مثل معامل قسم الكٌمٌاء والمٌكروبٌولوجً بتقسٌم
طبلب المجموعة الربٌسٌة فً الدروس العملٌة إلً مجموعتٌن علً معملٌن مختلفٌن بما ٌسمح لكل طالب بإجراء التجارب 
العملٌة الخاصة به وٌسمح ذلك أٌضاً بقدر أكبر من التفاعل للطالب مع عضو هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة وتحفٌز 

علً  طالب للتؽلب 25طالب بدالً من  20الطبلب فً الدروس العملٌة إلً الطالب علً التعلم الذاتً. كما تم تخفٌض عدد 
 هذه المشكلة وذلك بهدؾ:

 تحقٌق جودة األداء. -
 تحقٌق رؼبة أكبر عدد من الطبلب. -
 تقلٌل تكلفة بعض البرامج القلٌلة فى عدد الطبلب. -

 ضعؾ الموارد:  -2
ارد الذاتٌة حٌث شرعت الكلٌة بإعداد خطة ثبلثٌة تنفٌذٌة ٌتم استخدام الموارد بشكل أمثل والسعى لتنمٌة المو
وذلك بهدؾ التؽلب على مشكلة ضعؾ  2016حتى  2013لتنمٌة الموارد الذاتٌة )المالٌة والبشرٌة( بها خبلل الفترة من 

 الموارد بها.
 نقص/ زٌادة أعضاء هٌئة التدرٌس: -3

مجاالت وتخصصات متعددة ومتنوعة ٌشارك جمٌعهم  تضم الكلٌة نخبة من أعضاء هٌبة التدرٌس الممٌزٌن فً
فً أعباء التدرٌس إضافة إلى األنشطة البحثٌة داخل وخارج الكلٌة كما ٌشارك البعض منهم فً تقدٌم االستشارات للجهات 
ى الحكومٌة فً مجاالت تتعلق بتخصصهم وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص واالنتداب للعمل بالكلٌات المناظرة والت

تعانى من العجز فى معظم التخصصات العلمٌة )كلٌة الزراعة بجامعة دمٌاط وكلٌة الزراعة بجامعة طنطا( والكلٌات الؽٌر 
مناظرة ألعمال الكنترول )كلٌة السٌاحة والفنادق ( ومع ذلك تم عمل دراسة لتناسب أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة 

ة مع أخذ التخصص فى االعتبار تبٌن أن معظم األقسام العلمٌة ال ٌوجد بها عجز فى المعاونة مع األعباء التدرٌسٌة بالكلٌ
 عدد أعضاء هٌبة التدرٌس. 

وقاااد قامااات إدارة الكلٌاااة بمخاطباااة األقساااام العلمٌاااة بتحدٌاااد سااااعات التااادرٌس والتخصصاااات المتاحاااة وتحدٌاااد األعاااداد 
ماااع االحتٌاجاااات الفعلٌاااة لؤلقساااام، وقامااات مجاااالس البلزماااة لهاااا بوضاااع خطاااة ثبلثٌاااة بحٌاااث تتناساااب أعاااداد المعٌااادٌن 

األقساااام المختلفاااة بمخاطباااة إدارة الكلٌاااة باحتٌاجاتهاااا الفعلٌاااة مااان أعاااداد الهٌباااة المعاوناااة علاااً حساااب التخصصاااات 
والسااااعات التدرٌساااٌة باألقساااام حٌاااث تااام تشاااكٌل لجناااة مااان مجلاااس الكلٌاااة للدراساااة والعااارض علاااى المجلاااس وعلٌاااه 

وذلاااااك  2016/2019و مااااان  2013/2015و مااااان  2010/2013ضاااااع خطاااااة ثبلثٌاااااة مااااان قامااااات إدارة الكلٌاااااة بو
و هاااى  كؤحاااد المتطلباااات البلزماااة للتعامااال ماااع العجاااز فاااً أعاااداد الهٌباااة المعاوناااة فاااً بعاااض األقساااام العلمٌاااة بالكلٌاااة

 .http://agrfac.mans.edu.eg/staff/three-year-plan-appointment-lecturersمعلنة على موقع الكلٌة 
 الدروس الخصوصٌة: -4

 ال توجد ظاهرة الدروس الخصوصٌة فى أى من مقررات البرامج التعلٌمٌة بالكلٌة.
 عدم توافر المراجع العلمٌة: -5 

تقوم إدارة الكلٌة ممثلة فى السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب بمخاطبة األقسام العلمٌة إلرسال عدد 
إلى رعاٌة الطبلب لتوزٌعها مجاناً على الطبلب الؽٌر قادرٌن على الشراء وذلك بعد إجراء البحوث من نسخ الكتب 

االجتماعٌة التى تثبت حالتهم االجتماعٌة واالقتصادٌة وأحقٌتهم فى الرعاٌة من قبل الكلٌة وذلك من خبلل آلٌة واضحة 
ستندات المطلوبة نموذج االستمارة المعدة لذلك وبعض وملبهم لئلستمارات المعدة لذلك وإعتمادها وٌرفق معها كل الم

م وحتً االن  وفى هذا الشؤن قامت الكلٌة بوضع آلٌة 2013/2014نماذج البحوث االجتماعٌة للطبلب للعام الجامعً 
 هىم و19/6/2010بتارٌخ  429رقم رعاٌة الطبلب الؽٌر قادرٌن وتمت الموافقة علً هذه اآللٌة بقرار مجلس الكلٌة 

 (.http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/EducationPolicy.pdf) ازالت مفعلة م

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/agricultural-sciences-journal-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/agricultural-sciences-journal-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/EducationPolicy.pdf
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علً  كذلك حرصت الكلٌة على مناقشة وإعداد آلٌة االحتٌاجات الفعلٌة للطبلب لتقدٌم الدعم الطبلبى وتمت الموافقة أٌضاً  
.كما ٌقوم السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة بوضع نسخ  م19/6/2010بتارٌخ  429رقم هذه اآللٌة بقرار مجلس الكلٌة 

من الكتب والمذكرات الخاصة بهم بمكتبة الكلٌة وتكون متاحة للطبلب لئلستعارة. باإلضافة إلى كل ما سبق ٌوجد صنادٌق 
ترحات التى ٌطلع علٌها لجنة متابعة شكاوى الطبلب التى تقوم بدراستها والبحث عن الستقبال شكاوى الطبلب وتقدٌم المق

الحلول من خبلل إدارة الكلٌة. عبلوة على ذلك تحرص الكلٌة على حث السادة أعضاء هٌبة التدرٌس على االشتراك فى 
لتزام باألسعار والقواعد التى نظام شراء حق المإلؾ والذى تتبناه جامعة المنصورة )وفى حالة عدم الرؼبة ٌجب اال

 تحددها الجامعة سنوٌا لسعر الكتاب.
 التعامل مع ضعؾ حضور الطالب: -6 

وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب  ٌقوم أستاذ المقرر وربٌس القسم العلمً بحصر ؼٌاب الطبلب وإخطار السٌد أ.د/
إلنذارهإالء الطبلب حتى  12،  8،  4نهاٌة األسبوع بالطبلب المتكرر ؼٌابهم عن المحاضرات والدروس العملٌة فى 

ٌنتظموا فى الحضور وال ٌتعرضوا للحرمان من دخول االمتحان. وقامت الكلٌة أٌضاً بوضع آلٌة التعامل مع ؼٌاب 
الطبلب وآلٌة اإلنذار األكادٌمً للطبلب. كذلك قامت إدارة الكلٌة بدورها للتعامل مع ضعؾ حضور الطبلب عن طرٌق 

%( وٌوجد بٌان ٌوضح ذلك خبلل الست 25ان الطبلب الذٌن تؽٌبوا عن الحضور بالمدة المسموح بها )أكثر من حرم
وتقسٌم الطبلب الى مجموعات صؽٌرة أدى الى سهولة متابعة أعضاء هٌبة التدرٌس  .(2015 - 2009أعوام السابقة من 

ة على مدار الفصل الدراسى ألزم الطبلب على الحضور للطبلب وانخفضت نسبة الؽٌاب وبتطبٌق نظام االمتحانات الدورٌ
 14/2مرفق رقم :كما هو مبٌن بالجدول التالى

 

سبب  العام الجامعً م
 الحرمان

 الفرقة
 األولى

الفرقة 
 الثانٌة

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

 اسم المقرر الشعبة

استنفاذ نسبة   2009/2010 1
 الؽٌاب

 مساحة األراضً هندسة زراعٌة ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد 19

 ------- ------- ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ------- 2010/2011 2

 ------- ------- ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ------- 2011/2012 3

الؽش أثناء  2013/ 2012 4
تؤدٌة 
 االمتحان

 عامة 2 ال ٌوجد ال ٌوجد 1
 وقاٌة نبات
 علوم األؼذٌة

مٌاء ؼٌر كٌ
 عضوٌة
فصل عام 
 جامعً كامل
تكنولوجٌا 
 مثلجات لبنٌة

الؽش أثناء  2014/  2013 5
تؤدٌة 
 االمتحان

 عامة ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد 2
 هندسة زراعٌة

 فٌزٌاء وأرصاد
أساسٌات إنتاج 

 البساتٌن

استنفاذ نسبة  2014/2015  6
 الؽٌاب

 
(61) 

 حرمان

 ٌوجد ال ٌوجد
 

 ٌوجد
 

ول برنامج المستوي اال
الهندسة الزراعٌة 
 والنظم الحٌوٌة 
 

 مساحة االراضً 

المستوي الثالث :برنامج  18
 االراضً والمٌاه

مورفولوجٌا 
وحصر 
 االراضً

المستوي الثالث :برنامج  8
 التقنٌة الحٌوٌة 

اسس تربٌة 
 النبات

المستوي الثالث برنامج  1
الهندسة الزراعٌة 

 ٌوٌة والنظم الح
 

تخطٌط المنشآت 
 الزراعٌة 

المستوي الثالث برنامج   1
 علوم االؼذٌة . 

هندسة مصانع 
 االؼذٌة وااللبان

المستوي الرابع برنامج  20   
 التقنٌة الحٌوٌة

وراثة الكابنات 
 الحٌة الدقٌقة 

المستوي الرابع برنامج  14
 التقنٌة الحٌوٌة

 وراثة عشابر  

 المستوي االول  برنامج ---- --- 54 تجاوز نسبة الؽٌاب 2015/2016 6
 الهندسة الزراعٌة . 

 مساحة االراضً
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 السٌاسات المتبعة فى حل المشكالت:

 .تم حل مشاكل التعلٌم التً تم تقدٌمها من خبلل شكاوي الطبلب وهً مسجلة بمحاضر لجنة متابعة شكاوي الطبلب 

 ت دورٌة وتطبٌق البحة الساعات المعتمدة ومابها من تقوٌم مستمر ارتفعت نسبة الحضور.بتسجٌل حضور الطبلب وعمل اختبارا 
 برامج التدرٌب المٌدانى للطالب:  14/3

تصمم الكلٌة برامج تدرٌب مٌدانى معتمدة وموثقة تعتمد على إحتٌاجات الطالب الفعلٌة وتتضمن آلٌات محددة 
حرصت  كذلكوٌتم توصٌؾ هذه البرامج وفقا لمخرجات التعلٌم المستهدفة وواضحة لتنفٌذ هذه البرامج واإلشراؾ علٌها 

 3التحوٌلى بشركة الدلتا لؤلسمدة والصناعات الكٌماوٌة لمدة الكلٌة على إعداد آلٌة إلختٌار الطبلب المرشحٌن للتدرٌب 
 شهور بمرتب بناءاً على مذكرة التفاهم بٌن الكلٌة والشركة. 

التدرٌبٌة وفقا لبلحتٌاجات الفعلٌة للطبلب ومحدد ببلبحة الكلٌة كٌفٌة اإلشراؾ وتوزٌعه  ٌتم تصمٌم وتوصٌؾ البرامج
علً طاقم اإلشراؾ ولٌس عضو هٌبة التدرٌس منفصبلً وهناك جدٌة فً اإلشراؾ على التدرٌب المٌدانً وٌشترك فً 

أداء الطبلب من خبلل النموذج  حٌث ٌقوم المشرؾ الخارجً بتقٌٌم اإلشراؾ علً الطبلب بعض المشرفٌن الخارجٌٌن
المعد لذلك وٌشارك جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم واإلدارٌون والفنٌون فى اإلشراؾ على تدرٌب الطبلب بنسبة 

  كما قامت الكلٌة كذلك بإعداد آلٌة تفعٌل التدرٌب المٌدانى كما ٌتم استقصاء رأي الطبلب حول التدرٌب المٌدانى  100%
 ( 14/3مرفق.)

  منها: متنوعةبؤسالٌب  بواسطة الطبلب كلٌةوٌتم تقٌٌم التدرٌب بال

 .وجود نماذج لكتابة تقارٌر عن المتدربٌن 

  .مراجعة تقارٌر جهات التدرٌب 

   توزٌع استمارات استقصاء لقٌاس رضا طبلب مرحلة البكالورٌوس فً المجاالت المختلفة بكلٌة الزراعة
ب المٌدانً مع طبلب المستوى الثانى والثالث وبناءاً علٌه ٌتم وضع البرنامج االحتٌاجات التدرٌبٌة فً التدرٌ

التدرٌبً للتدرٌب المٌدانً لطبلب كل برنامج علً حده كما ٌتم االجتماع مع الطبلب فً بداٌة التدرٌب المٌدانً 
تدرٌب كما ٌتم لطرح برنامج التدرٌب علٌهم ومعرفه أرابهم مع إعطاء التوصٌات البلزمة إلدارة عملٌة ال

االجتماع بهم مرة أخري فً نهاٌة البرنامج التدرٌبً لمناقشة فاعلٌة التدرٌب فً حضور إدارة الكلٌة )عمٌد 
وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب وربٌس مجلس القسم والسادة رإساء الدوابر العلمٌة المختصة  -الكلٌة 

 ( 10/3.) مرفق( بالبرامج المختلفة  المختصة بالبرامج المختلفة 
ٌإخذ رأى الطبلب فً التدرٌب والمشاكل التى واجهتهم ومقترحاتهم نحو التحسٌن وترفع تلك التوصٌات للمإتمر  -

 السنوي للكلٌة )إجراءات تصحٌحٌة(.
" كؤحد مكونات البرنامج التعلٌمً وفقاً لمخرجات التعلم المستهدفة وٌتم تقٌٌم 2،  1ٌوجد  توصٌؾ تدرٌب مٌدانى" -

ج التدرٌب المٌدانً للطبلب بنظام الدرجات وتتناسب فاعلٌة التدرٌب المٌدانى للطبلب فى تحقٌق المخرجات نتاب
 المستهدفة من البرنامج التدرٌبى.

ٌتم تجمٌع جمٌع االستمارات الخاصة بتقٌٌم التدرٌب المٌدانً وٌقوم قسم القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم بوحدة ضمان الجودة 
وكانت من أهم بنود  ( 20162015و  2015 /2014و 2013/2014 )ؤلعوام ٌم التدرٌب المٌدانً لبعمل دراسة عن تقٌ

مشاركة االطراؾ المجتمعٌة فً برامج التدرٌب  –تنوع مهارات التدرٌب  –) وجود برامج فعالة للتدرٌب المٌدانً التقٌٌم 
ة لتقٌٌم  الطبلب اثناء وبعد التدرٌب ( وترواحت مبلبمة الطرق المستخدم –جدٌة االشراؾ والمتابعة لبرامج التدرٌب  –

   39916وكان اجمالً المتوسط الهندسً لبنود التقٌٌم  37941الً  34923الدرجة المتوسطة لبنود التقٌٌم السابق من 
 ( 3-14) مرفق 

 2015/2016جدول ٌوضح النتٌجة العامة للتدرٌب المٌدانى لمختلؾ البرامج الدراسٌة بالكلٌة عام 
 المستوي الثانً:ال :او

 البرنامج
 

 اجمالً الطالب
 اعداد

الطالب 
 الناجحٌن 

اعداد الطالب 
 الراسبٌن 

 نسبة النجاح 

 %67.55 34 111 145 الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة

 %87.95 14 73 83 االنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً 

 %94.54 5 86 91 علوم االؼذٌة 

 %85.71 7 42 49 وقاٌة النبات

 %98.48 1 65 66 االراضً والمٌاه

 %88.88 7 56 63 التقنٌة الحٌوٌة

 %69.44 13 29 42 العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 %91.22 5 52 57 االنتاج النباتً 
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 ( 14/3مرفق رقم ) -المصدر ادارة شئون الطالب بالكلٌة  
 ثانٌا : المستوي الثالث :

 البرنامج
اجمالً 
 الطالب

 اعداد
الطالب 

 الناجحٌن 

اعداد الطالب 
 الراسبٌن 

 نسبة النجاح %

 الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة  :
 )تخصص االت وقوي ( -1
 ) تخصص النظم الحٌوٌة ( -2

71 69 2 97.18 

143 
143 444 144 

 94.87 2 37 39 االنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً 

 91.66 3 33 36 علوم االؼذٌة 

 91.66 1 11 12 لنباتوقاٌة ا

 92 2 23 25 االراضً والمٌاه

 91 3 34 37 التقنٌة الحٌوٌة

 144 - 15 15 العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 87.5 3 21 24 االنتاج النباتً 

 14/3مرفق رقم  -المصدر ادارة شئون الطالب بالكلٌة  
 تقوٌم الطالب: 14/4

اء االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة عن طرٌق المراجعات تحرص الكلٌة علً التؤكد من مدى استٌف
الداخلٌة والخارجٌة للبرامج الدراسٌة عبلوة على تقٌٌم الورقة االمتحانٌة ولذا ٌتم إكتساب الطالب لمهارات المعرفة والفهم 

اب الطالب للمهارات المهنٌة والمهارات الذهنٌة باإلختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة وإمتحان أعمال السنة وٌتم قٌاس إكتس
باإلختبارات العملٌة بٌنما ٌتم التؤكد من إكتساب الطالب للمهارات العامة من خبلل المبلحظة أثناء الدروس العملٌة 
واألنشطة الفصلٌة التى ٌقوم بها الطالب. كما تحرص الكلٌة على تنوع أسالٌب التقوٌم وٌتضح من توصٌؾ المقررات 

ود اإلختبارات المحددة الموعد ٌتم تطبٌقها علً الطبلب باإلضافة إلً االختبار النهابً وتتمثل نسب وتقرٌر المقررات وج
 :23/14/2414( بتارٌخ 433مجلس الكلٌة رقم )الدرجات كما ٌلً حسب قرار 

 5 درجات امتحانات دورٌة 

 5 درجات أنشطة فصلٌة 

 10 درجات لبلمتحان الشفوي 

 20 ًدرجة لبلمتحان العمل 

 60 جة لبلمتحان النظري النهابً در 
%. وٌتضح من مواصفات 60% باإلضافة إلى التقوٌم النهابً بنسبة 40وعلٌه ٌتم اإلعتماد على التقوٌم المستمر بنسبة 

التى ٌجب تحقٌقها فً  ILO'sالمقرر أن التنوع فً االختبارات ٌهدؾ إلً التحقق من جمٌع النتابج التعلٌمٌة المستهدفة 
بلبم. وفى هذا الشؤن قامت الكلٌة بمناقشة وإعداد آلٌة إعبلن الطبلب بنتابج التقٌٌم فى اإلمتحانات الدورٌة الخرٌج بشكل م

بتارٌخ  429فى المقررات المختلفة خبلل الفصل الدراسً وتمت الموافقة علً هذه اآللٌة بقرار مجلس الكلٌة رقم 
على وجود آلٌات على مستوى القسم والكلٌة للتؤكد من عدالة  كما تحرص الكلٌةباإلضافة لئلختبار النهابً.  19/6/2010

 تقوٌم الطبلب على النحو التالى:

  ٌتم تشكٌل االمتحانات التحرٌرٌة والشفوٌة ولجان التصحٌح لؤلوراق االمتحانٌة بموافقة مجالس األقسام بحٌث ال
 د من عدالة تقوٌم الطبلبٌنفرد ممتحن أو مصحح بوضع األسبلة أو تصحٌح األوراق اإلمتحانٌة للتؤك

  ٌتم التؤكٌد من عدالة تقوٌم الطبلب من خبلل إجراءات التعامل بالكنتروالت التى تضمن عدم إمكانٌة إضافة أو
 استبدال أي ورقة إجابة مع حجب إسم الطالب عن لجنة التصحٌح .

  التؤكد من درجاته فى أى مراجعة الكنترول لورقة اإلجابة من حٌث التصحٌح وجمع الدرجات وللطالب حق طلب
 مادة.

 .تهتم إدارة الكلٌة بتوثٌق النتابج وإعبلم الطبلب عن طرٌق الكشوؾ المعلقة وأٌضا إلكترونٌا 

  ٌقوم قسم القٌاس والتقوٌم بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة بتحلٌل نتابج تقوٌم الطبلب على المستوٌات المختلفة
 ادة منها فى تطوٌر المقررات .وإرسالها لؤلقسام العلمٌة لدراسته واالستف

  .للكلٌة قواعد موثقه ومعلنة للتعامل مع تظلمات الطبلب من نتابج االمتحانات 

 ٌمعتمدة من مجلس الكلٌة  لربط االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفة ومدي توازن  ةكما قامت الكلٌة بوضع ال
 .   blue printتوزٌع الدرجات علٌها وذلك من خبلل اتباع نموذج 
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تحرص الكلٌة علً تقٌٌم الورقة اإلمتحانٌة وعلٌه تم إعداد آلٌة تحسٌن المواصفات الشكلٌة والفنٌة للورقة اإلمتحانٌة  
.بهدؾ قٌاس مدي التنوع فً االختبارات الذي ٌهدؾ إلى التحقق من إكتساب الطالب النتابج التعلٌمٌة المستهدفة من المقرر 

باإلضافة إلى ذلك قامت هذه اللجنة بممارسة ، على تشكٌل لجنة لتقوٌم األوراق اإلمتحانٌةبشكل مبلبم حٌث حرصت الكلٌة 
مهامها وعقدت العدٌد من الجلسات واإلجتماعات إنتهت بإعداد تقرٌر حول النتابج والمإشرات اإلحصابٌة لتقوٌم األوراق 

اسى أول ، ثان(. وٌمكن إٌجاز ما خلص در)فصل  2015/2016و   م2414/2415الجامعى للعام اإلمتحانٌة بالكلٌة 
 إلٌه تقرٌر هذه اللجنة فٌما ٌلى:

 أوال: جمٌع عناصر معاٌٌر المواصفات الشكلٌة
جمٌع عناصر معاٌٌر المواصفات الشكلٌة جاءت مرضٌة لجمٌع المقررات خبلل الفصلٌن الدراسٌٌن وذلك إلتباع أعضاء 

 الجودة بالكلٌة عدا بعض النقاط التً لوحظت منها: هٌبة التدرٌس النموذج المعد من قبل وحدة ضمان 

 إسم الجامعة 

 إسم الكلٌة 

 كود المقرر 

 تحدٌد نوع المقرر إجباري/اختٌاري/مإهل 
 وقد تم توجٌه وإخطار الزمبلء بؤهمٌة وضع الكود ونوع المقرر وإضافته على نموذج الجودة للورقة االمتحانٌة.  

 ثانٌا: جودة طباعة األسبلة 
اصر معاٌٌر جودة طباعة األسبلة وانتقابٌتها جاءت مرضٌة لجمٌع المقررات خبلل الفصلٌن الدراسٌٌن وذلك جمٌع عن

 %. 100إلتباع أعضاء هٌبة التدرٌس النموذج المعد من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلٌة وبنسبة 
 ثالثا: المواصفات الفنٌة

جمٌع المقررات خبلل الفصلٌن الدراسٌٌن وذلك إلتباع % ل85جمٌع عناصر المواصفات الفنٌة جاءت مرضٌة بنسبة 
 أعضاء هٌبة التدرٌس النموذج المعد من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلٌة 

 تتم جمٌع أعمال الكنترول داخل الكنترول المركزي الموجود بالدور الثالث بمبنً ب . -
ال الكنترول وكذا التصحٌح بمقر الكنترول للجان، ثم تتم جمٌع أعم ومنه وتسلم اوراق االسبلة للكنترول المركز -

المنصورة  ةالمركزي كما ٌتم إدخال النتابج علً برنامج خاص بمركز التقنٌة واالتصاالت والمعلومات بجامع
إلعبلن النتابج الكترونٌاً علً موقع كل طالب فً الكلٌة حٌث ٌفتح الطالب موقعه الشخصً لٌعرؾ نتٌجته كما ٌوجد 

آلٌة اختٌار عضو الكنترول وآلٌة أخرى لتنظٌم العمل داخل نتابج االمتحانات إلكترونٌاً. وٌوجد آلٌة للشكاوي من 
 الكنترول 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/EducationPolicy.pdf 
 الًتشكٌل الكنترول المركزي بالكلٌة للمستوٌات األربع معلن على الموقع اإللكترونى للكلٌة على الرابط التو 

http://agrfac.mans.edu.eg/about-ar/administration/organizational-structure-ar 
 كذا حرصت الكلٌة على وضع آلٌة مراجعة درجات الطبلب

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/review-scores 
   results-http://www.mans.edu.eg/students حٌث تعلن نتابج االمتحانات على الرابط التالى:

فى موعد أقصاه شهر من نهاٌة االختبارات وٌفتح معها باب التظلم من خبلل مكتب وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب 
 أومن خبلل موقع الشكاوى والمقترحات بالكلٌة على الرابط التالى:

http://agrfac.mans.edu.eg/contacts-ar 
أومن خبلل البرٌد االلكترونً إلدارة الكلٌة المنشور على الموقع االلكترونً للكلٌة. وٌتلقى الطالب رداً على تظلمه بحد 
أقصى أسبوعٌن من تارٌخ تقدٌم التظلم وٌخطر به عبر برٌده اإللكترونً أومن خبلل مكتب السٌد األستاذ الدكتور/وكٌل 

 لكلٌة لشإن التعلٌم والطبلب فى الموعد المقرر. ا
ٌتم تحلٌل نتابج االمتحانات دورٌا فً نهاٌة كل عام دراسً وتتوفر قاعدة بٌانات التحلٌل لدي مكتب وكٌل الكلٌة 

 لشبون التعلٌم والطبلب . 
والتى   12/5/2013ٌخ ( بتار464مجلس الكلٌة بجلسته رقم )أما بخصوص آلٌة اإلمتحان الشفوى والتى وافق علٌها 

 ، وسبلة التى تحقق كل من المعارؾ والفهم والمهارات الذهنٌةوت لؤلعمل كربتعكس الشفافٌة وعدم التمٌٌز بٌن الطبلب 
 .ٌختار الطالب منها عشوابٌا والدرجات تكون محددة لكل سإال على البطاقة

 رضا الطالب:14/5
لتى تقدمها الكلٌة كما ٌوجد آلٌة مفعله لهذا الشؤن وقد قام تحرص الكلٌة علً قٌاس رضا الطبلب عن الخدمات ا

رضا الطبلب بالنسبة للتعلٌم والتعلم قسم القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة بدراسة تهدؾ لقٌاس مستوى 

http://www.mans.edu.eg/students-results
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لتعرؾ على مستوى رضا باإلضافة للتسهٌبلت المادٌة المقدمة للطبلب من خبلل إستمارات استبٌان تم تحلٌل نتابجها ل
 كما هو مبٌن على بالجدول التالى: (14/5) مرفقأهم النتابج المتحصل علٌها من الدراسة  كانتالطبلب حٌث 

 جدول ٌوضح  المتوسط العام لدرجة رضا الطالب عن البنود المختلفة لتسهٌالت التعلٌم والتعلم 
  2415/2416الكلٌة خالل العام الجامعى لطالب 

 المتوسط ستبٌانموضوع اإل

 29.29 سٌاسات القبول والتحوٌل  

 32.05 موارد التعلٌم والتعلم 

 33.83 البرامج التعلٌمٌة وطرق التدرٌس 

 33.92 االنشطة الطبلبٌة 

 37.30 االرشاد االكادٌمً 

 29.72 المكتبة 

 37.43 الدعم الطبلبً 

 35.16 التدرٌب المٌدانً 

 
 :  لتعامل مع تظلمات الطالب كالتالًكما توجد بالكلٌة قواعد ل

  وٌتم إتباع نظام للتعامل مع تظلمات الطبلب من االمتحانات أونتابج االمتحانات حٌث ٌقدم الطالب شكواه إلى
وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب أوإلى مكتب السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة.  مكتب السٌد األستاذ الدكتور/

كما توجد بالكلٌة لجنة متابعة  قامت الكلٌة بإعداد آلٌة التعامل مع شكاوى ومقترحات الطبلب وفى هذا الشؤن
ومستمرة عملها   14/12/2414( بتارٌخ 483بجلسته رقم )شكاوى الطبلب تم تشكٌلها بموافقة مجلس الكلٌة 

 حتً تارٌخه . 

 ٌفتح معها باب التظلم من خبلل مكتب وكٌل تعلن نتابج االمتحانات فى موعد أقصاه شهر من نهاٌة االمتحانات و
 الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب أومن خبلل موقع الشكاوى والمقترحات بالكلٌة على الرابط التالى: 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/review-scores 

 ع االلكترونً للكلٌة. وٌتلقى الطالب رداً على أومن خبلل البرٌد االلكترونً إلدارة الكلٌة المنشور على الموق
تظلمه بحد أقصى أسبوعٌن من تارٌخ تقدٌم التظلم وٌخطر به عبر برٌده اإللكترونً أومن خبلل مكتب وكٌل 
الكلٌة فى الموعد المقرر. وٌتم إتباع نظام للتعامل مع تظلمات الطبلب من االمتحانات أونتابج االمتحانات حٌث 

واه إلى مكتب السٌد األستاذ الدكتور/وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب أوإلى مكتب السٌد ٌقدم الطالب شك
 األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة.

students-suggestions-complaints-students/committee-rs/educationhttp://agrfac.mans.edu.eg/secto 
 

 أعضاء هٌئة التدرٌس: معٌار  -11
 :للمإسسة العدد الكافً والمإهل من أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم، بما ٌتناسب مع متطلبات البرامج التعلٌمٌة المقدمة 

  :كفاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس/ الهٌئة المعاونة 11/1
 :نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة إلى الطالب متفقة مع المعدالت المرجعٌة 11/1/1

طبقاً  (2-11)جدول  إلى الطبلب (1-11)جدول  نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونةلدي الكلٌة تناسب بٌن 
(عضو 1كانت ) 2015/2016العام الجامعً  حٌث نجد أن نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس: الطبلب فً لمعدالت المرجعٌة.ل

ة المرجعٌة المحددة للكلٌات ( طالب لمرحلة البكالورٌوس و كما هو معلوم أن هذه النسبة أقل من النسب10هٌبة تدرٌس : )
( باإلضافة لذلك كانت نسبة أعضاء هٌبة 11/1طالب  )مرفق  25عضو هٌبة تدرٌس: 1ٌة والتً تنص علً العمل

( 11/3وهً تتناسب مع المعدالت المرجعٌة المحددة للكلٌات العلمٌة )جدول  3:1الدراسات العلٌا  التدرٌس : طبلب
 (.11/2)مرفق 

من ناحٌة أخري ال ٌوجد  تناسب نسبً للكلٌة بٌن نسبة أعضاء الهٌبة المعاونة إلً الطبلب لمرحلة البكالورٌوس حٌث  
طالب  15عضو هٌبة معاونة:  1المرجعٌة للكلٌات العملٌة وهً  وهذا ؼٌر متناسب مع المعاٌٌر 52:1تصل النسبة إلً 

( وقد تم التؽلب علً تلك المشكلة عن طرٌق وضع خطة ثبلثٌة لتعٌٌن المعٌدٌن باألقسام 11/1مرفق ( )11/4)جدول 
 (.11/3العلمٌة تبعاً الحتٌاج القسم )مرفق 

 
 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/committee-complaints-suggestions-students
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/committee-complaints-suggestions-students
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ألقسام العلمٌة المختلفة بالكلٌة خالل العام الجامعً ( ٌوضح أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فً ا1-11جدول )
2415/2416 

 القسم م

أستاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 اإلجمالى معٌد
 اإلجمالى

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

 14 5 9 1 - 1 - 3 1 - - - 1 - - - 1 - 6 النبات الزراعى 1

 9 1 8 - - 1 - - 2 - - - 1 - - - 2 - 3 أمراض النبات 2

3 
المٌكروبٌولوجٌا 

 الزراعٌة
2 2 - 1 - - - - - - 1 2 2 - - 1 5 6 11 

4 
الحشرات 
 اإلقتصادٌة

7 1 2 1 - - 2 - - - 1 2 - 1 - 1 12 6 18 

 11 3 8 - - 1 - 1 2 - - - 2 - - - 1 1 3 الحٌوان الزراعى 5

 11 5 6 1 - 1 - 1 2 - - - - - - 1 - 1 4 ٌداتالمب 6

 21 3 18 - 1 1 - 1 2 - - - 2 - - 1 2 - 11 إنتاج الحٌوان 7

 15 6 9 - 1 1 - 3 2 - - 1 2 - 1 - 2 1 1 إنتاج الدواجن 8

9 
اإلرشاد الزراعى 
 والمجتمع الرٌفى

3 - 2 1 - - - 1 - - 1 3 - 2 - 1 6 8 14 

 13 4 9 2 - - - 1 - - - 1 1 - - - 2 - 6 اإلقتصاد الزراعى 14

11 
الصناعات 

 الؽذائٌة
7 1 - - - - 2 3 1 1 1 1 2 2 - - 13 8 21 

 15 5 10 1 - 3 - - 3 - - - 2 - - - 1 1 4 األلبان 12

 16 5 11 2 - - - 2 2 - - - 1 - - - - 1 8 الكٌمٌاء الزراعٌة 13

 - - 3 4 - - - 4 - - - 1 - 7 األراضى 14
 

1 16 4 24 

 9 3 6 - - 1 - 1 2 - - - - - - - 3 1 1 الوراثة 15

16 
الهندسة 
 الزراعٌة

11 - 1 - 1 - 2 - 1 1 6 1 3 2 4 1 29 5 34 

 18 2 16 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - - - 3 - 10 المحاصٌل 17

 29 9 20 - 1 1 1 4 7 - 1 - - - 1 - 2 4 7 الخضر والزٌنة 18

 15 3 12 - - 2 - 1 - - - - 2 - - - 3 - 7 الفاكهة 19

 314 91 223 13 7 21 9 34 44 2 3 6 25 - 3 5 28 14 148 اإلجمالى

 
( ٌوضح أعداد الطالب فً البرامج "الساعات المعتمدة "المختلفة بالكلٌة خالل العام الجامعً 2-11جدول )

2415/2416 

 البرنامج
 اجمالى النوع ى الرابعالمستو المستوى الثالث المستوى الثانً المستوي األول

 االجمالى العام
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

 587 238 349   108 77 52 112 78 160 الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌة

 109 52 57 52 57 - - - - - - الهندسة الزراعٌة )النظم الحٌوٌة(

الهندسة الزراعٌة )الري والصرؾ 
 الحقلً(

- - - - - - 1 - 1 - 1 

 82 28 54 28 54 - - - - - - دسة الزراعٌة )آالت وقوي(الهن

 1353 810 543 - - - - 319 159 491 384 البرنامج العام

 52 16 36 10 19 6 17 - - - - اإلنتاج النباتً

 92 34 49 29 25 14 240 - - - - اإلنتاج الحٌوانً والداجنى والسمكً

 32 20 12 14 7 6 5 - - - - وقاٌة النبات

 114 93 21 65 11 28 10 - - - - علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة

 88 78 10 49 5 29 5 - - - - التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة

 34 32 2 19 - 13 2 - - - - العلوم اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة

 95 76 19 54 14 22 5 - - - - األراضً والمٌاه

 2639 1486 1153 320 193 226 145 371 271 569 544 إجمالً النوع

 2639 513 371 642 1113 اإلجمالً العام
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 2415/2416دكتوراه( للعام الجامعً  –( ٌوضح أعداد طالب الدراسات العلٌا )ماجستٌر 3-11جدول )

 العام الجامعً 
االجمالى  اجمالى النوع دكتوراه ماجستٌر  دبلوم 

 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ العام

2015/2016   265 244 157 129 422 373 795 
 

( ٌوضح النسبة بٌن أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم إلً الطالب  فً األقسام العلمٌة المختلفة 4-11جدول )
 2415/2416بالكلٌة خالل العام الجامعً 

عذد  البشاهح الذساعُت

 الطالة

عذد أعضبءالهُئت 

الوعبوًت ببألقغبم 

الوشبسكت فٍ 

 حذسَظ البشًبهح

أعضبء هُئت  عذد

الخذسَظ  ببألقغبم 

الوشبسكت فٍ 

 حذسَظ البشًبهح

الٌغبت بُي أعذاد 

الطالة: الهُئت 

 الوعبوًت

الٌغبت بُي 

أعذاد الطالة: 

أعضبء هُئت 

 الخذسَظ

ثشَبيح اإلَزبج انسٕٛاَٙ ٔانذاخُٙ 

 ٔانغًكٙ 

92 4 32 2331 331 

 431 1531 28 8 114 ثشَبيح ػهٕو ٔركُٕنٕخٛب األغزٚخ 

َبيح انُٓذعخ انضساػٛخ ٔانُظى ثش

 انسٕٛٚخ

779 11 24 7831 3331 

 131 731 54 8 52 ثشَبيح اإلَزبج انُجبرٙ 

 531 9531 19 1 95 ثشَبيح األساضٙ ٔانًٛبِ 

 231 1131 42 8 88 ثشَبيح انزمُٛخ انسٕٛٚخ 

 131 531 43 6 32 ثشَبيح ٔلبٚخ َجبد 

 231 731 22 5 34 ثشَبيح انؼهٕو األلزصبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ

  531  2731 264 51 1353 انجشَبيح انؼبو 

 1131 5331 264 51 2639 األخًبنٙ 

 :التناسب بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وفقا للدرجات األكادٌمٌة )أستاذ/ أستاذ مساعد/ مدرس(: 11/1/2
دٌمٌة أستاذ : أستاذ مساعد : مدرس تحافظ الكلٌة على التناسب المعقول بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس وفقاً للدرجات األكا

مما ٌعمل علً ضمان سٌر العملٌة التعلٌمٌة علً  2015/2016( خبلل العام الجامعً 1-11)جدول  795:  394:  1595
 (. 11/1أكمل وجه )مرفق 

 :مالءمة التخصص العلمً لعضو هٌئة التدرٌس للمقررات التً ٌشارك فً تدرٌسها :11/1/3
بالمشاركة فى العملٌة التدرٌسٌة لً قٌام السادة أعضاء هٌبة التدرٌس العاملٌن والمتفرؼٌن تحرص إدارة الكلٌة ع

لضمان تعظٌم االستفادة التعلٌمٌة لدي طبلب مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا مما ٌنعكس فً كؤل حسب تخصصه 
كلٌة، وذلك من خبلل تحدٌد القابمٌن بالتدرٌس فً ضمان تحقٌق مخرجات التعلٌم والتعلم المستهدفة من البرامج المختلفة بال

كل مقرر من خبلل القسم العلمً المنوط به تدرٌس المقرر وٌتم مخاطبة وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب من قبل 
 (.11/4فق االقسام العلمٌة المختلفة بالكلٌة فً بداٌة العام الدراسً بقوابم القابمٌن بالتدرٌس فً المقررات المختلفة )مر

 :االستفادة من الخبرات المتراكمة لألساتذة  المتفرؼٌن: 11/1/4
تعظم الكلٌة اإلستفادة من السادة أعضاء هٌبة التدرٌس المتفرؼٌن من خبلل قٌامهم بالمشاركة فى العملٌة التدرٌسٌة لطبلب  

ة للعملٌة التدرٌسٌة لطبلب مرحلة الخطوط العرٌض، ومشاركتهم فى وضع (11/4)مرفق البكالورٌوس والدراسات العلٌا 
ضافة لمشاركتهم على اإلشراؾ على اإلالبكالورٌوس حٌث أنهم الركٌزة األساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة للكلٌة. ب

 .(11/6، 11/5)مرفق  الرسابل العلمٌة التى تجرى باألقسام العلمٌة وإجراء األبحاث العلمٌة بما ٌخدم تخصصاتهم
لً ارتفاع مستوي االقتباس العلمً من األبحاث المقدمة من خبللهم والذي ٌعمل علً رفع المستوي العلمً باإلضافة إ

(، حٌث وصلت مساهمة االساتذة المتفرؼٌن فً 11/7للكلٌة وللجامعة وٌعمل علً تحسٌن ترتٌبهم المحلً والدولً )مرفق 
% لتصل النسبة اإلجمالٌة إلً 2976تفعت بمعدلبٌنما ار 2015% وذلك خبلل عام 3991بما ٌقرب  ىالنشر الدول
(. 11/6مما ٌعكس الدور الفعال لبلستفادة من الخبرات المتراكمة لؤلساتذة المتفرؼٌن  )مرفق  2016% فً عام 41986

)قطاع علً جانب أخر ٌشارك السادة األساتذة المتفرؼٌن بالكلٌة فً اللجنان العلمٌة لترقٌات االساتذة واألساتذة المساعدٌن 
 ( والمعلنة علً موقع المجلس األعلً للجامعات 11/8العلوم الزراعٌة( )مرفق 

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6/List+of+Comm+Final+
19-02-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6 

اتذة المتفرؼٌن كمحكمٌن لفحص اإلنتاج العلمً لشؽل وظابؾ األساتذة واألساتذه ٌضا األسعلً جانب أخر ٌشارك  أ
 ( والمعلن علً الموقع اإللكترونً للمجلس األعلً للجامعات 11/5المساعدٌن )جدول

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/1b1e54804026ecfaa143e793f2d028f6/List+of+Revie
wers+19-02-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1b1e54804026ecfaa143e793f2d028f6 
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 األساتذة وظائؾ لشؽل العلمً اإلنتاج لفحص ( المحكمٌن من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الزراعة5-11جدول )
 المساعدٌن: واألساتذة

 الخخصص الىظُفت الوحكوُي  أعضبء اللدٌت  م

 لدٌت اإلًخبج الٌببحٍ

1  

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ ػهٙ انششٚف 

أعزبر يزفشؽ ثمغى 

 انًسبصٛم

 يسبصٛم أعزبر يزفشؽ لُذٚم انُدب أثٕ أزًذ /.د.أ

 يسبصٛم أعزبر يزفشؽ ػطٛخ انغٛذ َبدس أزًذ /.د.أ 2

 خضش أعزبر طشطٕسح ازًذ ازًذ انغٛذ /.د.أ 3

 انسًٛذ ػجذ انؼبثذٍٚ صٍٚ /.د.أ 4
 يسًذ

 َجبد أعزبر

 خًؼّ نغٛذا انغٛذ صبنر /.د.أ 5
 عؼذِ

 يسبصٛم أعزبر

 خضش أعزبر يزفشؽ اندضاس ػًش انغٛذ يسًذ طّ /.د.أ 6

 اندٕاد ػجذ يسًذ ػبدل /.د.أ 7
 ػجذح عاليخ

 يسبصٛم أعزبر يزفشؽ

 فبكٓخ أعزبر يزفشؽ زغٍٛ زدبصٖ انؼبل ػجذ /.د.أ 8

 َجبد أعزبر يزفشؽ زغٍ ػشفّ أزًذ ػشفّ /.د.أ 9

 صُّٚ أعزبر يزفشؽ ضِٕ ازًذ كبيم كٕثش /.د.أ 11

 َجبد أعزبر يزفشؽ صمش يسًذ طّ يست /.د.أ 11

 يسبصٛم أعزبر يزفشؽ ثذٖٔ انؼضٚض ػجذ يسغٍ /.د.أ 12

 فبكٓخ أعزبر يزفشؽ انجشػٗ عٛف صالذ يسًذ /.د.أ 13

 يغؼذ انذٍٚ َصش يسًذ /.د.أ 14
 ْالنٗ

 َجبد أعزبر يزفشؽ

 يسبصٛم أعزبر يزفشؽ طبٌعه أزًذ عهًٛبٌ يسًٕد /.د.أ 15

 َجبد أعزبر يزفشؽ خفبخٙ ػجذانًُؼى يسًٕد /.د.أ 16

 لدٌت اإلًخبج الحُىاًٍ

 إَزبج زٕٛاَٙ أعزبر يزفشؽ يسشص يسًذ صكٗ أزًذ /.د.أ  17

 إَزبج زٕٛاَٙ أعزبر يزفشؽ خجش انجبص انشاصق ػجذ أزًذ /.د.أ 18

 ج زٕٛاَٙإَزب أعزبر يمهذ يسًٕد زُفٗ اًٚبٌ /.د.أ 19

 دٔاخٍ أعزبر يزفشؽ دسِ اثشاْٛى يسًذ رشن /.د.أ 21

 إَزبج زٕٛاَٙ أعزبر انخبنك ػجذ انغٛذ انخبنك ػجذ /.د.أ 21

 إَزبج زٕٛاَٙ أعزبر يزفشؽ فشاج زغٍٛ زغُٗ فبٚك /.د.أ 22

 إَزبج زٕٛاَٙ أعزبر يزفشؽ خهٛم يسًذ فزٕذ فزسٗ /.د.أ 23

 لببىلدٌت الصٌبعبث الغزائُت واأل

 انؼضٚض ػجذ أزًذ /.د.أ 24
 انشفبػٗ

أعزبر يزفشؽ ثمغى 

 انصُبػبد انغزائٛخ

 انصُبػبد انغزائٛخ أعزبر يزفشؽ انشفبػٗ انؼضٚض ػجذ أزًذ /.د.أ

 األنجبٌ أعزبر يزفشؽ ػًبس ازًذ يسًذ انطبْشح /.د.أ 25

 األنجبٌ أعزبر يزفشؽ َصٛت انسهٛى ػجذ طخ /.د.أ 26

 األنجبٌ أعزبر يزفشؽ زطت اثٕ خًؼّ هجٗش يسًذ /.د.أ 27

 انصُبػبد انغزائٛخ أعزبر يزفشؽ شهجٙ إثشاْٛى طّ يسًذ /.د.أ 28

 انصُبػبد انغزائٛخ أعزبر يزفشؽ سّٚ أثٕ انؼضٚض ػجذ يغؼذ /.د.أ 29

 انصُبػبد انغزائٛخ أعزبر يزفشؽ سثٛغ أزًذ يسًذ يًذٔذ /.د.أ 31

 لدٌت الىقبَت وأهشاض الٌببث

 زٕٛاٌ صساػٙ أعزبر يزفشؽ انششٚف يسًذ خًبل أزًذ /.د.أ  31

 زٕٛاٌ صساػٙ أعزبر يزفشؽ هللا ػجذ فٕنٙ زغٍ أزًذ /.د.أ 32

 زششاد أعزبر يزفشؽ أزًذ فزسٗ يسًذ زغٍ /.د.أ 33

 يجٛذاد أعزبر يزفشؽ َدى يسًذ انغؼٛذ عهٕٖ /.د.أ 34
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 ػٕض اثشاْٛى صبنر عًٛش /.د.أ 35
 هللا

 زششاد يزفشؽأعزبر 

 زششاد أعزبر ػجذانغالو زغٍ ػبدل /.د.أ 36

 يجٛذاد أعزبر يزفشؽ صبنر ػجذانًُؼى ػبدل /.د.أ 37

 زششاد أعزبر يزفشؽ غبَى انسًٛذ ػجذ انجذٚغ ػجذ /.د.أ 38

 يسًذ اثشاْٛى انغزبس ػجذ /.د.أ 39
 انكشٚى ػجذ

 زششاد أعزبر يزفشؽ

 يجٛذاد أعزبر يزفشؽ ٘انٓبد ػجذ ػهٙ ػهٙ ػهٙ /.د.أ 41

 يسًذ انًسغٍ ػجذ فبطًخ /.د.أ 41
 يصطفٙ

 زٕٛاٌ صساػٙ أعزبر يزفشؽ

 زششاد أعزبر يزفشؽ سخت يسًذ انغٛذ يسًذ /.د.أ 42

 يسًذ انششزبٔ٘ يسًذ /.د.أ 43
 ػجذسثّ

 أيشاض َجبد أعزبر يزفشؽ

 أيشاض َجبد أعزبر يزفشؽ انٕكٛم انشزًٍ ػجذ يسًذ /.د.أ 44

 زششاد أعزبر انصٛشفٗ كبيم ازًذ ْبنخ /.د.أ 45

 أيشاض َجبد أعزبر شجبَّ انذٍٚ َٕس يسًذ ٚبعش /.د.أ 46

 لدٌت الكُوُبء والوُكشوبُىلىخُب الضساعُت والىساثت

 ػجذ ػهٗ زغٍٛ أششف /.د.أ  47
 انٓبدٖ

 ٔساثخ أعزبر

 يٛكشٔثٕٛنٕخٙ أعزبر ٕٚعف ػبشٕس زغٍٛ إًٚبٌ /.د.أ 48

 انغٛذ انًمصٕد ػجذ هٛفّخ /.د.أ 49
 صاٚذ

 ٔساثخ أعزبر

 كًٛٛبء أعزبر يزفشؽ ػجٛذ زغٍ أزًذ سيضبٌ /.د.أ 51

 أثٕ اثشاْٛى طهؼذ عبيٙ /.د.أ 51
 طبنت

 كًٛٛبء أعزبر يزفشؽ

 يٛكشٔثٕٛنٕخٙ أعزبر يزفشؽ ػبيش ػفٛفٙ زبفظ ػبٚذح /.د.أ 52

 ٔساثخ أعزبر يزفشؽ انؼذل يسًذ يبْش ػهٗ /.د.أ 53

 يٛكشٔثٕٛنٕخٙ أعزبر يزفشؽ زٕلخ ػهٗ إعًبػٛم فزسٗ /.د.أ 54

 انًمصٕد ػجذ يسًذ يًذٔذ /.د.أ 55
 أزًذ

 ٔساثخ أعزبر

 لدٌت األساضٍ والهٌذعت الضساعُت

56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ ْشبو َبخٙ 

أعزبر يزفشؽ ثمغى 

 انُٓذعخ انضساػٛخ 

 أساضٙ أعزبر يزفشؽ طّ ػهٗ انمبدس ػجذ أزًذ /.د.أ

 أساضٙ أعزبر يزفشؽ انسذٚذ٘ فٕص٘ يسًٕد انغٛذ /.د.أ 57

 انًشعٗ انشجشأٖ زغُٗ /.د.أ 58
 ػجذهللا يسًذ

 ُْذعخ صساػٛخ أعزبر يزفشؽ

 أساضٙ أعزبر يزفشؽ انسبيذ٘ يسًٕد زغٍ خبنذ /.د.أ 59

 إعًبػٛم إثشاْٛى صكشٚب /.د.أ 61
 إثشاْٛى

 ُْذعخ صساػٛخ أعزبر يزفشؽ

 أزًذ عٛذ نسًٛذػجذا عبيٙ /.د.أ 61
 زًبد

 أساضٙ أعزبر يزفشؽ

 ُْذعخ صساػٛخ أعزبر يزفشؽ اثٕانًدذ انغٛذ ػهٗ /.د.أ 62

 هللا ػجذ أيٍٛ انذٍٚ ػًبد /.د.أ 63
 أيٍٛ

 ُْذعخ صساػٛخ أعزبر يزفشؽ

 ػجذ إثشاْٛى يسًذ يبْش /.د.أ 64
 انؼبل

 ُْذعخ صساػٛخ أعزبر يزفشؽ

 ُْذعخ صساػٛخ أعزبر يزفشؽ انشٛخخ يسًذ أزًذ يسًذ /.د.أ 65
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 عهًٛبٌ يسًذ ٔخذٖ يسًذ /.د.أ 66
 انؼدشٔدٖ

 أساضٙ أعزبر يزفشؽ

 ُْذعخ صساػٛخ أعزبر انسذٚذٖ صبنر يخزبس ٚبعش /.د.أ 67

 العلىم االقخصبدَت واالخخوبعُت الضساعُت

 صالذ يسًذ /.د.أ 68
 اندُذٖ هللا ػجذ انذٍٚ

اعزبر ثمغى االلزصبد 

 انضساػٙ 

 الزصبد أعزبر يزفشؽ ْذْذ انشبفٗ ػجذ زبيذ /.د.أ

 هللا ػجذ انذٍٚ صالذ يسًذ /.د.أ 69
 اندُذٖ

 الزصبد  أعزبر يزفشؽ

 اسشبد صساػٙ  أعزبر يزفشؽ صْشاٌ انشُبٔ٘ ػهٙ ٚسٛٙ /.د.أ 71

 اعزبر  71 اإلخًبنٙ 

 %(111) 4 ػذد األعبرزح انًزفشغٍٛ )أػضبء ثبنهدبٌ انؼهًٛخ(

 ال ٕٚخذ  ؼبيهٍٛ )أػضبء ثبنهدبٌ انؼهًٛخ (ػذد األعبرزح ان

 %(81.43)  57 ػذد األعبرزح انًزفشغٍٛ )يسكًٍٛ(

 %(18.57) 13 ػذد األعبرزح انؼبيهٍٛ  )يسكًٍٛ(

 
 :سٌاسات وآلٌات التعامل مع العجز/الفائض

لٌات آلتتمثل هذه اتتوافر لدى الكلٌة خطة وآلٌات موثقة للتعامل مع العجز/الفابض فى أعضاء هٌبة التدرٌس. و
نتداب أعضاء هٌبة تدرٌس من خارج الكلٌة فى حالة عدم توافق التخصصات مثل حقوق اإلنسان و أخبلقٌات المهنة إفى 

اساسٌات الهندسة الهٌدرولوجٌة و إدارة وصبلحٌة استخدام واللؽة اإلنجلٌزٌة و تخطٌط نظم شبكات الرى والصرؾ و
. ومن ناحٌة أخرى (11/9)مرفق  .... الخالزراعٌة و هندسة الري والصرؾ الزراعًالمٌاه و صٌانة آالالت والجرارات 

، فإن الكلٌة تسعى لبلستفادة القصوى من السادة أعضاء هٌبة التدرٌس إما بانتدابهم للتدرٌس والعمل بكلٌات أخرى مثل 
بالمنصورة، كلٌة الزراعة بدمٌاط ، كلٌة لت وكلٌة التربٌة وكلٌة رٌاض األطفال والمعهد العالً للؽاكلٌة السٌاحة والفنادق 

( أو من خبلل الموافقة علً العمل فً 11/10)مرفق  ...الخوكلٌة الزراعة بجامعة بنها والجامعة األمرٌكٌة طنطا بزراعة 
 كنتروالت الكلٌات األخرى بالجامعة أو من خبلل الموافقة علً األعارات للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة )مرفق

قٌامهم باعطاء ( باإلضافة لذلك تسعً الكلٌة لتحقٌق أكبر قدر من االستفادة من أعضاء هٌبة التدرٌس من خبلل 11/11
التً تضمن تحقٌق مخرجات التعلٌم والتعلم المستهدفة من البرامج التعلمٌة و التً من خبللها ٌتم تحقٌق و تدربٌة دورات 

( 11/12لمختلفة بالكلٌة  والتً ٌتم تنظمٌها من قبل وحدة التدرٌب )مرفق متطلبات السوق الخارجً لخرٌجً البرامج ا
( كما ٌسمح للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس بالمشاركة فً 11/13وأٌضا من خبلل المشاركة فً القوافل اإلرشادٌة )مرفق 

عامل مع الفابض ومن جانب أخر المإتمرات الدولٌة والمحلٌة والدروات التدرٌبٌة والمهمات العلمٌة كؤحد استراتٌجٌات الت
 .(11/14)مرفق  لزٌادة المستوي العلمً

 تنمٌة قدرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس/ الهٌئة المعاونة 2/ 11
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة من خالل آلٌات محددة: االستقصاءات وتقارٌر المتابعة والتؽذٌة الراجعة من  11/2/1

  لٌة للتطوٌر ...الخ(.الطالب واالحتٌاجات المستقب
ٌُعتبر عضو هٌبة التدرٌس فٌها العنصر الربٌسً فً جودة البرامج تنفٌذ أنظمة تحرص الكلٌة على  الجودة والتى 
ختبلؾ أهدافها ووجود عضوهٌبة التدرٌس المتمٌز ٌنعكس إٌجاباً على الكفاءة الداخلٌة إواألنشطة التعلٌمٌة على 

لذا فقد قامت الكلٌة بتحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس/الهٌبة المعاونة من والخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة، 
)مرفق  ستبٌانإستمارة إخبلل عمل دراسة لوضع خطة تدرٌبٌة للسادة أعضاء التدرٌس بالكلٌة ومعاونٌهم عن طرٌق 

 FLDPت أعضاء هٌبة التدرٌس والقٌادات وتم مراجعة البرامج التدرٌبٌة المقدمة من خبلل مشروع تنمٌة قدرا (11/15
حتٌاجات السادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة من البرامج التدرٌبٌة وتبٌن أن هناك إسد بعض ( ل11/16)مرفق 

مجموعة من االحتٌاجات التدرٌبٌة الزالت ؼٌر متوفرة ومن هنا تم وضع آلٌة لعمل دورات تدرٌبٌة للسادة أعضاء هٌبة 
س ومعاونٌهم وتم تحلٌل بٌانات قوابم االستقصاء إحصابٌاً للوقوؾ علً االحتٌاجات الفعلٌة والحقٌقٌة للبرامج التدرٌ

ن األولوٌات المطلقة للموضوعات التدرٌبٌة أوقد وجد  (11/17)مرفق التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة  
  -:(11/6كما هً موضحة فً الجدول ) لكافة الفبات من أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم
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( ٌوضح نتٌجة استبٌان للوقوؾ علً الدورات األكثر احتٌاجا للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 11/6جدول )
 -: 2415/2416لعام 

 انًزٕعظ انًٕضٕع و 

 2.36 كزبثخ يمزشزبد ثسثٛخ خذٚذح  1

 2.11 إداسح ٔرمٛٛى انجشايح ٔانًششٔػبد  2

 2.11 طخ اعزشارٛدٛخ نهًُظًخ ٔضغ خ 3

 2.34 انزسهٛم اإلزصبئٙ نهجٛبَبد انجسثٛخ  4

 2.36 كزبثخ انزمبسٚش انؼهًٛخ  5

 2.51 إػذاد انزمشٚش انغُٕ٘ ٔانخطخ انغُٕٚخ  6

 2.41 انُشش انؼهًٙ  7

 2.14 االعزشارٛدٛبد انسذٚثخ نهزذسٚظ نطالة يشزهخ انجكبنٕسٕٚط 8

 2.88 نهزذسٚظ نطالة يشزهخ انذساعبد انؼهٛب االعزشارٛدٛبد انسذٚثخ 9

 2.41 رخطٛظ ٔرمٛٛى األَشطخ انزؼهًٛٛخ  11

 2.41 رطٕٚش انًمشساد انذساعٛخ  11

 2.37 رمٛٛى األَشطخ انطالثٛخ  12

 2.51 رٕصٛف انًمشساد ٔرصًٛى انًُٓح انذساعٙ  13

 2.11 رسٕٚم انًمشساد انذساعٛخ نًمشساد إنكزشَٔٛخ  14

 2.47 ثًبس انٕلذ ٔيٕاخٓخ ضغٕط انؼًم اعز 15

 2.31 َشش األفكبس انؼهًٛخ انًغزسذثخ 16

 2.11 األرصبل ثًشاكض اإلَزبج ٔانًُزدٍٛ  17

 1.96 أَشطخ رذسثٛخ نفئبد يدزًؼٛخ  18

 2.12 رخطٛظ ٔرُفٛز ٔرمٛٛى ٔسػ ػًم َٔذٔاد ٔيؤرًشاد  19

 1.82 رخطٛظ ٔرمٛٛى انجشايح انزذسثٛخ  21

 1.81 ط سضب انًغزفٛذٍٚ يٍ انخذيبد انًمذيخ لٛب 21

 1.69 دساعبد اندذٔ٘ اإللزصبدٚخ نهًششٔػبد 22

 1.92 زم انًشكالد انًدزًؼٛخ ٔإرخبر انمشاساد  23

 1.81 إداسح اندٕدح انشبيهخ داخم انًُظًبد انًخزهفخ  24

 
 خطة تدرٌب تلبى االحتٌاجات التدرٌبٌة. 11/2/2

 (. 11/17ة تدرٌبٌة منبثقة من دراسة االحتٌاجات التدرٌبٌة للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس )مرفق لدي الكلٌة خط         
 تتضمن الخطة عدد ونوعٌة البرامج التدرٌبٌة. 11/2/3

تتضمن الخطة  تحدٌد نوعٌة البرنامج التدرٌبً والفبات المستهدفة من البرنامج التدرٌبً  وعدد البرامج البلزمة         
 .(11/7والموضحة فً الجدول )  (11/17االحتٌاجات التدرٌبٌة للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم )مرفق لتلبٌة 

 ( ٌوضح عدد  ونوعٌة البرامج التدرٌبٌة الخاصة بالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة11/7الجدول )
 

 عذد البشاهح الفئت الوغخهذفت البشًبهح الخذسَبٍ م

لحذَثت للخذسَظ لطالة هشحلت االعخشاحُدُبث ا 1

 الذساعبث العلُب

 1 (21هذسط ) –أعخبر هغبعذ  –أعخبر 

 1 (21هعُذ ) –هذسط هغبعذ  –هذسط  إعذاد الخقشَش الغٌىٌ والخطت الغٌىَت 2

 2 (21هعُذ ) –هذسط هغبعذ  –هذسط  اعخثوبس الىقج وهىاخهت ضغىط العول 3

 2 (21هعُذ ) –هذسط هغبعذ  –هذسط  حىصُف الوقشساث وحصوُن الوٌهح الذساعٍ 4
 

 الٌات التنفٌذ للبرامج التدرٌبٌة 11/2/4
تم وضع الٌة تنفٌذ منبثقة من الخطة التدرٌبٌة للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس وتتشمل ألٌة التنفٌذ جمٌع التفاصٌل 

رٌب و مكان التدرٌب والموعد المقترح الخاصة بالخطة التدرٌبٌة الممثلة فً آلٌات التنفٌذ و معاٌٌر التقٌٌم ومسبولٌة التد
 (.11/17لتنفٌذ البرنامج والتؽذٌة الراجعة من المتدربٌن وقٌاس اآلثر التدرٌبً )مرفق 
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 تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة التً تلبً االحتٌاجات التدرٌبٌة. 11/2/5
من خطة التدرٌب ونجحت الكلٌة فً  المنبثقة ةوالتً تم اقتراحها فً الخطة التنفٌذٌ ةتم بالفعل تنفٌد برامج تدرٌبٌ  

عقد برنامجٌن تدرٌبٌن للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس ٌتمثل البرنامج األول فً إعداد التقارٌر السنوٌة والخطة السنوٌة 
باإلضافة إلً ذلك تم عقد برنامج تدرٌبً بعنوان توصٌؾ المقررات وتصمٌم المنهج  20/2/2016والتً تم أنعقادها فً 

(، باإلضافة إلً ذلك تم عقد العدٌد من 11/17)مرفق  5/3/2016 -27/2/2016لذي تم انعقاده فً الفترة من الدراسً وا
 (.11/16دورات تنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم )مرفق 

 -نسب المتدربٌن سنوٌا من كل فئة إلً العدد اإلجمالً: 11/2/6
خبلل العام الجامعى  FLDPورات التدرٌبٌة التى ٌقدمها مركز عضاء هٌبة التدرٌس المشاركٌن فى الدشارك أ

مدرس  27عضو هٌبة معاونة ) 45مدرس( و 21أستاذ مساعد +  7عضو هٌبة تدرٌس )  28عددهم  2015/2016
عضو( 23( باإلضافة إلً عقد برنامج " إعداد التقارٌر السنوٌة والخطة السنوٌة" )11/12)مرفق  معٌد( 18مساعد + 
 . (11/17عضو( )مرفق  15لتدرٌب كما تم أٌضا عقد برنامج "توصٌؾ المقررات وتصمٌم المنهج الدراسً" )بوحدة ا

 عدد وأنواع البرامج التدرٌبٌة المنفذة  11/2/7
فً مجاالت مختلفة لكً تفً بمدي متطلبات احتٌاجها للسادة أعضاء هٌبة  ةتم تنفٌذ العدٌد من البرامج التدرٌبٌ

لتنمٌة مهارات السادة أعضاء هٌبة  FLDPالتً تقدم من خبلل مركز  ةالمقام األول الدورات التدرٌبٌ التدرٌس وٌؤتً فً
المقدمة من  ة( وٌؤتً فً المرتبة الثانٌة البرامج التدرٌب11/16ٌ)مرفق  2015/2016التدرٌس ومعاونٌهم خبلل عام 

  (.11/17مرفق وحدة التدرٌب والسابق اإلشارة إلٌها )
 رات تقٌٌم فاعلٌة التدرٌب ومردودهمإش 11/2/8
تلك البرامج التدرٌبٌة التى تم تنفٌذها من خبلل وحدة التدرٌب خبلل  دو قد قامت وحدة التدرٌب بالكلٌة بقٌاس أثر و مردو 

 .(11/18مرفق على كافة الفبات المستهدفة وتتضح نتابج هذه الدراسة من خبلل المرفق )  2015/2016العام األكادٌمً 
 : / الهٌئة المعاونةتقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس  11/3
 :معاٌٌر تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة 11/3/1

آلٌة لتقٌٌم أداء السادة أعضاء  وٌتم ترجمة تلك المعاٌٌر إلًتضع الكلٌة معاٌٌر لتقٌٌم أداء أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم 
من خبلل إستمارة ٌقوم قسم القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة  القسم ربٌس مجلسهٌبة التدرٌس من قبل 

  -وٌشتمل التقٌٌم علً المحاور التالٌة:( 11/19مرفق بإعدادها )

 مستوي االلتزام بالجداول الدراسٌة 

 األنشطة التعلٌمٌة األخري 

   المشاركة فً أنشطة الرٌادة الطبلبٌة وفً الخطة البحثٌة 

 المشاركة فً أنشطة ضمان الجودة والتطوٌر بالمإسسة 

 )باإلضافة الى ذلك  المساهمة فً جهود تنمٌة الموارد الذاتٌة للمإسسة والعبلقة مع الزمبلء والرإساء وؼٌرها ،
توجد استمارة تقٌٌم الكترونٌة والتى ٌقوم الطالب فٌها بتقٌٌم عضو هٌبة التدرٌس وعضو الهٌبة المعاونة و ٌتم 

 .خبللها إعبلم كلٌهما بنتابج التقٌٌم من خبلل نظام الفارابً على موقع الكلٌة والجامعة من
http://farabi.mans.edu.eg/eu/QA/QAlogin.py 

وبالتوازي مع التقٌٌمات السابقة من باإلضافة إلً ذلك ٌتم أٌضا تقٌٌم السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بصورة عامة 
خبلل تحلٌل نتابج رضا الطبلب بمرحلة البكالورٌوس )أنظر معٌار التعلٌم والتعلم( وأٌضا رضا طبلب الدراسات العلٌا 

لى مجلس الكلٌة واألقسام العلمٌة وٌتم عرضها عستبٌان االٌتم عمل تقرٌر عن نتابج )أنظر معٌار الدراسات العلٌا( 
 وٌتم إعبلنها علً الموقع اإللكترونً للكلٌة. .المختلفة 

 إعالن المعاٌٌر علً األطراؾ المعنٌة: 11/3/2
من خبلل الموقع اإللكترونً للكلٌة )مرفق تقٌٌم األداء على المعنٌٌن بالدراسة، ل المعاٌٌر المستخدمةوٌتم نشر  

11/20) 
 التدرٌس ومعاونٌهم ٌتضمن التقرٌر السنوي نتائج تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة  11/3/3

ٌشمل التقرٌر السنوي للكلٌة نتابج تقٌٌم أداء أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم وكذلك أسالٌب األستفادة من هذه النتابج 
والتً تتمثل فً اإلجراءات التصحٌحٌة والتؽذٌة الراجعة من نتابج تحلٌل االستبٌانات الخاصة بالسادة أعضاء هٌبة 

 (.11/19التدرٌس )مرفق 
 ربط الحوافز بمستوٌات األداء ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم: 11/3/4

ٌتم ربط الحوافز بمستوٌات األداء للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم طبقا لمعاٌٌر محددة من قبل إدارة الجامعة ) 
ٌهم علً عاتق السادة رإساء (، وتقع مسبولٌة تحدٌد مستوٌات األداء للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاون11/21مرفق 

 األقسام العلمٌة بالكلٌة.

http://farabi.mans.edu.eg/eu/QA/QAlogin.py
http://farabi.mans.edu.eg/eu/QA/QAlogin.py
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 مناقشة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بنتائج تقٌٌم أدائهم عند الضرورة  11/3/5
ٌتم مناقشة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بنتابج تقٌٌم أدابهم وذلك من خبلل مجالس األقسام العلمٌة و مجلس الكلٌة ومن 

 نوي لؤلقسام العلمٌة والمإتمر السنوي للكلٌة )انظر معٌار الجودة(خبلل المإتمر الس
 الرضا الوظٌفى ألعضاء هٌئة التدرٌس/الهٌئة المعاونة: 11/4
 قٌاس وتقٌٌم الرضا الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالوسائل المالئمة 11/4/1
نة من خبلل قسم القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم بوحدة ضمان دراسة الرضا الوظٌفً ألعضاء هٌبة التدرٌس/الهٌبة المعاو تم

الجودة بالكلٌة حٌث أنها عملٌة تقوٌم شاملة تؽطً جمٌع جوانب العمل وتتعرؾ اإلدارة من خبللها على نفسها فتنكشؾ لها 
ن الهدؾ من هذه اإلٌجابٌات والسلبٌات والتً ٌمكن فً ضوبها أن ٌتم التطوٌر ورسم السٌاسات المستقبلٌة لئلدارة حٌث كا

الدراسة هو التعرؾ على واقع مستوى الرضا الوظٌفى بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة. باإلضافة الى مقارنة 
مستوى الرضا الوظٌفى فى عبلقته بالعوامل األكادٌمٌة لدى األقسام المختلفة والدرجات العلمٌة المختلفة وذلك للوصول 

الرضا الوظٌفى بالمإسسة، مما ٌسهم فً إضفاء الجودة والفاعلٌة على مخرجات الكلٌة ورفع إلى وضع آلٌة لرفع مستوى 
 لتحقق أهداؾ الكلٌة السامٌة بؤعلى كفاءة وفعالٌة. مستوى األداء والنهوض بؤجهزتها التعلٌمٌة

ن للوقوؾ علً مدي وقد حرصت الكلٌة على قٌاس وتقٌٌم الرضا الوظٌفى ألعضاء هٌبة التدرٌس من خبلل نماذج إستبٌا
. وقد تضمنت قوابم 2015/2016للعام الجامعىالرضا الوظٌفً للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة بالكلٌة 

اإلستبٌان على المعاٌٌر األتٌة لقٌاس الرضا الوظٌفى كما هو موضح بالجدول التالى )مرفق بالدراسة نموذج إلستمارة 
 (: 11/22مرفق إستبٌان( )

( وكانت أهم النتابج بالنسبة 11/22مرفق م تحلٌل نتابج القوابم إحصابٌاً وعمل دراسة بعد تحلٌل هذه البٌانات إحصابٌاً )وت
 :(11/8)كما ٌتضح من الجدول  2016/  2015ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة للعام الجامعى 

للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم للعام  المتوسطات العامة لعناصرالرضا الوظٌفى( ٌوضح 11/8)جدول 
  2416/  2415الجامعى 

 البند م

الترتٌب من  2416/   2415للعام الجامعى 
األعلى الى 

 األقل
 الدرجة

النسبة المئوٌة 
)%( 

 2 73.89 3.69 القٌادة األكادٌمٌة 1

 1 80.99 4.05 األعباء التدرٌسٌة 2

 5 65.78 3.30 تكنولوجٌا المعلومات 3

 6 65.58 3.28 قاعات التدرٌس 4

 4 65.94 3.3 المعامل 5

 12 39.69 1.98 التسهٌبلت المادٌة 6

 10 50.69 2.52 مناخ اإلبتكار والتطوٌر 7

8 
الدورات التدرٌبٌة لتنمٌة قدرات أعضاء هٌبة 

 التدرٌس
3.06 61.29 

9 

 7 64 3.2 معاٌٌر تقٌٌم األداء 9

 3 67.78 3.39 المكتبة 14

 11 49.47 2.71 ظروؾ العمل 11

 8 62.53 2.12 الشكاوى والمقترحات 12

  62.3 3.05 المتوسط 

بدراسة تحدٌد مدي الرضا ألعضاء بالنسبة للفروق بٌن الفقرات داخل كل عنصر من عناصر الرضا الوظٌفى موضحة 
  (.11/22مرفق ) هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم 

 ٌم الرضا الوظٌفً:االستفادة من نتائج تقٌ 11/4/2
وٌتم االستفادة من مجاالت التقٌٌم فً تعدٌل وتصحٌح األوضاع وظروؾ العمل حٌث أن نتابج هذه الدراسات ٌتم عرضها 

 باالجراءات التصحٌحٌة. بالكلٌة علً مجلس الكلٌة إلبداء الرأي فٌها وموافاة وحدة ضمان الجودة 
 ضااتخاذ القررات الالزمة لرفع مستوي الر 11/4/3

تم اتخاذ العدٌد من القرارات البلزمة لرفع مستوي الرضا للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والتً تتمثل فً إنشاء 
المكتبة الرقمٌة )انظر معٌار التعلٌم والتعلم( لرفع مستوٌات الرضا علً المكتبة من قبل أعضاء هٌبة التدرٌس، حٌث 
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قامت الكلٌة بتفعٌل دور المعمل المركزي وإنشاء البحة خاصة به لتسهٌل  % ، كما67.78وصل مستوي الرضا للمكتبة 
 المعوقات التً تقابل السادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم فً البحث العلمً )انظر معٌار البحث العلمً(.

 
 : البحث العلمً واالنشطة العلمٌة معٌار  (12

، وتحرص الكلٌة علً توفٌر وتنمٌة الموارد البلزمة التً تمكن الباحثٌن للكلٌة خطة بحثٌة تتسق مع خطة الجامعة          
من القٌام بالنشاط البحثً وتشجع التعاون والمشاركة بٌن التخصصات المختلفة فً مجال البحوث وتخلق مناخا داعما 

 لؤلنشطة العلمٌة وذللك من خبلل : 
 توافر خطة للبحث العلمً: 12/1

علمً للكلٌة تتماشً وتتوافق مع االمكانٌات المادٌة للكلٌة بنسبة كبٌرة ومرتبطة بخطة توجد خطة موثقة للبحث ال
( 435وقد تم تشكٌل لجنة نشر الوعى وتفعٌل أخبلقٌات البحث العلمً و إعتمادها من مجلس الكلٌة بجلسته رقم ) الجامعة
 معلنة على الرابط التالى:  18/12/2010بتارٌخ 

 ar-research-scientific-ar/ethics-projects-http://agrfac.mans.edu.eg/research  
وحتى  2007/2008كؤحد الخطوات األولى إلعداد خطة مستقبلٌة للبحث العلمً بالكلٌة خبلل الفترة من العام الجامعً 

طبقا لئلتجاهات البحثٌة للجامعة مع مراعاة اإلقتراحات المقدمة من األقسام العلمٌة بالكلٌة  2016/2017عام الجامعً ال
دكتوراه( باإلضافة للمشروعات  -والتً ٌتم تنفٌذها من قبل أعضاء هٌبة التدرٌس وطبلب الدراسات العلٌا )ماجستٌر 

قا لدراسة مٌدانٌة لمتطلبات المجتمع الزراعً بمحافظتً الدقهلٌة ودمٌاط. البحثٌة المستقبلٌة )داخل وخارج الجامعة( وف
وتم مراجعتها من قبل وحدة ضمان الجودة إلجراء التعدٌبلت وتقدٌم االقتراحات لتحسٌن الخطة المقترحة ثم رفعها لمجلس 

س الجامعة وإدراجها ضمن الخطة الكلٌة للموافقة علٌها بعد مراجعتها وإعادة صٌاؼتها تمهٌداً إلعتمادها من قبل مجل
 م ومعلنة على موقع الكلٌة 23/10/2010( بتارٌخ 433البحثٌة للجامعة وهى معتمدة وموثقة بقرار مجلس الكلٌة رقم )

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/Research&Projects/SntfcPln10.pdf 
 بحثٌة جدٌدة. مع مراعاة إمكانٌة التعدٌل طبقاً لمتطلبات أو مدخبلت

وقد روعً عند وضع الخطة البحثٌة للكلٌة أن تكون فى مجاالت األبحاث العلمٌة القابلة للتطبٌق الفعلى على 
المستوى المحلى واإلقلٌمً لتحقق أعلى فابدة ممكنة من خبلل عبلج وحل المشكبلت الزراعٌة بهدؾ الوصول إلى أعلى 

لزراعٌة المختلفة بما ٌحقق رإٌة ورسالة الكلٌة وأهدافها االستراتٌجٌة. إنتاجٌة وأفضل جودة للحاصبلت والمنتجات ا
وتتبنى الجامعة الخطط البحثٌة للكلٌات و بالتالً هناك توافق بٌن خطة الكلٌة للبحث العلمً وتوجهات الجامعة فً خدمة 

بة وسبلمتها وحماٌة اإلنسان من أخطار المجتمع وتنمٌة البٌبة المحلٌة على أن تكون البحوث تطبٌقٌة وآمنة للحفاظ على البٌ
 ( 12/1)مرفق التلوث.  كما هو موضح بالـمرفق 
ؼٌر كافٌة لتلبٌة كافة احتٌاجات البحث العلمً بالكلٌة وقد حرصت الكلٌة علً  كلٌةتعتبر اإلمكانات المادٌة لل

والمعاهد البحثٌة بهدؾ تنفٌذ البحوث  التؽلب على ذلك من خبلل عدة محاور أهمها التعاون المشترك بٌن الكلٌة والمراكز
العلمٌة ، هذا باإلضافة إلى الحصول على تموٌل خارجً من خبلل المشروعات البحثٌة المشتركة بٌن الكلٌة واكادٌمٌة 

( كما ٌتم االستفادة من ARDFصندوق دعم األبحاث الزراعٌة و التنمٌة ) FP7البحث العلمً والتكنولوجٌا  ومشروع  
ت الطابع الخاص بالكلٌة والتابعة لوكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة فً تموٌل وتنفٌذ بعض الوحدات ذا

 ( 12/1)البحوث العلمٌة. كما هو موضح بالمرفق 
 كفاءة العملٌة البحثٌة : 12/2 

 :مإشرات الكفاءة 12/2/1
من مواقع: الكلٌة اإللكترونى والفارابً تشٌر بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس من خبلل السٌرة الذاتٌة على كل 

والبٌانات األكادٌمٌة باإلضافة إلى البٌانات الخاصة بإدارة شبون الدراسات العلٌا والبحوث إلى أن جمٌع السادة أعضاء 
هٌبة التدرٌس المتواجدون بالكلٌة مشاركون فً البحث العلمً بصور متفاوتة سواء فى صورة األبحاث العلمٌة المنشورة 

 دكتوراه( أوعن طرٌق المشاركة فً المشارٌع البحثٌة المحلٌة والعالمٌة. -أواإلشراؾ على الرسابل العلمٌة )ماجستٌر
من واقع اإلحصابٌات ذلك وتزاٌدت اعضاء هٌبة التدرٌس المشاركٌن فً البحث العلمً والتسجٌل عبر المواقع البحثٌة 

 بالكلٌةالواردة بقواعد البٌانات االلكترونٌة المتاحة 
                                  http://lib.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=portal 

http://eupc.mans.edu.eg/index#  
 
 
 
 

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/ethics-scientific-research-ar
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 ( ٌتضح اآلتى:12/2كما هو موضح بالمرفق)

 العام
عدد األبحاث 
المنشورة 

 دولٌاا 

عدد األبحاث 
المنشورة 

 محلٌاا 

إجمالى 
د عد

 األبحاث

عدد أعضاء 
 هٌئة التدرٌس

إجمالى عدد األبحاث 
المنشورة محلٌاا ودولٌاا / 
 عدد أعضاء هٌئة التدرٌس

2015 - 142 142 318       0945 

2016 - 100 100 313 0932 

 العام الجامعى
إجمالى عدد األبحاث المنشورة محلٌاً ودولٌاً / متوسط عدد 

 معىأعضاء هٌبة التدرٌس للعام الجا

2015/2016 242/315 =0977 

 
 كما توجد قواعد بٌانات للبحوث العلمٌة بالكلٌة على الموقع اإللكترونً التالً: 

http://app6.mans.edu.eg/mus/Future/libraries/StaffPapers/StaffPaper.py?fn=PaperStatisticByFaculty&ScopeID=1.1.3 

http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.1.&fn=StuffPapersView 

 . Google  scholarً فة بالكلٌة وذلك من خبلل التسجٌل توجد قاعدة  بٌانات  للبحوث العلمٌ -
http://www.mans.edu.eg/research/staff-researches/registeration-of-teaching-staff-and-researchers-google-scholar-service-method 

  
 

على إستفادة المإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة من البحوث العلمٌة التطبٌقٌة الخاصة بها وذلك متمثل وتحرص الكلٌة 
فى التعاون المشترك بٌن الكلٌة وبعض المإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة بالدولة المتمثلة فً مركز تحدٌث الصناعة وأكادٌمٌة 

عاهد البجوث الزراعٌة بوزارة الزراعة والتً تعتبر حلقة البحث العلمً والتكنولوجٌا والمجالس اإلقلٌمٌة للبحوث وم
، حٌث ٌتم توفٌر الدعم (12/2)الوصل بٌن الكلٌة كجهة بحثٌة والمإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة كما هوموضح بالمرفق 

ل وتطبٌق المادي إلجراء العدٌد من البحوث التطبٌقٌة المٌدانٌة لحساب تلك المإسسات اإلنتاجٌة والتً ٌحق لها استؽبل
 نتابج هذه البحوث. 

http://app6.mans.edu.eg/mus/Future/libraries/StaffPapers/StaffPaper.py?fn=PaperStatisticByFaculty&ScopeID=1.1.3
http://www.mans.edu.eg/research/staff-researches/registeration-of-teaching-staff-and-
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هذا باإلضافة إلى الدور الرابد الذي تقوم به الجامعة من خبلل مركز تسوٌق البحوث الجامعٌة التطبٌقٌة والتً تشارك فٌها 
كلٌة الزراعة بمختلؾ أقسامها والذي ٌهدؾ إلى تعظٌم استفادة المإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة من نتابج البحوث التطبٌقٌة 

اصة بالكلٌة من خبلل عقد مإتمر سنوي لتسوٌق البحوث التطبٌقٌة والذي ٌتم فٌه عرض كافة البحوث التطبٌقٌة على الخ
 .المإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة ذات الصلة 

اإلستشااارات العلمٌااة فااى مجاااالت خدمااة  وماان خاابلل القوافاال اإلرشااادٌة التااً تنظمهااا الكلٌااة والمعلنااة علااى الموقااع وتقاادٌم
  .   12/2كما هو مبٌن بالمرفق ع وتنمٌة البٌبةالمجتم

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/convoys-ar 
حٌث ٌتم نشر النتابج القابلة للتطبٌق فً مجال تحسٌن وزٌادة اإلنتاج الزراعً وتنمٌة المجتماع الرٌفاً باإلضاافة إلاى جماع 

عٌة الراهنة ووضع خطة لحل هذه المشكبلت من خبلل مشاركة األقسام العلمٌة المعنٌاة بحال البٌانات عن المشكبلت المجتم
هذه المشكبلت فً اإلطار العلماً واإلرشاادي السالٌم باإلضاافة إلاى تحادٌث وتطاوٌر الخطاة البحثٌاة بماا ٌناساب احتٌاجاات 

 المجتمع الزراعً فً محٌط الجامعة. 
 لعرض الحلول المقترحة للمشكبلت المجتمعٌة والبٌبٌة، المعلنة على الموقع كما ٌتم عمل ندوات وورش عمل ومإتمرات

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/conferences 
المهتمٌن والمسبولٌن عن خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة بالجهات الحكومٌة والهٌبات والمإسسات  والتً ٌتم من خبللها دعوة

المحلٌة والجمعٌات األهلٌة. وٌوجد بٌان موثق بالقوافل العلمٌة واإلرشادٌة وكذلك الندوات وورش العمل والمإتمرات لعام 
 (.12/2فق )كما هو موضح بالمر ( 2015/2016()2014/2015) ) 2014/ 2013، )
  تشجٌع وتحفٌز البحث العلمً : 12/2/2

فى إطار حرص إدارة الكلٌة على تشجٌع البحث العلمى وكجزء من رسالة الكلٌة فقد صدر األمر اإلدارى رقم 
بتشكٌل لجنة لتجهٌز وتشؽٌل المعامل المركزٌة بالمبنى الخدمى "و" بالكلٌة لتقوم المعامل  29/7/2012بتارٌخ  38

ة بتوفٌر البٌبة اآلمنة إلجراء البحوث والتحالٌل واالرتقاء بها واالهتمام بالتدرٌب وتطبٌق المعارؾ وإنتاجها المركزٌ
وتدعٌم اإلمكانٌات العلمٌة ألقسام الكلٌة وعلمابها وتقدٌم الخدمات البحثٌة واالستشارٌة بهدؾ خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة 

 داء ، وٌمكن االستدالل على ذلك من خبلل الموقع التالى:مع مراعاة حسن إدارة الموارد وجودة األ
 http://agrfac.mans.edu.eg/the-central-laboratory. 
كما تشجع الكلٌة البحوث المشتركة بٌن األقسام العلمٌة من خبلل "لجان اإلشراؾ على الرسابل العلمٌة المشتركة 

بلػ عدد األبحاث المشتركة ثبلثة أبحاث  2013/2014وفى عام  واألبحاث العلمٌة المشتركة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس
 12/2أبحاث كما هو موضح بالمرفق  بلػ عدد األبحاث المشتركة ثبلثة 2015/2016عام 

 2415/2416جدول ٌبٌن االبحاث المشتركة بٌن االقسام العلمٌة للعام الجامعً 

 عنوان البحث االقسام العلمٌة اسم البحث م

1 Evaluation Of 
Controlling Silkworm 
Bacterial Diseases 
Using Propolis Extract 
And Cinnamon Oil 

aDepartment of 
Microbiology bPlant 
Protection Department in 
Faculty of Agriculture, 
Masoura University 

J.Agric.Chem.and 
Biotechn., Mansoura 
Univ.Vol. 7(7): 213 - 218, 
2016 

 

2 Using Soil Fungus, 
Fusarium Oxysporum 
For Green Synthesis 
Of Silver Nanoparticles 
And Evaluation Of 
Their Antimicrobial 
Effects 

Department of 
Microbiology 
Department of Chemistry, 
Faculty of Agriculture, 
Mansoura University, 
Mansoura 

J. Agric.Chem.and 
Biotechn., Mansoura 
Univ.Vol. 7 (11): 275 -
281, 2016 

 

 Effect of some natural 
plant products and 
biological control 
treatments used to 
control Botrytis 
cinerea on yield and 
berry qualities of King 

El-Boray, 
M.S.S., Shabana, Y.M., M
ustafa, M.F.M., and Al-
Juboori, G.A.R.M 

Second Mansoura 
International Conference 
of New Trends in Food 
Technology and 
Sciences, 21-25 
November 2016, 
Mansoura-Aswan, 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/conferences
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Ruby grapevines. 
2016  

Egypt. In press. 

 Antifungalactivity of 
plant extracts, 
essential oils,  and 
microbial culture 
filtrates against Botrytis 
cinerea in-vitro. 2015. 

Shabana, Y.M., El-Boray, 
M.S.S., Mustafa, M.F.M., 
and Al-Juboori, G.A.R.M. 

J. Plant Protection and 
Pathology, Mansoura 
Univ. 6 (9): 1297-1311 

 

لتوفٌر النصوص الكاملة لؤلبحاث والتى ٌمكن اإلطبلع علٌها كما تقوم الكلٌة باالشتراك فً بعض قواعد البٌانات العالمٌة 
  من خبلل الدخول على موقع.

http://lib.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=portal 
 

إعطاء أولوٌة مطلقة  كة بٌن االقسام العلمٌة من خبللالكلٌة عدة اسالٌب لتشجٌع البحوث العلمٌة المشتر وتطبق       
الختٌار المشروعات الممولة من صندوق المشروعات بالجامعة للمشارٌع التى ٌشترك فٌها أكثر من قسم علمً وكذلك 

 ن هذه الفرق البحثٌة.تشكٌل فرق بحثٌة من مجموعة أقسام وٌفضل المشارٌع المنبثقة م
وتقدم الكلٌة وسابل لتحفٌز ورعاٌة ودعم الباحثٌن وذلك من خبلل المشارٌع البحثٌة الممولة من وحدة البحوث 

 أبحاث وتجارب. 9/1بالجامعة والجهات المحلٌة والدولٌة وكذلك بند 
بحثٌة وأخبلقٌات البحث العلمى لطبلب كما تم التركٌز فً برامج الكلٌة للدراسات العلٌا على تنمٌة المهارة ال      

 –الدراسات العلٌا من خبلل مقررات إجبارٌة فً مرحلتً الماجستٌر والدكتوراه المتمثلة فً "مستوٌات اللؽة اإلنجلٌزٌة 
دراسات  –بحث مرجعى ومناقشات  –طرق بحث  –أخبلقٌات البحث العلمى  -تطبٌقات الحاسب اآللى فى الزراعة 

 لمى" . )البحة الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة(.النشر الع –خاصة
كما وفرت الكلٌة العدٌد من الدورات التدرٌبٌة وورش العمل للهٌبة المعاونة والتً من شؤنها رفع المهارات البحثٌة      

درٌب أعضاء هٌبة لدٌهم من خبلل التدرٌب على العدٌد من متطلبات البحث العلمً باإلضافة لوجود خطة لدى الكلٌة لت
 (.12/2( كما هو موضح بالـمرفق )فت 2015/2016التدرٌس والهٌبة المعاونة خبلل العام الجامعى  )

وتضم الكلٌة اعضاء هٌبة التدرٌس سبق حصولهم علً جوابز الدولة / جوابز عالمٌة / براءات االختراعات حٌث      
و      استاذ بقسم األراضى  أ.د/ أٌمن محمد الؽمرى    :تراع  وهمتضم الكلٌة أعضاء هٌبة تدرٌس حاصلٌن على براءات إخ

براءة اختراع )  باحث بمصنع الدلتا لؤلسمدة –د/ السٌد محمود النجار بالتعاون مع ساعد بقسم األراضىمأستاذ د/ أحمد على موسى  
 : سماد نٌتروجٌنى معدنى صدٌق للبٌبة.  اعاسم اإلختر (2016أكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا )عام من  (2413141643رقم 

حصل علٌها أحد طبلب الدراسات العلٌا تحت إشراؾ السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بقسم  كما أن هناك براءة إختراع 
فى  21963براءة اإلختراع رقم على  الطالب/ أحمد محمد إبراهٌم زهٌرىالحشرات اإلقتصادٌة بالكلٌة حٌث حصل 

م من رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب تحت إشراؾ كل من أ.د/ أحمد محمود 3/3/2020ارٌة حتى م والس30/4/2000
 .أبوالنجا وأ.د/ عبد البدٌع عبد الحمٌد ؼانم 

 2415/2416لعام  حسن رسائل ماجسٌتٌر ودكتوراه وجوائز الجامعةاجدول 

 ةالجائز الوظٌفة االسم م

 احسن رسالة دكتوراه راعًمدرس بقسم الحٌوان الز سمٌر جاد برهام 1

 احسن رسالة ماجٌستٌر مدرس مساعد بقسم االرشاد الزراعً رؼدة حسن   2

 

 كما توجد مشاركات فعالة لسادة اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة كالتالً :
ى زٌادة نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة الحاصلٌن على مكافآت النشر فى مجالت علمٌة ذات معامل تؤثٌر دول

 حٌث:

  عضو هٌبة تدرٌس  14بحث فى المجبلت العلمٌة الدولٌة التً لها معامل تؤثٌر معنوي من قبل  15تم نشر عدد
 والذٌن حصلوا على مكافآت مقابل هذه األبحاث. 2009/2010بالكلٌة خبلل العام الجامعى 

  عضو هٌبة تدرٌس  6من قبل  أبحاث فى المجبلت العلمٌة الدولٌة التً لها معامل تؤثٌر معنوي 6تم نشر عدد
 و الذٌن حصلوا على مكافآت مقابل هذه األبحاث. 2010/2011بالكلٌة خبلل العام الجامعى 

http://lib.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=portal
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  عضو هٌبة تدرٌس  11بحث فى المجبلت العلمٌة الدولٌة التً لها معامل تؤثٌر معنوي من قبل  24تم نشر عدد
 مكافآت مقابل هذه األبحاث.  والذٌن حصلوا على 2011/2012بالكلٌة خبلل العام الجامعى 

  عضو هٌبة تدرٌس  16بحث فى المجبلت العلمٌة الدولٌة التً لها معامل تؤثٌر معنوي من قبل  27تم نشر عدد
 والذٌن حصلوا على مكافآت مقابل هذه األبحاث. 2013/2014بالكلٌة خبلل العام الجامعى 

 لٌمٌة :مساهمة البحث العلمً فً دعم وتعزٌز العملٌة التع 12/2
تم إدراج العدٌد من نتابج البحث العلمً بالمقررات الدراسٌة أثناء تطوٌرها باألقسام العلمٌة المختلفة والتً  

أدرجت كمراجع علمٌة بها حٌث تمس هذه األبحاث الواقع الزراعً المحلً واإلقلٌمً مثل بعض مقررات الحشرات 
. كما ٌتم تنظٌم (12/2كما هو موضح بالمرفق )رات فً الفاكهة االقتصادٌة مثل حشرات حقلٌة وبستانٌة وكذلك  مقر

ضمن الجدول الدراسى لكل قسم إلستعراض نتابج البحث العلمً باألقسام العلمٌة  Seminars حلقات نقاشٌة أسبوعٌة 
ت العلٌا المختلفة فً إطار برامجها التدرٌسٌة ٌحضرها طبلب مرحلة البكالورٌوس باإلضافة إلى طبلب مرحلة الدراسا

تحت إشراؾ وتقٌٌم السادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعلنة بالجدوال الدراسٌة للسادة اعضاء هٌبة التدرٌس باالقسم العلمٌة 
 المختلفة بالكلٌة.

كما ٌشارك الطبلب فً العدٌد من المإتمرات والندوات العلمٌة على مستوى الكلٌة وإعطابهم الفرصة فً النقاش 
مإتمرات األقسام العلمٌة السـنوٌة والمإتمـر السـنوي العلمً للكلٌة وإشراك الطبلب فً جمٌع أنشطة وإبداء الرأي. مثال 

 .12/2كما هو موضح بالـمرفق المإتمرات والندوات العلمٌة بالكلٌة. 
 وٌمكن إستعراضه تفصٌلٌا بموقع الكلٌة التالً:

ar-//agrfac.mans.edu.eg/eventshttp:                                  
كما تم االستعانة بطبلب مرحلتى البكالورٌوس والدراسات  العلٌا )ماجستٌر ودكتوراه( ضمن أفراد الفرٌق المعاون للفرق 

سٌن جودة وكمٌة إنتاج محاصٌل البحثٌة بالمشارٌع البحثٌة المختلفة بالكلٌة وعلى سبٌل المثال المشاركة فً ومشروع تح
البٌوت المحمٌة بإستخدام تقنٌات الطاقة المتجددة وهً مشارٌع ممولة من أكادٌمٌة البحث العلمً وكذلك بعض المشارٌع 

 .(12/2 )الخاصة بؤقسام أمراض النبات واالرشاد الزراعً والحٌوان الزراعً  كما هو موضح بالمرفق
  -ت العلٌا بالكلٌة فى المشارٌع الجارٌة التى وردت إلٌنا من األقسام العلمٌة التالٌة:بٌان باشتراك بعض طالب الدراسا

 اسماء الطالب المشاركٌن بالمشروع جهة التموٌل الباحث الرئٌسى عنوان المشروع م

1- برنامج الوعى البٌبى الرٌفى  
 بمحافظة الدقهلٌة 

 –جامعة المنصورة  أ.د/ ٌحٌى على زهران
وحدة البحوث 
 المشارٌع التنافسٌة

 زٌاد إبراهٌم زٌدان )د( -1
 أحمد مصطفى حمزة )د( -2

2- تقٌٌم فعالٌة بعض المبٌدات  
النٌماتودٌة على بعض 
محاصٌل الخضر بمحافظة 
 الدقهلٌة. 

لجنة حساب وتقٌٌم  د/ سمٌر برهام جاد
 المبٌدات

 محمود مفٌد شلبى -1
 سمٌر صبرى إبراهٌم -2

3- تصمٌم وتصنٌع مجفؾ للعنب  
المزارع الصؽٌرة ٌناسب 

 والمتوسطة

صندوق العلوم  أ.د/ أحمد محمود معتوق
والتنمٌة التكنولوجٌة 
 STDF 

 د/سامى إبراهٌم على الفار  -1
 أحمد الدسوقى عبد العزٌز )د( -2
 م/محمد عبد الحمٌد الشناوى -3

4- تحسٌن جودة وكمٌة انتاج  
محاصٌل البٌوت المحمٌة 
باستخدام تقنٌات الطاقة 
 المتجددة.

بلح مصطفى عبد اللطٌؾأ.د/ ص صندوق دعم  
األبحاث الزراعٌة 
 ARDFوالتنمٌة 

 د/ احمد حمادة احمد سلٌم -1
 م/ ؼادة على مسعد عبد الخالق -2
 نظمى طارق نظمى  -3
 ضحى أسامه السٌد -4
 سحر وحٌد عبد الؽفار -5
 أسماء عادل عبد هللا وهبه -6

5- تقٌٌٌم فاعلٌة المبٌدات البكتٌرٌة  
لمكافحة أمراض محاصٌل 

الفاكهة بمحافظة الخضر و
( 613الدقهلٌة )رقم   

لجنة حساب تقٌٌم  أ.د/ ٌاسر محمد نور الدٌن شبانه
وتسجٌل مبٌدات 
 -اآلفات الزراعه
 وزارة الزراعة 

 
 محمد عٌد صادق -1

 

 تموٌل البحث العلمً : 12/3
جنٌه سنوٌا  506878925ٌتم توفٌرمٌزانٌة البحث العلمً للكلٌة من دعم الجامعة للبحث العلمً للكلٌة  بحوالى  

قسم علمً وقد أمكن التؽلب على ضعؾ التموٌل بتوفٌر العدٌد  19قابلة للزٌادة والنقصان لكافة أقسام الكلٌة المتمثلة فً 
 .(12/3)من مصادر التموٌل الذاتً للبحث العلمً بالكلٌة كما هومبٌن بالمرفق 

آلٌات مختلفة لتنمٌة مصادر التموٌل الذاتى للبحث العلمى باإلضافة لذلك قام قطاع الدراسات العلٌا والبحوث بإقتراح 
كما تم عمل  (12/3)م كما هوموضح بالمرفق 19/6/2010بتارٌخ  429والتى تم الموافقة علٌها فى مجلس الكلٌة رقم 

طة الحدٌثة وقد تم تحدٌثها والموافقة على الخ 2011/2013خطة تنفٌذٌة لتنمٌة الموارد الذاتٌة بالكلٌة خبلل الفترة من 

http://agrfac.mans.edu.eg/events-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/events-ar
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محدد بها بنود ومصادر االنفاق لتؽطٌه اهدافها االستراتٌجٌة فى المجاالت  10/8/2014( بتارٌخ 479بمجلس الكلٌة )رقم 
( ورفع قٌمة الرسوم السنوٌة لتسجٌل طبلب الدراسات العلٌا )مرحلة الماجستٌر المهنى من 12/3األكادٌمٌة المختلفة )

 إلى  1359925و الدكتوراه من  1859925إلى   1059925 اجستٌر البحثى منمرحلة الم 1859925إلى  1059925
جنٌها مصرٌاً ال ؼٌر( وإن مردود المخصصات المالٌة المنفقة على البحث العلمً ٌتضح من خبلل بعض  2359925
 12/3بالكلٌة كما هوموضح بالمرفق المشروعات

 

 2415/2416علمٌة بالكلٌة         خطة تموٌل البحوث ال

 فترة التموٌل قٌمة التموٌل مصدر التموٌل م

 –لجنة حساب تقٌٌم وتسجٌل مبٌدات اآلفات الزراعٌة  -1
 وزارة الزراعة واستصالح األراضى 

 جنٌه مصرى    66244
 مشارٌع(  6) 

 إلى نهاٌة العام1/1/2416

 –وحدة البحوث  –جامعة المنصورة  -2
 المشارٌع التنافسٌة

 جنٌة مصرى  154444
 مشروع واحد() 

5/2416 

 ألؾ ٌورو            15 (FP7اإلتحاد األوربى ) -3
 ) مشروع واحد ( 

2416 

 جنٌه استرلٌنى39314.11 رسوم الطالب الوافدٌن للدراسات العلٌا -4
 دوالر أمرٌكى 21359.98

 
2415/2416 

 2415/2416 جنٌه مصرى 287678.25 رسوم الطالب المصرٌٌن للدراسات العلٌا -5

 2415/2416 جنٌه مصرى 3444 خدمات أبحاث وتجارب 9/1بند  6

 جنٌه مصرى. 546878.25 االجمالــــى
 ألؾ ٌورو. 15

 جنٌه استرلٌنى. 39314.11
 دوالر أمرٌكى. 21359.98

 
 تقٌٌم وقٌاس مردود المخصصات المالٌة المنفقة علً البحث العلمً وٌتم ذلك من خبلل :

 الكلٌة على جوائز مختلفة:حصول أعضاء هٌئة التدرٌس ب .1

 جوائز
 
 عام

 تقدٌرٌة
إبداع 
 علمى

تفوق 
 علمى

 تشجٌعٌة
أحسن 
رسالة 
 دكتوراة

أحسن 
رسالة 
 ماجستٌر

 إجمالى دولٌة

2013 - 1 - 2 1 - - 4 

2014 - - - 1 2 1 - 4 

2015 - - - 1 1 1 - 3 
 

 المشاركة فً األبحاث المحلٌة والدولٌة: .2

 العام
عدد األبحاث 

 المنشورة
 دولٌاا 

عدد األبحاث 
المنشورة 

 محلٌاا 

إجمالى 
عدد 

 األبحاث

عدد أعضاء 
 هٌئة التدرٌس

إجمالى عدد األبحاث 
المنشورة محلٌاا ودولٌاا / 
 عدد أعضاء هٌئة التدرٌس

2013 56 76 132 269 0949 

2014 46 42 88 269 0933 

2015 - 142 142 318       0.45 

2016 - 100 100 313 0.32 

 م الجامعىالعا
إجمالى عدد األبحاث المنشورة محلٌاً ودولٌاً / متوسط عدد 

 أعضاء هٌبة التدرٌس للعام الجامعى

2013/2014 220/269 =0982 

 لتدرٌس بالكلٌة براءات االختراع.حصول أعضاء هٌئة ا -3
 :أخرى أنشطة علمٌة  12/4

 :مشروعات بحثٌة ممولة واتفاقٌات
تنفٌذ مجموعة من المشروعات البحثٌة والممولة من مإسسات بحثٌة محلٌة ودولٌة وٌبلحظ من شاركت الكلٌة فً          

( مشروعٌن 2مشروعات  بتموٌل من صندوق البحوث بالجامعة و ) 6اإلحصابٌة أن الكلٌة تتبنى مشروعات بحثٌة منها  
دول التالى وهذه المشروعات معلنه على ( مشروعٌن بتموٌل من هٌبات دولٌة وبٌانها فى الج2بتموٌل من هٌبات محلٌة و)
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 .المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً فً إطار دورها التنموي والخدمً للمجتمع

 
 

حة
صف

6
8

 

الموقع اإللكترونً للكلٌة وٌمكن االستدالل على ذلك من خبلل الموقع التالى: 
ar-ar/projects-projects-http://agrfac.mans.edu.eg/research 

 2416الخارجٌة المستمرة حتى عام  ات البحثٌة الجارٌة الممولة من الجامعة والجهاتقائمة بالمشروع
 34/6/2416ً وحت2413اوال: المشارٌع الممولة من مإسسات محلٌه من 

 اسم المشروع الجهة الممولة
 الفترة

 مقدار التموٌل
 إلى من

اكادٌمٌه البحث العلمى 
 والتكنولوجٌا

افحه إنتاج مبٌد حٌوى محبب لمك
الهالوك فى حقول الفول البلدى 
 بهدؾ زٌاده العابد االقتصادى

2013 
 لمده
 شهر 12

 ج.م 515084

 وزاره التعلٌم العالى
مشروع تؤهٌل معمل أمراض 
 البذور وزراعه األنسجه لئلعتماد

 ج.م 1431000 شهر 18لمده   2013

 وزاره التعلٌم العالى
تطوٌر معمل إختبارات خصوبه 

قبه جوده األسمده و األراضى ومرا
 تؤهٌله لئلعتماد

 ج.م1483400 2014 2013

وزارة الزراعة واستصبلح 
لجنة حساب تقٌٌم –األراضى 

 وتسجٌل اآلفات الزراعٌة

تقٌٌم فاعلٌة المبٌدات البكترٌة 
لمكافحة أمراض محاصٌل الخضر 

 والفاكهة بمحافظة الدقهلٌة
 جنٌة مصرى 10000  2013

ح وزارة الزراعة واستصبل
لجنة حساب تقٌٌم –األراضى 

 وتسجٌل اآلفات الزراعٌة

تقٌٌم فاعلٌة المبٌدات البكترٌة 
لمكافحة أمراض محاصٌل الخضر 

 والفاكهة بمحافظة الدقهلٌة
 جنٌة مصرى 10000  2014

–معهد بحوث وقاٌة النباتات 
 –مركز البحوث الزراعٌة 

 وزارة الزراعة

تقٌٌم فاعلٌة مبٌدات الفطرٌات 
أمراض األرز بمحافظة  لمكافحة

 الدقهلٌة
 جنٌة مصرى 11800  2014

لجنة حساب تقٌٌم وتسجٌل 
 –مبٌدات اآلفات الزراعٌة 

وزارة الزراعة واستصبلح 
 األراضى

تقٌٌم فاعلٌة مبٌدات الفطرٌات 
المستخدمة لمكافحة أمراض 
المحاصٌل البقولٌة الشتوٌة 

 )978رقم (بمحافظة الدقهلٌة 

 جنٌه مصرى9000 31/12/2014  1/1/2014

لجنة حساب تقٌٌم وتسجٌل 
 –مبٌدات اآلفات الزراعٌة 

وزارة الزراعة واستصبلح 
 األراضى

تقٌٌم فاعلٌة المبٌدات علً دٌدان 
العنب وصانعات األنفاق فً 

 (786الموالح فً المنصورة )رقم 
 جنٌة مصرى 10000 31/12/2014  1/1/2014

لجنة حساب تقٌٌم وتسجٌل 
 –ات الزراعٌة مبٌدات اآلف

وزارة الزراعة واستصبلح 
 األراضى

تقٌٌم فاعلٌة المبٌدات علً افات 
 (864األرز الحشرٌة )رقم 

 جنٌة مصرى 10000 31/12/204  1/1/2014

لجنة حساب تقٌٌم وتسجٌل 
 –مبٌدات اآلفات الزراعٌة 

وزارة الزراعة واستصبلح 
 األراضى

تقٌٌم فاعلٌة مبٌدات الفطرٌات 
مكافحة أمراض األرز المستخدمة ل

 (804بمحافظة الدقهلٌة )رقم 

 
 

1/1/2015  
 

31/12/2015 

 جنٌه مصرى 11800

لجنة حساب تقٌٌم وتسجٌل 
 –مبٌدات اآلفات الزراعٌة 

وزارة الزراعة واستصبلح 
 األراضى

تقٌاااٌم فاعلٌاااة مبٌااادات الفطرٌاااات 
المساااااتخدمة لمكافحاااااة أماااااراض 
المحاصااااااٌل البقولٌااااااة الشااااااتوٌة 

  )978)رقم  قهلٌةبمحافظة الد

 
 

1/1/2015  
31/12/2015 

 مصرى جنٌه 9000

لجناااة حسااااب تقٌاااٌم وتساااجٌل 
 –مبٌااادات اآلفاااات الزراعٌاااة 

وزارة الزراعاااة واستصاااابلح 
 األراضى

تقٌٌم فاعلٌاة المبٌادات علاً افاات 
 (864األرز الحشرٌة )رقم 

 
 

1/1/2015  
31/12/2015 

 جنٌه مصرى 13000

لجناااة حسااااب تقٌاااٌم وتساااجٌل 
 –دات اآلفاااات الزراعٌاااة مبٌااا

وزارة الزراعاااة واستصاااابلح 
 األراضى

تقٌاااٌم فاعلٌاااة المبٌااادات الحشااارٌة 
ضااااد دٌاااادان الثمااااار وصااااانعات 
األنفااااااق علاااااى الماااااوالح ) ب ( 

 (786بمحافظة الدقهلٌة)رقم 

 
 

15/4/2015  
31/12/2015 

 جنٌه مصرى 12600

أكادٌمٌاااااااة البحاااااااث العلماااااااى 
 STDF –والتكنولوجٌا 

جفاااؾ للعناااب تصااامٌم وتصااانٌع م
ٌناساااااااب المااااااازارع الصاااااااؽٌرة 

 والمتوسطة

 
1/4/2015  30/3/2017 

 جنٌه مصرى 1352060

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/projects-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/projects-ar
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لجناااة حسااااب تقٌاااٌم وتساااجٌل 
 –مبٌااادات اآلفاااات الزراعٌاااة 

وزارة الزراعاااة واستصاااابلح 
 األراضى

تقٌاااٌم فاعلٌاااة مبٌااادات الفطرٌاااات 
المساااااتخدمة لمكافحاااااة أماااااراض 
األرز بمحافظااااة الدقهلٌااااة )رقاااام 

804) 

 
 

1/1/2016  
31/12/2016 

 جنٌه مصرى 9500

لجناااة حسااااب تقٌاااٌم وتساااجٌل 
 –مبٌااادات اآلفاااات الزراعٌاااة 

وزارة الزراعاااة واستصاااابلح 
 األراضى

تقٌاااٌم فاعلٌاااة مبٌااادات الفطرٌاااات 
المساااااتخدمة لمكافحاااااة أماااااراض 
المحاصااااااٌل البقولٌااااااة الشااااااتوٌة 

  )978)رقم  بمحافظة الدقهلٌة

 
 

1/1/2016  
31/12/2016 

 
9000 

تقٌاااٌم وتساااجٌل لجناااة حسااااب 
 –مبٌااادات اآلفاااات الزراعٌاااة 

وزارة الزراعاااة واستصاااابلح 
 األراضى

تقٌٌم فاعلٌاة المبٌادات علاً افاات 
 (864األرز الحشرٌة )رقم 

 
 

1/1/2016  
31/12/2016 

 جنٌه مصرى 11400

لجناااة حسااااب تقٌاااٌم وتساااجٌل 
 –مبٌااادات اآلفاااات الزراعٌاااة 

وزارة الزراعاااة واستصاااابلح 
 األراضى

المبٌااادات الحشااارٌة تقٌاااٌم فاعلٌاااة 
ضااااد دٌاااادان الثمااااار وصااااانعات 
األنفاااااااااااااق علااااااااااااى المااااااااااااوالح 
)ب(بمحافظااااااة الدقهلٌااااااة )رقاااااام 

786) 

 
1/1/2016  

31/12/2016 

 جنٌه مصرى11800

لجناااة حسااااب تقٌاااٌم وتساااجٌل 
 –مبٌااادات اآلفاااات الزراعٌاااة 

وزارة الزراعاااة واستصاااابلح 
 األراضى

تقٌااٌم فاعلٌااة المبٌاادات البكتٌرٌااة 
اصااااااٌل لمكافحااااااة أمااااااراض مح

الخضاااااار والفاكهاااااااة بمحافظاااااااة 
 (613الدقهلٌة )رقم 

 
 

1/1/2016 
3/12/2016 

 جنٌه مصري  10500

 
 لجنة حساب وتقٌٌم المبٌدات 

تقٌاااااٌم فعالٌاااااة بعاااااض المبٌااااادات 
النٌماتودٌة على بعاض محاصاٌل 

 الخضر بمحافظة الدقهلٌة.

 
2016  

 جنٌة مصرى 14000

 
 ه:ثانٌا : المشارٌع الممولة من مإسسات خارجٌ

 

 فترة التموٌل قٌمة التموٌل الجهة الممولة الباحث الربٌسى عنوان المشروع

تحسٌن جودة وكمٌة 
إنتاج محاصٌل البٌوت 

 المحمٌة باستخدام 
تقنٌات الطاقة المتجددة 
 ونظام الزراعة الحٌوٌة

أ.د./ صاااابلح مصااااطفى 
 عبد اللطٌؾ

صاااندوق دعااام األبحااااث 
الزراعٌاااااااااة والتنمٌاااااااااة 

ARDF -  وزارة
عااااااة واستصاااااابلح الزرا

 األراضى

جنٌه  2064832
 مصرى

1/3/2011 – 
28/2/2016 

المقاومة المتكاملة وؼٌر 
الكٌماوٌة لمرض العفن 
األبٌض فً البصل فً 

 محافظة الدقهلٌة

أ.د./ محمااااد الششااااتاوى 
 عبد ربه

 –جامعااااااة المنصااااااورة 
 –وحااااااااااادة البحاااااااااااوث 

 المشارٌع التنافسٌة

وتم  – 14/8/2011 جنٌه مصري 150000
لمدة ثبلثة أشهر من المد 

1/4/2016 
 30/6/2016إلى

إنتاج ثمار عنب وموالح 
 خالٌة من آثار المبٌدات

أ.د./ عبد العال حجاازى 
 حسن

 –جامعااااااة المنصااااااورة 
 –وحااااااااااادة البحاااااااااااوث 

 المشارٌع التنافسٌة

تم المد  – 14/8/2011 جنٌه مصري 150000
لمدة ستة أشهر من 

إلى  8/12/2015
8/5/2016 

اج تكنٌك جدٌد إلنت
شتبلت طماطم تتحمل 

 اإلصابة بالنٌماتودا

أ.د./ أمٌماااة محماااد عباااد 
 الكافى

 –جامعااااااة المنصااااااورة 
 –وحااااااااااادة البحاااااااااااوث 

 المشارٌع التنافسٌة

 – 14/8/2011 جنٌه مصري 100000
وتم المد -1/8/2015
وتم المد 1/2/2016ألى 

 لمدة أخرى

إعادة تكسٌة نباتات 
المراعى الطبٌعٌة 
والصناعٌة فً 

 لجدٌدةاألراضى ا

أ.د./ أحماااااد أباااااو النجاااااا 
 قندٌل

 –جامعااااااة المنصااااااورة 
 –وحااااااااااادة البحاااااااااااوث 

 المشارٌع التنافسٌة

 – 14/8/2011 جنٌه مصري 180000
15/1/2017 

تقلٌل االحتٌاج المابى 
لمحاصٌل العلؾ 
باألراضى حدٌثة 

 االستصبلح

أ.د./ علااااااااااى السااااااااااعٌد 
 الشرٌؾ

 –جامعااااااة المنصااااااورة 
 –وحااااااااااادة البحاااااااااااوث 

 ٌةالمشارٌع التنافس
 

 – 14/8/2011 جنٌه مصري 65000
وتم المد -15/1/2016

 لمدة عام 
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سد الفجوة الؽذابٌة من 
القمح واألعبلؾ 

 الحٌوانٌة

 –جامعااااااة المنصااااااورة  أ.د./ أحمد نادر عطٌة
 –وحااااااااااادة البحاااااااااااوث 

 المشارٌع التنافسٌة

 – 14/8/2014 جنٌه مصري 150000
15/1/2017 

الفحم الحٌوى كمرشح 
قٌة منخفض التكلفة لتن

وإعادة استخدام المٌاه 
فً الزراعة )رقم 

3804) 

أ.م.د./ أحماااد علاااى أباااو 
 العطا موسى

STDF/ USAID 30000   دوالر
 أمرٌكى

6/3/2013 – 
6/9/2016 

تصمٌم وتصنٌع مجفؾ 
للعنب ٌناسب المزارع 
 الصؽٌرة والمتوسطة

أ.د./ أحماااااااااد محماااااااااود 
 معتوق

أكادٌمٌااة البحااث العلمااى 
 –والتكنولوجٌاااااااااااااااااااااااااا 

STDF 

جنٌه  1352060
 مصرى

1/4/2015 – 
30/3/2017 

 

 المشارٌع الممولة من مإسسات داخلٌه ) جامعه المنصوره ( ثالثا : 

 اسم المشروع الجهه المموله
 مقدار التموٌل الفترة

 إلى من
 

 جامعه المنصوره
 ) قسم المحاصٌل (

إعاده تكسٌه نباتات المراعى الطبٌعٌه والصناعٌه 
 فى االراضى

 ج .م 180000 ده عاملم 2013

 جامعه المنصوره
 ) قسم المحاصٌل (

تقلٌل اإلحتٌاج المابى لمحاصٌل العلؾ باألراضى 
 حدٌثه االستصبلح

 ج . م 65000 لمده عام 2013

وحدة  –جامعة المنصورة 
 المشارٌع التنافسٌة –البحوث 

 14/8/2014 سد الفجوه الؽذابٌة من القمح واألعبلؾ الحٌوانٌة
15/1/

2017 
 جنٌه  150000

وحااادة  –جامعاااة المنصاااورة 
 البحوث

 5/2016 برنامج الوعى البٌبى الرٌفى بمحافظة الدقهلٌة.
 

 جنٌة مصرى 150000

 ج.م 545000 اإلجمالى

 
وقد عقدت الكلٌة مجموعة من اإلتفاقٌات الثقافٌة الدولٌة المفعلة مع بعض الدول العربٌة واألوروبٌة والمتمثلة فى 

( وقد انهٌت هذه االتفاقٌات فٌما عدا جامعة فلورٌدا بالوالٌات المتحدة 2005/2014لتالٌة )خبلل الفترة من اإلتفاقٌات ا
 (.12/4مرفق )األمرٌكٌة  

 
 وهذه االتفاقٌات معلنه علً الموقع االلكترونً للكلٌة وٌمكن اإلستدالل على ذلك من خبلل الموقع التالى

ar-understanding-ar/memoranda-projects-http://agrfac.mans.edu.eg/research 
 :المإتمرات واألنشطة العلمٌة األخرى

س ٌشارك أعضاء هٌبة التدرٌس بؤبحاث علمٌة فً العدٌد من المإتمرات ، وتتضح نسبة أعضاء هٌبة التدرٌ
   12/4الذٌن شاركوا بؤبحاث علمٌة فى المإتمرات من خبلل الجدول التـالى و كما هـو موضح بالمرفـق 

 جدول ٌبٌن نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن شاركوا بؤبحاث علمٌة فى المإتمرات خالل آخر ثالثة سنوات

 العام الجامعى
 إجمالى عدد أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن

 / متوسط عدد أعضاء هٌئة التدرٌس للعام الجامعىفى المإتمرات 

2411/2412 15/154 =9974 % 

2412/2413 33/235 =14944 % 

2413 /2414 25/269  =9929 % 

2414/2415 19 /318  =5997 % 

2415/2416 11 /313 =3951 % 
 

 ة من خالل قسم العالقات الثقافٌةلٌالمإتمرات العلمٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة التً نظمتها وشاركت فٌها الك

 الجهة المنظمة الفترة اسم المإتمر م

 مإتمر المنصورة الدولً الثانً للؽذاء 1
 )االتجاهات الحدٌثة فً علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة(.

21-25/11/2016  
قسم الصناعات الؽذابٌة 

 بالكلٌة

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/memoranda-understanding-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/memoranda-understanding-ar
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ٌال ورشة عمل تدرٌبٌة إقلٌمٌة حول اإلدارة الحٌوٌاة لاورد الن
بالتعاااون مااع المكتااب اإلقلٌمااً لمنظمااة الفاااو لمنطقااة الشاارق 
 األدنى وشمال إفرٌقً التابع لمنظمة األمم المتحدة
)وحضر الورشة باحثٌن من عدة دول وهم إٌطالٌا والساودان 

متدرب(. 21وأثٌوبٌا وكٌنٌا وتنزانٌا ومصر وعددهم   

25-27/8/2015  
قطاع الدراسات العلٌا 

 بالكلٌة

الكلٌة مع إدارة الجامعاة فاً )الماإتمر العلماً األول شاركت  3
ألبحااااث الطااابلب الوافااادٌن باااٌن النظرٌاااة والتطبٌاااق( حٌاااث 

طالباة الدراساات العلٌاا  –حصلت الطالبة/ الهام محماد حاماد 
بقسااام أماااراض النباااات علاااً المركاااز األول لبحثهاااا المتمٌاااز 
 والذي قدمته فً هذا المإتمر.

18-19/4/2016 ةجامعة المنصور   

 

 وكذلك كما تدعو الكلٌة طبلب مرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا إلً المشاركة فً المإتمرات المقامة بالكلٌة 
  http://agrfac.mans.edu.eg/events-ar لتى ٌمكن اإلطبلع علٌه من الرابطنظمت الكلٌة عدد من الندوات والمإتمرات وا

  مإتمرات.10  -: 2015/2016عدد المإتمرات الداخلٌة لعام بلػ 

  مإتمرات. 5  -: 2015/2016عدد المإتمرات الخارجٌة لعام بلػ 

  عقد ورشة عمل تدرٌبٌة إقلٌمٌة على مستوى منطقة الشرق األدنى وشمال افرٌقٌا بالتعاون مع منظمة الفاو التابعة تم
الفاو من مكتب الفاو الربٌسى  لبلمم المتحدة بحضور باحثٌن من السودان واثٌوبٌا وكٌنٌا وتنزانٌا ومصر ومسبول
 باٌطالٌا ومسبول المكتب اإلقلٌمى بمنظمة الفاو بمنطقة الشرق األدنى وشمال افرٌقٌا. 

  عقد مإتمر المنصورة الدولى الثانى للؽذاء ) االتجاهات الحدٌثة فى علوم وتكنولوجٌا األؼذٌة ( والذى ٌنظمة قسم تم
كة فى المإتمر العلمى األول ألبحاث الطبلب الوافدٌن وحصول الكلٌة على الصناعات الؽذابٌة بالكلٌة وكذلك المشار

 المركز األول فى هذا المإتمر. 
 جدول ٌبن عدد المإتمرات والندوات العلمٌة المحلٌة /الدولٌة التً شاركت بها الكلٌة خالل ثالث سنوات االخٌره.

 
 السنوات

 العدد

 مإتمرات داخلٌة مإتمرات خارجٌة لٌةدورات تدرٌبٌة داخ دورات تدرٌبٌة خارجٌة

2013- 2014 1 5 10 17 

2014-2015 4 6 9 16 

2015- 2016 6 5 5 10 

 
باإلضافة لما سبق فإن للكلٌة مساهمات ملموسة فى انشطة علمٌة أخرى حٌث تقوم الكلٌة بإصدار 

على الموقع الرسمً للجامعة  دورٌة علمٌة شهرٌة )مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعٌة( والتى ٌتم نشرها
 والكلٌة على الموقع اإللكترونً التالً:

HTTP://AGRFAC.MANS.EDU.EG/RESEARCH-PROJECTS-AR/AGRICULTURAL-SCIENCES-JOURNAL-AR 

اء المجلة بإصدارسبعة مجبلت متخصصة منها )كل منها ٌؽطى فرع أو أكثر من فروع وقد تم تحسٌن أد
العلوم الزراعٌة( وتم تشكٌل هٌبة تحرٌر لكل مجلة متخصصة منها وكان ذلك بإعتماد مجلس الكلٌة )بجلسته 

م( الذى إعتمد مسمى كل مجلة متخصصة والرقم الدولى الخاص بها وقد 20/2/2010بتارٌخ  425رقم 
خبلل العام الجامعى  بحث 600نعكس ذلك على تطورعدد األبحاث المنشورة بالمجلة والذى بلػ إ

 .(12/4 ) كما هو موضح بالمرفق 2016فً  502 وعدد 2015خبلل  699 ،2014خبلل 681وعدد2013
ن كما تضم الكلٌة العدٌد من أعضاء هٌبة التدرٌس من األقسام العلمٌة المختلفة والمشاركون فى اللجا

 العلمٌة وٌمكن االستدالل على ذلك على الموقع التالى: 
HTTP://WWW.SCU.EUN.EG/WPS/WCM/CONNECT/D272BE84427BB4159A86DB9CB6B4BF98/ELLEGANEL3L
MEYA.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=D272BE84427BB4159A86DB9CB6B4BF98 
كما تضم الكلٌة العدٌد من أعضاء هٌبة التدرٌس المشاركٌن كؤعضاء فى جمعٌات قومٌة باإلضافة 

 THE RESEARCH AND EDITORIAL"لذلك فقد تم إختٌار أ.د/ محمد صبلح سٌؾ البرعى بواسطة

DEPARTMENTS OF THE INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTER (CAMBRIDGE, ENGLAND)" 
،  LEADING SCIENTISTS OF THE WORLDبعنوان  2010كعضو بها ووضعه فى كتابها السنوى لعام 

 MARQUIS WHO’S WHO IN THEكذلك تم اختٌار أ.د/ ٌاسر محمد نور الدٌن شبانه فى الموسوعة العالمٌة 

WORLD®  العالمٌة وفى الموسوعة  2010ألبرز العلماء فى العالم لعام MARQUIS WHO’S WHO IN 

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/agricultural-sciences-journal-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/agricultural-sciences-journal-ar
http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/d272be80427bb0159a86db9cb6b0bf98/elleganel3lmeya.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d272be80427bb0159a86db9cb6b0bf98
http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/d272be80427bb0159a86db9cb6b0bf98/elleganel3lmeya.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d272be80427bb0159a86db9cb6b0bf98
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AMERICA® وفى الموسوعة العالمٌة  2009ألبرز العلماء فى أمرٌكا لعام ،MARQUIS WHO’S WHO IN 

SCIENCE AND ENGINEERING® ومحرر لمجلة علمٌة دولٌة  ألبرز العلماء فى العلوم 
INTERNATIONAL SCHOLARLY RESEARCH NETWORK (ISRN, AGRONOMY)  2012من  

 إلى جانب إختٌاره كمحكم فى المجبلت التالٌة: 

 "Weed Science"التى تصدر عن الجمعٌة األمرٌكٌة لعلوم الحشابش بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 "Biocontrol Science and Technology"التى تصدر بالمملكة المتحدة 

 "Biological Control" التى تصدر عن دار النشر العالمٌة"Elsevier"بالوالٌات المتحدة 

 “BioControl”التى تصدربهولندا 

 “Aquatic Botany”التى تصدر بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 “Weed Research”التى تصدر عن الجمعٌة األوروبٌة لعلوم الحشابشبالمملكة المتحدة 

 “Plant Disease”ى تصدر عن جمعٌة أمراض النبات األمرٌكٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةالت 

 “Plant Pathology Journal” التى تصدرهاScience ALERT 

 “J. Biological Sciences” التى تصدر هاScience ALERT 
من حصة الكلٌة لئلٌفاد  كما تقوم الكلٌة بدعم السادة أعضاء هٌبة التدرٌس للمشاركة فى المإتمرات العلمٌة وذلك خصماً  

الخارجى من موازنة الجامعة فى حالة المإتمرات الدولٌة وخصماً من حصة الكلٌة لئلٌفاد الداخلى من موازنة الجامعة فى 
 حالة المإتمرات الداخلٌة 

مثٌل فً منظمات او المساهمات العلمٌة المختلفة فً االنشطة االخري محلٌة / دولٌة /تحكٌم الدورٌات العلمٌة المحلٌة /الت -
 جمعٌات قومٌة او دولٌة    

 السنوات
 العدد

 منح اجنبٌة منح مبادرة االنتماء والشراكة مهمات علمٌة زٌارات علمٌة

2013- 2014 6 15 1 1 

2014-2015 8 14 0 0 

2015- 2016 4 7 0 0 
 

 او دولٌة:المساهمات الملموسة لقطاع البحوث والعالقات الثقافٌة محلٌة او إقلٌمٌة 
انشاء معامل بحثٌة متمٌازة تخادم البااحثٌن بالكلٌاة ومصار والمنطقاة العربٌاة مثال معمال أماراض الباذور وزراعاة  -1

األنسجة والمتقدم حالٌا للحصول على اآلعتماد من الهٌبة القومٌاة لئلعتمااد ب ج.م.ع. ومعمال خصاوبة األراضاى 
 .جلس الوطنى لئلعتماد )إٌجاك(الذى حصل على اإلعتماد من الم ومراقبة جودة األسمدة

عقد ورشة عمل اقلٌمٌة على مستوى منطقة الشرق األدناى وشامال أفرٌقٌاا بالتعااون ماع المكتاب اإلقلٌماى لمنظماة  -2
  الفاو التابعة لمنظمة األمم المتحدة.

 الدراسات العلٌا:معٌار   (13
 

 الممنوحة: العلمٌة الدرجــات 13/1
تتناسب مع التً لعلمٌة البحثٌة الحدٌثة إلى تقدٌم مجموعة من برامج الدراسات العلٌا تسعى الكلٌة فً ظل اإلتجاهات ا

حقٌق الرفٌعة واحتٌاجات سوق العمل على المستوى المحلً واألقلٌمً بما ٌسهم فً تالعلمٌة  مكانتها المتمٌزة وقٌمتها
 على النحو التالى: وٌتم التعرٌؾ ببرامج الدراسات العلٌا عن طرٌق عدة أسالٌب ،رسالة الكلٌة

 :األقسام العلمٌة -1
بتوجٌه الخرٌجٌن وتعرٌفهم بالتخصصات المختلفة التى تمنحها الكلٌة والتً ٌتم مناقشتها اٌضا االقسام العلمٌة تقوم 

فً المإتمر السنوي لكل قسم علمً باإلضافة إلى الندوات التً تعقد لتوجٌه الطبلب وتعرٌفهم ببرامج الدراسات 
  .لٌةالعلٌا بالك

 :شئون الدراسات العلٌا -2
مكتب شبون الدراسات العلٌا دلٌل إسترشادي ٌشمل جمٌع المعلومات الخاصة بدرجات الدراسات العلٌا التً  رٌصد

 تمنحها الكلٌة بالتخصصات المختلفة والشروط والمستندات الخاصة بالتسجٌل .
 :للكلٌةالموقع اإللكترونى 

فً الدراسات العلٌا من خبلل المواقع االلكترونٌة للكلٌة والتى تشمل  ماجستٌر تقوم الكلٌة باإلعبلن عن برامجها 
مهنى/ماجستٌر بحثً/ دكتوراه/باالضافة الى درجات علمٌة جدٌدة مثل ماجستٌرعلوم بذور/ ماجستٌر الحماٌة 



 
 

 

 

 
 سسات التعلٌم العالً.الرٌادة و التمٌز فً كافة المجاالت الزراعٌة تعلٌمٌا وبحثٌا ومجتمعٌا علً المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً فً ظل التنمٌة المستدامة لمإ :الرإٌة

علً  ٌنمنافس ٌن و باحثٌنورة مإسسة تعلٌمٌة حكومٌة تلتزم بتقدٌم برامج دراسٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا إلعداد خرٌجكلٌة الزراعة جامعة المنص  :الرسالة

 .المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً فً إطار دورها التنموي والخدمً للمجتمع

 
 

حة
صف

7
3

 

المستدامة )نظام الساعات االوروبٌة المعتمدة( وؼٌرها. 
degrees-research/scientific-studies-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate 

  :دلٌل الخرٌج -3
ٌقوم مكتب متابعة الخرٌجٌن بتوزٌع دلٌل الخرٌج علً طبلب المستوى الرابع بالكلٌة للتعرٌؾ بالتخصصات   

 ( 13/1لفة الخاصة بالدراسات العلٌا فً الكلٌة )مرفق المخت
 اإلعالن بمواعٌد التسجٌل :

ٌتم األعبلن من خبلل الموقع االلكترونً ومكتب شبون الدراسات العلٌا بالكلٌة عن مواعٌد التقدم للتسجٌل 
عبلن عن من كل عام كما ٌتم االللدراسات العلٌا لدورتٌها فى شهرى ماٌو ونوفمبر قبل مٌعاد التقدم بفترة زمنٌة كافٌة 

ومواعٌد التسجٌل خبلل العام  الرســــوم الدراسٌة ،المطلوبة واألوراق التسجٌل شروط و اللوابح المنظمة للتسجٌل
 الدراسً. 

 الدرجات التً تمنحها الكلٌة هً:
 الماجستٌر البحثى والدكتوراه فى العلوم الزراعٌة:  درجة -1

 الموضحة بالجدول التالى:  تمنح الكلٌة درجات الماجستٌروالدكتوراة فً التخصصات

 القسم العلمى تخصص البرنامج م

 الهندسة الزراعٌة الهندسة الزراعٌة 1

 الخضرعلوم  2
 الخضر والزٌنة

 الزٌنةعلوم  3

 الفاكهة الفاكهة 4

 الصناعات الؽذابٌة الصناعات الؽذابٌة 5

 األلبان األلبان 6

 المحاصٌل المحاصٌل 7

 األجتماع الرٌفى 8
 األرشاد الزراعى والمجتمع الرٌفى

 اإلرشاد الزراعى 9

 النبات الزراعى النبات الزراعى 10

 أمراض النبات أمراض النبات 11
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 العملٌة التعلٌمٌة فى الدراسات العلٌا 13/2
 :برامج الماجستٌر/ الدكتوراه 13/2/1

نً المعاٌٌر القٌاسٌة لبرامج الداراسات العلٌا الصادر عن الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم قامت الكلٌة بتب 
م وبناءاً علٌه تم مراجعة 23/10/2010( بتارٌخ 433( بقرار مجلس كلٌة رقم )2009واالعتماد اإلصدار األول مارس )

ى تحقق المعاٌٌر القٌاسٌة من المستهدؾ لبرامج توصٌؾ برامج الدراسات العلٌا ومقرراتها ) ملؾ البرامج(  ودراسة مد
الماجستٌر والدكتوراه وتم إرسالها إلى المراجعٌن الخارجٌٌن الذى تم تحدٌدهم من قبل مجالس األقسام المعنٌة لبلستعانة 

خارجً بدلٌل بهم فً مراجعة برامج الدراسات العلٌا بالكلٌة إلبداء الرأي وكتابة تقرٌر فنً على نموذج تقرٌر المراجع ال
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والتً من شؤنها تحسٌن ورفع مستوى البرامج حتى  2009اإلعتماد لمإسسات التعلٌم العالى اإلصدار الثانى أؼسطس 
 (.13/2مرفق )تتبلءم وتحقق المعاٌٌر القٌاسٌة   

ستٌر ولقد روعً أن تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة سواء كانت درجة الماج  
أودرجة الدكتوراه مع المعاٌٌر القٌاسٌة. كما روعً توافق محتوى المقررات الدراسٌة لكل برنامج مع مخرجات التعلم 
المستهدفة للبرنامج نفسه وذلك من خبلل تطوٌر المقررات العلمٌة لبرامج الدراسات العلٌا طبقاً ألحدث البحوث العلمٌة 

المعلومات والبٌانات العلمٌة الحدٌثة والتً توجه معظمها للبحوث التطبٌقٌة وكل جدٌد فً مجال التخصص والتً توفر 
لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة المحٌطة )ملؾ البرامج (. وتتم المراجعة الداخلٌة سنوٌا من قبل فرٌق المراجعة الداخلٌة من 

ة الداخلٌة المشكل من مركز ضمان الجودة بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة ) إلى جانب فرٌق المراجع المراجعة الداخلٌةقسم 
بالجامعة والمعتمد من السٌد األستاذ الدكتور ربٌس الجامعة مما سبق ٌتبٌن وجود نظام للمراجعة الدورٌة من الكلٌة 

 (. 13/2والجامعة مرفق )
 ( بملفات البرامج  .ختلفة ) الماجستٌر والدكتوراه وتتوافر بٌانات للمراجعة الخارجٌة لبرامج الدراسات العلٌا الم

 برامج الماجستٌر المهنى فى العلوم الزراعٌة
ماجٌستٌر مهنً سبلمة اؼذٌة  حٌث  ووه 2016/ 2015تخصصات الماجستٌر المهنى فى العام الجامعى  أحدتم تفعٌل 

 ٌوضح الجدول التالى اعداد المتقدمٌن لدراسة الماجستٌر المهنى .
 

 2415/2416لدرجة الماجستٌر المهنى فى العام الجامعى جدول ٌوضح اعداد الطالب المسجلٌن 

 القسم
 

 تخصص الماجستٌر المهنى

 اعداد الطالب
 

 

 7 ماجستٌر سبلمة اؼذٌة علوم االؼذٌة

 :علمىنظام التسجٌل واإلشراؾ ال 13/2/2
وقواعد التسجٌل طبقا لبلبحة طبقا للوابح الكلٌة الداخلٌة وللجامعة وكافة شروط  الحالٌه واإلشراؾ تتم اجراءات التسجٌل

 الدراسات العلٌا بالكلٌه وهً معلنه على الموقع األلكترونى الرسمً للكلٌة التالً:
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/documents-required-for-registration 

 :كما ٌتم اإلعبلن عنها بوسابل أخري مثل
 األقسام العلمٌة -1
 بالكلٌة  بون الدراسات العلٌاش -2
 دلٌل الخرٌج  -3

 –ٌوجد على الموقع أٌضا صوره نموذج إلستمارة التسجٌل ٌحتوى على بٌانات الطالب الخاصه به من اإلسم 
عنوان الرساله باللؽه العربٌه  –المإهبلت الدراسٌه الحاصل علٌها  –العنوان ورقم التلٌفون  –الجنسٌه  –الوظٌفه 

اإلمكانٌات  -الخطة المقترحة والجدول الزمنً لمراحل إجراء البحث  -المقررات المقترح تدرٌسها  –واألنجلٌزٌه 
لجنة األشراؾ وكذلك إعتماد مجلس القسم  –مدي إمكانٌة التطبٌق العملً للدراسة المقترحة  -المطلوبة ومدي توافرها 

وقع سالؾ الذكر وٌشارك الطالب فى إختٌار موضوع ولجنة الدراسات ومجلس الكلٌه وتوقٌع نابب ربٌس الجامعه على الم
الدراسة وإختٌار التخصص والمشرؾ الربٌسً ومن ثم ٌقوم المشرؾ الربٌسى بإختٌار المشرفٌن المساعدٌن حٌث تسعً 

 ( 13/2 مرفق)الكلٌة بعدم إنفراد عضو هٌبة التدرٌس باإلشراؾ منفرداً . 
 لماجستٌر: الحالٌة للتسجٌل لشروط ال

ن الطالب حاصبل على درجة البكالورٌوس من إحدى الجامعات المصرٌة أوعلى درجة معادلة لها من أن ٌكو .1
معهد علمً أخر معترؾ به من الجامعة بتقدٌر عام "جٌد "على األقل و"جٌد جدا " فً متوسط المقررات المإهلة 

 للتخصص والذى ٌحددها وٌوقع علٌها المشرؾ الربٌسى على الطالب.
 ل للماجستٌر بعد الحصول على الدبلوم أن ٌكون تقدٌر الدبلوم" جٌد جداً "على األقل.ٌشترط للتسجٌ .2

وتسعى الكلٌه الى وضع آلٌه معتمده لتقٌٌم أداء الباحثٌٌن قبل التسجٌل لدرجتى الماجستٌر والدكتوراه من خبلل عمل 
 حث.مناقشه علمٌه لموضوع البحث وأهمٌته وأهدافه ومدى المام الباحث بموضوع الب

 للتسجٌل لدرجة الدكتوراه:  الحالٌهشروط ال
 أن ٌكون الطالب حاصبل على درجة الماجستٌر فً العلوم الزراعٌة من إحدى الجامعات المصرٌة. .1
أال ٌقل تقدٌره العام فً المقررات الدراسٌة لدرجة الماجستٌر عن جٌد جدا أوعلى درجة معادلة لها من معهد  .2

 ة.علمى أخر معترؾ به من الجامع
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 قاعدة البٌانات االلكترونٌة بالكلٌة:
بعد موافقة نابب  للدراسات العلٌا بالكلٌة ةلكترونٌٌتم تفرٌػ جمٌع بٌانات استمارة التسجٌل بقاعدة البٌانات اإل .1

 ربٌس الجامعه على التسجٌل لكل من الماجستٌر والدكتوراه. 
تابعة موقؾ طبلب الدراسات العلٌا من حٌث نتٌجة من خبلل قاعدة بٌانات طبلب الدراسات العلٌا بالكلٌه ٌتم مو .2

وتقدٌر المقررات التً درسها خبلل كل فصل دراسى وحالة الطالب وإستخراج الشهادات الخاصة به. والكلٌة 
بصدد نشر قواعد البٌانات على شبكة اإلنترنت )الموقع الرسمً للكلٌة( حٌث ٌكون متاح لكل طالب متابعة حالته 

 المقررات الدراسٌة من خبلل كود خاص بكل طالب.  الدراسٌه ونتابج
تحتوى قاعدة بٌانات الدراسات العلٌا أٌضا على إحصابٌه اعداد الرسابل المسجله والممنوحه لكل مشرؾ من  .3

أعضاء هٌبة التدرٌس  وبٌانات بؤعداد طبلب الدراسات العلٌا دون الممنوحٌٌن  أوالحاصلٌن على درجه الدبلوم 
لدكتوراه. كما ٌستطٌع ربٌس مجلس كل قسم أكادٌمً متابعة الحالة الدراسٌة لكل طالب مسجل والماجستٌر أوا

 بالقسم إلكترونٌا بتخصٌص كلمة سر لكل ربٌس مجلس قسم للدخول علً قاعدة بٌانات طبلب الدراسات العلٌا.
لً درجة الماجستٌر سنتان ٌعتبرالحد األدنً للدراسة بالنسبة للماجستٌر الحد األدنً للفترة الخاصة للحصول ع .4

 والدكتوراة ثبلث سنوات.
 اإلشراؾ على الرسائل

معتمده من مجلس الكلٌه  تلتزم األقسام العلمٌه بتوزٌع اإلشراؾ على الرسابل على حسب التخصص وفقا آللٌة
ن موضوع ٌكوتشكٌل لجنة اإلشراؾ ومعلنه لجمٌع األقسام على أن ل 19/6/2010بتارٌخ  (429بجلسته رقم )بتارٌخ 

وٌختار الطالب التخصص الدقٌق والمشرؾ الربٌسى والذى ٌختار بدوره  البحث متمشٌاً مع الخطة البحثٌة للقسم والكلٌة
باقى أعضاء لجنه اإلشراؾ فى التخصص الدقٌق وفقا للقواعد المنظمة بالجامعة على أال تكون اللجنه منفرده بعضو واحد 

مراعاة عدم وجود درجة قرابة أونسب حتى  رج الكلٌه فى التخصص المطلوب معفقط وٌمكن إضافة أحد األعضاء من خا
الدرجة الرابعة بٌن الطالب وأعضاء لجنة اإلشراؾ وبٌن األعضاء وبعضهم البعض. وطبقا لبلبحة الدراسات العلٌا 

 بالجامعة ال ٌزٌد عدد أعضاء لجنة األشراؾ عن ثبلثه للماجستبر وأربعه للدكتوراه .
فً حالة زٌادة عدد الطبلب المسجلٌن فً وطبلب كحد أقصى لدرجتى الماجستٌر والدكتوراه  10ل مشرؾ بعدد وٌسمح لك

التخصص الدقٌق وعدم كفاٌة عدد أعضاء هٌبة التدرٌس فً التخصص المقترح للتسجٌل للدرجة العلمٌة ٌتم استثناء 
ة مجلس القسم ورفع توصٌة بذلك للمجالس لجان لبلشراؾ بعد موافق 10األعضاء فً التخصص المطلوب ألكثر من 

فى حالة تسجٌل طلبة الدكتوراه فانه ٌكتفى بشهادة تزكٌه من المشرؾ على الماجستٌر اذا كان الطالب حاصل  المختصة.
 .البحة الدراسات العلٌا )لجنة الدراسات العلٌا(.على الدرجه من خارج الكلٌة

ل ٌقوم الطالب حالٌا بإجراء حلقة نقاشٌة فً الخطة البحثٌة المقترحة ولمتابعة وتقٌٌم أداء الباحثٌن بعد التسجٌ 
بحث  –دراسات خاصة  -والمواضٌع ذات الصله بعد التسجٌل وتوجد وحدات )مقررات عامة( لمتابعة تقدم الباحثٌن )بحث

تقرٌر السنوي من خبلل الطرق بحث(. كذلك ٌتم متابعة المقٌدٌن بالدراسات العلٌا خبلل فترة الدراسة  -مرجعً ومناقشات 
 :ٌوضح فٌه حالة الطالب من حٌث(.الذى ٌقدمه المشرؾ الربٌسً للطالب والذي 13/2)
تنفٌذ الخطة  -جمع المادة العلمٌة  -تقدمه فً دراسة المقررات الدراسٌة  -إجراء التجارب العملٌه  -إلتزامه بالحضور  

  .لطالب باألسس العلمٌة المرتبطة بمجال التخصصمدى إلمام ا -دراسة المقررات الدراسٌة  -البحثٌة 
وٌمكن إستخراج بٌان حاله للطالب من مكتب الدراسات العلٌا ٌوضح فٌه الموقؾ الدراسى له وٌتم إخطار الطالب  

ثه وذلك المتؽٌب عن الدراسه أوالحضور الى الكلٌه لمقابلة المشرفٌٌن بإنذاره مرتٌن متتالٌتٌن قبل الفصل النهابً للمره الثال
بعد موافقة لجنة اإلشراؾ وإخطار مجلس القسم ولجنة الدراسات العلٌا وٌتم أنذار الطالب عن طرٌق خطاب ٌرسل على 

 عنوانه عن طرٌق مكتب الدراسات العلٌا بالكلٌة. 
ن لطالب ألماكا توجٌه ٌقوم المشرؾ األكادٌمى بتذلٌل العقبات التً تواجه الطالب خبلل فترة تسجٌله من حٌث 

توفٌر األجهزة التً قد ال تتوافر فً الكلٌة من خبلل التعاون مع المراكز البحثٌة  -اإلطبلع على المعلومات والمكتبات 
 المتخصصة او الكلٌات فى نفس الجامعة. كذلك متابعة وتوجٌه الطالب أثناء فترة اجراء التجارب العملٌة.

 مقررات الدراسات العلٌا:
ع فً تدرٌس برامج الدراسات العلٌا فً النظام من خبلل تحدٌد القابمٌن بالتدرٌس من تتضح مبلمح النظام المتب

 قبل مجلس القسم الذي ٌقوم بتوزٌع المقررات على أعضاء هٌبة التدرٌس كل فً تخصصه الدقٌق. 
بنظام الساعات  ٌقوم طالب الدراسات العلٌا المسجل لدرجة الماجستٌر بدراسة عدد من المقررات االجبارٌة واالختٌارٌة

ساعات من خارج  9ساعة إختٌارٌة من التخصص + 12ساعة إجبارى من التخصص +  12ساعة ) 33المعتمدة 
ساعة معتمدة )إجمالى عدد  CGPA  =26التخصص( باالضافة الى مقررارت إجبارٌة عامة تدخل فى حساب 

 0ساعة(  59الساعات=
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وراة بدراسة عدد من المقررات االجبارٌة واالختٌارٌة بنظام ٌقوم طالب الدراسات العلٌا المسجل لدرجة الدكت
ساعة من  12ساعة اختٌارٌة من التخصص +  15ساعة اجبارى من التخصص +  15ساعة ) 42الساعات المعتمدة 

ساعة  معتمدة )اجمالى عدد  CGPA  =28خارج التخصص( باالضافة الى مقررارت اجبارٌة عامة تدخل فى حساب 
 0اعة( س 70الساعات=

على فصل المقررات اإلختٌارٌة واإلجبارٌة لدرجتى الماجستٌر والدكتوراة  15/12/2013وقد وافق مجلس الكلٌة بتارٌخ 
 (13/2)مرفق  لؤلقسام العلمٌة المختلفة

 . ICDLٌقوم طالب الدراسات العلٌا )ساعات معتمدة( بإجتٌاز إمتحان التوٌفل ودورة 
 منح الدرجات العلمٌة :

اءات منح الدرجات العلمٌة فى سهولة وٌسر دون إى تعقٌدات حٌث ٌتم المنح خبلل شهر كحد أقصى من تتم إجر
تارٌخ مناقشة الطالب بعد إجراء التعدٌبلت المطلوبة من قبل لجنة الحكم والمناقشة وتوقٌع المشرفٌن على إستماره بعمل 

اعً للجنة الحكم والمناقشة من قبل مجالس األقسام العلمٌة التعدٌبلت المطلوبه وإعتماد التقارٌر الفردٌة والتقرٌر الجم
المختصة وبعد تسلٌم الطالب لعدد أربعة نسخ معتمدة من الرساله وكذلك نسخه الكترونٌه من الرسالة على قرص كمبٌوتر 

 البحة الدراسات العلٌا()ٌسلم الى مكتب الدراسات العلٌا والمكتبه المركزٌه للجامعة 
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/documents-required-grant 

 موارد البشرٌة والمادٌة المتاحة لبرامج الدراسات العلٌا:ال 13/2/3
تضم الكلٌة نخبة متمٌزة من أعضاء هٌبة التدرٌس ٌنتمون إلً مدارس علمٌة مختلفة  سواء أوروبٌة أو أمرٌكٌة. 

التدرٌس بالكلٌة فً المإتمرات الدولٌة والمحلٌة ودورات تدرٌبٌة وزٌارات علمٌة وورش العمل  كما ٌشارك أعضاء هٌبة
وٌعمل أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة باستمرار علً تؤهٌل الكوادر الشابة من  (.13/2لندوات والمهمات العلمٌة )وا

ٌة. كما ٌشارك البعض فً تقدٌم االستشارات للجهات المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن وطلبة الدراسات العلٌا بالعملٌة البحث
 المختلفة فً مجاالت تتعلق بتخصصاتهم. عبلوة علً ذلك ٌقوم كافة أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة بالمشاركة فً:

 االشراؾ علً الرسابل العلمٌة. -األعباء التدرٌسٌة                                     -
 متابعة الطبلب وإرشادهم. -                                 إعداد األبحاث        -
 نشر األبحاث. -إعداد االمتحانات                                      -
 حضور المإتمرات والندوات وورش العمل -
 مإتمر القسم والكلٌة –سٌمٌنارات القسم والكلٌة                             -
 القوافل االرشادٌة -حثٌة                                  المشروعات الب -

 . 2415/2416وفٌما ٌلً بٌان باحصائٌات أعضاء هٌئة التدرٌس موزعٌن وفقا لألقسام العلمٌة ودرجاتهم الوظٌفٌة فى العام الجامعى 

 القسم م
أستاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
 مساعد
 لقب علمً

رس مد
 متفرغ

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 اإلجمالى معٌد

 14 1 - 4 - 1 6 - 1 6 النبات الزراعى 1

 9 1 1 2 - - 1 - 2 2 أمراض النبات 2

3 
المٌكروبٌولوجٌا 

 الزراعٌة
5 - - - - - 3 2 1 11 

 18 1 1 3 - 1 1 - 3 8 الحشرات اإلقتصادٌة 4

 12 1 1 3 - - 2 - 1 4 الحٌوان الزراعى 5

تالمبٌدا 6  5 1 - - - - 3 1 1 11 

 22 2 1 3 - - 1 - 4 11 إنتاج الحٌوان 7

 15 1 1 5 - - 3 1 2 2 إنتاج الدواجن 8

9 
اإلرشاد الزراعى 
 والمجتمع الرٌفى

3 3 - 1 - - 5 1 1 14 

 14 3 - 1 - - 2 - 2 6 اإلقتصاد الزراعى 10

 22 1 4 2 2 - 4 - 1 8 الصناعات الؽذابٌة 11

 15 1 3 3 - - 2 - 1 5 األلبان 12

 16 3 - 4 - - 1 - - 9 الكٌمٌاء الزراعٌة 13

 20 1 - 7 - - 4 - 1 7 األراضى 14

 10 1 - 2 - 2 - - 3 2 الوراثة 15

 34 5 5 7 2 - 2 1 - 12 الهندسة الزراعٌة 16

 18 1 2 1 - - 1 - 2 11 المحاصٌل 17

 29 1 2 1 - - 1 - 2 11 الخضر والزٌنة 18
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 16 1 2 11 1 - - 1 2 7 الفاكهة 19

 320 27 27 70 5 4 28 3 32 124 اإلجمالى 
 

 التجهٌزات والتسهٌالت الالزمة للعملٌة التعلٌمٌة:
 

تحرص الكلٌة على توفٌر التجهٌزات والتسهٌبلت البلزمة للعملٌة التعلٌمٌة فً جمٌع األقسام من خبلل مٌزانٌة  
الجامعة ومن أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا. وقد قامت الكلٌة باستطبلع الكلٌة وبعض المشارٌع البحثٌه الممولة من 

رأى األقسام العلمٌه فٌما ٌحتاجون الٌه من أجهزة علمٌة جدٌدة لطلبة الدراسات العلٌا بالكلٌة. كما ٌوجد لجنة مختصة عن 
ك لتنظٌم العمل على هذه األجهزة وصٌانتها األجهزه العلمٌه على مستوى الكلٌة ومسإول عن األجهزة العلمٌة بكل قسم وذل

وقد تم تشكٌل لجنة متابعة تشؽٌل هذه  دورٌاً من الشركات المختصة لضمان استمرارٌة عمل جمٌع األجهزة بمستوي جٌد
. وتقوم الكلٌة بحصراألجهزة العلمٌة ؼٌر )المعامل المركزٌة(  21/4/2011بتارٌخ  15األجهزة بؤمر إداري رقم 

بالكلٌة والموجودة فً الكلٌات األخرى بالجامعة والتنسٌق معها ألمكانٌة استخدامها من قبل طلبة الدراسات العلٌا المتواجدة 
 بالكلٌة. 

 :  طالب الدراسات العلٌا 13/3
 االلتحاق ببرامج الدراسات العلٌا  : 13/3/1
حتى   2013/2014علٌا لؤلعوام الجامعٌه أعداد طبلب الدراسات العلٌا المقٌدٌن بالدراسات الٌوضح الجدول التالى   

(  . ولوحظ تزاٌد أعداد الطبلب المقٌدٌن فً برامج الدراسات العلٌا خبلل األعوام  13/3مرفق ) م  2016/ 2015
 ( 13/3مرفق )األخٌره نتٌجة القبال الطبلب الوافدٌن وفتح برامج الساعات المعتمدة 

 لعلٌابٌان بؤعداد الطالب المقٌدٌن بالدراسات ا

 العام الجامعً
 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم

 اإلجمالً
 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

2415/2416  ---- ---- 265 244 157 129 422 373 795 

2414  /2415  ---- ---- 244 174 148 97 352 271 623 

2413  /2414  ---- ---- 225 144 92 84 317 224 541 
 

 الطالب الوافدٌن:
مبدبٌا طبقا لشروط التسجٌل ونهابٌا بعد الحضور الى الكلٌه بالمستندات للطبلب الوافدٌن ٌتم قبول التسجٌل  
آلٌة جذب الطبلب الوافدٌن المعتمدة من مجلس الكلٌة  تطبٌق وتعمل الكلٌة على جذب الطبلب الوافدٌن من خبلل المطلوبة.

 :و التى هى على النحو التالى ( 13/3)  مرفق 9/2/2014بتارٌخ  473رقم 
ٌرإجراءات توقٌع بروتوكوالت تعاون مشتركة بٌن جامعة المنصورة والجامعات األخرى خاصة بتٌس -1

  .تسجٌل الطبلب الوافدٌن
مخاطبة الملحقات الثقافٌة للدول المختلفة الموجودة فى مصر للتعرؾ على المشكبلت المطلوب تذلٌلها  -2

 وضعها فى اإلعتبارعند تطوٌر برامج الدراسات العلٌا للطبلب الوافدٌن و
 اإلعبلن عن برامج الدراسات العلٌا على موقع الكلٌة  -3

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/scientific-degrees 
 تسهٌل إقامة الطبلب الوافدٌن فى المدن الجامعٌة  -4
العلٌا التى تقدمها الكلٌة باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة وتوزٌعها على إعداد دلٌل عن برامج الدراسات   -5

 أعضاء المهمات العلمٌة بالكلٌة 
تشجٌع اإلشراؾ المشترك مع الجامعات األجنبٌة والعربٌه الموفدة للطبلب مع إمكانٌة إجراء الجزء العملى  -6

 فى دولة المقر. 
 التعلٌم عن بعد التوصٌة بإنشاء برامج دراسات علٌا جدٌدة بنظام -7
جات لٌبٌا وسورٌا( للتسجٌل لدر، الدول العربٌة المختلفة )العراق وقد إزداد إقبال الطبلب الوافدٌن من 

 ( 13/3)كثر الطبلب الوافدٌن كان من دولة العراق ٌلٌها سورٌا ثم لٌبٌا مرفق أن أوٌبلحظ  الماجستٌروالدكتوراة بالكلٌة
فدٌن من الدول المختلفة من مصادر التموٌل الذاتى للبحث العلمى والتى تعمل على وٌعتبر تشجٌع تسجٌل الطبلب الوا 

 .تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة
 2013/2014خبلل العام الجامعً  الطبلب الوافدون المقٌدون موزعون حسب دول اإلٌفاد
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 الدولة

 مرحلة الدراسات العلٌا
 إجمالً عام

 دكتوراه ماجستٌر دبلوم اإلجمالً

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 9 1 8 ---- ---- 1 8 ---- ---- لٌبٌا

 46 2 44 ---- 3 2 41 ---- ---- العراق

 8 ---- 8 ---- 2 ---- 6 ---- ---- سورٌا

 63 3 64 ------ 5 3 55 ---- ---- االجمالى

 ------ 63 5 58 ---- االجمالى العام

 2014/2015خبلل العام الجامعً  ٌفادالمقٌدون موزعون حسب دول اإلالطبلب الوافدون 

 الدولة

 مرحلة الدراسات العلٌا
 إجمالً عام

 دكتوراه ماجستٌر دبلوم اإلجمالً

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 14 2 12 ---- 2 2 14 ---- ---- لٌبٌا

 49 2 47 ---- 2 2 45 ---- ---- العراق

 8 ---- 8 ---- 2 ---- 6 ---- ---- سورٌا

---- االجمالى  ---- 61 4 6 ------ 67 4 71 

 ------ 71 6 65 ---- االجمالى العام
 

 2015/2016خبلل العام الجامعً  المقٌدون موزعون حسب دول اإلٌفادالطبلب الوافدون 

 الدولة

 مرحلة الدراسات العلٌا
 إجمالً عام

 دكتوراه ماجستٌر دبلوم اإلجمالً

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

  5 12 1 1 4 11 ---- ---- لٌبٌا

  1 12 ---- 1 1 11 ---- ---- العراق

  ---- 8 ---- 2 ---- 6 ---- ---- سورٌا

  ---- 1 ---- ---- ---- 1 ---- ---- األردن

  ---- 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- الٌمن

  6 34 1 5 5 29 ---- ---- االجمالى

 ------ 44 6 34 ---- االجمالى العام

اد الطبلب الحاصلٌن على درجات علمٌة علٌا والوافدٌنبٌان بؤعد  

 العام الجامعً
 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم

 اإلجمالً
إجمالً 
وافدون 
 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب خرٌجون

2415/2416  ---- ---- 52 18 13 18 65 36 141 36 

2414  /2415  ---- ---- 31 23 15 16 46 39 85 14 

2413  /2414  ---- ---- 28 27 44 16 68 43 111 1 
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 تطور عدد طالب الدراسات العلٌا من الداخل والخارج حسب التخصص مقارنة باألعوام السابقة

 اجمالى دكتوراه ماجستٌر

2413/
2414 

2414/
2415 

2415/
2416 

2413/
2414 

2414/
2415 

2415/
2416 

2413/
2414 

2414/
2415 

2415/
2416 

 خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د

14 359 8 414 6 543 19 153 4 241 2 284 29 512 12 611 8 787 

 تطور عدد الحاصلٌن على الدرجات العلمٌة من الداخل والخارج حسب التخصص مقارنة باألعوام السابقة

 اجمالى دكتوراه ماجستٌر

2413/2414 2414/2415 2415/2416 2413/2414 2414/2415 2415/2416 2413/2414 2414/2415 2415/2416 

 خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د

11 44 4 54 4 66 9 47 2 29 2 29 24 91 6 79 6 95 

 
 (.99وافد =  14+  85)  2014/2015أعداد طبلب الدراسات العلٌا الحاصلٌن على الدرجة خبلل العام وصلت  -
  (137وافد= 36+  101)  2015/2016م لٌا الحاصلٌن على الدرجة خبلل العاالع الدراساتأعداد طبلب  وصلت -

 ( 13/3)مرفق 
 تقوٌم طالب الدراسات العلٌا: 13/3/2

ٌتم تقوٌم طبلب الدراسات العلٌا من خبلل اإلمتحان النهابى للفصل الدراسى وإمتحانات أعمال السنه 
ٌة المسجل بها الطالب باإلضافة إلً التقارٌر السنوٌة للجنة اإلشراؾ واإلمتحانات الشفهٌة والتطبٌقٌه فً المقررات الدراس

بؽرض الوقوؾ على حقٌقة مستوى الطالب وما حققه من نتابج تتوافق مع المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من البرنامج فً 
 مجال البحث العلمً والذي ٌجب أن ٌلم بها الطالب. 

مقررات الدراسات العلٌا بالكلٌة وبعض المقررات تتواجد بها نماذج  لجمٌع  blue printوٌتم استخدام نموذج 
observation sheet  ) بطاقات المبلحظة (.  

ٌتم وضع اإلمتحانات لمقررات الدراسات العلٌا من قبل لجنة الممتحنٌن فً المحتوى العلمً للمقررالذي قام 
 علٌها من خبلل الموقع التالى:وٌمكن اإلطبلع  بتدرٌسه وفقا لمواصفات الورقة االمتحانٌه

http://agrfac.mans.edu.eg/services/publications-and-forms-ar 
والتً تم وضعها من قبل لجنة خاصة بتقوٌم الورقة االمتحانٌة وٌتم إعبلن نتابج االمتحانات من قبل الكنترول المركزي 

 ( 13/3مرفق )للكلٌه للدراسات العلٌا ومكتب الدراسات العلٌا والموقع األلكترونى 
بعد إنتهاء الطالب من إجتٌاز المقررات الدراسٌة بنجاح ٌجرى تقٌٌمه من خبلل إمتحان تؤهٌلً )للطبلب 
المسجلٌن لدرجة الدكتوراه( بهدؾ التؤكد من إكتساب الطالب للمخرجات المستهدفة من البرنامج والتى ٌجب تحقٌقها من 

ل مرحلة الدكتوراه من عدمه وذلك من خبلل لجنة مشكلة من أساتذة بالكلٌة فً دراسته للمقررات ومدى كفابته الستكما
 التخصصات المختلفة والمرتبطة بمجال البحث وٌمكن أن ٌشارك فٌها أستاذ من خارج الكلٌة كممتحن خارجى. 
لبحث ٌجب بعد إنتهاء طبلب الدراسات العلٌا بمرحلة الماجستٌر من إنهاء الدراسة العملٌة الخاصة بموضوع ا

( بحث مستخرج من الرسالة سواء ماجستٌر أو دكتوراة وال ٌتم الموافقة على تشكٌل لجنة الحكم 1علٌه نشر عدد )
 والمناقشة إال بعد الموافقة علً نشر البحث فً أحد المجبلت المتخصصة طبقا لبلبحة الدراسات العلٌا بالكلٌة

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/regulations-postgraduate-studies 

ٌمكن اإلستعانة بممتحنٌن خارجٌٌن فً لجنة اإلمتحان التؤهٌلً لطبلب الدكتوراه كما ٌتم اإلستعانة بهم أٌضا فً 
ن مجلس لجان الحكم والمناقشة لدرجتى الماجستٌر والدكتوراه. وتوجد آلٌة لتشكٌل لجنة الحكم والمناقشة موثقه ومعتمده م

تقترح فٌها لجنة اإلشراؾ على مجلس القسم المختص تشكٌل لجنة الحكم  19/6/2010بتارٌخ  (429الكلٌه بجلسته رقم )
والمناقشة مشفوعة بتقرٌرالصبلحٌة على أن ٌكون جمٌع أعضاء لجنة المناقشة والحكم فى نفس التخصص الدقٌق للدرجة 

ه )ممتحن خارجى( وٌمكن اإلستعانه بمحكم داخلى من خارج القسم فى التى ستمنح أحدهم على األقل من خارج الجامع
حالة عدم توفر التخصص باإلضافة الى لجنة األشراؾ )أستاذ أوأستاذ مساعد( من األقسام العلمٌة ذات العبلقة بموضوع 

  البحث.
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وٌتم  لحٌن الحاجة الٌها بالكلٌة واالحتفاظ بها لدي كنترول الدراسات العلٌا توثٌق نتابج الطبلب وتؤمٌنهاٌتم 
. وٌتم تحلٌل نتابج لمقررة لحساب الدرجات والتقدٌراتاعبلن الطبلب بالنتٌجة فً نهاٌة كل فصل دراسً حسب البلبحة ا

 تقوٌم الطبلب للعملٌة التعلٌمٌة بالدراسات العلٌا دورٌا مع اجراء االجراءات التصحٌحٌة. 
 رضا طالب الدراسات العلٌا: 13/3/3

ابل لقٌاس رضا طبلب الدراسات العلٌا عن الخدمات التى تقدمها الكلٌة ضمن مخطط البرامج الجدٌدة توجد وس
، ومن خبلل هذه اآللٌه تم 19/6/2010بتارٌخ  (429بجلسته رقم )موثقه ومعتمده من مجلس الكلٌه آلٌة توجد للكلٌه حٌث 

العلٌا عن الخدمات التى تقدمها الكلٌة فى نهاٌة كل عام تشكٌل لجنة إلعداد إستمارة إستبٌان لقٌاس رضا طبلب الدراسات 
دراسى وفٌها ٌبدى الطالب برأٌه فً كافة ما ٌتعلق بطرق التدرٌس للمقررات الدراسٌة واإلستفاده من المقررات وإمكانات 

لٌل نتابج اإلستمارات المعامل المتاحة والتسهٌبلت المعملٌة والمكتبٌة وٌقوم قسم القٌاس والتقوٌم بوحدة ضمان الجودة بتح
 للوصول إلى مخرجات واضحة وإجراءات تصحٌحٌة من خبلل المجالس الجامعٌة المختصة 

 ٌراعى فى إستمارة قٌاس رضا الطالب أن تشتمل علً النقاط التالٌة:
جداول  –التدرٌب العملى  –دورات المٌاه  –القاعات والمعامل  –إدارة شبون طبلب الدراسات العلٌا  –مكتبة الكلٌة 
ظهور النتابج وأعمال  –البوابة اإللكترونٌة للكلٌة  –أسالٌب التعلم الذاتى  –جداول اإلمتحانات وموعٌدها  –التدرٌس 
مدى تعاون أعضاء هٌبة التدرٌس مع طبلب الدراسات  –رعاٌة الطبلب المتفوقٌن  –حل مشاكل الطبلب  –الكنترول 
 العلٌا. 

تم تحلٌل نتابج إستبٌان رضا الطبلب عن طرٌق قسم القٌاس والتقوٌم بوحدة ضمان  2015/2016وخبلل العام الدراسى 
 الجودة بالكلٌة وتم اإلستعانة بنتابج التحلٌل فً تطوٌر وسابل وطرق التدرٌس. 

والتى رصدتها العدٌد من ترجع ضرورة تقٌٌم الطبلب للمقررات الدراسٌة وأداء عضوهٌبة التدرٌس للعدٌد من األسباب 
 : راسات التى أجرٌت فى هذا المجال والتى منهاالد

ٌعتبر الطبلب هم أكثر المقٌمٌن منطقٌة فٌما ٌتعلق بفاعلٌة المحتوى التدرٌسً وجودة أسالٌب التدرٌس المتبعة  .1
وبالتالً تستفٌد إدارات الجامعات من هذه المعلومات فً اتخاذ قرارات تتعلق بعضو هٌبة التدرٌس من حٌث 

 رامج إعداده وتؤهٌله وتدرٌبه.تحسٌن وتطوٌر ب
ٌتعرؾ عضو هٌبة التدرٌس على نواحً القوة والضعؾ من خبلل تقٌٌم الطبلب ألدابه ومن ثم ٌقوم بمراجعة  .2

 األسالٌب وطرق التدرٌس.
مشاركة الطبلب فً تقٌٌم أداء عضو هٌبة التدرٌس ٌخلق نوع من التواصل والتفاعل االجتماعً بٌن أعضاء  .3

 طبلب هٌبة التدرٌس وال
تشجٌع الطبلب على النقد البناء تدفعهم إلى تحمل المسبولٌة فً إصداراألحكام مما ٌساعد على تنمٌة شخصٌاتهم  .4

 وهو أحد مخرجات العملٌة التعلٌمً
 نتائج دراسة رضا طالب الدراسات العلٌا: 

 2015/2016جامعى اشارت دراسة رضا طبلب الدراسات العلٌا عن الخدمات التى تقدمها الكلٌة عن العام ال
% فى معظم 75الى ارتفاع مستوى الرضا عن معظم بنود االستمارة التى تم قٌاسها فى الجدول التالى وقد تجاوزت نسبة 

بنود االستمارة وان درجة الرضا عن االجراءات و السٌاسات المتعلقة بقطاع الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة )  بمتوسط 
بمتوسط هندسً   46939ضا الطبلب عن البنود المختلفة المتعلقة  باالقسام العلمٌة  كانت ( ودرجة الر 48972هندسً 

 .(  50959وعن البنٌة التحتٌة  واالمكانٌات المتاحة بالكلٌة  بمتوسط هندسً )
واتضحت من اهم نتابج الدراسة وجود اختبلؾ فً مستوي الرضا بٌن االقسام العلمٌة المختلفة علً المحاور 

قسم الخضر والزٌنة ( بٌنما قسم  -سٌة للتقٌٌم وٌتضح ان اكثر االقسام رضا من حٌث المحاور السابقة ) قسم االراضًالربٌ
الدواجن اقل االقسام  من حٌث الرضا علً االجراءات والسٌاسات المتعلقة بقطاع الدراسات العلٌا والبحوث واٌضا القسم 

قاعات التدرٌس وتوفٌر االمكانٌات والمستلزمات البحثٌة حتى ٌمكن النهوض العلمً .  رفع األداء وخاصة تلك المتعلقة ب
بالبحث العلمى لٌواكب التطور العالمى وكذلك االهتمام بتوفٌر المنح الدراسٌة والعمل على حل شكاوى الطبلب واعبلمهم 

 بما تم تنفٌذه من اجراءات.
 جدول ٌوضح مستوى دراسة رضا طالب الدراسات العلٌا 

 

لتحدٌد درجات رضا الطبلب  2015/2016كلٌة عن العام الجامعى وزٌع استبٌانات لطبلب الدراسات العلٌا بالتم ت
علً سٌاسات الكلٌة الخاصة بقطاع شبون الدراسات العلٌا والبحوث وٌهدؾ االستبٌان إلً دراسة ثبلثة محاور أساسٌة 

  -ممثلة فٌما ٌلً:
 دراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة اإلجراءات والسٌاسات المتعلقة بقطاع ال -1

الحد  1وتشمل خمسة وعشرون إجراء وسٌاسة مختلفة تتعلق بقطاع شبون الدراسات العلٌا والبحوث وٌمثل العدد 
 الحد  األدنى لها وفٌما ٌلً متوسط الدرجات والنسبة المبوٌة التً حصل علٌها  5األقصى لتلك السمات والعدد 
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 النسبة المئوٌة % متوسط درجة التقٌٌم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌةقة بقطاع اإلجراءات والسٌاسات المتعل

 46.4 2.32 إجراءات وسٌاسات القبول بالكلٌة واضحة وبسٌطة 

 42.4 2.12 متطلبات وإجراءات التسجٌل مٌسرة وسرٌعة 

 49.8 2.49 شجعتنً دراستً بالكلٌة علً أن أعلم نفسً بنفسً 

 44.4 2.22 ال ٌوجد تعارض بٌن األنشطة التعلٌمٌة المختلفة الدراسة منظمة و

 44.4 2.22 الجدول الدراسً واضح وٌسمح بؤداء أؼلب األنشطة فً أوقات مالئمة  

 52.4 2.62 حصلت علً الدعم الفنً الذي احتجته خالل الدراسة 

 51.4 2.57 عندما تظلمت كانت االستجابة مرضٌة واقنعتنً 

 49.4 2.47 نظاما ٌسمح بتظلمً من نتائج االمتحانات أعرؾ أن هناك 

 54.8 2.74 نظام المنح الدراسٌة بالكلٌة جٌد وٌعطً مزاٌا إضافٌة للطالب 

 56 2.8 ؼالبا ما تقدم الكلٌة منح دراسٌة لطالب المتمٌزٌن 

 52.6 2.63 دائما ما تشجع الكلٌة الطالب المتمٌزٌن فً األداء 

 44.6 2.23 معلنة بالكلٌة لعدم التحٌز والتمٌٌز والعدالة توجد سٌاسات واضحة و

 47.4 2.37 تتخذ الكلٌة كافة اإلجراءات لضمان عدم التحٌز والتمٌٌز والعدالة 

 51.2 2.56 وبصفة عامة أشعر أن هناك عدالة فً التعامل مع جمٌع الطالب 

 49.4 2.47 هً  كل الوعود التً وعدت بها إدارة الكلٌة الطالب تم تنفٌذها كما

 45.2 2.26 التحقت بهذا التخصص الدراسً وفقا لرؼبتً 

 47.8 2.39 ٌوجد نظام فعال لنقل شكاوي الطالب إلً إدارة الكلٌة 

 45.8 2.29 بصورة عامة أشعر بالرضا عن سنوات دراستً بالكلٌة وأجدها مفٌدة 

 53.2 2.66 هم ٌتم إعالم الطالب بما تم اتخاذه من إجراءات فً موضوع شكوا

 51.8 2.59 ٌتم حل شكاوي الطالب بشفافٌة وسرٌة وشكل سرٌع

 46.4 2.32 اكتسبت من خالل دراستً بالكلٌة مهارة التواصل مع األخرٌن 

 47 2.35 ساعدتنً الدراسة فً الكلٌة علً بناء ثقتً بنفسً 

 51.8 2.59 أعتبر أن الدراسة بالكلٌة أهلتنً لما سؤوجهه فً سوق العمل 

 46.4 2.32 اكتسب من خالل دراستً بالكلٌة القدرة علً العمل فً فرٌق 

 49.2 2.46 أي تؽٌرات فً الجدول أو المنهج ٌتم إعالم الطالب بها فً الوقت المناسب 

 48.72 المتوسط الهندسً
 

 القسم العلمً  -2
سات العلٌا  مهارات و ٌمثل العدد وتشمل سبعة عشر إجراء ومهمة تتعلق بالقسم العلمً المسجل به طبلب الدرا

الحدد األدنى  لها وفٌما ٌلً متوسط الدرجات والنسبة المبوٌة التً حصل  5الحد األقصى لتلك السمات والعدد  1
 علٌها:

 النسبة المبوٌة % متوسط درجة التقٌٌم القسم العلمً

 44.2 2.21 المحاضرٌن دابما ما ٌلتزمون بمحتوي ومواعٌد المحاضرات 

 47 2.35 لطرق التً ٌستخدمها المحاضرون فً التعلٌم مشوقه ومفٌدة ا

 47.8 2.39 أعضاء هٌبة التدرٌس فً األؼلب ٌوصلون المعلومات بكفاءة 

 48.8 2.44 تكنولوجٌا التعلٌم المستخدمة فً التدرٌس مبلبمة للمحتوي 

 45.2 2.26 المحتوي الدراسً متطور وبه معلومات أكثر من مرحلة البكالورٌوس 

 44.8 2.24 المواد التً دراستها كلها مرتبطة بتخصصً وتضٌؾ إلٌه 

 47.4 2.37 أجد اإلمتحانات عادلة وال تسمح بالتمٌز بٌن الطبلب 

 50 2.5 أعرؾ األسس والقواعد التً ٌتم تقٌٌم أدابً علٌها 

 49 2.45 االمتحانات تقٌٌس ما فهمته واستطٌع تطبٌقه ولٌس ما حفظته فقط 

 46.2 2.31 االمتحانات دابما تؤتً مرتبطة بالذي دراسته 

 45.2 2.26 أجد الدرجات التً حصلت علٌها معبرة عن مستواي الفعلً 

 50.2 2.51 ٌوجد تنوع فً الوسابل المستخدمة لقٌاس وتقٌٌم أداء الطبلب 

 45.2 2.26 استطٌع أن أتواصل مع عضو هٌبة التدرٌس عندما أحتاجه 

 43.2 2.16 مشروفون بتزوٌدي بالمبلحظات عما انجزته فً الوقت المناسب ٌقوم ال

 43.2 2.16 لجنة اإلشراؾ تعطٌنً الوقت الكافً للمناقشة واالستفسار 

 43 2.15 دابما ما ٌقوم المشروفٌن بتوجٌهً خبلل مراحل الدراسة المختلفة 

 49.4 2.47 نشطة األخرياألعباء الدراسٌة معقولة وتترك لً وقتا كافٌا لممارسة األ

 46.39 المتوسط الهندسً 
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 البنٌة التحٌة واإلمكانٌات المتاحة للكلٌة  -3
 1وتشمل خمسة عشر إجراء ومهمة تتعلق بالقسم العلمً المسجل به طبلب الدراسات العلٌا  مهارات و ٌمثل العدد 

 سط الدرجات والنسبة المبوٌة التً حصل علٌها:الحد األقصى لها وفٌما ٌلً متو 5الحدد األدنى  لتلك السمات والعدد 
 النسبة المئوٌة % متوسط درجة التقٌٌم تحٌة واإلمكانٌات المتاحة للكلٌةالبنٌة ال

 52.2 2.61 قاعات المحاضرات والفصول والمعامل مالئمة ألعداد الطالب 

 54.6 2.53 البٌئة التعلٌمٌة بالكلٌة داعمة للطالب ومساعدة علً التعلم والتمٌز 

 49.8 2.49 توفر جمٌع االمكانٌات والمستلزمات التعلٌمٌة بالقاعات والمعامل 

 49.4 2.47 وسائل األمن والسالمة متوفرة بقاعات المحاضرات والمعامل 

استطٌع استخدام تكنولوجٌا المعلومات والدخول علً شبكة االنترنت عندما 
 احتاج من داخل الكلٌة 

2.51 
54.2 

 53.2 2.66 كانٌات والمستلزمات البحثٌة كافٌة ومتوفرة وصالحة جمٌع االم

 49.2 2.46 خدمات المكتبة والموارد المتوفرة بها تلبً احتٌاجاتً 

 46.6 2.33 تجهٌزات المكتبة من طاوالت ومقاعد مالئمة وكافٌة للطالب 

 54.2 2.71 خدمات التصوٌر متاحة بشكل جٌد لمكتبة الكلٌة 

 54.4 2.52 ة البحث بالمكتبة باستخدام الحاسب اآللً توافر إمكانٌ

 54.2 2.51 تتوافر جمٌع المراجع والدورٌات التً احتاجها بمكتبة الكلٌة 

 49.8 2.49 ٌشارك ممثلً الطالب بفاعلٌة فً اللجان والمجالس المختلفة بالكلٌة 

 48.8 2.44 العاملٌن بالمكتبة ذوي كفاءة ومتعاونٌن جدا مع الطالب 

 52 2.6 تقوم الكلٌة بتقدٌم خدمات دعم للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 52.8 2.64 مرافق الكلٌة من دورات مٌاه وكافتٌرٌات وخالفه كافٌة وجٌدة 

 54.59 المتوسط الهندسً 
 

 شكاوى طالب الدراسات العلٌا:  
متابعة المقٌدٌن بالدراسات العلٌا ل 19/6/2010بتارٌخ  (429بجلسته رقم )معتمده من مجلس الكلٌه آلٌة  توجد 
على حل المشاكل التى تواجههم من خبلل إنشاء صندوق خاص بشكاوى الطبلب. وٌتم التعامل أٌضا مع تظلمات  والعمل

 http://agrfac.mans.edu.eg/contacts-arالطبلب من خبلل وضع رابط خاص بشكاوى طبلب الدراسات العلٌا 

وكٌل الكلٌة للدراسات  -الكلٌة. هذا باإلضافة الى اإلتصال المباشر بالمسبول )ربٌس مجلس القسم  على الموقع اإللكترونى
 عمٌد الكلٌة(. –العلٌا والبحوث 

 
 إدارة نظم الجودة و التطوٌر: -41

 :وحدة ضمان الجودة 14/1
ٌم الذاتى المستمر سواء تعد وحدة ضمان الجودة من الوحدات التنظٌمٌة الهامة فى الكلٌة حٌث تتولى مهام التقو

لقدرة المإسسة أو لفاعلٌتها التعلٌمٌة كما أنها تلعب دوراً مهماً فى نشر ثقافة الجودة بٌن أفراد الكلٌة وفى تنمٌة مهارات 
أعضاء هٌبة التدرٌس والجهاز اإلدارى فٌما ٌتعلق بإدارة نظم الجودة وتحرص القٌادة األكادٌمٌة بالكلٌة على تقدٌم كافة 

 ل الدعم المادى والمعنوى لهذه الوحدة أشكا
 :فى األتى و تتمثل الجوانب التنظٌمٌة والدعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة

وحدة لضمان الجودة بالكلٌة منذ  امتبلك الوحدة هٌكل تنظٌمً ذو تبعٌة وعبلقات واضحة فً هٌكل الكلٌة حٌث أنشؤت (1
، ولها رإٌة ورسالة 22/5/2005( بتارٌخ 368مجلس الكلٌة رقم )ا بقرار و التى تم الموافقة على إنشابه 2005عام 

وقٌم وأهداؾ وهٌكل تنظٌمى معتمد والذى تم تعدٌله بما ٌبلبم متطلبات المعاٌٌر التً أصدرتها الهٌبة القومٌة لضمان 
( 1-14)فت 2009/ 19/7 ( بتارٌخ418جودة التعلٌم واالعتماد و إعتماده بعد التعدٌل من مجلس الكلٌة بجلسته رقم )

 وتم اإلعبلن عنه علً الموقع االلكترونً للكلٌة.
-190ar/qau/-units-ar/development-centers-http://agrfac.mans.edu.eg/units

4-qau-856unit/-assurance-centers/quality 
والهٌكل التنظٌمً للوحدة ٌضم عدد من أعضاء هٌبة تدرٌس وأمٌن الكلٌة كعضو إداري كما تحرص إدارة الكلٌة على 
تمثٌل الطبلب وممثل للمجتمع المدنى فى مجلس إدارة الوحدة. وقد روعى فً تشكٌل هٌكل الوحدة تباٌن وتكامل 

( الهٌكل التنظٌمى 1خبرات بما ٌساعدها على القٌام بدورها وأداء مهامها بكفاءة وفاعلٌة. وٌوضح الشكل رقم )ال
( الهٌكل التنظٌمً 2لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلٌة الزراعة جامعة المنصورة، وٌوضح الشكل رقم )

 للمجلس التنفٌذي للوحدة.
 

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/development-units-ar/qau/190-centers/quality-assurance-unit/856-qau-4
http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/development-units-ar/qau/190-centers/quality-assurance-unit/856-qau-4
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 لس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلٌة الزراعة جامعة المنصورة(: الهٌكل التنظٌمى لمج1شكل رقم )

 
 

 جامعة المنصور -(: الهٌكل التنظٌمً للمجلس التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة بكلٌة الزراعة 2شكل رقم )

  وجود البحة داخلٌة تنظم العمل وتحدد بدقة سلطات ومسبولٌات الوحدة إعتماد البحة إدارٌة ومالٌة لوحدة ضمان
تعدٌل أنشطة أقسام وحدة و تم تعدٌلها ل  19/7/2009( بتارٌخ 418دة معتمدة من مجلس الكلٌة رقم )الجو

( الصادرعن الهٌبة 5ضمان الجودة الواردة بها بما ٌبلبم متطلبات نموذج التقرٌر السنوى      )نموذج رقم 
 15/11/2015( بتارٌخ 495م )القومٌة لضمان جودة التعلٌم و االعتماد، ثم إعتمادها من مجلس الكلٌة رق

 ( وهذه البلبحة تحدد سلطات و مسبولٌات الوحدة تحدٌداً دقٌقاً. 2-14)فت

  وجود تشكٌل لمجلس إدارة الوحدة ٌتكون من كوادر بشرٌة كافٌة ومإهلة متمثلة فى مدٌر ونابب مدٌر و أمٌن
موظفة مإهل عالى ذو كفاءة فى الوحدة حاصلٌن على دورات الهٌبة القومٌة لضمان الجودة و اإلعتماد، و

استخدام الحاسب اآللى وتنظٌم ملفات الوحدة وعلى دراٌة كافٌة بؤنظمة الجامعة اإللكترونٌة وعدد واحد عامل ، 
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، كما ٌوجد مجلس تنفٌذى 11/10/2015( بتارٌخ 494و هذا التشكٌل معتمد من مجلس الكلٌة بجلسته رقم )
 .(3-14)فت 16/10/2016( بتارٌخ 508كلٌة بجلسته رقم )لوحدة ضمان الجودة معتمد من مجلس ال

 ( بتارٌخ 495توفٌر مخصصات مالٌة كافٌة للوحدة بقرار مجلس الكلٌة رقم )من خبلل تفعٌل  15/11/2015
النظام المالً لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة والمنصوص علٌه فً البحتها الداخلٌة حٌث خصص لها موازنة مالٌة 

جلس اإلدارة وذلك من موارد الكلٌة الذاتٌة تحت بند "متطلبات وحدة ضمان الجودة بالكلٌة" سنوٌة ٌعتمدها م
 ( .4-14ألؾ جنٌه سنوٌا وٌجوز زٌادتها بناءاً على متطلبات الوحدة. )فت 25وتقدر هذه المٌزانٌة بـ 

  رسة أنشطتها المختلفة توفٌر مكان وتجهٌزات مبلبمة للوحدة و ذلك بتدعٌمها بكافه التجهٌزات المبلبمة لمما
( جهاز الب 2( ماكٌنة تصوٌر، عدد )2، عدد )LCD( جهاز كمبٌوتر بشاشة 6متمثلة فى أربع حجرات وعدد )

( آلة تكعٌب ورق، 1( ألة تؽلٌؾ، عدد )1( خزٌنة حدٌد دٌجٌتال، عدد )1( طابعة لٌزر، عدد )5توب، عدد )
اإلضافة الى فاكس لٌزر، وتلٌفونٌن خارجً وداخلً، ( دوالب ب15( كرسى و عدد )37( ثبلجة، عدد )1عدد )

وكامٌرا دٌجٌتال وداتا شو إلتمام التدرٌب على أنظمة الجودة و إستخدامه  فى ورش العمل والندوات وجهاز 
( لتصمٌم وتحلٌل اإلستبٌانات التى تقوم بها الوحدة Scannerمع ماسح ضوبى )  (OMRتصحٌح إلكترونى )
 (.5-14مع كفاءة تفعٌل الوحدة والقٌام بؤنشطتها المخططة )فتإحصابٌاً بما ٌتبلءم 

  مشاركة مختلؾ الفبات من اعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم، الطبلب و اإلدارٌٌن فً اعمال الوحدة و ٌتضح
و 11/10/2015( بتارٌخ 494ذلك من خبلل تشكٌل مجلس إدارة الوحدة المعتمد من مجلس الكلٌة بجلسته رقم )

-14)فت 10/4/2016( بتارٌخ 500ق التخطٌط االستراتٌجً للكلٌة المعتمد من مجلس الكلٌة رقم )تشكٌل فرٌ
6.) 

  من خالل مدٌر وحدة ضمان الجودة عرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بقضاٌا الجودة فً مجلس الكلٌة
هٌبة التدرٌس ـ  م ) شبون اعضاء18/8/2008( بتارٌخ 407حٌث وافق مجلس الكلٌة بجلسته رقم ){بالكلٌة 

وعلى مستوى اللجان المنبثقة عن   }الموضوع الرابع(علً تعٌٌن مدٌر الوحدة عضوا بمجلس الكلٌة بصفته 
و كذلك على مستوى مجالس األقسام العلمٌة من خالل مجلس الكلٌة من خبلل تعٌٌن منسق للجودة بكل لجنة 

إجتماع ا بٌن وحدة ضمان الجودة ومجالس األقسام )ل فٌمألعمال الجودة والذى ٌعمل كحلقة وصمنسقى األقسام 
 ( 7 -14) فت  2013/  5/  11( ٌوم االسبت الموافق 40مجلس إدارة الجودة رقم )

 وتتمثل أهم أشكال مشاركة وحدة ضمان الجودة لمناقشة قضاٌا الجودة بالمجالس الرسمٌة فى اآلتى:

  فى إعداد توصٌؾ وتقارٌر البرامج األكادٌمٌة والمقررات   الدعم الفنى لؤلقسام العلمٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس
 الدراسٌة ونشر المعاٌٌر األكادٌمٌة.

  نشر ثقافة الجودة لجمٌع الفبات المعنٌة بالكلٌة من خبلل المشاركة فى مجالس الكلٌة إلتخاذ القررات التى تتناسب
 مع آداء الجودة والمشاركة فى مجالس األقسام لنفس الؽرض.

   تابج استطبلع آراء الطبلب فى العملٌة التعلٌمٌة ومناقشتها وتلقى اإلجراءات التصحٌحٌة.عرض ن 

    عرض نتابج استطبلع آراء المستفٌدٌن من الخدمة فً خرٌجً الكلٌة ومنتجات الوحدات ذات الطابع الخاص
 وتلقى اإلجراءات التصحٌحٌة.

    القٌادات األكادٌمٌة  –اإلدارٌٌن  –الهٌبة المعاونة  – تقٌٌم أداء جمٌع الفبات المعنٌة )أعضاء هٌبة تدرٌس– 
 الطبلب( ومناقشة النتابج وعمل التؽذٌة الراجعة البلزمة وتلقى اإلجراءات التصحٌحٌة . -القٌادات اإلدارٌة 

   .قٌاس مستوى الرضا للفبات المعنٌة بالكلٌة ومناقشة النتابج على مستوى المجالس المختصة 

   ستفادة من نتابج تقوٌم المقررات فى عملٌات التطوٌر بالكلٌة.العمل على اال 

   .تحدٌد جوانب القوة والضعؾ فى عملٌة التعلٌم والتعلم من خبلل تقرٌر المقررات 

   .إعداد الدراسة الذاتٌة والتقرٌر السنوى ومناقشتهما فى مإتمر الكلٌة العلمى السنوى 

 ضمان الجودة بالجامعة وٌتضح ذلك من خبلل الهٌكل التنظٌمى  وجود عبلقة مستمرة فاعلة بٌن الوحدة ومركز
(، حٌث تقوم الوحدة بتقدٌم تقرٌر سنوي عن 3لمركز ضمان الجودة بالجامعة كما هو موضح بالشكل رقم )

نشاطها للمركز سنوٌا مع قٌام المركز بتشكٌل فرٌق للقٌام بدور المراجعة الداخلٌة السنوٌة بناءاً على التقرٌر 
دم وتقدٌم تقرٌر مبنى على معاٌٌر الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد كما هو مبٌن فى تقارٌر المق

 (. 8-14المراجعة الداخلٌة )فت
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 (: الهٌكل الوظٌفً للمجلس التنفٌذي لمركز ضمان الجودة بجامعة المنصورة3شكل رقم )

 التقوٌم المستمر للقدرة المإسسٌة:   2/ 14
ة ضمان الجودة بالكلٌة على تقٌٌم أداء الكلٌة المإسسى بصفة دورٌة بمشاركة كافة األطراؾ المعنٌة من تحرص وحد -

 :خبلل
 متابعة تنفٌذ أنشطة الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة )تقرٌر المتابعة بمعٌار التخطٌط اإلستراتٌجى(.    .1
وكذلك أداء أعضاء هٌبة التدرٌس عن طرٌق إعداد اإلستبٌانات  تقٌٌم أداء القٌادات األكادٌمٌة وأمٌن الكلٌة    .2

المختلفة التى تساعدها فى ذلك  وتوزٌعها على األطراؾ المعنٌة مثل إستبٌان الرضا الوظٌفى لكافة مجتمع الكلٌة 
ٌبة ، إستبٌان نمط القٌادة ، استبٌان رضا األطراؾ المجتمعٌة عن أنشطة الكلٌة لخدمة المجتمع و تنمٌة الب

 )الدراسات + إستمارات اإلستبٌان(.
مراجعة خطط تعٌٌن الخاصة بالهٌبة المعاونة باألقسام العلمٌة بما ٌتناسب مع العبلمات المرجعٌة للهٌبة     .3

القومٌة لضمان الجودة واإلعتماد لتوفٌر العدد المناسب من الهٌبة المعاونة  للبرامج التعلٌمٌة المختلفة )خطة 
 . تعٌٌن المعٌدٌن(

متابعة الخطة السنوٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس و التقارٌر الخاصة بها و تحدٌث السٌرة الذاتٌة من خبلل نظام     .4
 .(.http://eupc.mans.edu.egاإلدارة اإللكترونٌة )نظام البانات األكادٌمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس   

الداخلٌة بوحدة ضمان الجودة بالمراجعة الداخلٌة فى نهاٌة كل فصل دراسى للتؤكد من تحقق  قٌام قسم المراجعة .5
 (.9-14متطلبات الجودة داخل األقسام العلمٌة )فت 

(، 10-14مناقشة نتابج هذه اإلستبٌانات مع األطراؾ المعنٌة خبلل المإتمر السنوى لؤلقسام العلمٌة )فت     .6
 على مستوى مجلس إدارة الوحدة ومجلس الكلٌة. المإتمرالسنوى للكلٌة وكذلك

و ٌتم إخطار مسبولى التنفٌذ )العمٌد والوكبلء وأمٌن الكلٌة( كل فى مجاله بنتابج الدراسات المختلفة وفقاً لئلستبٌانات التى 
 (. 11-14تم توزٌعها إلتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة المطلوبة )فت 

 :األداء المإسسى من خبلل إنعكست عملٌة التقوٌم على تحسٌنو قد 
    جامعة المنصورة ضمن تشكٌل اللجان العلمٌة الدابمة للدراسات  -إختٌار أعضاء هٌبة تدرٌس من كلٌة الزراعة

 الزراعٌة.
   إعادة توزٌع العاملٌن بالكلٌة وفقاً لمإهبلتهم ودلٌل التوصٌؾ الوظٌفى بقدراإلمكان مع إجراء دراسة لتحدٌد

 ٌة.إحتٌاجاتهم التدرٌب
  .تحسٌن أداء المكتبة من حٌث الخدمة المقدمة بها عن طرٌق تزوٌدها بموارد بشرٌة وكتب جدٌدة 
  2015تطبٌق اإلجراءات التصحٌحٌة الناتجة عن مختلؾ الدراسات التى تم إجراإها خبلل العام الجامعى  /

2016. 
   كلٌة.تفعٌل نظام التخلص اآلمن من المخلفات الكٌمٌابٌة فى كافة معامل ال 
    تجهٌز وتشؽٌل المعامل المركزٌة بالمبنى الخدمى "و" بالكلٌة لتقوم المعامل المركزٌة بتوفٌر البٌبة اآلمنة

إلجراء البحوث العلمٌة  وتقدٌم الخدمات البحثٌة واالستشارٌة بهدؾ خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة مع مراعاة 

http://eupc.mans.edu.eg/
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على ذلك من خبلل الموقع التالى: حسن إدارة الموارد وجودة األداء وٌمكن االستدالل 
laboratory-central-http://agrfac.mans.edu.eg/the. 

    تفعٌل دور الكلٌة فً خدمة المجتمع المدنى من خبلل عقد الندوات و القٌام بالقوافل اإلرشادٌة تفعٌبلً لدور
 ٌبة التدرٌس فً خدمة المجتمع المدنى )التقرٌر السنوى لقطاع شبون البٌبة(.أعضاء ه

   .زٌادة اإلقبال على منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص لتمٌز منتجاتها وسمعتها الطٌبة بالمجتمع المحٌط 
   عزٌز القدرة تفعٌل برنامج التعلٌم المفتوح وتطور المشروعات البحثٌة القابمة بالكلٌة بما انعكس على ت

 المإسسٌة.
   تطوٌر موقع الكلٌة اإللكترونى و تحدٌث البٌانات به باستمرارhttp://agrfac.mans.edu.eg. 
  معٌار الموارد(. 2016-2013وجود خطة ثبلثٌة لصٌانة األجهزة العلمٌة بالكلٌة من( 
 .)تركٌب أسانسٌر بالمبنى )و( )المبلحظة 
  خبلل زٌادة المساحة المنزرعة بوحدة الفاكهة و إنشاء مزرعة لؤلرانب بمركز تنمٌة الموارد الذاتٌة بالكلٌة من

التجارب الزراعٌة و زٌادة منافذ بٌع منتجات كلٌة الزراعة بإنشاء منفذ جدٌد بجوار المبنى )و( و إنشاء مصنع 
 لؤللبان )المبلحظة(.

 التقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة : 3/ 14
ب المناسبة للتقوٌم الشامل لعناصر الفاعلٌة التعلٌمٌة بصفة دورٌة وتناقش نتابج هذا التقوٌم مع تستخدم الكلٌة األسالٌ

القٌادات األكادٌمٌة واألطراؾ المستفٌدة خبلل المجالس الرسمٌة لوضع خطط التحسٌن والتعزٌز للفاعلٌة التعلٌمٌة حٌث 
من قبل الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم و  2015نة قامت وحدة ضمان الجودة  بدراسة تقرٌر المراجعة الخارجٌة لس

االعتماد لوضع خطة تنفٌذٌة للتحسٌن والتعزٌز فى ضوء نتابج تقوٌم الفاعلٌة التعلٌمٌة الواردة بالتقرٌر،و تم تطبٌق الخطة 
( بتارٌخ 496ه رقم )التنفٌذٌة لتطوٌر وتعزٌز الفاعلٌة التعلٌمٌة ضمن جدول زمنً بعد إعتمادها من مجلس الكلٌة بجلست

 و تشتمل المماراسات التطبٌقٌة فى هذا المجال األتى: (12-14)فت  13/12/2015

  ًالمتابعة الدورٌة لتقارٌر البرامج و المقررات الدراسٌة إلكترونٌاhttps://alfarabi.mans.edu.eg على
 مستوى مرحلة البكالورٌوس و ورقٌاً على مستوى مرحلة الدراسات العلٌا.

 الم( تابعة الدورٌة اإللكترونٌةhttp://eupc.mans.edu.eg لتطور نسبة األبحاث العلمٌة المنشورة عن )
 طرٌق السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة.

  قٌام قسم المراجعة الداخلٌة بوحدة ضمان الجودة بالمراجعة الداخلٌة فى نهاٌة كل فصل دراسى للتؤكد من تحقق
 سام العلمٌة.متطلبات الجودة داخل األق

  تصمٌم إستبٌانات لقٌاس مستوى رضاء الطبلب على مستوى مرحلة البكالورٌوس و الدراسات العلٌا عن
 الخدمات التى تقدمها الكلٌة و كذلك رضا أعضاء هٌبة التدرٌس و معاونٌهم )الدراسة + إستمارات اإلستبٌان(.

 دراسة + إستمارات اإلستبٌان(.تصمٌم إستبٌانات لتحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة للطبلب )ال 

  تصمٌم البرامج التدرٌبٌة التى تإهل الخرٌجٌن لمواكبة متطلبات سوق العمل )خطة التدرٌب للخرٌجٌن بمعٌار
 الطبلب و الخرٌجٌن(. 

 .تخصٌص أماكن للممارسة األنشطة الطبلبٌة 

 .)تقٌٌم الورقة اإلمتحانٌة بصفة دورٌة )الدراسة + اإلستمارات 

 إرشادي لقطاع الدراسات العلٌا والبحوث والعبلقات الثقافٌة ) الدلٌل بمعٌار الدراسات العلٌا(.  إعداد دلٌل 

 .)ًتقٌٌم المقررات الدراسٌة بواسطة الطبلب )إلكترونٌا 

  إقتراح وحدة ضمان الجودة بالكلٌة بضرورة وجود منسق عن الوحدة فى كل من اللجان التالٌة المنبثقة من مجلس
لجنة شإون  –لجنة شإون الطبلب  –لجنة العبلقات الثقافٌة والبحوث  –شإون الدراسات العلٌا  الكلٌة: لجنة

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة وذلك لعرض وجهة نظر الوحدة فى أعمال هذه القطاعات السابقة.

 امعى  دراسة رضا خرٌجى برامج الساعات المعتمدة عن  قٌاس المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للعام الج
 )الدراسة + اإلستبٌانات(

   .تفعٌل النظام المالى لوحدة ضمان الجودة 

   40مقترح تفعٌل اإلرشاد األكادٌمى لطبلب مرحلة البكالورٌوس "ساعات معتمدة": )مجلس إدارة الوحدة رقم 
 (.2013لعام 

  وضع آلٌة اإلمتحان الشفوى باتباع نظامviva cards  تمٌٌز بٌن الطبلب )مجلس والتى تعكس الشفافٌة وعدم ال
 (.2013لعام  40إدارة الوحدة رقم 

http://agrfac.mans.edu.eg/the-central-laboratory
http://agrfac.mans.edu.eg/the-central-laboratory
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 ( تطبٌق مصفوفة إستٌفاء الورقة اإلمتحانٌة لمخرجات التعلٌم المستهدفةBlueprint ًبتوصٌؾ المقرر طبقا )
 .15/11/2015( بتارٌخ 495لقرار مجلس الكلٌة رقم )

 ى نظام الفارابى لضمانة تقٌٌم الطبلب للمقررات ربط ظهور نتٌجة الطبلب باستكمالهم لنموذج إستبٌان المقرر عل
 .20/3/2016( بتارٌخ 499و إتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة بناء على أرابهم طبقاً لقرار مجلس الكلٌة رقم )

 :أنشطة التعزٌز و التطوٌر للفاعلٌة التعلٌمٌة14/3
   ٌختار الطالب منها عشوابٌا  عمل كروت لؤلسبلة التى تحقق كل من المعارؾ والفهم والمهارات الذهنٌة

والدرجات تكون محددة لكل سإال على البطاقة ، إعطاء الطالب فرصة أخرى إلختٌار كارت آخر فى حالة عدم 
 / 5/  11( ٌوم االسبت الموافق 40القدرة على اإلجابة على الكارت األول )إجتماع مجلس إدارة الجودة رقم )

2013.) 
   دٌن للكلٌة مما أدى لزٌادة أعدادهم بالكلٌة.وضع آلٌة لجذب الطبلب الواف 
    ً2015/2016تشكٌل لجنة تقٌٌم الورقة اإلمتحانٌة والتً قامت باعداد تقرٌرها للعام الجامع. 
   ( ( 40تفعٌل اإلرشاد األكادٌمى لطبلب مرحلة البكالورٌوس "ساعات معتمدة" )إجتماع مجلس إدارة الجودة رقم

 (:2013 / 5/  11ٌوم االسبت الموافق 
   إدراج االمتحان التؤهٌلى ضمن أسالٌب التقٌٌم فى مرحلة الدكتوراه 
    .مناقشة األطراؾ المعنٌة فً مستوى رضا الطبلب وعمل التؽذٌة الراجعة إلتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة 
   .)تجهٌز عٌادة الكلٌة بما ٌتفق وقابمة المتطلبات الصادرة عن الهٌبة )المبلحظة 
   ة التعلٌم اإللكترونى بالكلٌة بعمل المقررات اإللكترونٌة.قٌام وحد 

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-courses-ar 
    .)إصدار دلٌل إرشادي لقطاع الدراسات العلٌا والبحوث والعبلقات الثقافٌة )الدلٌل بمعٌار الدراسات العلٌا 
    ؤشجار الفاكهة و المزارع السمكٌة ومزارع الدواجن بمزرعة قبلبشو وزٌان و زٌادة المساحة المنزرعة ب

 إنشاء مصنع لؤللبان بما إنعكس على توفٌر بٌبة تدرٌبٌة مبلبمة لطبلب البرامج التعلٌمٌة المختلفة )المبلحظة(.
 (13-14: )فت ممارسات النظام الداخلى للجودة

 م والتعلم بالكلٌة من خبلل قٌام وحدة ضمان الجودة  بـ:ٌوجد نظام داخلً متكامل إلدارة جودة التعلٌ
إعتماد جدول زمنى للمراجعة الداخلٌة لؤلقسام العلمٌة بالكلٌة كل فصل دراسى محدد به األقسام العلمٌة و  (1

تارٌخ زٌارة المراجعة الداخلٌة و بنود المراجعة و التى تشتمل على مإشرات موضوعٌة للتقٌٌم المستمر ألداء 
لٌة التعلٌمٌة  و ذلك من أجل المتابعة الدورٌة لتقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للبرامج والمقررات، الفاع

تقارٌر سنوٌة/ دورٌة للمقررات والبرامج، وملفات المقررات، والبحث العلمى، وخطط معالجة وتصحٌح 
 الجوانب السلبٌة.

( بتارٌخ 500ة فى مجلس الكلٌة بجلسته رقم )إعماد آلٌة لسٌر أعمال الجودة داخل األقسام العلمٌ  (2
 و ذلك بعد مناقشتها مسبقاً مع السادة رإساء األقسام العلمٌة بالكلٌة. 10/4/2016

مراجعة كنتروالت المستوٌات المختلفة على مستوى مرحلتى البكالورٌوس و الدراسات العلٌا طبقاً لمتطلبات  (3
( بتارٌخ 509ماد، طبقاً لموافقة مجلس الكلٌة بجلسته رقم )الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم و اإلعت

13/11/2016. 
 

 المساءلة و المحاسبة: 14/4
 هٌبة وأعضاء واإلدارٌة األكادٌمٌة إلتزام القٌادات من للتحقق الضرورٌة العملٌات من والمحاسبة المساءلة عملٌة تعتبر

 على الكلٌة التعلٌمٌة وتحرص بالفاعلٌة الخاص لؤلداء المنظمة ابحواللو بالكلٌة بالقوانٌن ومعاونٌهم والعاملٌن التدرٌس
وتشتمل الممارسات التطبٌقٌة التعلٌمٌة  الفاعلٌة مجاالت فى بالمساءلة والمتعلقة الحالٌة والقوانٌن اللوابح وتفعٌل مراجعة

 :فى هذا المجال على التالى
 م إلٌه فى مناقشة أخبلقٌات العمل وجود دلٌل أخبلقٌات المهنة الذي ٌعد إطارا مرجعٌا ٌحتك

 والمسبولٌات المرتبطة بها، و المعلن على موقع الكلٌة
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/Ethc.pdf 

  التعامل بحزم مع أى تجاوزات تصدر عن الطبلب عن طرٌق التحوٌل إلى مجلس التؤدٌب أو إلؽاء
 اقعة الؽش.اإلمتحان فى حالة التلبس بو

  وضع آلٌة للمساءلة والمحاسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ؼٌر الملتزمٌن بؤعمال الجودة
 :حٌث ال ٌتم الموافقة على

 حضور المإتمرات المحلٌة والدولٌة والندوات وورش العمل والدورات التدرٌبٌة .1



 
 

 

 

 
 سسات التعلٌم العالً.الرٌادة و التمٌز فً كافة المجاالت الزراعٌة تعلٌمٌا وبحثٌا ومجتمعٌا علً المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً فً ظل التنمٌة المستدامة لمإ :الرإٌة

علً  ٌنمنافس ٌن و باحثٌنورة مإسسة تعلٌمٌة حكومٌة تلتزم بتقدٌم برامج دراسٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا إلعداد خرٌجكلٌة الزراعة جامعة المنص  :الرسالة

 .المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً فً إطار دورها التنموي والخدمً للمجتمع
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 الترشٌح للمهمات العلمٌة والبعثات .2
 للتدرٌس أو أعمال الكنتروالتاإلنتدابات خارج الكلٌة سواءاً  .3
 التقدم للترقٌة لدرجتى أستاذ مساعد وأستاذ .4
 الدعم المادى من الكلٌة والجامعة للخطط البحثٌة .5
 صرؾ بدل الساعات الزابدة لؤلقسام العلمٌة .6

إال بعد وجود إفادة من وحدة ضمان الجودة بالكلٌة تفٌد إلتزام أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بؤداء المهام 
 (.5/1/2014(  بتارٌخ 48الموكلة إلٌهم من قبل وحدة ضمان الجودة )مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة رقم )

  استحداث آلٌة لتفعٌل نظام المسابلة و المحاسبة لتحسٌن الفاعلٌة التعلٌمٌة و إعتمادها من مجلس الكلٌة
 و التى تتضمن البنود التالٌة: 10/1/2016( بتارٌخ 497بجلسته رقم )

 دم اعتماد استمارات التصحٌح فى حالة عدم تقدٌم مصفوفة استٌفاء الورقة اإلمتحانٌة لمخرجات التعلم ع
( بتارٌخ 495بتوصٌؾ المقرر طبقاً لقرار مجلس الكلٌة رقم ) (Blueprint)المستهدفة 

15/11/2015. 

  فى حالة التؤكد من إتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة من قبل مجلس القسم العلمى تجاه القابمٌن بالتدرٌس
 عدم التزامهم بتدرٌس المحتوى العلمى طبقاً لتوصٌؾ المقرر.

 تكرٌم عضو هٌبة التدرٌس صاحب أفضل تطبٌق لنموذج(Blueprint) .فى كل قسم علمى 

  اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة  لمعالجة نقاط الضعؾ بالمقرر الدراسى  المتحصل علٌها من نتابج تحلٌل
 . قررات الدراسٌة بواسطة الطبلب و توثٌق ذلك.تقوٌم الماستبٌان 

  تكلٌؾ السادة رإساء األقسام العلمٌة بمتابعة كفاءة سٌر العملٌة التعلٌمٌة  على مستوى مرحلتى
البكالورٌوس و الدراسات العلٌا من حٌث )االلتزام بمواعٌد المحاضرات، الدروس العملٌة و اإلرشاد 

 رإساء األقسام العلمٌة ٌقدم للوكٌل المعنى.األكادٌمى( مع عمل تقرٌر شهرى من 


