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 أ.م.د/ محمد حسن عبد العزيز 5

 و عاونه د/ أميرة محمود منصور

 الطالب و الخريجون رئيس قسم المراجعة الداخلية

 القياس و التقويم رئيس قسم / محمد سمير درويشأ.م.د 6
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 البحث العلمى -2
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 :برامج المرحلة الجامعية األولى 
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 ( من طالب المرحلة الجامعية األولى.2904( عدد )2016/2017ومقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي ) 
 

 (1جدول )

 الدراسيةالبرامج 
عدد 

 الطالب

عدد 

أعضاءالهيئة 

المعاونة 

باألقسام 

المشاركة في 

 تدريس البرنامج

عدد أعضاء 

هيئة التدريس  

باألقسام 

المشاركة في 

 تدريس البرنامج

النسبة بين 

أعداد 

الطالب: 

 الهيئة المعاونة

النسبة بين 

أعداد 

الطالب: 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

برنامج اإلنتاج الحيواني 
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 4:1 13:1 28 9 121 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية
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 الحيوية
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 معيار التخطيط اإلستراتيجي -1

        

 رسالة ورؤية الكلية  1/1

  المشاركة المتعددة في صياغة رسالة ورؤية الكلية 1/1/1
جامعةةة المنصةةورة  رسةةالة ورايةةة مشةةارل فيهةةا مختلةةض األهةةراا مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس  –لكليةةة الزراعةةة 

(  معتمدة وموثقة  من مجلس الكليةة 1/1مرفق )ني والهيئة المعاونه واالداريون وأعضاء منظمات المجتمع المد

للكليةةةةةةةة  معلةةةةةةةن عنهةةةةةةةا مةةةةةةةن خةةةةةةةالل  الموقةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةي( 1/2مرفةةةةةةةق ) 2017/  3/  12بتةةةةةةةاري   

http://agrfac.mans.edu.eg ماكن والذى يتم تحديثه بإستمرار، إضافة إلي الملصقات التوضيحية المعلقة بأ

 متعددة بالكلية.

 دوار التعليمية والبحثية والمجتمعية.درجة تغطية رسالة الكلية لأل 2/ 1/1

تقةةوم الكليةةة بتحليةةل نةةة الرسةةالة لبيةةان درجةةة وضةةوحها وتحقيقهةةا للةةدورالتعليمي والبحثةةي والمجتمعةةي المحةةيط  

 (.1/3مرفق )ودرجة  إسهامها في تحقيق الرسالة الجامعية 

 راتيجية للكلية الخطة اإلست 1/2

 خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية  1/2/1

مرفق مرت عملية إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية الزراعة جامعة المنصورة باإلجراءات والمراحل التالية 

(1/4): 

مثيل تشكيل الفريق اإلداري والتنفيذي وفريق المراجعة إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية روعي في تشكيله ت -1

 مختلض األقسام العلمية والوحدات ذات الطابع الخاص والعاملين بالكلية.

 تحديد العناصر االساسية للبيئة الخارجية والداخلية للكلية. -2

 تحديد نوع البيانات المطلوب جمعها لكل عنصر. -3

 تحديد مصادر البيانات المطلوب جمعها. -4

 ة البيانات المطلوب جمعها.تصميم أدوات لجمع البيانات تتفق وهبيع -5

 تدريب فريق جمع البيانات. -6

 جمع البيانات من مصادرها المختلفة بإستخدام األدوات التي تم تصميمها لهذا الغرض. -7

 . SWOTالتحديد االولي لنقاه القوة والضعض، والفرص والتهديدات بإستخدام منهج  -8

 ص والتهديدات مع وضع أهمية نسبية )أولويات( لتلك النقاه.التحديد النهائي لنقاه القوة والضعض، والفر -9

 صياغة تقرير نهائي للتحليل البيئي. -10

 تحليل الفجوة في ضوء نتائج التحليل البيئي والمقارنة بالمعايير القياسية إن وجدت. -11

رجيين ووفق نتائج مراجعة وتحديث راية ورسالة وأهداا الكلية وفق تقارير المراجعين الداخليين والخا -12

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية الخاصة بالكلية.  

 إقتراح الغايات واألهداا للخطة اإلستراتيجية المبدئية للكلية إستناداً لتحليل الفجوات. -13

 اإلستفادة من الخبرة اإلستشارية لخبراء التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات ووزارة التعليم العالي. -14

للخطة اإلستراتيجية للكلية متضمنة البدائل اإلستراتيجية ومعايير تقييمها وترتيب  اغة أولية )مبدئية(صي -15

 األولويات.

 صياغة الخطة التنفيذية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية التي تم بنائها. -16

ت لعرض مخرجات اإلعالن عن الخطة اإلستراتيجية للكلية من خالل تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءا -17

الخطة اإلستراتيجية علي فئات ذوى المصالح واإلهتمام من الكلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات التنفيذية 

 والشعبية بالمحافظة والجهات ذات العالقة.

 (.1/5مرفق ) 14/5/2017كما تم إعتماد الخطة اإلستراتيجية في صورتها النهائية من مجلس الكلية بتاريخ 

 درجة التوافق بين الخطة اإلستراتيجية للكلية والجامعة 1/2/2

 تقوم الكلية  بإعداد وثيقة للتحقق من درجة اإلرتباه بين الخطة اإلستراتيجية للكلية والخطة اإلسةتراتيجية للجامعةة

 (.1/6مرفق )

 التحليل البيئي  1/3

 عناصر التحليل البيئي 1/3/1

 والتي لها تأثيراً  الكلية داخل الموجودة والموارد والمتغيرات الظروا لمجموعةإستناداً  الداخلية يتم تحليل البيئة

 :(1/4مرفق ) هي الداخلية وأهم المتغيرات أدائها، على مباشراً 

 القدرة المؤسسية للكلية. -1

 التعليم والتعلم.  -2

 البرامج التعليمية والمعايير االكاديمية والبحث العلمي. -3

 مشاركة المجتمعية وتنمية البيئه.التوسع في ال -4

 التحسين المستمر الدارة الجودة والتطوير. -5

 الموارد البشريه. -6

 الموارد المالية. -7

 دعم الطالب والخريجيون. -8
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 مباشر غير أو مباشر بشكل تؤثر التي والمتغيرات القوي فتم من خالل تحليل مجموعة  الخارجية أما تحليل البيئة

 سيطرتها. نطاق عن وتخرج التعليمية المؤسسة وقرارات ةفي أنشط

 وسائل إجراء التحليل البيئي 1/3/2

 (.1/7مرفق ) إعتمدت الكلية على عدد من أدوات جمع البيانات إلجراء التحليل البيئي تمثلت في اآلتي

عن نقاه القوة  اإلستبيانات وإستمارات المقابلة وذلك بغية الوصول لتحليل بيئي متكامل يكشض بوضوح -

 والضعض و الفرص والتهديدات المحتملة.

سلوب العصض الذهنى مع عدد من قيادات الكلية األكاديمية واإلدارية من أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم أ -

 ومديرى الوحدات ذات الطابع الخاص والعاملين والطالب.

 وخدمة العلمي والبحث والتعلم التعليم أماكن وتجهيزات يةالتحت أسلوب المالحظة لجمع البيانات المتعلقة بالبنية  -

 المجتمع.

 المشاركة في إجراء التحليل البيئي 1/3/3

يشةةارل كةةل مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة المعاونةةه واالداريةةون والطةةالب بالكليةةة ) اهةةراا داخليةةة( كمةةا  

يةة )أهةراا خارجيةة( فةي اجةراء التحليةل شارل أعضاء منظمةات المجتمةع المةدني والتةي لهةم صةلة وثيقةة بالكل

 (.1/8مرفق ) البيئي لمعرفه درجة موافقتهم علي كل من نقاه القوة والضعض والفرص والتهديدات المطروحة

 األهداف اإلستراتيجية للكلية 1/4

( 1/9مرفةةق ) تةةم صةةياغة األهةةداا اإلسةةترايجية وعةةددها حةةوالي ثمانيةةه أهةةداا بنةةاء علةةي نتةةائج التحليةةل البيئةةي

مصةةاغة ( 1/10مرفةةق )واضةةحة محةةددة وقابلةةة للتحقةةق وفقةةا لجةةدول زمنةةي متضةةمن بجةةدول الخطةةة التنفيذيةةة 

 كاالتي:

 تطوير القدرة المؤسسية للكلية -

 تطوير وتعزيز التعليم والتعلم -

 تدعيم وتعزيز البحث العلمي واالبتكار -

 التوسع في المشاركة المجتمعية -

 وإقليمياً والتحول نحو مجتمع المعرفةتعزيز الوضع التنافسي للكلية محلياً  -

 تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية بالكلية -

 تنمية الموارد الذاتية بالكلية -

 دعم  الطالب والخريجون وتنمية مهاراتهم   -      

والذى يتم تحديثه  /:agrfac.mans.edu.eghttp/للكلية  ويتم اإلعالن عنها من خالل  الموقع اإللكتروني

 بإستمرار، إضافة إلي الملصقات التوضيحية المعلقة بأماكن متعددة بالكلية.

 الخطة  التنفيذية  1/5

 إعداد الخطة التنفيذية 1/5/1

للكلية خطة تنفيذية موضوعة علي أساس الخطة االستراتيجية  محدد بها األهداا واألنشطة ومؤشرات األداء 

 (.1/9مرفق )لتوقيت الزمني ومسؤال التنفيذ والمتابعة والتكلفة المالية وا

  (.1/11مرفق )كما تعد الكلية تقارير سنوية توضح ما تم إنجازه سنويا  -

كما تقوم الكلية برصد أهم األسباب التي تحول دون انجاز بعض األنشطة متخذة  اإلجراءات التصحيحية المناسبة 

  (.1/12مرفق )لكل نشاه 

  القيادة والحوكمة: -2

 ختيار القيادات األكاديمية:إ 2/1 

كاديمية واإلدارية وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص وتداول إختيار القيادات األيتم                

 الكلية مجلس فى إعتمادها وتم والموافقة الرأى إلبداء العلمية األقسام مجالس على المقترحة المعايير عرض وقد تم  السلطة،

 (2/1)مرفق وهى: للقياس قابلة موضوعية المعايير وهذه16/6/2013بتاريخ  ( 465 ) رقم بجلستة

 .والقيادية اإلدارية القدرات .1

 .الطالبية والخدمات األنشطة فى المشاركة .2

 .والجامعة ةالكلي مستوى على والتطوير الجودة مجاالت فى المساهمات .3

 .والنزاهة باإللتزام يشهد الذى الوظيفى السجل .4

 .والمراوسين والراساء الزمالء مع الجيدة العالقة و التعاون .5

 .بالكلية الذاتية الموارد تنمية فى المشاركة .6

 .الجودة إدارة ونظم األكاديمية بالقيادات خاصة تدريبية دورات اجتياز .7

 الموقع الخاص بالكلية:  على المعاييرمعلنة وهذه

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/QAU/Criteriaselectionacademicleaders.jpg 

 ختيار عميد الكلية:إ

م  بتعةديل بعةض أحكةام قةانون تنظةيم  2014لسنه  52صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم          

 ويةةةةةةةةةةةةةةةنة علةةةةةةةةةةةةةةةى اآلتةةةةةةةةةةةةةةةى: 1972لسةةةةةةةةةةةةةةةنه  49الجامعةةةةةةةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةةةةةةةادر بالقةةةةةةةةةةةةةةةانون رقةةةةةةةةةةةةةةةم 

يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بنةاء علةى عةرض وزيةر التعلةيم العةالي، وذلةك مةن :  43مادة 

بين ثالثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كل المجةاالت التةي يتقةدم بةه 

يل اللجنةة المشةار إليهةا وبتنظةيم عملهةا وضةوابط وإجةراءات وشةروه الترشةح ومعةايير هالةب الترشةح، ويصةدر بتشةك
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المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود أسةاتذة فةي الكليةة 

ة للجامعة أو أحد األساتذة المساعدين مةن أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد األساتذة من الكليات أو المعاهد التابع

ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد، ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بنةاء 

وبنةةاءا علةةى هةةذه " .علةةى هلةةب مجلةةس الجامعةةة المخةةتة وذلةةك إذا أخةةل بواجباتةةه الجامعيةةة أو بمقتضةةيات مسةةئولياته

 ولمةةدة ثةةالث سةةنوات. 20/5/2017ايير تةةم تعيةةين أ.د/ نةةاظم عبةةدالرحمن شةةلبى زيةةدان عميةةدا للكليةةة اعتبةةارا مةةن المعةة

 (2/2)مرفق
 اختيار وكالء الكلية: 

 المجتمع وتنمية خدمة وشئون والبحوث، العليا الدراسات ، والطالب التعليم لشئون الكلية وكالء للسادة بالنسبة أما           

 وكيل ويتم تعيين معهم شخصية مقابلة وإجراء الكلية عميد من ترشيح بعد الجامعة رئيس قبل من تعيينهم ميت البيئة

الطيبة وفقا  والسمعة والكفاءة الشخصية السمات على إعتمادا فقط واحدة لمرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة الكلية

صالح السيد السيد جمعه سعده وكيال لشئون خدمة المجتمع  قد تم تعيين أ.د/و( بقانون تنظيم الجامعات، 47للماده )

أ.د/ أيمن محمد الغمرى الدسوقى وكيال لشئون الدراسات ولمدة ثالث سنوات، و 5/9/2018من  وتنمية البيئة اعتبارا

 ولمدة ثالث سنوات ، وتعيين أ.د/ محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد 22/10/2017العليا والبحوث اعتبارا من 

 (2/3)مرفقوكيال لشئون التعليم والطالب ولمده ثالث سنوات.  22/10/2017اعتبارا من 

 اختيار رؤساء األقسام:

( على تعيين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثالثة أساتذه فى القسم ويكون 56ينة قانون تنظيم الجامعات ماده )         

الكلية أو المعهد لمده ثالثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحده، وال  تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد

يسرى هذا الحكم فى حاله وجود اقل من ثالثه أساتذه إذ تكون رئاسه القسم ألقدمهم. وفى حاله خلو القسم من األساتذه، 

س الكلية أو المعهد يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم األساتذه المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصض حق حضور مجل

اال عند النظر فى شئون توظيض األساتذه، وقد تم تعيين  أ.د/ مأمون أحمد المصيلحى رئيسا لقسم المحاصيل وأ.م.د/ 

هارق حسنى الشبراوى رئيسا لقسم الهندسة الزراعية،أ.د/ أيمن محمد الغمرى مشرفا على قسم األراضى، أ.د/ عادل 

رات االقتصادية، وتجديد تعيين كل من وأ.م.د/ أيمن الخطيب رئيسا لقسم الكيمياء حسن عبد السالم رئيسا لقسم الحش

الزراعية، وأ.د/ خليل الشحات رئيسا لقسم الدواجن، وأ.د/ ابتهال كمال أبو حسين رئيسا لقسم اإلرشاد الزراعى، أ.د/ 

ت الغذائية، أ.د/ وليد نصار رئيسا أشرا عبد الهادى رئيسا لقسم الوراثة، وأ.م.د/ جيهان غنيم رئيسا لقسم الصناعا

لقسم االقتصاد الزراعى، وأ.د/ عبد الفتاح الرفاعى رئيسا لقسم الحيوان الزراعى، وأ.د/ زين العابدين رئيسا لقسم 

النبات الزراعى، وأ.د/ السيد هرهورة رئيسا لقسم الخضر والزينة، وأ.د/ عبد الخالق السيد عبد الخالق رئيسا لقسم 

ان، وأ.د/ هاله أحمد كامل الصيرفى رئيسا لقسم الحشرات االقتصادية، أ.د/ ايمان عاشور رئيسا لقسم إنتاج الحيو

الميكروبيلوجيا الزراعية، أ.د/ ياسر محمد نور الدين شبانه رئيسا لقسم أمراض النبات، وأ.د/ محمد صبحى حمادة 

 (2/4)مرفقاكهة. رئيسا لقسم المبيدات، وأ.م.د/ لؤى عبد اللطيض هه رئيسا لقسم الف

 اختيار أمين الكلية:

و إحاهة السادة العاملين بهذه المعايير وتم الرد من جميع األقسام تم وضع معايير الختيار أمين الكلية        

بمجلس الكلية بجلسته رقم اإلدارية على موضوعية تلك المعايير وقابليتها للقياس وإعتمادها بصورة نهائية 

، وعليه تقدم عدد من اإلداريين لشغل الوظيفة وُشكلت لجنة لفحة المتقدمين بتاريخ 9/2/2014( بتاريخ 473)

، وبناءا على نتائج االختبارات و المقابالت والمعايير الموضوعة تم تعيين السيد / محمد فاروق 23/11/2015

 (2/5)مرفق .7/2/2016محمد عبد السالم اعتبارا من 

، على سبيل وخارجها الكلية داخل فى القيادية المناصب بعض فى بالكلية التدريس هيئة أعضاء من بعض تعيين تم وقد

 (2/6)مرفق المثال ال الحصر :

تعيين د/ محمد سمير درويش المدرس بقسم األلبان نائبا لمديرا لوحدة الجودة واالعتماد بكلية الزراعة بقرار  -   

 الث سنوات.ولمدة ث 1/11/2018( بتاريخ 6794مجلس الجامعة رقم )

تعيين د/ عمرو أحمد جبر األستاذ المساعد بقسم االنتاج الحيوانى مديرا لمكتب براءات االختراع بالجامعة  -   

 .3/9/2018( بتاريخ 5126بقرار مجلس الجامعة رقم )

اريخ ( بت1983تعيين أ.د/ عميد الكلية ضمن تشكيل مجلس ادارة مطبعة الجامعة بقرار مجلس الجامعة رقم ) -   

30/3/2017. 

وتوجد مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس عند اختيار وتعيين القيادات، حيث وافق مجلس الجامعة بقرار رقم       

على تشكيل اللجنة المسئولة عن استقبال ودراسة المستندات المقدمة من السادة  10/10/2016( بتاريخ 7083)

نظيم عمل اللجنة واختصاصاتها فتختة اللجنة باإلعالن عن خلو الوظيفة وعن ت المرشحين لشغل وظيفة عميد الكلية،

قبل نهاية المدة بشهرين على األقل، وفتح باب التقديم وتلقى األوراق لمدة أسبوع على األقل، على أن يتقدم المرشحون 

وعاً بالسيرة الذاتية بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة هلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشف

للمرشح، وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مبينا بها أوجه القصور وهرق اإلصالح ومقترحات التنمية والتطوير 

هبقا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة اإلشراا من مستندات الزمة للترشيح، ويؤشر على 

وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصاال باالستالم، مبينا فيه  ملض التقديم من رئيس اللجنة

محتويات الملض وساعة وتاريخ استالمه وموقعاً من رئيس اللجنة، إلى جانب فحة أوراق المتقدمين، واستبعاد غير 

ال اللجنة، البت فيما يقدم إليها المستوفى للشروه القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعم

من هعون على المرشحين خالل ثالثة أيام من استيفاء كافة األوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ 

غلق باب الطعون، كما تختة اللجنة بإعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم تعرض اللجنة قرارها 



ن بين أعلى ثالثة، حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس األعلى باختيار أفضل ثالثة مرشحين م

وتتكون من عضوان أساسيان  للجامعات، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى رئيس الجامعة.

اعى، والدكتور محمد وعضو احتياهى، حيث تم اختيار الدكتور على ماهر العدل والدكتور أحمد عبد العزيز الرف

 (2/7)مرفق السيد االمام عضوا احتياهي .

تتخذ الكلية اجراءات لضمان تداول السلطة فى المناصب القيادية خاصة غير المنظمة بالقوانين واللوائح، وقد تم       

 :وذلك على النحو التالى  16/10/2016( بتاريخ 508اعتماد تلك الضمانات بمجلس الكلية بجلسته رقم )

 (2/8)مرفق

توفر الفرصة لمختلض أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتقدم لشغل المنصب القيادى بعد اإلعالن عنه من قبل إدارة  -1

 الكلية.

 تشكيل لجنة من داخل مجلس الكلية لفحة الطلبات المتقدمة. -2

وفقا لدليل التوصيض الوظيفى يتم فحة الطلبات من قبل اللجنة المشكلة مع مراعاة شروه شغل المنصب القيادى -3

 وكذلك معايير اختيار القيادات االكاديمية.

 عرض رأى اللجنة على مجلس الكلية للمناقشة واتخاذ القرار.-4

 فترة شغل المنصب القيادى ال تتجاوز الثالث سنوات.-5

 يتم اتباع الخطوات السابقة عند التجديد.-6

ناجى شعالن االستاذ المساعد بقسم الفاكهه مديرا لوحدة ضمان الجودة وعلى هذا تم تعيين أ.د/ أمير محمد        

-2)مرفق ولمده ثالث سنوات  23/10/2018( بتاريخ 6438واالعتماد بكلية الزراعة بقرار رئيس الجامعة رقم )

لتوصيض وذلك بناءا على االعالن لشغل منصب مدير وحدة ضمان الجودة هبقا لمعايير شغل الوظيفة وفقا لدليل ا (9

)  12/8/2018( بتاريخ 531الوظيفى وكذلك معايير اختيار القيادات االكاديمية بموافقة مجلس الكلية بجلسته رقم )

 وهى كاآلتى: (10-2مرفق 

 أن يكون عضو هيئة تدريس بالكلية. 

 أن يكون من بين أعضاء وحدة ضمان الجودة. 

 حدةال يشغل أى منصب إدارى بالكلية عند تعيينه مديراً للو. 

 يجب أن يكون له خبرة فى مجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم الجامعى. 

 أن يكون قد اجتاز دورات تدريبية فى ضمان الجودة والتطوير وكيفية تطبيق نظمها فى التعليم الجامعى. 

 لعاملين يتميز بشخصية قادرة على التعامل بكياسة وتفهم مع إدارة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس،الطالب، ا

 .على جميع المستويات بالمؤسسة

  قادر على وضع السياسة العامة المطلوبة لتحقيق أهداا الوحدة بما يتفق مع سياسة وأهداا مركز ضمان

 .الجودة بالجامعة

 السجل الوظيفى الذى يشهد بالنزاهة وااللتزام. 

 القدرة على التمثيل الجيد للكلية وعالقته الخارجية الجيدة. 

 القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية للمجلس األعلى للجامعات واحتكاكه باألعمال اإلدارية بالكليةاإللمام ب. 

 :معايير اختيار القيادات االكاديمية

 القدرات االدارية والقيادية .1

 المشاركة فى االنشطة والخدمات الطالبية .2

 المساهمات فى مجاالت الجودة والتطوير على مستوى الكلية والجامعة .3

 السجل الوظيفى الذى يشهد بااللتزام والنزاهة .4

 التعاون والعالقات الجيدة مع الزمالء والراساء والمراسين .5

 المشاركة فى تنمية الموارد الذاتية بالكلية .6

 اجتياز دورات خاصة بالقيادات االكاديمية ونظم ادارة الجودة .7

 كما هو معلن على موقع الكلية

-of-position-about-announcement-jobs/4750-iredhttp://agrfac.mans.edu.eg/requ

unit-assurance-quality-of-director 

وبناءا على ذلك تم ترشيح أ.د/ أمير محمد شعالن االستاذ المساعد بقسم الفاكهة بعد تقديم المستندات الداعمة                 

 (.11-2)مرفق لشروه شغل المنصب 

 حالية والمستقبلية:تنمية قدرات القيادات ال 2/2

 التدريس والهيئة هيئة اعضاء قدرات ورفع االدارية المهارات وتنمية للتدريب وموثقة معتمدة خطة الجامعة توفر          

 مركز خالل من ينفذ ، والذي(FLDP) التدريس هيئة وأعضاء القيادات قدرات تنمية مشروع مع بالتعاون المعاونة

 للقيادات اإلدارية المهارات بتنمية المتعلقة الجوانب بجميع يهتم والذي المنصورة، عةبجام الجامعي األداء تطوير

 بالتقرير الواردة األنشطة خالل من ذلك ويتضح األكاديمية، القيادية المناصب في للتعيين والمرشحين االكاديمية

 .(2/12)مرفق 2017/2018 خالل العام الجامعى الجامعى األداء السنوى لمركز تطوير

 

 

 



( يوضح الدورات التدريبية التى حضرها بعض القيادات األكاديمية بمركز تطوير األداء الجامعى بجامعه 2-1جدول )

 المنصورة

 البرنامج التدريبى الوظيفة االسم

ادارة المراجع وفهرستها  -اعداد وتصميم االختبارات االلكترونية رئيس قسم الكيمياء أ.م.د/ أيمن يحيى حسانين

 تصميم المواقع الشخصية العضاء هيئة التدريس -كترونياال

 اعداد وتصميم االختبارات االلكترونية رئيس قسم الهندسة الزراعية  أ.م.د/ هارق حسنى الشبراوى

 معايير الجودة فى العملية التدريسية -ادارة الفريق البحثى رئيس قسم الفاكهة أ.م.د/ لؤى عبد اللطيض هه

 ير األداء الجامعىالمصدر:مركز تطو

 للقيادات اإلدارية المهارات لتنمية تدريب خطة بوضع بالكلية التدريب وحدة مدير تكليض تم فقد لذلك باإلضافة         

وتم عمل استبيان وتم تحليله احصائيا لمعرفة  ، لهم التدريبية اإلحتياجات على الحالية والمستقبلية بناءا  األكاديمية

،  حتياجا للقيادات االكاديمية الحالية والمستقبلية وذلك بهدا تنفيذها في وحدة التدريب بالكليةالدورات االكثر ا

( من راساء األقسام بالكلية 4وتم تنفيذ دورة اعداد التقرير السنوى والخطة السنوية لراساء األقسام وقد حضر )

الكلية لبعض الدورات المقامة بوحدة بناءا على الخطة التدريبية الموضوعة، كما تم حضور بعض القيادات ب

 (2/13)مرفق  .التدريب بالكلية 

 معايير تقييم أداء القيادات:  2/3 

تتبع الكلية أسلوب القيادة الديمقراهى من خالل استقصاء آراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطالب ، والعاملين  -       

قيادات األكاديمية بالكلية )عميد الكلية، ووكالء الكلية، وأمين للتعرا على وجهات نظرهم ومستوى رضاهم عن ال

 الكلية(، ويشمل التقييم عدة محاور كاآلتى:

 تقييم العميد من قبل أعضاء هيئة التدريس والجهاز االدارى والطالب:              

ة والسمات القيادية، المهارات الشخصية والتعامل ويشمل التقييم قياس ثالث محاور رئيسية وهى : المهام اإلداري                   

مع اآلخرين،البرامج التعليمية والخطط الدراسية( ويشمل كل محور مجموعة من المعايير المالءمة لقياس مهام وصفات 

 ( 2/14مرفق عميد الكلية. )

 ريس والجهاز االدارى والطالب:تقييم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من قبل أعضاء هيئة التد                 

ويشمل التقييم قياس محورين رئيسين وهى : المهام اإلدارية والسمات القيادية، المهارات الشخصية والتعامل مع                     

اآلخرين( ويشمل كل محور مجموعة من المعايير المالءمة لقياس مهام وصفات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. 

 ( 2/15رفق)م
 تقييم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من قبل أعضاء هيئة التدريس والجهاز االدارى والطالب:     

ويشمل التقييم قياس محورين رئيسين وهى : المهام اإلدارية والسمات القيادية، المهارات الشخصية والتعامل مع                     

وعة من المعايير المالءمة لقياس مهام وصفات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. اآلخرين( ويشمل كل محور مجم

 ( 2/16مرفق )

 تقييم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع من قبل أعضاء هيئة التدريس والجهاز االدارى والطالب:

إلدارية والسمات القيادية، المهارات الشخصية والتعامل مع ويشمل التقييم قياس محورين رئيسين وهما : المهام ا                    

اآلخرين( ويشمل كل محور مجموعة من المعايير المالءمة لقياس مهام وصفات وكيل الكلية لشئون البيئة وحدمة 

 ( 2/17)مرفقالمجتمع. 

 تقييم راساء األقسام من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

ويشمل التقييم قياس محورين رئيسين وهما : المهام اإلدارية والسمات القيادية، المهارات الشخصية والتعامل مع                     

 ( 2/18)مرفقاآلخرين( ويشمل كل محور مجموعة من المعايير المالءمة لقياس مهام وصفات رئيس القسم. 

 ى:تقييم أمين الكلية من قبل أعضاء هيئة التدريس والجهاز االدار

ويشمل التقييم قياس محورين رئيسين وهما : المهام اإلدارية والسمات القيادية، المهارات الشخصية والتعامل مع                     

 (2/19)مرفق اآلخرين( ويشمل كل محور مجموعة من المعايير المالءمة لقياس مهام وصفات أمين الكلية. 

ء حول أداء القيادات االكاديمية واالدارية واالستفادة منها فى وضع إجراءات تصحيحية تشمل وقد تم تحليل اآلرا                   

 نوع اإلجراء وآلية التنفيذ و المسئول عن التنفيذ ومكان وميعاد التنفيذ.

 السياسات المتبعة فى التعامل مع المشكالت:2/4         

  معامل:زيادة الكثافة العددية للطالب في بعض ال           

قامت الكلية بوضع آلية للتعامل مع زيادة الكثافة العددية للطالب وذلك بناءا على نتيجة دراسة رضا الطالب              

وانخفاض نتيجة الطالب فى بعض المقررات وتم موافقة مجلس الكلية على  2016-2015خالل العام الجامعى 

 (2/20مرفق ) 2017/ 14/5( بتاريخ 516اآللية بجلسة رقم )

 ضعف الموارد:   

يتم استخدام الموارد بشكل أمثل والسعى لتنمية الموارد الذاتية حيث شرعت الكلية بإعداد خطة ثالثية 

وذلك بهدا التغلب على  2021حتى  2017تنفيذية لتنمية الموارد الذاتية )المالية والبشرية( بها خالل الفترة من 

 (2/21)مرفق مشكلة ضعض الموارد بها.

 نقص/ زيادة أعضاء هيئة التدريس:

تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين في مجاالت وتخصصات متعددة ومتنوعة يشارل 

جميعهم في أعباء التدريس إضافة إلى األنشطة البحثية داخل وخارج الكلية كما يشارل البعض منهم في تقديم 

تعلق بتخصصهم وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص واالنتداب االستشارات للجهات الحكومية في مجاالت ت



للعمل بالكليات المناظرة والتى تعانى من العجز فى معظم التخصصات العلمية )كلية الزراعة بجامعة دمياه 

 (2/22)مرفق وكلية الزراعة بجامعة هنطا( والكليات غير المناظرة ألعمال الكنترول )كلية السياحة والفنادق (. 

وقةةةد قامةةةت إدارة الكليةةةة بتحديةةةد النسةةةبة بةةةين أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس ومعةةةاونيهم وبةةةين هةةةالب البةةةرامج       

(، وعليةةةه قامةةةت إدارة الكليةةةة بوضةةةع خطةةةة 2-2كمةةةا هةةةو موضةةةح بجةةةدول ) (2/23)مرفةةةق المختلفةةةة بالكليةةةة 

يئةةةة المعاونةةةة وذلةةةك كأحةةةد المتطلبةةةات الالزمةةةة للتعامةةةل مةةةع العجةةةز فةةةي أعةةةداد اله 2016/2019ثالثيةةةة مةةةن 

فةةةي بعةةةض األقسةةةام العلميةةةة بالكليةةةة مثةةةل برنةةةةامج األراضةةةى والميةةةاه والهندسةةةة الزراعيةةةة والةةةنظم الحيويةةةةة 

واالنتةةةةةةةةةةةةةاج الحيةةةةةةةةةةةةةوانى والةةةةةةةةةةةةةداجنى والسةةةةةةةةةةةةةمكى و هةةةةةةةةةةةةةى معلنةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةةةةع الكليةةةةةةةةةةةةةة 

lecturers-appointment-plan-year-//agrfac.mans.edu.eg/staff/threehttp:. 

( النسبة بين أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلي الطالب  بالبرامج المختلفة بالكلية خالل 2-2جدول )

 2017/2018العام الجامعي 

عدد  البرامج الدراسية

 الطالب

عدد 

أعضاءالهيئة 

المعاونة 

باألقسام 

شاركة في الم

تدريس 

 البرنامج

عدد أعضاء 

هيئة التدريس  

باألقسام 

المشاركة في 

تدريس 

 البرنامج

النسبة بين 

أعداد 

الطالب: 

الهيئة 

 المعاونة

النسبة بين 

أعداد 

الطالب: 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني 

 والسمكي 

173 5 27 35:1 6:1 

 7:1 33:1 29 6 200 غذية برنامج علوم وتكنولوجيا األ

برنامج الهندسة الزراعية والنظم 

 الحيوية

602 5 24 120:1 25:1 

 2:1 21:1 48 5 107 برنامج اإلنتاج النباتي 

 7:1 129:1 19 1 129 برنامج األراضي والمياه 

 4:1 27:1 41 6 164 برنامج التقنية الحيوية 

 3:1 11:1 35 8 88 برنامج وقاية نبات 

امج العلوم األقتصادية برن

 واالجتماعية

56 4 21 14:1 3:1 

 المصدر: شئون التعليم والطالب وأعضاء هيئة التدريس      

 الدروس الخصوصية:

 ال توجد ظاهرة الدروس الخصوصية فى أى من مقررات البرامج التعليمية بالكلية.

 األخالقيات المهنية:2/5

الجامعى ومسئوليته المنوه بها فى أن يتحلى بالخلق القويم ليس فقط فى سلوكه ألن  فى ضوء المكانة المرموقة لألستاذ     

هذا واجبه وإنما ايضا لكونه نموذجا يؤثر فى سلول المحيطين به، ولكى يقوم بهذا الدور على أكمل وجه عليه أن يكون 

ديان السماوية والثقافة السائدة والمجتمع، وأن ملتزما فى سلوكه بالمعايير األخالقية الرسمية وغير الرسمية المنبثقة من األ

 يسهم فى تربيه وتعليم هالبه وتهيئة الظروا لنموهم المعرفى والخلقى. 

على إنتاج وهباعة دليل ألخالقيات وآداب المهنة للسادة  20/2/2010( بتاريخ 425ولذا وافق مجلس الكلية بقرار رقم )

 .(2/24)مرفق كون مرشدا لهم فى كافة األمور الخاصة بأخالقيات المهنةأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لي

 ( محاور رئيسية وهى:9ويعرض الدليل دور األستاذ الجامعى فى االلتزام بأخالقيات المهنة فى ) 

 المسئولية األخالقية نحو المجتمع. -1

 المسئولية األخالقية نحو المؤسسة )الجامعة(. -2

 احترام الزمالء. -3

 ليض واإلشراا على الرسائل.البحث والتأ -4

 التدريس. -5

 النمو الخلقى للطالب. -6

 تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات. -7

 ادارة المعلومات والبيانات. -8

 قبول الهدايا والتبرعات. -9

 وتتيح الكلية اإلهالع على الدليل بالكامل من خالل الرابط التالى:   -

ar-http://agrfac.mans.edu.eg/services/reports 

بتكليض رئيس قسم التوعية واإلعالم بوحدة ضمان  10/1/2016( بتاريخ 497كما وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )    

لمعاونة للتعريض الجودة واالعتماد بعمل رقم كودى للدليل وكذلك تنظيم ورشة عمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة ا

، وتفعل الكلية االخالقيات المهنية وتتخذ االجراءت فى حالة عدم االلتزام بها وتتابع تنفيذها من (2/25)مرفق بالدليل. 

 (2/26)مرفق خالل االنذارات ، والخصم، والجزاءات ...الخ توقع على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

http://agrfac.mans.edu.eg/staff/three-year-plan-appointment-lecturers
http://agrfac.mans.edu.eg/staff/three-year-plan-appointment-lecturers
http://agrfac.mans.edu.eg/services/reporhts-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/services/reporhts-ar


على تشكيل لجنه لمراقبة الكود األخالقى )دليل  8/5/2016( بتاريخ 501بجلسته رقم )وقد وافق مجلس الكلية         

أخالقيات وآداب المهنة( والتى سوا تقوم بصياغة آلية للمراقبة متضمنة اإلجراءات التى تتخذها الكلية فى حالة عدم 

لية وتتكون من أ.د/ على ماهر العدل )رئيسا(، اإللتزام بأخالقيات المهنة الواردة بالدليل، كما تقوم بمتابعة تنفيذ تلك اآل

وأ.د/ أحمد محمود معتوق )عضوا(، وأ.د/ أحمد عبد العزيز الرفاعى )عضوا(، وأ.د/ عبد الحميد محمد عبد الحميد 

 (  2/27)مرفق)عضوا(، وأ.د/ محمد السيد اإلمام )عضوا(. 

نامج منع االنتحال االدبى ( لفحة االنتاج العلمى ) بر  Turnitinوقد بدأت جامعة المنصورة فى تطبيق برنامج    

 للحد من عملية النقل العلمى )االقتباس(،للباحثين )رسائل الماجستير و الدكتوراه والبحوث باللغة العربية واالنجليزية(  

من فحة  ، ويتمكن الباحثينوتعيين منسق عام للكلية 2015مارس  15وتعيين منسق بكل قسم علمى بكل كلية بداية من 

 http://pgsr.mans.edu.eg/services/turnitinاالنتاج العلمى لهم من خالل موقع الجامعة 

 اإلدارية أوالتدريسية، باألعمال متعلقة كانت سواء مهن من به يمتهنون ما بأخالقيات بالكلية العاملون جميع يلتزم

 المختلفة واإلدارية األكاديمية األقسام اءراس ذلك تطبيق ويراقب وأعمال، واجبات من عليهم بما إيمانهم مع

 يخالض ومن .الكلية داخل األخالقيات بهذه االلتزام ومتابعة بها، للعاملين المباشر التوجيه خالل من وذلك بالكلية

 تلك مع التعامل فى الرسمية اإلجراءات الكلية تتخذ و القانونية المحاسبة الى نفسه يعرض المهنة أخالقيات ميثاق

 18/9/2010( بتاريخ 436الحكماء التى تم تشكيلها بقرار مجلس الكلية بجلسته رقم ) لجنة خالل من خالفاتالم

 استلزما إذ أعلى درجة الى القرار ورفع لفض المنازعات والبت فى الشكاوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس

 (2/28)مرفق التأديبية.  المجالس إلى األمر

 :الحصر ال المثال سبيل على المختلفة لألهراا المصالح تعارض عدم تضمن التى اإلجراءات بعض الكلية تطبق كما -   

 الخاصة االمتحانات أعمال فى الطالب أحد مع الرابعة الدرجة حتى قرابة عالقة له من مشاركة عدم -

 .الطالب يدرسها لتىا للمقررات األسئلة وضع أو الممتحنين لجان تشكيل فى يمثل وال الطالب بها التى بالفرقة

 لجان أو اإلشراا لجان فى العليا الدراسات هالب من الرابعة الدرجة حتى عالقة له من مشاركة عدم -

 .به الخاصة والمناقشة الفحة

 لرسائل والمناقشة اإلشراا لجان أعضاء بين الرابعة الدرجة حتى قرابة عالقة وجود عدم مراعاة -

 .والدكتوراه الماجستير

. 4/2013/ 15 بتاريخ 463 رقم بجلسته الكلية مجلس من إعتمادها المصالح تعارض تفادىل آلية وضع  -

ar/development-centers-http://agrfac.mans.edu.eg/units- الكلية موقع على ونشرها

6-qau-unit/858-assurance-centers/quality-ar/qau/190-units 

 حيث الجودة متطلبات من تماشيا الطالب بين التمييز وعدم لعادلةا الممارسات تطبيق علي الكلية إدارة وتحرص -

 18/3/2018( بتاريخ 526الطالب بموافقه مجلس الكلية بجلسته رقم ) ومقترحات شكاوي مع للتعامل لجنة تشكيل تم

.م/هبه برئاسه أ.د/ صالح السيد سعده، وأ.م. د/ محمد سمير محمد درويش )عضوا(، ود/ رغدة حسن سالم )عضوا(، وم

، وقد تم فحة الشكاوى المقدمة من (2/29)مرفق  محمود الجمل )عضوا(، والسيده/ بمبه محمود الشاعر )عضوا(

 (.2/30)مرفق بعض الطالب وحلها من خالل اللجنة 

يم كما يمكن تقديم أى من الشكاوى والمقترحات عن هريق استمارة الشكاوى الموجودة بمكتب وكيل الكلية لشئون التعل     

والطالب أو عن هريق صناديق الشكاوى المتواجدة بالكلية أو عن هريق البريد االلكترونى للكلية ويتم الرد عليها من 

خالل االتصال الهاتفى أو عن هريق البريد االلكترونى للطالب، وتم نشر آلية التعامل مع شكاوى ومقترحات الطالب 

 على موقع الكلية:

students-complaints-students/committee-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education 

 :  كما توجد بالكلية قواعد للتعامل مع تظلمات الطالب كالتالي

  من االمتحانات أونتائج االمتحانات حيث يقدم الطالب شكواه إلى مكتب السيد يتم إتباع نظام للتعامل مع تظلمات الطالب

 (2/31)مرفق األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أوإلى مكتب السيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية. 

 تظلم من خالل مكتب وكيل الكلية تعلن نتائج االمتحانات فى موعد أقصاه شهر من نهاية االمتحانات ويفتح معها باب ال

 لشئون التعليم والطالب أومن خالل موقع الشكاوى والمقترحات بالكلية على الرابط التالى: 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/review-scores 

 لية، ويتلقى الطالب رداً على تظلمه بحد أومن خالل البريد االلكتروني إلدارة الكلية المنشور على الموقع االلكتروني للك

أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ويخطر به عبر بريده اإللكتروني أومن خالل مكتب وكيل الكلية فى الموعد 

المقرر، ويتم إتباع نظام للتعامل مع تظلمات الطالب من االمتحانات أونتائج االمتحانات حيث يقدم الطالب شكواه إلى 

 يد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أوإلى مكتب السيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية.مكتب الس

-suggestions-complaints-udents/committeest-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education

students 

 نظم المعلومات والتوثيق:2/6

 الربط على تعمل والتى اإلدارات، جميع تضم التي البيانات قواعد من عدد استخدام على الجامعة تحرص -   

 والتحديث بالتدقيق متقو كما يخصها فيما القواعد تلك على بياناتها تحديث على الكلية ادارة تحرص كما بينها،

 الكلية، وتتعدد تلك القواعد وهى على سبيل مثال ال الحصر: بها تقوم التى المهام جميع تيسر بحيث بإستمرار

 : الطالب شئون إلدارة الهيثم إبن نظام

http://app1.mans.edu.eg/mudb3/Education/Login/ibnalhaitham.asp 

 : الخريجين شئون إلدارة الهيثم ابن نظام

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/committee-complaints-students
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/committee-complaints-students
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/committee-complaints-suggestions-students
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/committee-complaints-suggestions-students


http://graduates.mans.edu.eg/static/graduates/Login.html?2542 

 نظام ابن الهيثم إلدارة الدراسات العليا:

http://app1.mans.edu.eg/mudb3/pgs.asp 

 نظام الزهراء إلدارة المدن الجامعية:

https://alzahraa.mans.edu.eg 

 ام المستقبل إلدارة المكتبات:نظ

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 

 نظام الحسابات الخاصة:

 http://app2.mans.edu.eg/future.htm 

 نظام الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم: 

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 

 نظام لحفظ مستندات جامعة المنصورة:

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 

 نظام األمين الدارة الخزن والعهد:

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 

 نظام الشئون القانونية:

http://app2.mans.edu.eg/future.htm 

 نظام شئون الوافدين:

 http://app2.mans.edu.eg/future.htm 

 انات األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس:نظام البي

http://eupc.mans.edu.eg 

ويتم تغطية المعلومات المعلنة عن الكلية لسائر أنشطتها، وضمان مصداقيتها وتحديثها عن هريق تحديث الموقع  -

ثل الفيس بول والواتس اب  باستمرار من خالل توفير آخر االلكترونى للكلية ومواقع التواصل االجتماعى المختلفة م

األخبار واألحداث الداخلية عن الكلية بناءا على أوراق معتمدة وموثقة، وكذلك األحداث واألخبار الخارجية مع ذكر 

 مصدرها ضمانا لمصداقيتها ، فضال عن توفير كافة األدلة والتقارير الخاصة بالكلية، وعرضها من خالل شاشات

(، وتوفير معلومات عن كافة القطاعات من قطاع التعليم والطالب، وقطاع A,Bالعرض الموجودة بالكلية بمبانى )

الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية، وقطاع خدمة المجتمع والبيئة، كما توفر الكلية من خالل موقعها االلكرونى 

 ميكنة مشروع فى الكلية اشتركت ل مكتب متابعة الخريجين، كماوصفحتها على الفيس بول وظائض وفرص عمل من خال

 الوثائق أغلب وتداول واستدعاء حفظ ويتم إلكترونية بيانات لقواعد بالكلية البيانات تحويل بالفعل وتم الجامعية النظم

 والتي والشاملة المتكاملة ياناتالب قواعد خالل من إلكترونيا واألكاديمية اإلدارية الكلية أقسام بجميع العمل بتنظيم الخاصة

اإلدارية الخاصة بالطالب والخريجين، والدراسات العليا والبحوث،  ووحداتها كلياتها لجميع المنصورة جامعة توفرها

 وذلك من خالل الرابط التالى: .وهيئة التدريس، والنظم اإلدارية

.edu.eghttp://agrfac.mans 
 ويتم إلكترونية بيانات لقواعد بالكلية البيانات تحويل بالفعل وتم الجامعية النظم ميكنة مشروع فى الكلية اشتركت وقد -  

 خالل من إلكترونيا واألكاديمية اإلدارية الكلية أقسام بجميع العمل بتنظيم الخاصة الوثائق أغلب وتداول واستدعاء حفظ

 يتم المثال سبيل فعلي اإلدارية، ووحداتها كلياتها لجميع المنصورة جامعة توفرها والتي والشاملة ملةالمتكا البيانات قواعد

 الطالب، شئون إلدارة الهيثم إبن نظام خالل من إلكترونيا بالخريجين الخاصة الشهادات وإستخراج الطالب نتائج إصدار

الفارابى، وكذلك كتابة السيره  نظام على السنوي والتقرير ت،تقارير المقررا بكتابة التدريس هيئة أعضاء السادة يقومو

 (2/32)مرفقالذاتية لهم على البيانات األكاديمية.....الخ 

 الهيكل التنظيمى واإلدارات الداعمة: 2/7

 تاريخب ) 542 (رقم الوزارى القرار بموجب صدر الذى والموصض المعتمد التنظيمى تم االعتماد على الهيكل               

 حيث اإلعتماد على حصولها أجل من المؤسسية قدراتها لتطوير سعيها فى الكلية بدأت ، إلى أن 23/4/1974

 مستوى لرفع واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة معايير لتحقيق كافى غير به المعمول الهيكل أن إتضح

 لطبيعة مالئمة أكثر ليصبح للكلية التنظيمى الهيكل وتعديل جديدة وحدات إضافة تم ثم ومن .المؤسسية القدرة

 (2/33)مرفق.17/4/2010 بتاريخ ( 427 ) رقم بجلسته الكلية مجلس بموافقة الجودة شئون نشاه ادارة

 والهيكل التنظيمى للكلية معلن على الموقع الإلكترونى الكلية وذلك على الرابط التالى : 

ar-structure-r/administration/organizationala-http://agrfac.mans.edu.eg/about 

 تحديد ، ويوجد بالكلية االجتماعات وقاعات الرئيسية بالمكاتب الملونة الملصقات هريق عن اإلعالن الى باإلضافة         

 يضتوص بطاقات عمل تم فقد بالكلية اإلدارية أو األكاديمية للقيادات سواء القرارات واتخاذ للمسئوليات دقيق

 فى التوصيض هذا وصياغة بالكلية واإلدارية األكاديمية القيادات شاملة الكلية وظائض لجميع وموثق شامل وظيفى

 واإلدارية الموقع علي عنه اإلعالن والفنية وتم القيادية الوظائض لجميع الوظيفي بالتوصيض خاص دليل

 عليه الكلية مجلس موافقة بعد بذلك المختصين من مراجعته بعد واألكاديمية

ar-http://agrfac.mans.edu.eg/services/reports  
للمسؤليات  دقيق تحديد يوجد حيث وحداته مستويات بين المتبادل بالتعاون للمؤسسة التنظيمي الهيكل ويسمح      

بوضوح  يتصض الذى للكلية الحالى التنظيمى الهيكل خالل من بالمؤسسة أوالتنفيذية األكاديمية للقيادات سواء

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/
http://agrfac.mans.edu.eg/
http://agrfac.mans.edu.eg/


 وإدارة الكلية أمور فى بالتصرا القائم هو فالعميد أعضائها، من عضو لكل االختصاصات وتحديد السلطة

 إتخاذ في ويعاونهم التنظيمى للهيكل هبقا يخصه فيما كل الثالثة الوكالء ويعاونه والمالية واالدارية العلمية شئونها

 القياسية للمعايير وفقا الجودة إدارة لشئون الفني الدعم تقديم خالل من بالكلية الجودة ضمان وحدة مدير القرارات

 تنظيم لقانون هبقا مجلسها بواسطة الكلية وتدار واالعتماد، التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من الصادرة

 وراساء الكلية، ووكالء المجلس(، )رئيس الكلية عميد يشمل والذي ، 1972 لسنة 49 رقم المصرية الجامعات

 رجال وأحد ، بالكلية مدرس 2  وأقدم مساعد أستاذ 2  أقدم علي عالوة علمي، قسم كل من وأستاذ األقسام،

 بالكلية. الجودة ضمان وحدة التخصة،ومدير مجال في األعمال

 ويتضمن اإلدارات األساسية لتقديم خدمات التعليم والمجتمع والدراسات العليا كما يلى: -

 :ويضم للكلية األكاديمي الهيكل :أوالا 

 .الكلية مجلس •

 .الكلية عميد •

 .بالكلية الجودة ضمان وحدة •

 : الكلية  وكالء •

 .والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

  البيئة. وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل

  والبحوث. العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل

 .علمي قسم) 19) عدد بالكلية يوجد حيث :العلمية األقسام مجالس راساء •

 :ويضم للكلية اإلداري الهيكل :ثانيا

 .الكلية أمين •

 المعاشات و التدريس هيئة أعضاء وشئون العاملين شئون يضم(  اإلدارية الشئون قسم وتشمل اإلدارية األقسام •

ووحدة الحسابات  والمخازن، المشتريات وقسم والموازنة، الحسابات وقسم ،)والحفظ والقيد واالستحقاقات

 .الصيانة ووحدة الخاصة،

الكيانات التى تم استحداثها لتلبية احتياجات التغيير والتطوير واإلسهام فى تحقيق رسالة المؤسسة  -

 (2/34وأهدافها:)مرفق 

 وحدة ضمان الجودة:-

 هيكل لها (22/5/2005 بتاريخ ( 368  رقم الكلية بمجلس عليها الموافقة تم الجودة لضمان وحدة بالكلية يوجد

 التعليم لضمان جودة القومية الهيئة أصدرتها التي المعايير متطلبات مع يتالئم بما تعديله تم والذى معتمد تنظيمى

 اإلعالن وتم, 19/7/2009 بتاريخ 418 رقم بجلستة للوحدة المعدل للهيكل الكلية مجلس إعتماد تم وقد واالعتماد

 الكلية وأمين تدريس هيئة أعضاء من عدد يضم للوحدة التنظيمي والهيكل يةللكل االلكتروني الموقع علي عنه

 وقد .الوحدة إدارة المجلس فى المدنى للمجتمع وممثل الطالب تمثيل على الكلية إدارة تحرص كما إداري كعضو

 من موثقةو معتمدة ومالية إدارية الئحة للوحدة ويوجد .الخبرات وتكامل تباين الوحدة هيكل تشكيل في روعى

 والمسئوليات تحديدا دقيقا.    السلطات تحدد الالئحة هذه19/7/2009 بتاريخ  418  رقم الكلية مجلس

 :التدريب وحدة -

 األكاديمي العمل فريق تشكيل إعتماد تم وقد البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل إداريا وتتبع     

 تحديد الوحدة هذه وتتولي ،19/4/2009بتاريخ ( 415 ) رقم لستهج في الكلية مجلس من بالوحدة واإلداري

المعاونة،  التدريس،الهيئة هيئة أعضاء ، األكاديمية القيادات من المختلفة الكلية لفئات التدريبية االحتياجات

 البرامج ييموتق تنفيذ وكذا فئة، كل إحتياجات على بناء التدريبية الخطط وضع يتم حيث بالكلية والطالب اإلداريين

 .الموضوعة التدريبية الخطط تتضمنها التي التدريبية

 :والكوارث األزمات وحدة -

 األكاديمي العمل فريق تشكيل إعتماد تم وقد البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل إداريا وتتبع    

 بتدريب الوحدة هذه وتختة .19/4/2009بتاريخ ( 415 ) رقم جلسته في الكلية مجلس من بالوحدة واإلداري

 المعامل وتجهيز وتحديد بالجامعة المدني الدفاع إدارة بمعرفة دورية بصفة الكوارث مواجهه كيفيه على العاملين

 سيناريوهات وضع تتولي كما الدورية ومتابعتها واألمان االمن وسائل بكافة اإلدارات وجميع التدريس وقاعات

  عليها. المستهدفين وتدريب ليةبالك والكوارث األزمات إلدارة

 :الخريجين متابعة مكتب  -

 الكلية مجلس موافقة على بناءا تشكيله تم وقد البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل إداريا ويتبع    

بتاريخ  421 رقم الكلية مجلس قرار على بناءا الداخلية الئحته إعتماد ، وتم17/2/2007بتاريخ  399رقم

 ومساعدة العمل سوق متطلبات ومتابعة الكلية خريجى عن تصنيفية بيانات تسجيل ويتولى .18/10/2009

 الخدمات وتقديم للتوظيض السنوى واليوم السنوى الخريجين يوم وتنظيم عمل فرص على الحصول في الخريجين

بموافقة  ابعة الخريجين"مكتب التأهيل الوظيفى ومتالكلية، وتم تغيير اسم الوحدة الى " لخريجى اإلرشادية

والتركيز على دور المكتب فى دعم توجه ريادة االعمال وخدمات 15/4/2018( بتاريخ 527مجلس كلية رقم )

  (.2/35)مرفق التوجيه واالرشاد الوظيفى والمهنى لدى الطالب والخريجين 

 

 

 



 :الصيانة وحدة -

 في الكلية مجلس من بالوحدة واإلداري األكاديمي لعملا فريق تشكيل اعتماد تم وقد الكلية أمين إداريا وتتبع    

 الكلية، ومرافق مباني لصيانة خطة وضع الوحدة هذه .وتتولي19/4/2009بتاريخ ( 415 ) رقم جلسته

 المجال.  هذا في األداء جودة لضمان الخطة تلك تنفيذ تتولي كما المعملية، والمعدات واألجهزة

 :اإللكترونى التعليم وحدة -

 7/10/2010 بتاريخ 4029 رقم الجامعة رئيس بقرار والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل إداريا وتتبع     

 اإللكترونية. المقررات وإنتاج الذاتى التعلم ثقافة لنشر وذلك

 :الطالبى والتوجيه اإلرشاد وحدة -

. 22/1/2011 ( بتاريخ436 (رقم يةالكل مجلس موافقة وتمت والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل إداريا وتتبع      

وتتولى دعم وتفعيل اإلرشاد األكاديمى للطالب والتنسيق مع المرشدين األكاديميين بالكلية لضمان خدمات 

  ارشادية اكاديمية ذات جودة، تصب فى صالح مواجهة التأخر الدراسى ودعم المتفوقين.

 : الوافدين مكتب -

 عن للكلية الطالب الوافدين جذبويعمل هلى   الدراسات العليا والبحوث، نلشئو الكلية وكيل إداريا وتتبع      

 معهم الدائم التواصل و واإلجتماعى المعيشى و العلمى اإلستقرار على مساندتهم و بدعمهم المكتب قيام هريق

 452 رقم تهبجلس الكلية مجلس وافق وقد .حلها فى والمساهمة المسئولة الجهات إلى وشكواهم إقتراحتهم وتقديم

 مجلس بقرار الوافدين لمكتب الداخلية الالئحة إعتماد تم وقدعلى انشاء مكتب الوافدين، 15/5/2012 بتاريخ

 .15/4/2012 بتاريخ 463 رقم الكلية

 لجنة تنمية الموارد الذاتية بالكلية: -
داد خطة متكاملة لتنمية وتتبع اداريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويتمثل دورها فى اع 

الموارد الذاتية للكلية ومتابعة تنفيذها بحيث تتضمن الخطة مصادر التمويل وآليات التنفيذ والمتابعة، ووسائل 

لتحفيز أعضاء هيئة التدريس ماديا ومعنويا لتنمية الموارد الذاتية بالكلية ) تسهيالت اجرائية وادارية، وسائل 

 (2/36)مرفق زيع األعباء الوظيفية....الخ(.تنقالت واتصاالت ، اعادة تو

 وحدة األزمات والكوارث: -

 األكاديمي العمل فريق تشكيل إعتماد تم وقد البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل إداريا وتتبع    

 تدريبب الوحدة هذه وتختة .19/4/2009بتاريخ ( 415 ) رقم جلسته في الكلية مجلس من بالوحدة واإلداري

 المعامل وتجهيز وتحديد بالجامعة المدني الدفاع إدارة بمعرفة دورية بصفة الكوارث مواجهه كيفيه على العاملين

 سيناريوهات وضع تتولي كما الدورية ومتابعتها واألمان االمن وسائل بكافة اإلدارات وجميع التدريس وقاعات

 (2/37)مرفق عليها. نالمستهدفي وتدريب بالكلية والكوارث األزمات إلدارة

 
 الشكل التنظيمى لوحدة األزمات والكوارث

 وتتكون من ثالث لجان وهى:

 لجنة السالمة والصحة المهنية:-

وتختة اللجنة باعداد خطط الحماية لمنشآت الكلية، وإعداد الدراسات المتعلقة بتنفيذ الشروه وتطبيق 

الفنى فى الحوادث، والتفتيش على نظم الحماية ومكافة  المواصفات الواردة بلوائح الدفاع المدنى، والتحقيق

 الحرائق فى المنشآت.

 لجنة األمن الداخلى:-

وتختة بادارة جميع عمليات السالمة واألمن فى الكلية، ومراقبة مداخل ومخارج الكلية، وحراسة المبانى    

ت الضرورية للوقاية من وقوع والمحافظة عليها، والتأكد من هويات وتصاريح األشخاص، واتخاذ االجراءا

 الحوادث، والتأكد من صالحية أجهزة االنذار وأجهزة الحريق.

 لجنة التطوير والتوعية واإلعالم:-

وتختة بإعطاء دورات وندوات تثقيفية فى نواحى السالمة ومتطلباتها، والعمل على نشر التوعية بأمور   

 ن بالوحدة عن هريق التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة.السالمة واألمن، والعمل على تطوير كفاءة العاملي

 أهم األعمال التى تقوم بها الوحدة:

رفع كفاءة أفراد األمن عن هريق التحاقهم بدورات تدريبية خاصة بأعمال الدفاع المدنى والتى عقدت تحت -

 اشراا ادارة االمن بالجامعة.

وحدة األزمات 
 والكوارث

لجنة 
التطويروالتوعية 

 واإلعالم
 لجنة األمن الداخلى

لجنة السالمة 
 والصحة المهنية



 راء الصيانه الدورية الشهرية.رفع كفاءة اجهزة االهفاء وحساسات االنذار باج-

 استكمال شراء أجهزة االهفاء الخاصة بمبنى و.-

 تركيب كاميرات مراقبة على مداخل المبانى الرئيسية.-

 شراء أجهزة السلكى وربطهم بالشبكة الرئيسية الدارة األمن الجامعى.-

 ا فى حالة الطوارئ.ربط أجهزة الالسلكى بالكلية مع مستشفى الطلبة الجامعى الستدعاء االسعا-

 توعية فريق االخالء بالكلية على التعامل مع التجمعات الطالبية.-

 لصق العالمات اإلرشادية داخل مبانى الكلية وارشادات السالمة بالمعامل والكليات.-

 التوصيف الوظيفى: 2/8

اإلدارية لتحديد شروه شغل يوجد توصيض لكل من الوظائض القيادية ، والوظائض األكاديمية، والوظائض          

 الجامعات تنظيم وقانون الكلية لوائح من مشتق التوصيض وهذا ،الوظيفة، وواجبات ومسئوليات الوظيفة

 جهة، من المناسب المكان فى المناسب الفرد وضع يضمن بما فرد كل يؤديها التي الفعلية واألعمال المصرية،

 واتخاذ للمسئوليات دقيق تحديد أخرى،  ويوجد جهة من والقوانين ئحواللوا العمل سياسات بين التوافق يحقق وبما

 لجميع وموثق شامل وظيفى توصيض بطاقات عمل تم فقد بالكلية اإلدارية أو األكاديمية للقيادات سواء القرارات

( بتاريخ 503وقد وافق مجلس الكلية بجلسته رقم ) بالكلية واإلدارية األكاديمية القيادات شاملة الكلية وظائض

على اإللتزام بدليل التوصيض الوظيفى المعتمد فى حاالت التعيين والنقل واإلنتداب للوظائض  17/7/2016

 (.2/38)مرفق المختلفة

 وتتيح الكلية اإلهالع على الدليل بالكامل من خالل الرابط التالى:       

ar-http://agrfac.mans.edu.eg/services/reports 

 المعيار الثالث : ادارة الجودة والتطوير 

للكلية وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة ويشارك فيها ممثلون عن  3/1

 ددة:مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتع

تعد وحدة ضمان الجودة من الوحدات التنظيمية الهامة فى الكلية حيث تتولى مهام التقويم الذاتى المستمر سواء 

لقدرة المؤسسة أو لفاعليتها التعليمية كما أنها تلعب دوراً مهماً فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد الكلية وفى تنمية 

رى فيما يتعلق بإدارة نظم الجودة، و تتصض وحدة ضمان الجودة مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدا

بأن لها كيان من حيث موارها البشرية وتجهيزاتها وتنوع الخبرا ت والمهارات للفئات التى تعمل بها و يتضح 

 ذلك على النحو التالى:

 ستاذ وجود تشكيل لمجلس إدارة الوحدة يتكون قيادة الكلية األكاديمية متمثلة فى سيادة األ

الدكتور عميد الكلية رئيساً للمجلس و السيد/ مدير وحدة ضمان الجودة نائباً لسيادته و السادة 

شئون  –شئون الدراسات العليا و البحوث  –وكالء الكلية للقطاعات الثالثة )شئن الطالب 

و ممثل خدمة المجتمع و تنمية البيئة ( و نائب مدير وحدة ضمان الجودة و السيد/ أمين الكلية 

عن الطالب وأحد خريجى الكلية كممثل عن المجتمع المدنى، و تتميز وحدة ضمان الجودة 

بأن كوادرها البشرية كافية ومؤهلة متمثلة فى مدير ونائب مدير و أمين حاصلين على دورات 

الهيئة القومية لضمان الجودة و اإلعتماد، وموظفة مؤهل عالى ذو كفاءة فى استخدام الحاسب 

ى وتنظيم ملفات الوحدة وعلى دراية كافية بأنظمة الجامعة اإللكترونية وعدد واحد عامل ، اآلل

، كما يوجد 13/11/2016( بتاريخ 509و هذا التشكيل معتمد من مجلس الكلية بجلسته رقم )

( بتاريخ 508مجلس تنفيذى لوحدة ضمان الجودة معتمد من مجلس الكلية بجلسته رقم )

مشاركة مختلض الفئات من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الطالب . و يتم 16/10/2016

و اإلداريين في اعمال الوحدة و يتضح ذلك من خالل تشكيل مجلس إدارة الوحدة و تشكيل 

( بتاريخ 500فريق التخطيط االستراتيجي للكلية المعتمد من مجلس الكلية رقم )

 .(1-3)مرفق 10/4/2016

  مكان وتجهيزات مالئمة للقيام بأنشطتها المختلفة و ذلك بتدعيمها تتوفر لوحدة ضمان الجودة

( 2، عدد )LCD( جهاز كمبيوتر بشاشة 6بكافه التجهيزات متمثلة فى أربع حجرات وعدد )

( خزينة حديد 1( هابعة ليزر، عدد )5( جهاز الب توب، عدد )2ماكينة تصوير، عدد )

( كرسى 37( ثالجة، عدد )1عيب ورق، عدد )( آلة تك1( ألة تغليض، عدد )1ديجيتال، عدد )

( دوالب باإلضافة الى فاكس ليزر، وتليفونين خارجي وداخلي، وكاميرا ديجيتال 15و عدد )

وداتا شو إلتمام التدريب على أنظمة الجودة و إستخدامه  فى ورش العمل والندوات وجهاز 

يل اإلستبيانات التى ( لتصميم وتحلScannerمع ماسح ضوئى )  (OMRتصحيح إلكترونى )

تقوم بها الوحدة إحصائياً بما يتالءم مع كفاءة تفعيل الوحدة والقيام بأنشطتها المخططة، 

لذلك يتم توفير مخصصات مالية كافية للوحدة سنوياً و التى يتم إعتمادها من مجلس باإلضافة 

النظام المالي تفعيل من خالل  17/9/2017( بتاريخ 520)الكلية بقرار مجلس الكلية رقم 

لوحدة ضمان الجودة بالكلية والمنصوص عليه في الئحتها الداخلية حيث خصة لها موازنة 

مالية سنوية يعتمدها مجلس اإلدارة وذلك من موارد الكلية الذاتية تحت بند "متطلبات وحدة 

ءاً على جنيه سنويا ويجوز زيادتها بناألض  30هذه الميزانية بـ ضمان الجودة بالكلية" وتقدر 

 . (2-3)مرفق متطلبات الوحدة 
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الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيميا ذا تبعية وعالقات واضحة وتحدد عالقة  3/2

 الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة بما يسهم فى تفعيل دورها ويساند أنشطتها:

واضحة في هيكل الكلية حيث أنشأت وحدة  تمتلك وحدة ضمان الجودة هيكل تنظيمي ذو تبعية وعالقات -

( 368و التى تم الموافقة على إنشائها بقرار مجلس الكلية رقم ) 2005لضمان الجودة بالكلية منذ عام 

، ولها راية ورسالة وقيم وأهداا وهيكل تنظيمى معتمد والذى تم تعديله بما يالئم 22/5/2005بتاريخ 

ئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد و إعتماده بعد التعديل من متطلبات المعايير التي أصدرتها الهي

وتم اإلعالن عنه علي الموقع  (3-3)مرفق  2009/ 19/7( بتاريخ 418مجلس الكلية بجلسته رقم )

 االلكتروني للكلية.

-ar/qau/190-units-ar/development-centers-http://agrfac.mans.edu.eg/units

4-qau-unit/856-assurance-centers/quality 

والهيكل التنظيمي للوحدة يضم عدد من أعضاء هيئة تدريس وأمين الكلية كعضو إداري كما تحرص إدارة 

تمثيل الطالب وممثل للمجتمع المدنى فى مجلس إدارة الوحدة. وقد روعى في تشكيل هيكل  الكلية على

الوحدة تباين وتكامل الخبرات بما يساعدها على القيام بدورها وأداء مهامها بكفاءة وفاعلية. ويوضح الشكل 

صورة، ويوضح ( الهيكل التنظيمى لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة جامعة المن1رقم )

 ( الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي للوحدة.2الشكل رقم )

 

 
 

 (: الهيكل التنظيمى لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة جامعة المنصورة1شكل رقم )

 
 

 جامعة المنصور -(: الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة 2شكل رقم )

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/development-units-ar/qau/190-centers/quality-assurance-unit/856-qau-4
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( بتاريخ 418جد الئحة داخلية إدارية ومالية لوحدة ضمان الجودة معتمدة من مجلس الكلية رقم )يو -

تنظم العمل وتحدد بدقة سلطات ومسئوليات الوحدة و تم تعديلها لتعديل أنشطة أقسام  19/7/2009

الصادر عن ( 5وحدة ضمان الجودة الواردة بها بما يالئم متطلبات نموذج التقرير السنوى )نموذج رقم 

( بتاريخ 495ثم إعتمادها من مجلس الكلية رقم )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد، 

 وهذه الالئحة تحدد سلطات و مسئوليات الوحدة تحديداً دقيقاً.  (4-3)مرفق  15/11/2015

خالل الهيكل هنال عالقة مستمرة فاعلة بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة ويتضح ذلك من  -

(، حيث تقوم الوحدة بتقديم 3التنظيمى لمركز ضمان الجودة بالجامعة كما هو موضح بالشكل رقم )

تقرير سنوي عن نشاهها للمركز سنويا مع قيام المركز بتشكيل فريق للقيام بدور المراجعة الداخلية 

يئة القومية لضمان جودة التعليم السنوية بناءاً على التقرير المقدم وتقديم تقرير مبنى على معايير اله

 .(5-3)مرفق واالعتماد كما هو مبين فى تقارير المراجعة الداخلية 

 
 (: الهيكل الوظيفي للمجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة بجامعة المنصورة3شكل رقم )

 لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها وقواعد بيانات ألنشطتها: 3/3

ة تنفيذ الخطط السنوية واإلجراءات التصحيحية التى تم إتخاذها وفق خطط التحسين والتعزيز يتم متابع

من خالل عرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الجودة في مجلس الكلية من خالل مدير وحدة ضمان 

ضاء هيئة م ) شئون اع18/8/2008( بتاريخ 407حيث وافق مجلس الكلية بجلسته رقم ){الجودة بالكلية 

وكذلك على مستوى اللجان   }التدريس ـ الموضوع الرابع(علي تعيين مدير الوحدة عضوا بمجلس الكلية بصفته 

المنبثقة عن مجلس الكلية من خالل تعيين منسق للجودة بكل لجنة و أيضاً على مستوى مجالس األقسام العلمية من 

ة وصل فيما بين وحدة ضمان الجودة ومجالس األقسام خالل منسقى األقسام ألعمال الجودة والذى يعمل كحلق

 (. 6-3) مرفق  2013/  5/  11( يوم االسبت الموافق 40)إجتماع مجلس إدارة الجودة رقم )

 وتتمثل أهم أشكال مشاركة وحدة ضمان الجودة لمناقشة قضايا الجودة بالمجالس الرسمية فى اآلتى:

 ة التدريس فى إعداد توصيض وتقارير البرامج األكاديمية الدعم الفنى لألقسام العلمية وأعضاء هيئ

 والمقررات   الدراسية ونشر المعايير األكاديمية.

  نشر ثقافة الجودة لجميع الفئات المعنية بالكلية من خالل المشاركة فى مجالس الكلية إلتخاذ القررات

 ض.التى تتناسب مع آداء الجودة والمشاركة فى مجالس األقسام لنفس الغر

   .عرض نتائج استطالع آراء الطالب فى العملية التعليمية ومناقشتها وتلقى اإلجراءات التصحيحية 

    عرض نتائج استطالع آراء المستفيدين من الخدمة في خريجي الكلية ومنتجات الوحدات ذات الطابع

 الخاص وتلقى اإلجراءات التصحيحية.

     القيادات  –اإلداريين  –الهيئة المعاونة  –هيئة تدريس تقييم أداء جميع الفئات المعنية )أعضاء

الطالب( ومناقشة النتائج وعمل التغذية الراجعة الالزمة وتلقى  -القيادات اإلدارية  –األكاديمية 

 اإلجراءات التصحيحية .

   .قياس مستوى الرضا للفئات المعنية بالكلية ومناقشة النتائج على مستوى المجالس المختصة 

   مل على االستفادة من نتائج تقويم المقررات فى عمليات التطوير بالكلية.الع 

   .تحديد جوانب القوة والضعض فى عملية التعليم والتعلم من خالل تقرير المقررات 

   .إعداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوى ومناقشتهما فى مؤتمر الكلية العلمى السنوى 

نشطها من خالل مجلس الكلية و يتم عرض أنشطتها المختلفة و اإلعالن و توثق وحدة ضمان الجودة جميع أ -

 عنها لكافة الفئات على قواعد البيانات الخاصة بالوحدة على موقع الكلية على الرابط التالى:

ar/qau-units-ar/development-centers-eg/unitshttp://agrfac.mans.edu. 

  

تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية بإستخدام مؤشرات أداء موضوعية وأدوات مالئمة ومراجعات  3/4

 داخلية وخارجية:
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 تتم عملية التقويم الذاتى بصفة دورية على مرجعية الدليل الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و -

اإلعتماد و يشارل فى عملية التقويم كافة فئات الكلية متمثلة فى قيادتها األكاديمية و السادة أعضاء هيئة التدريس 

 (.7-3)مرفق و اإلداريون 

تحرص وحدة ضمان الجودة بالكلية على تقييم أداء الكلية المؤسسى بصفة دورية بمشاركة كافة األهراا  -

 المعنية من خالل:

فيذ أنشطة الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية )تقرير المتابعة بمعيار متابعة تن    .1

 التخطيط اإلستراتيجى(.

تقييم أداء القيادات األكاديمية وأمين الكلية وكذلك أداء أعضاء هيئة التدريس عن هريق     .2

ية مثل إعداد اإلستبيانات المختلفة التى تساعدها فى ذلك  وتوزيعها على األهراا المعن

إستبيان الرضا الوظيفى لكافة مجتمع الكلية ، إستبيان نمط القيادة ، استبيان رضا األهراا 

 المجتمعية عن أنشطة الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة )الدراسات + إستمارات اإلستبيان(.

لعالمات مراجعة خطط تعيين الخاصة بالهيئة المعاونة باألقسام العلمية بما يتناسب مع ا    .3

المرجعية للهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد لتوفير العدد المناسب من الهيئة المعاونة  

 للبرامج التعليمية المختلفة )خطة تعيين المعيدين(. 

متابعة الخطة السنوية ألعضاء هيئة التدريس و التقارير الخاصة بها و تحديث السيرة     .4

اإللكترونية )نظام البانات األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس   الذاتية من خالل نظام اإلدارة 

http://eupc.mans.edu.eg.). 

 

و يتم األخذ فى اإلعتبار أثناء عملية التقويم الذاتى موضوعية مؤشرات األداء وقابليتها للقياس ومالءمة األدوات  -

قامت وحدة ضمان الجودة  بإعداد العديد من اإلستمارات وفقاً للدليل الصادر عن الهيئة  المستخدمة فى ذلك، حيث

( 518القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد و قد تم إعتماد تللك اإلستبيانات فى مجلس الكلية بجلسته رقم )

 (8-3)مرفق اإلستبيانات التالية: يتم تنفيذها بواسطة قسم القياس و التقويم وفقاً لخريطة و  16/7/2017بتاريخ 

 استبيان مقررات مرحلة البكالوريوس يناير 

 فصل  دراسي أول وتقييم الورقة االمتحانية 

 استبيان مقررات وبرامج  مرحلة الدراسات العليا يوليو 

 فصل دراسي الثاني وتقييم الورقة االمتحانية 

 ي أول استبيان مقررات الدراسات العليا فصل دراس فبراير 

 وتقييم الورقة االمتحانية

 استبيان تقييم القيادات األكاديمية  واإلدارية  أغسطس 

 استبيان تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

 استبيان قياس المخرجات التعليمية المستهدفة لخريجي مارس 

 برامج مرحلة البكالوريوس 

استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة  سبتمبر 

 ونة المعا

 استبيان رضا الطالب عن التدريب الصيفي  أكتوبر استبيان حقوق الملكية الفكرية  إبريل

استبيان رضا الطالب مرحلتي البكالوريوس  مايو

 والدراسات العليا 

 استبيان رضا الجهاز اإلداري  نوفمبر 

 استبيان رضا االطراف المجتمعية  يونيو

 استبيان تقييم أداء الجهاز اإلداري

 استبيان الخريجين ديسمبر 

 

 المراجعات الداخلية والخارجية التى تم تنفيذها وأمثلة ألهم نتائجها .

و يتم إجراء المراجعة الداخلية بواسطة قسم المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة فى نهاية كل فصل  -

تماد جدول زمنى للمراجعة دراسى للتأكد من تحقق متطلبات الجودة داخل األقسام العلمية، حيث يتم إع

الداخلية لألقسام العلمية بالكلية كل فصل دراسى محدد به األقسام العلمية و تاريخ زيارة المراجعة 

الداخلية و بنود المراجعة و التى تشتمل على مؤشرات موضوعية للتقييم المستمر ألداء الفاعلية 

مراجعة الداخلية والخارجية للبرامج والمقررات، التعليمية  و ذلك من أجل المتابعة الدورية لتقارير ال

تقارير سنوية/ دورية للمقررات والبرامج، وملفات المقررات، والبحث العلمى، وخطط معالجة 

 .(9-3)مرفق  وتصحيح الجوانب السلبية

نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفى مجالسها الرسمية ويستفاد منها فى توجيه  3/5

 خطيط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.الت

ويتم عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتى ألنشطة الكلية على األهراا المعنية وعلى مستوى المجالس الرسمية  -

 للكلية.

 و يتم االستفادة من نتائج التقويم الذاتى ،بتطبيق االجراءات التصحيحية على كافة القطاعات المختلفة . -

 -يار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :مع -4

نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الى الطالب على مستوى الكلية واألقسام العلمية تتفق مع  4-1

 :المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالكلية

يئة التدريس والهيئة المعاونة الى الطالب على مستوى تتخذ الكلية إجراءات لتحقق اتفاق نسبة أعداد أعضاء ه

الكلية واألقسام العلمية والبرامج التعليمة مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة ويتضح ذلك من الجدول 

  -التالى :

لعام ( يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في األقسام العلمية المختلفة بالكلية خالل ا1-4جدول )

 2017/2018الجامعي

http://eupc.mans.edu.eg/
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 القسم م

األعضاء 

 المتفرغون
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 اإلجمالى معيد

 اإلجمالى

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

 14 5 9 1 - - - 3 1 1 1 - 1 - 6 النبات الزراعى 1

 9 1 8 - 1 1 - - 2 - 1 - 2 - 2 أمراض النبات 2

3 
الميكروبيولوج

 عيةيا الزرا
2 3 - - - - 2 2 1 - - 1 5 6 11 

4 
الحشرات 

 اإلقتصادية
7 1 1 1 2 - - 2 - 1 - 1 10 6 16 

5 
الحيوان 

 الزراعى
3 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 5 3 8 

 10 4 6 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 4 المبيدات 6

 19 4 15 1 - 1 1 1 1 - 2 1 3 - 8 إنتاج الحيوان 7

 13 5 7 - 1 1 - 3 - 1 2 - 2 1 2 إنتاج الدواجن 8

9 

اإلرشاد 

الزراعى 

والمجتمع 

 الريفى

3 - 1 1 - - 1 4 - 1 - - 6 5 11 

10 
اإلقتصاد 

 الزراعى
6 - 2 - 1 1 - 1 - 1 - 2 9 5 14 

11 
الصناعات 

 الغذائية
8 2 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 11 9 20 

 15 5 10 1 - 2 - 1 2 - 3 - 1 1 4 األلبان 12

13 
الكيمياء 

 عيةالزرا
8 1 - - 2 - 1 - - 1 - 1 11 3 14 

 20 4 16 - - 1 - 3 3 - 5 - 1 - 7 األراضى 14

 8 4 4 1 - - - 1 - 1 1 - 2 1 1 الوراثة 15

16 
الهندسة 

 الزراعية
13 1 - - 3 - 5 2 1 1 2 1 24 5 29 

 15 2 13 1 - - - 1 1 - - - 2 - 10 المحاصيل 17

 25 8 17 - 1 1 - 3 7 - - - 1 4 8 الخضر والزينة 18

 13 3 10 - 1 1 - 2 - - 2 - - - 7 الفاكهة 19

 283 89 195 14 6 17 3 30 30 5 27 6 20 17 109 اإلجمالى

 

( يوضح أعداد الطالب في البرامج "الساعات المعتمدة "المختلفة بالكلية خالل العام الجامعي 2-4جدول )

2017/2018 

 البرنامج

المستوي 

 األول

المستوى 

 ثانيال

المستوى 

 الثالث

المستوى 

 الرابع
االجمالى  اجمالى النوع

 العام
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

تنسيق الحدائق والمسطحات 

 الخضراء
8 7 - - - - - - 8 7 15 

 145 112 33 - - - - - - 112 33 نظم التغذية

 1484 919 565 - - - - 484 244 435 321 العام

 602 198 404 - - 65 102 64 131 69 171 حيويةالهندسة الزراعية والنظم ال

أالت وقرى  -الهندسة الزراعية 

 زراعية
- - - - - - 36 25 36 25 61 

هندسة النظم  –الهندسة الزراعية 

 الحيوية
- - - - - - 29 25 29 25 54 

 107 60 47 26 20 34 27 - - - - اإلنتاج النباتي

اإلنتاج الحيواني والداجنى 

 والسمكي
- - - - 63 42 44 24 107 66 173 

 88 67 21 22 8 45 13 - - - - وقاية النبات

 200 153 47 65 21 88 26 - - - - علوم وتكنولوجيا األغذية



 164 142 22 47 8 95 14 - - - - التقنية الحيوية الزراعية

العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية 

 الزراعية
- - - - 5 26 4 21 9 47 56 

 129 114 15 60 8 54 7 - - - - اضي والمياهاألر

 3278 1935 1343 315 178 449 257 548 375 623 533 إجمالي النوع

 3278 493 706 923 1156 اإلجمالي العام

 2017/2018دكتوراه( للعام الجامعي  –( يوضح أعداد طالب الدراسات العليا )ماجستير 3-4جدول )

 العام الجامعي 
االجمالى  اجمالى النوع دكتوراه ستير ماج دبلوم 

 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ العام

2017/2018 - - 292 267 152 128 444 395 839 

( يوضح النسبة بين أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلي الطالب  في األقسام العلمية 4-4جدول )

 2017/2018المختلفة بالكلية خالل العام الجامعي 

عدد  دراسيةالبرامج ال

 الطالب

عدد 

أعضاءالهيئة 

المعاونة 

باألقسام 

المشاركة في 

تدريس 

 البرنامج

عدد أعضاء 

هيئة التدريس  

باألقسام 

المشاركة في 

تدريس 

 البرنامج

النسبة بين 

أعداد 

الطالب: 

الهيئة 

 المعاونة

النسبة بين 

أعداد 

الطالب: 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

ي برنامج اإلنتاج الحيواني والداجن

 والسمكي 

173 5 27 1:35 1:6 

 1:7 1:33 29 6 200 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية 

     145 برنامج نظم التغذية

برنامج الهندسة الزراعية والنظم 

 الحيوية

717 5 24 1:143 1:30 

 1:2 1:21 48 5 107 برنامج اإلنتاج النباتي 

برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات 

 الخضراء

15     

 1:7 1:129 19 1 129 برنامج األراضي والمياه 

 1:4 1:27 41 6 164 برنامج التقنية الحيوية 

 1:3 1:8 35 8 88 برنامج وقاية نبات 

 1:3 1:14 21 4 56 برنامج العلوم األقتصادية واالجتماعية

 1:6 1:37 244 40 1484 البرنامج العام 

 1:13 1:78 244 40 3118 األجمالي 

( هبقاً 2-4( إلى الطالب )جدول 1-4الكلية تناسب بين نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )جدول  لدي

كانت  2017/2018للمعدالت المرجعية. حيث نجد أن نسبة أعضاء هيئة التدريس: الطالب في العام الجامعي 

أن هذه النسبة أقل من النسبة ( هالب لمرحلة البكالوريوس و كما هو معلوم 13(عضو هيئة تدريس : )1)

( باإلضافة 4/1هالب  )مرفق  25عضو هيئة تدريس: 1المرجعية المحددة للكليات العملية والتي تنة علي 

وهي تتناسب مع المعدالت المرجعية  3:1لذلك كانت نسبة أعضاء هيئة التدريس : هالب الدراسات العليا 

 (.4/2( )مرفق 4/3المحددة للكليات العلمية )جدول 

من ناحية أخري ال يوجد  تناسب نسبي للكلية بين نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلي الطالب لمرحلة البكالوريوس  

عضو هيئة  1وهذا غير متناسب مع المعايير المرجعية للكليات العملية وهي  78:1حيث تصل النسبة إلي 

تلك المشكلة عن هريق وضع خطة ثالثية ( وقد تم التغلب علي 4/1مرفق ( )4/4هالب )جدول  15معاونة: 

 (.4/3لتعيين المعيدين باألقسام العلمية تبعاً الحتياج القسم )مرفق 

 :التناسب بين أعضاء هيئة التدريس وفقا للدرجات األكاديمية )أستاذ/ أستاذ مساعد/ مدرس(: 4-1-2

جات األكاديمية أستاذ : أستاذ مساعد : تحافظ الكلية على التناسب المعقول بين أعضاء هيئة التدريس وفقاً للدر

مما يعمل علي ضمان سير العملية التعليمية  2017/2018( خالل العام الجامعي 1-4)جدول  2:  1:  1مدرس 

 (. 4/1علي أكمل وجه )مرفق 

 االستفادة من الخبرات المتراكمة لألساتذة  المتفرغين:: 4-1-3

بإجراء األبحاث العلمية بما هيئة التدريس المتفرغين من خالل قيامهم تعظم الكلية اإلستفادة من السادة أعضاء  

(. باإلضافة إلي ارتفاع مستوي االقتباس العلمي من األبحاث المقدمة من 4/5، 4/4يخدم تخصصاتهم )مرفق 

، مما خاللهم والذي يعمل علي رفع المستوي العلمي للكلية وللجامعة ويعمل علي تحسين ترتيبهم المحلي والدولي 

(. علي جانب أخر يشارل 4/5يعكس الدور الفعال لالستفادة من الخبرات المتراكمة لألساتذة المتفرغين  )مرفق 



السادة األساتذة المتفرغين بالكلية في اللجنان العلمية لترقيات االساتذة واألساتذة المساعدين )قطاع العلوم 

 ألعلي للجامعات ( والمعلنة علي موقع المجلس ا4/6الزراعية( )مرفق 

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6/List+

of+Comm+Final+19-02-

2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6 

األساتذة  علي جانب أخر يشارل  أيضا األساتذة المتفرغين كمحكمين لفحة اإلنتاج العلمي لشغل وظائض

 ( والمعلن علي الموقع اإللكتروني للمجلس األعلي للجامعات 4/5واألساتذه المساعدين )جدول

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/1b1e54804026ecfaa143e793f2d028f6/List+

of+Reviewers+19-02-

2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1b1e54804026ecfaa143e793f2d028f6 

 وظائف لشغل العلمي اإلنتاج لفحص ( المحكمين من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة5-4)جدول 

 المساعدين: واألساتذة األساتذة

 التخصص الوظيفة المحكمين  أعضاء اللجنة  م

 لجنة اإلنتاج النباتي

1  

 

 

 

 أ.د/ علي الشريض 

أستاذ متفرغ بقسم 

 المحاصيل

 محاصيل أستاذ متفرغ يلقند النجا أبو أحمد /.د.أ

 محاصيل أستاذ متفرغ عطية السيد نادر أحمد /.د.أ 2

 خضر أستاذ هرهورة احمد احمد السيد /.د.أ 3

 الحميد عبد العابدين زين /.د.أ 4

 محمد

 نبات أستاذ

 جمعه السيد السيد صالح /.د.أ 5

 سعده

 محاصيل أستاذ

 خضر متفرغأستاذ  الجزار عمر السيد محمد هه /.د.أ 6

 الجواد عبد محمد عادل /.د.أ 7

 عبدة سالمة

 محاصيل أستاذ متفرغ

 فاكهة أستاذ متفرغ حسين حجازى العال عبد /.د.أ 8

 نبات أستاذ متفرغ حسن عرفه أحمد عرفه /.د.أ 9

 زينه أستاذ متفرغ ضوه احمد كامل كوثر /.د.أ 10

 نبات أستاذ متفرغ صقر محمد هه محب /.د.أ 11

 محاصيل أستاذ متفرغ بدوى العزيز عبد محسن /.د.أ 12

 فاكهة أستاذ متفرغ البرعى سيض صالح محمد /.د.أ 13

 مسعد الدين نصر محمد /.د.أ 14

 هاللى

 نبات أستاذ متفرغ

 محاصيل أستاذ متفرغ سلطان أحمد سليمان محمود /.د.أ 15

 باتن أستاذ متفرغ خفاجي عبدالمنعم محمود /.د.أ 16

 لجنة اإلنتاج الحيواني

 إنتاج حيواني أستاذ متفرغ محرز محمد زكى أحمد /.د.أ  17

 إنتاج حيواني أستاذ متفرغ جبر الباز الرازق عبد أحمد /.د.أ 18

 إنتاج حيواني أستاذ مقلد محمود حنفى ايمان /.د.أ 19

 دواجن أستاذ متفرغ دره ابراهيم محمد ترل /.د.أ 20

 إنتاج حيواني أستاذ الخالق عبد السيد الخالق عبد /.د.أ 21

 إنتاج حيواني أستاذ متفرغ فراج حسين حسنى فايق /.د.أ 22

 إنتاج حيواني أستاذ متفرغ خليل محمد فتوح فتحى /.د.أ 23

 لجنة الصناعات الغذائية واأللبان

 العزيز عبد أحمد /.د.أ 24

 الرفاعى

أستاذ متفرغ بقسم 

 ذائيةالصناعات الغ

 الصناعات الغذائية أستاذ متفرغ الرفاعى العزيز عبد أحمد /.د.أ

 األلبان أستاذ متفرغ عمار احمد محمد الطاهرة /.د.أ 25

 األلبان أستاذ متفرغ نصيب الحليم عبد هة /.د.أ 26

 األلبان أستاذ متفرغ حطب ابو جمعه شلبى محمد /.د.أ 27

 الصناعات الغذائية أستاذ متفرغ شلبي إبراهيم هه محمد /.د.أ 28

 الصناعات الغذائية أستاذ متفرغ ريه أبو العزيز عبد مسعد /.د.أ 29

 الصناعات الغذائية أستاذ متفرغ ربيع أحمد محمد ممدوح /.د.أ 30

 لجنة الوقاية وأمراض النبات

 حيوان زراعي أستاذ متفرغ الشريض محمد جمال أحمد /.د.أ  31

 حيوان زراعي أستاذ متفرغ هللا عبد فولي حسن دأحم /.د.أ 32

 حشرات أستاذ متفرغ أحمد فتحى محمد حسن /.د.أ 33



 مبيدات أستاذ متفرغ نجم محمد السعيد سلوى /.د.أ 34

 عوض ابراهيم صالح سمير /.د.أ 35

 هللا

 حشرات أستاذ متفرغ

 حشرات أستاذ عبدالسالم حسن عادل /.د.أ 36

 مبيدات أستاذ متفرغ صالح عبدالمنعم عادل /.د.أ 37

 حشرات أستاذ متفرغ غانم الحميد عبد البديع عبد /.د.أ 38

 محمد ابراهيم الستار عبد /.د.أ 39

 الكريم عبد

 حشرات أستاذ متفرغ

 مبيدات أستاذ متفرغ الهادي عبد علي علي علي /.د.أ 40

 محمد المحسن عبد فاهمة /.د.أ 41

 مصطفي

 حيوان زراعي رغأستاذ متف

 حشرات أستاذ متفرغ رجب محمد السيد محمد /.د.أ 42

 محمد الششتاوي محمد /.د.أ 43

 عبدربه

 أمراض نبات أستاذ متفرغ

 أمراض نبات أستاذ متفرغ الوكيل الرحمن عبد محمد /.د.أ 44

 حشرات أستاذ الصيرفى كامل احمد هالة /.د.أ 45

 أمراض نبات أستاذ شبانه نالدي نور محمد ياسر /.د.أ 46

 لجنة الكيمياء والميكروبيولوجيا الزراعية والوراثة

 عبد على حسين أشرا /.د.أ  47

 الهادى

 وراثة أستاذ

 ميكروبيولوجي أستاذ يوسض عاشور حسين إيمان /.د.أ 48

 السيد المقصود عبد خليفه /.د.أ 49

 زايد

 وراثة أستاذ

 كيمياء أستاذ متفرغ دعبي حسن أحمد رمضان /.د.أ 50

 أبو ابراهيم هلعت سامي /.د.أ 51

 هالب

 كيمياء أستاذ متفرغ

 ميكروبيولوجي أستاذ متفرغ عامر عفيفي حافظ عايدة /.د.أ 52

 وراثة أستاذ متفرغ العدل محمد ماهر على /.د.أ 53

 ميكروبيولوجي أستاذ متفرغ حوقة على إسماعيل فتحى /.د.أ 54

 المقصود عبد محمد دوحمم /.د.أ 55

 أحمد

 وراثة أستاذ

 لجنة األراضي والهندسة الزراعية

56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ هشام ناجي 

أستاذ متفرغ بقسم 

 الهندسة الزراعية 

 أراضي أستاذ متفرغ هه على القادر عبد أحمد /.د.أ

 أراضي أستاذ متفرغ الحديدي فوزي محمود السيد /.د.أ 57

 المرسى اوىالشبر حسنى /.د.أ 58

 عبدهللا محمد

 هندسة زراعية أستاذ متفرغ

 أراضي أستاذ متفرغ الحامدي محمود حسن خالد /.د.أ 59

 إسماعيل إبراهيم زكريا /.د.أ 60

 إبراهيم

 هندسة زراعية أستاذ متفرغ

 أحمد سيد عبدالحميد سامي /.د.أ 61

 حماد

 أراضي أستاذ متفرغ

 هندسة زراعية ستاذ متفرغأ ابوالمجد السيد على /.د.أ 62

 هندسة زراعية أستاذ متفرغ أمين هللا عبد أمين الدين عماد /.د.أ 63

 عبد إبراهيم محمد ماهر /.د.أ 64

 العال

 هندسة زراعية أستاذ متفرغ

 هندسة زراعية أستاذ متفرغ الشيخة محمد أحمد محمد /.د.أ 65

 سليمان محمد وجدى محمد /.د.أ 66

 العجرودى

 أراضي تاذ متفرغأس

 هندسة زراعية أستاذ الحديدى صالح مختار ياسر /.د.أ 67

 العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 صالح محمد /.د.أ 68

 الجندى هللا عبد الدين

استاذ بقسم االقتصاد 

 الزراعي 

 اقتصاد أستاذ متفرغ هدهد الشافى عبد حامد /.د.أ

 هللا دعب الدين صالح محمد /.د.أ 69

 الجندى

 اقتصاد  أستاذ متفرغ

 ارشاد زراعي  أستاذ متفرغ زهران الشناوي علي يحيي /.د.أ 70



 استاذ  70 اإلجمالي 

 %(100) 4 عدد األساتذة المتفرغين )أعضاء باللجان العلمية(

 ال يوجد  عدد األساتذة العاملين )أعضاء باللجان العلمية (

 %(81.43)  57 مين(عدد األساتذة المتفرغين )محك

 %(18.57) 13 عدد األساتذة العاملين  )محكمين(

 -للكلية آليات للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : - 4-2

تتعامل الكلية من خالل آليات محددة مع وجود عجز أو فائض فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

وتتمثل هذه اآلليات فى إنتداب أعضاء هيئة تدريس من خارج الكلية فى حالة  التخصصاتالمعاونة فى أى من 

عدم توافق التخصصات مثل حقوق اإلنسان و أخالقيات المهنة واللغة اإلنجليزية و تخطيط نظم شبكات الرى 

والجرارات اساسيات الهندسة الهيدرولوجية و إدارة وصالحية استخدام المياه و صيانة آالالت والصرا و

(. ومن ناحية أخرى ، فإن الكلية تسعى لالستفادة 4/7.... الخ )مرفق الزراعية و هندسة الري والصرا الزراعي

القصوى من السادة أعضاء هيئة التدريس إما بانتدابهم للتدريس والعمل بكليات أخرى مثل كلية السياحة والفنادق 

عالي للغالت بالمنصورة، كلية الزراعة بدمياه ، كلية زراعة بطنطا وكلية التربية وكلية رياض األهفال والمعهد ال

( أو من خالل الموافقة علي العمل في 4/8وكلية الزراعة بجامعة بنها والجامعة األمريكية ...الخ )مرفق 

ة كنتروالت الكليات األخرى بالجامعة أو من خالل الموافقة علي االعارات للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلي

 ( .4/9)مرفق 

 -التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية الى يشاركون فى تدريسها : - 4-3

تتأكد الكلية واألقسام العليمة من مالئمة التخصة العلمى لعضو هيئة التدريس مع المقررات الدراسية التى 

حيث تحرص إدارة الكلية علي قيام السادة لقسم العلمى يشارل فى تدريسها عند إعداد الخطة التدريسية للكلية وا

أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين بالمشاركة فى العملية التدريسية كأل حسب تخصصه وذلك بمحضر 

لضمان تعظيم االستفادة التعليمية لدي هالب مرحلتي  15/1/2018( بتاريخ 524مجلس الكلية رقم )

عليا مما ينعكس في ضمان تحقيق مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من البرامج البكالوريوس والدراسات ال

المختلفة بالكلية، وذلك من خالل تحديد القائمين بالتدريس في كل مقرر من خالل القسم العلمي المنوه به تدريس 

تلفة بالكلية في بداية العام المقرر ويتم مخاهبة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من قبل االقسام العلمية المخ

 (.4/10الدراسي بقوائم القائمين بالتدريس في المقررات المختلفة )مرفق 

أعباء العمل تتيح أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية  - 4-4

 -وغيرها بكفاءة :

تدريس وعضو الهيئة المعاونة على مستوى األقسام العلمية وعلى تحدد الكلية متوسط عبء العمل لعضو هيئة ال

مستوى الكلية بما يتييح لهم أداء كافة المهام بكفاءة والمشاركة فى األنشطة الطالبية وريادة األعمال وغيرها 

 .(4/11)مرفق  15/1/2018( بتاريخ 524وذلك بمحضر مجلس الكلية رقم )

ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات االحتياجات التدريبية ألعضا - 4-5

  -المالئمة لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة :

تستخدم الكلية وسائل مالئمة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  - -4-5-1

  -بصفة دورية :

لية على تنفيذ أنظمة الجودة والتى يُعتبر عضو هيئة التدريس فيها العنصر الرئيسي في جودة تحرص الك

البرامج واألنشطة التعليمية على إختالا أهدافها ووجود عضوهيئة التدريس المتميز ينعكس إيجاباً على الكفاءة 

حتياجات التدريبية ألعضاء هيئة الداخلية والخارجية للبرامج األكاديمية، لذا فقد قامت الكلية بتحديد اإل

التدريس/الهيئة المعاونة من خالل عمل دراسة لوضع خطة تدريبية للسادة أعضاء التدريس بالكلية ومعاونيهم 

( وتم مراجعة البرامج التدريبية المقدمة من خالل مشروع تنمية قدرات 4/12عن هريق إستمارة إستبيان )مرفق 

وقد وجد أن نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى الدورات  FLDPأعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 13عضو هيئة تدريس )  48عددهم  2017/2018خالل العام الجامعى  FLDPالتدريبية التى يقدمها مركز 

( باإلضافة 4/13معيد( )مرفق  24مدرس مساعد +  20عضو هيئة معاونة ) 44مدرس(  35أستاذ مساعد + 

عضو( بوحدة التدريب بالكلية كما تم أيضا عقد برنامج "استثمار الوقت  10التنمية البشرية" ) إلي عقد برنامج "

لسد بعض إحتياجات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  عضو( وذلك 10ومواجهة ضغوه العمل" )

ر متوفرة ومن هنا تم وضع من البرامج التدريبية وتبين أن هنال مجموعة من االحتياجات التدريبية الزالت غي

آلية لعمل دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتم تحليل بيانات قوائم االستقصاء إحصائياً 

للوقوا علي االحتياجات الفعلية والحقيقية للبرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  )مرفق 

لمطلقة للموضوعات التدريبية لكافة الفئات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ( وقد وجد أن األولويات ا4/14

  -(:4/5كما هي موضحة في الجدول )

 

 

 

 

 



( يوضح نتيجة استبيان للوقوف علي الدورات األكثر احتياجا للسادة أعضاء هيئة التدريس 4/5جدول )

 -: 2017/2018ومعاونيهم لعام 

 المتوسط الموضوع م 

 2.36 ترحات بحثية جديدة كتابة مق 1

 2.00 إدارة وتقييم البرامج والمشروعات  2

 2.10 وضع خطة استراتيجية للمنظمة  3

 2.34 التحليل اإلحصائي للبيانات البحثية  4

 2.36 كتابة التقارير العلمية  5

 2.50 إعداد التقرير السنوي والخطة السنوية  6

 2.40 النشر العلمي  7

 2.14 يات الحديثة للتدريس لطالب مرحلة البكالوريوساالستراتيج 8

 2.88 االستراتيجيات الحديثة للتدريس لطالب مرحلة الدراسات العليا 9

 2.41 تخطيط وتقييم األنشطة التعليمية  10

 2.41 تطوير المقررات الدراسية  11

 2.37 تقييم األنشطة الطالبية  12

 2.51 الدراسي توصيض المقررات وتصميم المنهج  13

 2.00 تحويل المقررات الدراسية لمقررات إلكترونية  14

 2.47 استثمار الوقت ومواجهة ضغوه العمل  15

 2.31 نشر األفكار العلمية المستحدثة 16

 2.00 األتصال بمراكز اإلنتاج والمنتجين  17

 1.96 أنشطة تدربية لفئات مجتمعية  18

 2.02 عمل وندوات ومؤتمرات تخطيط وتنفيذ وتقييم ورش  19

 1.82 تخطيط وتقييم البرامج التدربية  20

 1.80 قياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة  21

 1.69 دراسات الجدوي اإلقتصادية للمشروعات 22

 1.92 حل المشكالت المجتمعية وإتخاذ القرارات  23

 1.80 إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمات المختلفة  24

  -تنفذ الكلية برامج أو خطط لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : -4-5-2

تم وضع الية تنفيذ منبثقة من الخطة التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس وتشمل ألية التنفيذ جميع 

لتقييم ومسئولية التدريب و مكان التدريب التفاصيل الخاصة بالخطة التدريبية الممثلة في آليات التنفيذ و معايير ا

 (.4/15والموعد المقترح لتنفيذ البرنامج والتغذية الراجعة من المتدربين وقياس اآلثر التدريبي )مرفق 

تم بالفعل تنفيد برامج تدريبية والتي تم اقتراحها في الخطة التنفيذية المنبثقة من خطة التدريب ونجحت الكلية في 

دريبين للسادة أعضاء هيئة التدريس يتمثل البرنامج األول في التنمية البشرية والتي تم أنعقادها عقد برنامجين ت

باإلضافة إلي ذلك تم عقد برنامج تدريبي بعنوان استثمار الوقت ومواجهة ضغوه العمل والذي  15/7/2018في 

من دورات تنمية مهارات أعضاء  (، باإلضافة إلي ذلك تم عقد العديد4/15مرفق ) 22/7/2018تم انعقاده في  

 (.4/13هيئة التدريس ومعاونيهم )مرفق 

 تعد الكلية بيانا بعدد البرامج المنفذة وعدد و نسبة المتدربين سنويا من كل فئة الى العدد االجمالى . --4-5-3

ريبي  وعدد البرامج تتضمن الخطة  تحديد نوعية البرنامج التدريبي والفئات المستهدفة من البرنامج التد        

(  والموضحة في 4/15الالزمة لتلبية االحتياجات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )مرفق 

 . (4/6الجدول )

باإلضافة لذلك تسعي الكلية لتحقيق أكبر قدر من االستفادة من أعضاء هيئة التدريس من خالل قيامهم 

حقيق مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من البرامج التعلمية و التي من باعطاء دورات تدربية و التي تضمن ت

خاللها يتم تحقيق متطلبات السوق الخارجي لخريجي البرامج المختلفة بالكلية  والتي يتم تنظميها من قبل وحدة 

الى  ( ، باالضافة4/16( وأيضا من خالل المشاركة في القوافل اإلرشادية )مرفق 4/15التدريب )مرفق 

اإلشراا على الرسائل العلمية التى تجرى باألقسام العلمية وكما يسمح للسادة أعضاء هيئة التدريس  المشاركة فى

بالمشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية والدروات التدريبية والمهمات العلمية كأحد استراتيجيات التعامل مع 

 (.4/17رفق الفائض ومن جانب أخر لزيادة المستوي العلمي )م

 ( يوضح عدد  ونوعية البرامج التدريبية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية4/6الجدول )

 عدد البرامج الفئة المستهدفة البرنامج التدريبي م

االستراتيجيات الحديثة للتدريس لطالب  1

 مرحلة الدراسات العليا

 1 (20مدرس ) –أستاذ مساعد  –أستاذ 

 1 (20معيد ) –مدرس مساعد  –مدرس  لتقرير السنوي والخطة السنويةإعداد ا 2

 2 (20معيد ) –مدرس مساعد  –مدرس  استثمار الوقت ومواجهة ضغوط العمل 3

 2 (20معيد ) –مدرس مساعد  –مدرس  توصيف المقررات وتصميم المنهج الدراسي 4



 

لكي تفي بمدي متطلبات احتياجها للسادة أعضاء  تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مجاالت مختلفة

لتنمية مهارات السادة  FLDPهيئة التدريس ويأتي في المقام األول الدورات التدريبية التي تقدم من خالل مركز 

. ويأتي في المرتبة الثانية البرامج التدريبية المقدمة  2017/2018أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل عام 

 لتدريب والسابق اإلشارة إليها . من وحدة ا

 -تقوم الكلية بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة : -4-5-4

وقد قامت وحدة التدريب بالكلية بقياس أثر مردود تلك البرامج التدريبية التى تم تنفيذها من خالل وحدة التدريب  

ستهدفة وتتضح نتائج هذه الدراسة من خالل المرفق على كافة الفئات الم 2017/2018خالل العام األكاديمي 

 (.4/15مرفق )

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم  - 4-6

  -وتناقشهم فيها عند الضرورة وتستخدم النتائج لتحسين األداء :

 -ات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة:تتبع الكلية معايير موضوعية وآلي -4-6-1

تضع الكلية معايير لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويتم ترجمة تلك المعايير إلي آلية لتقييم أداء السادة 

تقويم بوحدة أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس مجلس القسم من خالل إستمارة يقوم قسم القياس والتقييم وال

  -( ويشتمل التقييم علي المحاور التالية:4/18ضمان الجودة بالكلية بإعدادها )مرفق 

 مستوي االلتزام بالجداول الدراسية 

 األنشطة التعليمية األخري 

   المشاركة في أنشطة الريادة الطالبية وفي الخطة البحثية 

 المشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير بالمؤسسة 

 اهمة في جهود تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة والعالقة مع الزمالء والراساء وغيرها( ، باإلضافة المس

الى ذلك توجد استمارة تقييم الكترونية والتى يقوم الطالب فيها بتقييم عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة 

 .ارابي على موقع الكلية والجامعةالمعاونة و يتم من خاللها إعالم كليهما بنتائج التقييم من خالل نظام الف
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تقوم الكلية بإخطار أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيها  -4-6-2

 -عند اللزوم :

فة إلي ذلك يتم أيضا تقييم السادة أعضاء هيئة التدريس بصورة عامة وبالتوازي مع التقييمات باإلضا

السابقة من خالل تحليل نتائج رضا الطالب بمرحلة البكالوريوس )انظر معيار التعليم والتعلم( وأيضا رضا 

االستبيان ويتم عرضها على هالب الدراسات العليا )انظر معيار الدراسات العليا( يتم عمل تقرير عن نتائج 

 مجلس الكلية واألقسام العلمية المختلفة . ويتم إعالنها علي الموقع اإللكتروني للكلية.

 ويتم نشر المعايير المستخدمة لتقييم األداء على المعنيين بالدراسة، من خالل الموقع اإللكتروني للكلية .

يم )مثل المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات وتطوير تحدد الكلية أوجة االستفادة من نتائج التقي -4-6-3

 -األداء وغيرها( :

يشمل التقرير السنوي للكلية نتائج تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك أساليب األستفادة من هذه 

الخاصة بالسادة النتائج والتي تتمثل في اإلجراءات التصحيحية والتغذية الراجعة من نتائج تحليل االستبيانات 

أعضاء هيئة التدريس. ويتم ربط الحوافز بمستويات األداء للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هبقا لمعايير 

محددة من قبل إدارة الجامعة ، وتقع مسئولية تحديد مستويات األداء للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي 

 (.4/19لكلية )مرفق عاتق السادة راساء األقسام العلمية با

يتم مناقشة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنتائج تقييم أدائهم وذلك من خالل مجالس األقسام العلمية ومجلس 

 الكلية ومن خالل المؤتمر السنوي لألقسام العلمية والمؤتمر السنوي للكلية )انظر معيار الجودة(

ئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ االجراءات الالزمة للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هي - 4-7

  -لدراستها واالستفادة من النتائج فى اتخاذ االجراءات التصحيحية :

  -تقوم الكلية بقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأستخدام الوسائل المناسبة : -4-7-1

الهيئة المعاونة من خالل قسم القياس والتقييم والتقويم بوحدة تم دراسة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس/

ضمان الجودة بالكلية حيث أنها عملية تقويم شاملة تغطي جميع جوانب العمل وتتعرا اإلدارة من خاللها على 

نفسها فتنكشض لها اإليجابيات والسلبيات والتي يمكن في ضوئها أن يتم التطوير ورسم السياسات المستقبلية 

إلدارة حيث كان الهدا من هذه الدراسة هو التعرا على واقع مستوى الرضا الوظيفى بين أعضاء هيئة ل

التدريس والهيئة المعاونة. باإلضافة الى مقارنة مستوى الرضا الوظيفى فى عالقته بالعوامل األكاديمية لدى 

ة لرفع مستوى الرضا الوظيفى األقسام المختلفة والدرجات العلمية المختلفة وذلك للوصول إلى وضع آلي

بالمؤسسة، مما يسهم في إضفاء الجودة والفاعلية على مخرجات الكلية ورفع مستوى األداء والنهوض بأجهزتها 

 التعليمية لتحقق أهداا الكلية السامية بأعلى كفاءة وفعالية.

نماذج إستبيان للوقوا  وقد حرصت الكلية على قياس وتقييم الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس من خالل

. وقد 2017/2018للعام الجامعىعلي مدي الرضا الوظيفي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية 

تضمنت قوائم اإلستبيان على المعايير األتية لقياس الرضا الوظيفى كما هو موضح بالجدول التالى )مرفق 

 (: 4/20 بالدراسة نموذج إلستمارة إستبيان( )مرفق
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 -تحلل الكلية وتقيم آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : -4-7-2

( وكانت أهم النتائج 4/21وتم تحليل نتائج القوائم إحصائياً وعمل دراسة بعد تحليل هذه البيانات إحصائياً )مرفق 

 (:4/7كما يتضح من الجدول ) 2018/  2017بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام الجامعى 

( يوضح المتوسطات العامة لعناصرالرضا الوظيفى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعام 4/7جدول )

  2018/  2017الجامعى 

 البند م

/   2017للعام الجامعى 

2018 
الترتيب من 

األعلى الى 

 الدرجة األقل
النسبة المئوية 

)%( 

 1 85 4،25 ديميةالقيادة األكا 1

 2 83.2 4،16 األعباء التدريسية 2

 3 78،4 3،92 تكنولوجيا المعلومات 3

 5 74،6 3،73 قاعات التدريس 4

 7 73،4 3،67 المعامل 5

 12 61،4 3،07 التسهيالت المادية 6

 10 64 3،20 مناخ اإلبتكار والتطوير 7

8 
الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة 

 ريسالتد
3،62 72،4 

8 

 9 66،8 3،34 معايير تقييم األداء 9

 4 78 3،90 المكتبة 10

 11 63،2 3،16 ظروا العمل 11

 6 75 3،75 الشكاوى والمقترحات 12

    المتوسط 

بالنسبة للفروق بين الفقرات داخل كل عنصر من عناصر الرضا الوظيفى موضحة بدراسة تحديد مدي الرضا 

 (. 4/22ريس ومعاونيهم  )مرفق ألعضاء هيئة التد

 -تستفيد الكلية من النتائج وتتخذ االجراءات التصحيحية المناسبة : -4-7-3

ويتم االستفادة من مجاالت التقييم في تعديل وتصحيح األوضاع وظروا العمل حيث أن نتائج هذه الدراسات يتم 

 الجودة بالكلية باالجراءات التصحيحية.  عرضها علي مجلس الكلية إلبداء الرأي فيها وموافاة وحدة ضمان

تم اتخاذ العديد من القرارات الالزمة لرفع مستوي الرضا للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتي تتمثل 

في إنشاء المكتبة الرقمية )انظر معيار التعليم والتعلم( لرفع مستويات الرضا علي المكتبة من قبل أعضاء هيئة 

% ، كما قامت الكلية بتفعيل دور المعمل المركزي وإنشاء 78وصل مستوي الرضا للمكتبة التدريس، حيث 

الئحة خاصة به لتسهيل المعوقات التي تقابل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في البحث العلمي )انظر 

 معيار البحث العلمي(.

 الجهاز اإلدارىمعيار  -5

وطبيعة أنشطة الكلية , العاملون موزعون وفقاا لمؤهالتهم وقدراتهم على  الجهاز اإلدارى مالئم مع حجم -5-1

 الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة , وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة فى أفراده .

 (5-1)مرفقتقوم الكلية كل عام بعمل بيان بأعداد الجهاز اإلدارى بما فيه من فنيين وتوضح مؤهالتهم  -

وتوزيعهم فى اإلدارات والمعامل والقاعات والورش والمكتبة وغيرها وفق لطبيعة نشاه الكلية ومن خالل ذلك 

 تدرس الكلية مدى مالءمة  أعداد العاملين لحجم الكلية وهبيعة نشاهها .

 (2-5)مرفق وظيفى كما تقوم الكلية بتوزيع العاملين والفنيين على اإلدارات واألقسام العلمية وفقاً للتوصيض ال

على اإللتزام بدليل التوصيض الوظيفى المعتمد  2016/ 17/7( بتاريخ 503بعد موافقة مجلس الكلية رقم )

للتأكد من ( 5-3)مرفق  والمعلن على موقع الكلية اإللكترونى فى التعيين والنقل واإلنتداب للوظائض المختلفة

على عبء العمل بما يضمن كفاءة األداء وعلى ذلك قامت الكلية تحقيق التوازن فى توزيع الموارد البشرية بناء 

 .(4-5)مرفق بتكليض راساء األقسام المختلفة بتوزيع العمل على العاملين وتوقيعهم بالعلم 

وقامت الكلية بالتعامل مع وجود عجز أوفائض فى أعداد العاملين والفنيين وذلك بنقل بعض العاملين بين األقسام 

( 503إعادة تدريبهم حسب الحاجه وذلك هبقاً لآللية الموضوعه من قبل مجلس الكلية بجلسته رقم )المختلفة مع 

، وفى هذا الشأن قامت الكلية ببذل مزيد من الجهد نظراً لوجود قوانين تتحكم  (5 -5)مرفق 17/7/2016بتاريخ 

 -وهى : 2017ذ فى تعيين أفراد جديدة فى الجهاز اإلدارى وقامت بعمل عدة آليات جديدة من

أوالً : نقل وإنتداب عدد من أفراد الجهاز اإلدارى من أماكن مختلفة إلى كلية الزراعة وعددهم ثمانية عشر فرداً 

 .(6-5)مرفق موضحين فى قائمة أسماء العاملين بالكلية 

يوجد بها عجز وتوجد ثانياً : إعادة توزيع بعض العاملين بين األقسام وبعضها بعد تدريبهم على أنواع العمل التى 

 .(7-5)مرفقأمثلة على ذلك 



ثالثاً : إسناد بعض األعمال اإلضافية لبعض العاملين باإلضافة لعملهم األساسى وذلك لسد العجز فى أعداد 

 .(8-5)مرفق العاملين نتيجة لخروج عدد كبير منهم على المعاش 

 .(9-5)مرفق  جة األقسامرابعاً : نقل بعض العاملين بين أقسام الكلية وبعضها حسب حا

اإلحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية , وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التى تلبى  -5-2

 اإلحتياجات التدريبية لكل فئة.

ة تستخدم الكلية وسائل مالئمة لتحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى ومالمح خطة تنمي-1  5-2

قدراتهم بصفه دورية  بناء على وسائل عديدة منها عمل إستبيان للعاملين عن الدورات المطلوبة لتحسين اآلداء 

( بتاريخ 484وتم تحديد هذه اإلحتياجات بناء على موافقة مجلس الكلية بجلستة رقم ) (10-5)مرفق 

 على الخطه السنوية المعتمدة للتدريب. (11-5)مرفق  11/1/2015

وتنفذ الكلية برامج لتنمية قدراتهم وتعد بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنوياً  5-2-2

وهى دورات للغه   2017/2018إقتراحها لتنفذ فى العام الجامعى  من كل فئه ، وهنال بيان بالدورات التى تم 

بينما تم تنفيذ دورات    (12-5مرفق) 2019ذها للعام اإلنجليزية ودورة للسالمة والصحة المهنية وتم تأجيل تنفي

للعام السابق لمهارات التعامل مع الحاسب االلى وهما دورتين مدة كل دورة أربعة عشر يوماً األولى حضرها 

 إحدى عشر متدرباً والثانية حضرها سبعة عشر متدرباً من العاملين بالكلية.

 خالل :كما يتم عمل تقييم للبرنامج التدريبى من 

التقييم القبلى والتقييم البعدى والتعرا على آراء المتدربين وفعالية الموقض التدريبى وأظهرت النتائج المتعلقة 

% من الحضور قد أكدوا أن البرنامج التدريبى قد حقق أهدافه بدرجة عالية ، بينما أكد 67بالبرنامج األول  أن 

 (13 -5)مرفق % من الحاضرين للبرنامج الثانى على ذلك. 80

كما تقوم الكلية بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة تم إعتمادها من قبل مجلس الكلية رقم  5-2-3

 وذلك على النحو التالى : 18/2/2018( بتاريخ 525)

 تحليل أداء الفرد قبل وبعد التدريب . -1

 المقارنة بين أداء مجموعات تم تدريبها وأخرى لم يتم تدريبها. -2

رأى المدير المباشر وذلك من خالل التأكد من أن المتدرب قد أصبح أفضل مما كان عليه قبل التدريب  -3

 (14 -5)مرفق وأنه قادر على تطبيق مهارات جديدة بنجاح. 

للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومعلنة ,وتخطرهم القيادة  – 5-3

, وتناقشهم فيها عند الضرورة , وتحرص على إستخدام نتائج التقييم للمحاسبة, ولوضع برامج  بنتائج التقييم

 التدريب و التطوير.

تتبع الكلية معايير موضوعية وآليات لتقييم آداء الجهاز اإلدارى بناء على أخذ رأى العامليين فى هذه  1- 5-3

خذ رأيهم فيها وذلك بعد موافقة مجلس الكلية بجلستة رقم المعايير وذلك بتوزيع إستمارة عليهم بهذه المعاييروأ

 (15-5)مرفق . 15/1/2017( بتاريخ 511)

( 525حيث تعلن الكلية تلك المعايير واآلليات بوسائل مناسبة حيث وافق مجلس الكلية بجلستة رقم ) 5-3-2   

الكلية وإحاهة السيد / أمين الكلية على إعتماد هذه المعايير واآلليات وتم نشرها على موقع 20/2/2017بتاريخ 

 (17-5( و)مرفق 16-5)مرفق  لتعميمها على األقسام اإلدارية

ثم تقوم الكلية بإخطار أعضاء الجهاز اإلدارى بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيه عند اللزوم وتحدد أوجه  5-3-3

 وتطوير اآلداء.اإلستفادة من نتائج التقييم كمحاسبة المخطىء ووضع خطط لتنمية المهارات 

 وتقوم الكلية باإلستفادة من نتائج التقييم من خالل : 5-3-4

 توفير دورات تدريبية للعاملين هم  فى حاجة إليها وذلك لتنمية مهارتهم وتطوير اآلداء. -1

كما تقوم الكلية  بإختيار المتميزين من الجهازاإلدارى حسب نتائج التقييم وتقوم بتكريم الموظض  -2

من أجل تحفيز باقى العاملين لتقديم أفضل ما  (18 -5)مرفق   ؤتمر الكلية السنوىالمثالى فى م

 لديهم.

للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها ,     - 5-4

  واإلستفادة من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

كلية للحفاظ على ضمان الجودة تم عمل إستبيانات لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى فى ظل السعى الدائم من ال

وكانت اإلستبيانات  (19- 5)مرفق (  2017/2018وقياس مستوى الرضا الوظيفى  خالل العام األكاديمى )

 ة وممثلة فى :( فرداً ويهدا اإلستبيان إلى ستة محاور أساسي75على عينة عشوائية من الجهاز اإلدارى عددها )

 الرضا عن الوظيفة :  -1

وتشمل أربعة عناصر وقد إحتل مؤشر " تقدم الوظيفة الفرصة لزيادة خبرات الفرد بشكل مستمر"  

توصيض وظيفى واضح ومكتوب عن  % بينما إحتل مؤشر "يوجد 70.7المرتبه األولى بوزن نسبى 

 %.46.7نسبى بلغ المهام التى أقوم بها فى الوظيفة " المرتبة األخيرة بوزن 

 الرضا عن األجر : -2

وتشمل ثالثة عناصر وقد إحتل مؤشر " يتناسب المرتب مع العمل الذى أقوم به" المرتبة األولى بوزن 

% بينما إحتل مؤشر " الحافز السنوى الذى أتقاضاه يعتبر عادل ومرضى بالنسبة لى " 44نسبى بلغ 

 % .33.3المرتبة األخيرة بوزن نسبى بلغ 

 

 



 عن النمو واإلرتقاء الوظيفى :الرضا  -3

وتشمل ثالثة عناصر وقد إحتل مؤشر " توفر الوظيفة التأهيل المناسب للعاملين " المرتبة األولى  

% بينما إحتل مؤشر " يتوفر فى القسم/اإلدارة الذى أعمل به معايير لألداء المتميز 56بوزن نسبى 

 %.45.3زن نسبى بلغ مكتوبة اعتمد عليها فى عملى " المرتبة األخيرة بو

 الرضا عن اسلوب القيادة واإلشراف : -4

و تشمل تسعة عناصر وقد إحتل مؤشر " يقوم رئيسى المباشربمساندة وتشجيع األفكار اإلبداعية 

% بينما إحتل مؤشر "تسود روح 78.7والخالقة التى أقوم بطرحها " المرتبة األولى بوزن نسبى بلغ 

 %.56سائى " المرتبة الخيرة بوزن نسبى بلغ الصداقة فى العمل بينى وبين را

 الرضا عن مجموعة العمل : -5

وتشمل خمسة عناصر وقد إحتل مؤشر " ندرة الخالفات بين العاملين وبين العاملين وراساء داخل 

%  بينما إحتل مؤشر "يوجد إنسجام 8 0القسم/اإلدارة التى أعمل بها " المرتبة األولى بوزن نسبى بلغ

 %.68.3ين زمالئى فى القسم / اإلدارة " المرتبة األخيرة  نسبى بلغ شخصى بينى وب

 : الرضا عن النواحى اإلجتماعية -6

وتشمل أربعة عناصروقد إحتل مؤشر " مكان العمل الذى اأمل به يتميز بأنه مريح وآمن " المرتبة 

ناسبة للعاملين داخل % بينما إحتل مؤشر " يتم توفير وسائل اإلنتقال الم 73.6األولى بوزن نسبى بلغ 

 %. 38.1الجامعة " المرتبة األخيرة بوزن نسبى بلغ 

كما  تقوم الكلية بعمل لقاءات مختلفة مع العاملين كما تحلل الكلية آراء العاملين وتستفيد من النتائج وتتخذ 

وهنال وسائل تتبعها اإلجراءات التصحيحية المناسبة كما تقوم الكلية بتحليل وتقييم آراء أعضاء الجهاز اإلدارى 

كما تستفيد الكلية من النتائج وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة مثل قيام الكلية بعمل  (20-5)مرفقلذلك 

وذلك لزيادة مستوى الرضا الوظيفى وأيضاً عمل لقاءات مع  (21-5)مرفق  رحالت ترفيهية للعاملين بالكلية 

اً قامت الكلية بتشكيل لجنة لحصر مكافأت العاملين بالكلية لتحقيق العاملين لحل المشكالت التى تواجههم وأيض

 .(22-5)مرفق  العدالة وذلك لتحسين سير العمل وتحقيق الجودة 

 الموارد المالية والماديةمعيار  -6

سالتها للكلية مورادها المالية والمادية والتسهيالت الداعمة المالئمة لطبيعة نشاهها وحجمه بما يمكنها من تحقيق ر

  وأهدافها، وتحرص علي كفاءة استخدام تلك المواد وتنميتها و يتضح ذلك من المؤشرات التالية :

الموارد المالية للكلية كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب ويتم توزيعها وفقا لالحتياجات الفعلية بما  6/1

 يمكن الكلية من تحقيق رسالتها وأهدافها:

د المالية الكافية سنويا والتى تغطى التكلفة المالية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية توفر الكلية الموار -

 وجميع أنشطتها من خالل مواردها المالية السنوية المتعددة و التى تشمل ما يلى :

 الميزانية الحكومية للكلية: (1

جور والمرتبات ألعضاء للكلية موازنة مالية موثقة معتمدة والتي تشمل الباب االول الخاص باأل

هيئة التدريس والعاملين من مرتبات وحوافز ، الباب الرابع الخاص بالنفقات الخدمية لغير 

العاملين باالضافة الي صرا مستحقات الطالب من مكافأت للتفوق. في حين تم تخصية 

 .(1-6)مرفق أموال من موازنة الجامعة لبنود الصيانة وإستكمال المباني والمنشآت 

 يوضح الميزانية المخصصة للكلية من قبل الجامعة  الجدول التالى

 م2019/ 2018حتى  2017/2018خالل العام المالي

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

17292309 8508287 9203637 51480797 

 

ات البحثية إيراد الوحدات ذات الطابع الخاص و التعليم المفتوح و البرامج المميزة و المشروع (2

)الممولة من جهات دولية & الممولة من جهات محلية & الممولة من وحدة حساب البحوث 

 بجامعة المنصورة(، و الذى سوا يتم ذكره تفصيالً الحقاً فى الموارد الذاتية.

 دراسات عليا(. -رسوم الطالب )بكالوريوس  (3

 )بالجنيه المصرى(  إيرادات كلية الزراعة من الرسوم الدراسية للطالبجدول يوضح 

 خالل آخر أربعة سنوات

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 المرحلهالدراسيه

هالب 

 البكالوريوس
بالجنية 

 المصرى

392530،27 560259،36 
770548.75 752711.45 

هالب 

الدراسات 

 العليا

941260 1096820،5 

577011 693592 

الطالب 

 الوافدين

بالجنية 

 المصرى
4030 9260 

- 360 

 43253 - 37880 70795دوالر 



 أمريكى

جنية 

 استرلينى
153550 72800 

- 7720 

 المجموع

بالجنية 

 المصرى
1337820،27 10977465 

1314559.75 1446663.45 

دوالر 

 أمريكى
70795 37880 

- 43253 

جنية 

 استرلينى
153550 72800 

- 7720 

 

لمالية على األنشطة التعليمية والبحثية وأنشطة خدمة المجتمع وفق االحتياجات و تقوم الكلية بتوزيع موارها ا -

الفعلية بالخطة االستراتيجية، متبعة فى ذلك سياستها المالية التى تتضمن أربعة محاور و هى الموارد المتاحة، 

-6)مرفق ور المراجعةأولويات اإلنفاق على أوجه النشاه، المجاالت المحددة سلفاً من خالل خطة الجامعة و مح

1). 

 

 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للكلية: 6/2

تمارس الكلية العديد من األنشطة لتنمية مواردها المالية الذاتية و يتضح ذلك من خالل خطتها لتطوير و تنمية  -

محدد بها بنود ومصادر  10/8/2014( بتاريخ 479لية )رقم الموارد الذاتية المعتمدة والموثقة من مجلس الك

و  2017اإلنفاق لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية فى المجالت األكاديمية المختلفة و لكنها إنتهت فى عام 

 .18/2/2018( بتاريخ 525تم تحديثها و إعتمادها من مجلس الكلية رقم )

 رد المالية الذاتية و هى:تتوافر بالكلية مصادر متنوعة للموا -

حيث تحرص الكلية على تعظيم ( إيراد الوحدات ذات الطابع الخاص و التعليم المفتوح و البرامج المميزة 1

وجود زيادة في حجم الموارد الذاتية حيث إرتفع حجم إيرادات الموارد المالية الذاتية لها و الدليل على ذلك 

جنيهاً مصرياً و  1687979.95بمقدار  2016/2017ن العام المالى ع  2017/2018االيرادات للعام المالى

ذلك يرجع الي جهود القيادات االكاديمية بالكلية لرفع الموارد الذاتية للكلية من خالل تطوير ودعم الوحدات ذات 

 . (2-6)مرفق الطابع الخاص و يتضح ذلك من الجدول التالى:

 و التعليم المفتوح و البرامج المميزة لخاص بالكليةجدول يوضح ايرادات المراكز ذات الطابع ا

 بالجنية المصرى خالل األربعة سنوات األخيرة

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 إسم الوحدة

مركز التجارب و البحوث الزراعيةبكلية 

 الزراعة
1579427.87 1388012.25 1578492.7 1778314.01 

راعيةبقالبشو مركز التجارب و البحوث الز

 وزيان
598131.88 683345.43 974866.45 1384806.20 

مركز الخدمات اإلرشادية و اإلستشارية 

 الزراعية
108076.47 143736.69 125111.26 162938.05 

 251489.72 232893.37 322243.52 255386.96 مركز أبحاث تلوث البيئه بالمبيدات

 31412.53 31810.53 34692.79 12388.38 وحدة التحاليل الدقيقة

 679487.58 561217.00 194395.58 132136.3 المجلة العلمية للكلية

 1274623.53 1951457.57 1626086.20 488321.29 التعليم المفتوح

 1580757.21 - - - البرامج الخاصه والمتميزه

 7143828.83 5455848.88 4392512.46 3173869,15 االجمالي

 

بحثية )الممولة من جهات دولية & الممولة من جهات محلية & الممولة من وحدة حساب المشروعات ال (2

 البحوث بجامعة المنصورة(.

كما يوضح الجدول التالي قائمة بالمشروعات البحثية الممولة من الجامعة والجهات الخارجية عام  (3

2017-2018  

 (10/7المرفق )  (4

5)  

الباحث الرئيسي  عنوان المشروع م

 مشروعوتاري  ال

 قيمة التمويل الجهة الممولة

 

1 

تقييم فاعلية المبيدات البكتيريةة لمكافحةة 

أمةةةراض محاصةةةيل الخضةةةر والفاكهةةةة 

 (613بمحافظة الدقهلية )رقم 

أ.د./ ياسةةةر محمةةةد نةةةور 

 الدين شبانه

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 ألراضيواستصالح ا

جنيه  11000

 مصري 



تقيةةةةةةيم فاعليةةةةةةة مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات  2

المسةةةةتخدمة لمكافحةةةةةة أمةةةةةراض األرز 

 (804بمحافظة الدقهلية )رقم 

 د./ أيمن حسن أبو هبل

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  15400

 مصري

م فاعليةةةةةةة مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات تقيةةةةةةي 3

المستخدمة لمكافحة أمراض المحاصةيل 

البقوليةةة الشةةتوية بمحافظةةة الدقهليةةة)رقم 

978(  

د./ الشةةةةةةةـربينى عبةةةةةةةد 

 المنعم الشربينى

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

 

  10000 

 جنيه مصري

تقييم فاعليةة المبيةدات علةي افةات األرز  4

 (864الحشرية )رقم 

علةةةى عبةةةد  أ.د./علةةةى

 الهادي

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  13400

 مصري

تقيةةةيم فاعليةةةة المبيةةةدات الحشةةةرية ضةةةد  5

فةةاق علةةى ديةةدان الثمةةار وصةةانعات األن

المةةةوالح )ب( بمحافظةةةة الدقهليةةةة )رقةةةم 

786) 

 أ.د./ عبد البديع غانم

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه 16150

 مصرى

تقييم فعاليةة بعةض المبيةدات النيماتوديةة  6

على بعض محاصيل الخضةر بمحافظةة 

 (113قهلية)الد

 د/ سمير برهام جاد

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنةةةةةةةة حسةةةةةةةاب وتقيةةةةةةةيم 

 المبيدات 

جنية  17900

 مصرى

تقييم فاعليةة المبيةدات علةي افةات األرز  8

 (864الحشرية )رقم 

علةةةى عبةةةد  أ.د./علةةةى

 الهادي

1/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  13400

 مصري

تقيةةةيم فاعليةةةة المبيةةةدات الحشةةةرية ضةةةد  9

ديةةدان الثمةةار وصةةانعات األنفةةاق علةةى 

المةةةوالح )ب( بمحافظةةةة الدقهليةةةة )رقةةةم 

786) 

 أ.د./ عبد البديع غانم

1/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 راضيواستصالح األ

جنيه 16150

 مصرى

تقييم فاعلية المبيدات البكتيريةة لمكافحةة  10

أمةةةراض محاصةةةيل الخضةةةر والفاكهةةةة 

 (613بمحافظة الدقهلية )رقم 

أ.د./ ياسةةةر محمةةةد نةةةور 

 الدين شبانه

1/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  11000

 مصري 

تقيةةةةةةيم فاعليةةةةةةة مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات  11

المسةةةةتخدمة لمكافحةةةةةة أمةةةةةراض األرز 

 (804بمحافظة الدقهلية )رقم 

 د./ أيمن حسن أبو هبل

11/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  15400

 مصري

مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات تقيةةةةةةيم فاعليةةةةةةة  12

المستخدمة لمكافحة أمراض المحاصةيل 

البقوليةةة الشةةتوية بمحافظةةة الدقهليةةة)رقم 

978(  

د./ الشةةةةةةةـربينى عبةةةةةةةد 

 المنعم الشربينى

11/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

 

  10000 

 جنيه مصري

فعاليةة بعةض المبيةدات النيماتوديةة تقييم  13

على بعض محاصيل الخضةر بمحافظةة 

 (113الدقهلية)

 د/ سمير برهام جاد

11/1/2018-

31/12/2018 

لجنةةةةةةةة حسةةةةةةةاب وتقيةةةةةةةيم 

 المبيدات 

جنية  17900

 مصرى

مبانى المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة   6/3

 يعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب ويتوافر المناخ الصحب المبانى:لطب

تناسب ومالئمة مساحة المبانىوأعداد القاعات الدراسية والمعامل وتجهيزاتهامع أعداد الطالب من حيث 

 التصميم والمساحة والتجهيزات وفق المواصفات القياسية للهيئة:

ضم األقسام العلمية وشئون الطالب، ومبنى يضم كل من قسم مبنى رئيسى ي 2مبانى منها 6تتكون الكلية من 

اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى ، ومبنى خاص بقسم الهندسة الزراعية ، وآخر خاص بقسمى الصناعات 

ومبنى كلية الزراعة الجديد والذى يضم مكتب العميد ، قطاع شئون البيئة ، قطاع الدراسات الغذائية واأللبان. 

المكتبة وقاعات اإلهالع ، المعامل المركزية ، معمل الميكروسكوب  ، وحدة ضمان الجودة ،لبحوث العليا وا

اإللكتروني ، وحده التدريب ، مكتب متابعه الخريجين ، معامل الحاسب اآللى ، البوابة اإللكترونية ، مكتب 

الجدول التالي مباني الكلية ومساحة ومجلة العلوم الزراعية ويوضح الوافديين ووحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبي 

 كل منها:

 



المساحة )م المبني
2
) 

 مالئمة المساحة لطبيعة النشاط

 غير مالئم لحد ما مالئم

    2436 (1مبني الكلية الرئيسي )

    2496 (2مبني الكلية الرئيسي )

    1460 مبني الصناعات واأللبان

    240.5 مبني اإلرشاد الزراعـي

    950 ني الهندسة الزراعيـةمب

    860 مبنى كلية الزراعة الجديد

تعداد المعامل وقاعات التدريس حيث  من وبصفة عامة تتسم مبانى الكلية بأن مساحتها مالئمة ألنشطة الكلية

 بنى الجديد)خاصة بعد استكمال المبنى الجديد( حيث تم نقل المكتبة إلى مكان مناسب بالدور الرابع بالم الكليةب

وذلك بغرض تطوير وزيادة مساحة المكتبة وإنشاء مجمع المعامل المركزيه، ومعمل حاسب آلى، وإنشاء مقر 

مناسب لوحدة ضمان الجودة بالكلية وغيرها من األنشطة الخدمية وكذلك نقل مقر عميد الكليه و وكيلى الكلية 

لبحوث بالمبنى الجديد وتتضح تلك البيانات من خالل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا وا

 (.3-6)قم  NORMSدراسه

 السعه الرمز مكان القاعات الدراسية 

المساحة 

 األرضية

 (/ هالب2)م

 المساحة

)م
2
) 

 ( الدور األولAمبنى )

A1 110 هالب 
 134،52 /هالب2م 1،22

م
2

 

A2 110 هالب 
 134،52 /هالب2م 1،22

م
2

 

A3 110 هالب 
 134،52 /هالب2م 1،22

م
2

 

A4 110 هالب 
 134،52 /هالب2م 1،22

م
2

 

م 66،12 /هالب2م 1،47 هالب A222  45   ( الدور الثانى قسم الوراثةAمبنى )
2

 

م 63 /هالب2م 1،26 هالب   A5 50 ( الدور الثانى قسم اإلنتاج الحيوانىAمبنى )
2

 

اإلنتاج الحيوانى والدواجن )الدور الثانى المبنى 

 قديم(ال
A2 50 62.78 8.6×7.3 هالب 

 62.78 8.6× 7.3 هالب A4 50 ( الدور الثانى قسم اإلنتاج الحيوانىAمبنى )

م 62،78 /هالب2م 1،26 هالب A304 50 ( الدور الثالث قسم أمراض النباتAمبنى )
2

 

م 67 /هالب2م 1،34 هالب A420 50 ( الدور الرابع قسم المحاصيلAمبنى )
2

 

م 67 /هالب2م 1،34 هالب 50 - دور الرابع قسم المحاصيل( الAمبنى )
2

 

 /هالب2م 1،32 هالب 80 - مدرج الصوبة
105،49 

م
2

 

 ( الدور األولB) مبنى

 مدرج قاعة المؤتمرات
- 

322 

 مستفيد
م 387،2 / مستفيد2م 1،2

2
 

م 51 /هالب2م 1،22 هالب 110 - ( الدور األول قسم اإلقتصاد الزراعىB) مبنى
2

 

م 51 /هالب2م 1،22 هالب B310 110 ( الدور الثالث قسم الكيمياءB) مبنى
2

 

م 387،2 /هالب2م 1،2 هالب B1 322 ( الدور الثالثB) مبنى
2

 

 هالب B413 40 قسم األراضى( الدور الرابع B) مبنى
/ 2م 1،52

 هالب
م 60،72

2
 

 هالب C113 35 ( الدور األول قسم األلبانCمبنى )
/ 2م 1،23

 هالب
م 43،12

2
 

 هالب C114 35 ( الدور األول قسم األلبانCمبنى )
/ 2م 1،23

 هالب
م 43،12

2
 

 هالب C213 35 ( الدور الثانى قسم الصناعاتCمبنى )
/ 2م 1،21

 هالب
م 42،24

2
 

 هالب C214 35 ( الدور الثانى قسم الصناعاتCمبنى )
/ 2م 1،21

 هالب
م 42،24

2
 

م 90،9 /هالب2م 1،51 هالب D101 60 ( قسم اإلرشاد الزراعىDمبنى )
2

 

م 22،4 /هالب2م 1،24 هالب D305 18 ( قسم اإلرشاد الزراعىDمبنى )
2

 

م 98،94 /هالب2م 1،21 هالب E1 82 ( قسم الهندسة الزراعية الدور األولEمبنى )
2

 



 السعه الرمز مكان القاعات الدراسية 

المساحة 

 األرضية

 (/ هالب2)م

 المساحة

)م
2
) 

م 98،94 /هالب2م 1،21 هالب E2 82 ( قسم الهندسة الزراعية الدور األولEمبنى )
2

 

م 98،94 /هالب2م 1،21 هالب E3 82 الهندسة الزراعية الدور األول ( قسمEمبنى )
2

 

م 96،9 /هالب2م 1،21 هالب E4 80 ( قسم الهندسة الزراعية الدور األولEمبنى )
2

 

 ( قسم الهندسة الزراعية الدور الثالثEمبنى )

 1قاعة الرسم الهندسى 
م 53،35 /هالب2م 1،33 هالب 40 -

2
 

 الزراعية الدور الثالث ( قسم الهندسةEمبنى )

 2قاعة الرسم الهندسى 
م 53،35 /هالب2م 1،33 هالب 40 

2
 

 ( قسم الهندسة الزراعية الدور الثالثEمبنى )

 1تدريس 
م 53،35 /هالب2م 1،33 هالب 40 

2
 

 ( قسم الهندسة الزراعية الدور الثالثEمبنى )

 2تدريس 
م 53،35 /هالب2م 1،33 هالب 40 

2
 

 

 السعه الرمز وجود به المعملاسم القسم الم
 األبعاد

 )م(

 المساحة

)م
2
) 

 45.99 6.3×7.3 هالب A1 20-25 اإلنتاج الحيوانى )الدور الثانى المبنى القديم(

 A3 قسم الدواجن )الدور الثانى/ المبنى القديم(
20- 25 

 هالب
8.7×7.6 66.12 

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

قسم الميكروبيولوجى )المبنى القديم/ الدور 

 الثالث(
A10 

20- 25  

 هالب
8.7×7.7 66.99 

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

 A7 قسم النبات )المبنى القديم/ الدور الثالث(
40-50  

 هالب
7.7×13.3 88 

 102.41 14.1×7.7 هالب A5 24 لمبنى القديم/ الدور الثالث(قسم أمراض النبات )ا

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

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

قسم الحيوان الزراعى )المبنى القديم / الدور 

 الرابع(
A13 50 66.99 7.7×8.7 هالب 

 54 - هالب 25-20 - الحيوان الزراعى )المزرعه( قسم

 68.53 7.7×8.9 هالب A11 20-25 قسم المبيدات )المبنى القديم/ الدور الرابع(

 66.99 8.7×7.7 هالب A420 50 قسم المحاصيل )المبنى القديم/ الدور الرابع(

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

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

قسم الكيمياء )المبنى الجديد/ الدور الثالث( معمل 

1 
4B 60 93.8 13.4×7 هالب 

قسم الكيمياء )المبنى الجديد/ الدور الثالث( معمل 

2 
5B 60 30.1 4.3×7 هالب 

عمل قسم الكيمياء )المبنى الجديد/ الدور الثالث( م

3 
7B 60 124.95 17.85×7 هالب 

قسم األراضى )المبنى الجديد / الدور الرابع( 

 1معمل  
8B 60 125.3 17.9×7 هالب 

قسم األراضى )المبنى الجديد / الدور الرابع( 

 2معمل  
9B 60 125.3 17.9×7 هالب 

قسم األراضى )المبنى الجديد / الدور الرابع( 

 معمل أبحاث
10B 10  94.5 13.5×7 هالب 

 43.12 8.8×4.9 هالب 114C 40 1قسم األلبان )مبنى علوم االغذيه( معمل  

 43.12 8.8×4.9 هالب 113C 30 2قسم األلبان )مبنى علوم االغذيه( معمل 

قسم األلبان )مبنى علوم االغذيه( معمل  أ.د / 

 محمد بدير )ميكروبيولوجى(
2C 40 32.56 8.8×3.7 هالب 

 47.52 8.8×5.4 هالب 1C 40 علوم االغذيه( معمل  دراسات قسم األلبان )مبنى



 السعه الرمز وجود به المعملاسم القسم الم
 األبعاد

 )م(

 المساحة

)م
2
) 

 قسم األلبان )مبنى علوم االغذيه( 

 معمل ا.د/ السيد شوقى السكرى )كيمياء االلبان(
2C 40 32.56 8.8×3.7 هالب 

 44 8.8×5 هالب 3C 30 قسم األلبان )مبنى علوم االغذيه(  صاله تصنيع

نى مبنى علوم قسم الصناعات الغذائيه )الدور الثا

 االغذيه( معمل د./ رفيق
4C 25 49.84 8.9×5.6 هالب 

قسم الصناعات الغذائيه )الدور الثانى مبنى علوم 

 1االغذيه( قاعه محاضرات 
213C 30 42.24 8.8×4.8 هالب 

قسم الصناعات الغذائيه )الدور الثانى مبنى علوم 

 2االغذيه( قاعه محاضرات 
214C 30 42.24 8.8×4.8 هالب 

قسم الصناعات الغذائيه )الدور الثانى مبنى علوم 

 االغذيه( معمل أبحاث
5C 25 32.56 8.8×3.7 هالب 

 29 10×2.9 هالب 1E 25 قسم الهندسه الزراعيه )معمل الهيدروليكا الري(

 54.72 9.6×5.7 هالب 2E 25 قسم الهندسه الزراعيه )معمل هندسه التصنيع(

القوى الميكانيكيه قسم الهندسه الزراعيه )معمل 

 الجرارات(
3E 25 97.5 15×6.5 هالب 

 29 10×2.9 هالب 4E 25 قسم الهندسه الزراعيه )معمل ميكانيكا التربه(

قسم الهندسه الزراعيه )معمل فزياء واجهزه 

 القياس(
5E 25 29 10×2.9 هالب 

 372 31×12 - - قسم الهندسه الزراعيه )معمل الجمالون(

ه و المياه بمشروع الزراعه معمل تحليل الترب

 العضويه  بالمبنى الجديد
  5.70×9.15 52.155 

 40.6 5.8×  7   معمل أمراض البذور و األنسجة

 19 5×  3.8   معمل تربية األعداء الحيوية

حجرات(  7وحده الميكروسكوب االلكترونى )

 بالمبنى "و"
  

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 التعليم االلكترونى

 63.8 5.80×11  301 قاعه التدريب  بالمبنى الجديد "و"

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

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

 

 التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية ومدى مالءمتها: -

 توفر الكلية العديد من التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية تتمثل فى:

  فدان بيئة  150فدان و واحد قراه أراضى الوادى و الدلتا داخل الحرم الجامعى و أخرى  13مزرعة

ما مزروع بمختلض أنواع أشجار الفاكهة كما تحتوى على بمركز قالبشو و زيان و كاله صحراوية

مزارع سمكية و وحدة إلنتاج عسل النحل مما يسهل معه إكتساب الطالب لمختلض المخرجات التعليمية 

 رامج المختلفة.بالمستهدفة من ال

  معمل مركزى يضم معمل أمراض البذور وزراعة األنسجة المعتمد من الهيئة القومية

ورية مصر العربية ومعمل خصوبة األراضى ومراقبة جودة األسمدة الذى حصل على لإلعتمادبجمه

اإلعتماد من المجلس الوهنىلإلعتماد )إيجال( و تضم هذه المعامل أحدث األجهزة المعملية إلجراء 

 اإلختبارات المعملية المختلفة لطالب الدراسات العليا.

 علمية.البحثية و الطالبية بمختلض األقسام ال المعامل 

 .مصنع لمنتجات األلبان 

  مكتبة الكلية التى يتوافر بها مراجع باللغة العربية و اللغة اإلنجليزية و أجهزة حاسب آلى للبحث و

 اإلهالع.

 

 



 صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية: 6/4

بنية التحتية والقاعات واألجهزة والمعدات والمعامل وغيرها و يتم ذلك تتخذ الكلية كافة اإلجراءات لصيانة ال -

تقوم إدارة الكلية سنوياً بحصر أولويات أعمال الصيانة وفقا لإلحتياجات الفعلية للصيانة و  بصفة دورية، حيث

-6)مرفق  المتاحصياغتها فى صورة خطة لصيانة البنية التحتية ثم تقوم بتنفيذ بعض هذه اإلحتياجات وفق التمويل 

، كما تقوم لجنة صيانة األجهزة العلمية بالكلية برئاسة مدير وحدة الصيانة وبعضوية مشرفى صيانة األجهزة (4

باألقسام العلمية بدراسة لحصر إحتياجات األقسام العلمية من أعمال الصيانة لألجهزة العلمية المختلفة و صياغتها 

( 522( و إعتمادها من مجلس الكلية بجلسته رقم )2019 -2017العلمية )فى صورة خطة ثالثية لصيانة األجهزة 

 . (5-6)مرفق تمهيداً لتوفير التمويل الكافى لها 12/11/2017بتاريخ 

 إجراءات األمن والسالمة المتبعة فى الكلية مناسبة: 6/5

دنية بمحافظة الدقهلية، و تمتلك توجد بالكلية خطة للطوارىء و اإلخالء اآلمن معتمدة من قبل إدارة الحماية الم -

حيث يوجد عدد كافى الكلية جميع التجهيزات والمعدات الالزمة لتحقيق األمن والسالمة داخل مبانيها السته، 

و ( و صالحة لإلستخدام وتتم صيانة هذه األجهزة تحت  -هـ  -د  -ج  -ب  -منأجهزةاإلهفاء موزعةفىالمبانى )أ 

كما تم إنشاء نظام إنذار آلي . (6-6)مرفق صة فى مجال اإلهفاء والدفاع المدنىإشراا إحدى الشركات المتخص

متطور ضد الحريق بجميع مباني الكلية ، وبصفة عامة تعد هذه التجهيزات كافية تماماً لتحقيق األمن والسالمة 

ة المدنية ومكافحة بالكلية علي أعمال الحماي واإلداريين بمباني ومنشآت الكلية وتم تدريب عدد من العاملين

 على النحو التالى: الحرائق، كما تم تدريب عدد من العاملين بالكلية علي إدارة األزمات

 

 جدول يوضح مدى توفر المهارات والقدرات إلستخدام التجهيزات والمعدات

 عمال إداريين نوع التدريب

 13 16 أعمال الدفاع المدنى

 3 18 متطلبات الصحة و السالمة

 0 1 األمريكية-وشادورة األ

 0 3 الوقاية و المكافحة ضد أخطار الحريق

 8 27 اإلسعافات األولية

 

ويجرى األن تأهيل مستمر لفنى المعامل والهيئة اإلدارية على إستخدام معدات األمن والسالمة من قبل قطاع 

ت الالزمة إلستخدام تلك المعدات، شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وبصفة عامة تتوفر المهارات والقدرا

( 486كما تم إعتماد آلية التخلة اآلمن من مخلفات المواد الكيميائية في المعامل من مجلس الكلية بجلسته رقم )

 .و تم هباعتها و تعليقها في مختلض معامل الكلية15/3/2015بتاريخ 

( بتاريخ 97لعمل بالكلية بقرار رقم )و قد تم تشكيل لجنة فرعية للسالمة و الصحة المهنية و تأمين ا 

هبقاً لالئحة الداخلية للجنة المركزية للسالمة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بجامعة  2/3/2016

 المنصورة.

 مدى توفر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمان والسالمة ألفراد الكلية
وضعها علي المداخل والمخارج الخاصة بالمباني والمعامل وقاعات قامت الكلية بعمل لوحات إرشادية ملونة تم  

التدريس لتدل علي أماكن الخروج في حالة حدوث حرائق وكذا عالمات تحذيرية من المخاهر المختلفة كمخاهر 

 الكهرباء والكيماويات وغيرها. كما تم عمل لوحات تعريفية تم تعليقها في مداخل مباني الكلية المختلفة لتوضح

هذا باإلضافة إلى زيادة عدد اللوح اإلرشادية وتم تركيب   ماهية األقسام الموجودة بالمباني ومكوناتها المختلفة.

 شبكة جهاز انذار للطوارئ )الحرائق( وتركيب كاميرات للمراقبة فى مداخل المبانى ومخارج المبانى بالكلية.

 النظافة والمناخ الصحي لمباني الكلية

لية بتوفر المناخ الصحى المالئم خاصة فى مجال التهوية واإلضاءة الطبيعية حيث روعى ذلك فى تتسم مبانى الك

التصميم الهندسى لجميع مبانى الكلية وال توجد مشكالت من العاملين بالكلية فى مختلض األقسام والتخصصات فى 

 :يمكن تقسم أعمال النظافة الى قسمين.  هذا الشأن

عامة داخل مبانى الكلية، ويقوم بها مجموعة من عمال الكلية بصفة أسبوعية برئاسة السيد أعمال النظافة ال اوال:

 معاون الكلية تحت إشراا السيد األستاذ/ أمين الكلية، وهى بصفة عامة جيدة.

 ويقوم بها مجموعة العمال داخل األقسام العلمية تحت إشراا أعمال النظافة العامة داخل األقسام العلميةثانيا :

رئيس مجلس القسم وهى بصفة عامة جيدة فى كثير من األقسام العلمية. وقد قامت الكلية بإتخاذ بعض اإلجراءات 

 للمحافظة علي نظافة مبانيها من خالل :

 توزيع صناديق بالستيكية كبيرة الحجم ذات أغطية سهلة الفتح علي مباني الكلية الرئيسية. -1

مباني الكلية المختلفة حتي يسهل متابعة أعمال النظافة بالمباني  وضع خطة لتنظيم دورالعاملين في نظافة -2

 وتحديد المقصرين إن وجدوا.  

المتابعة الدورية والزيارات المفاجئة التي يقوم بها أ.د/ عميد الكلية لتفقد حالة النظافة في مباني الكلية  -3

فأة تشجيعية لبعض العاملين على المختلفة واألقسام األكاديمية واإلدارية ودورات المياه وتم منح مكا

 حسن آدائهم.

 

 



 :وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية  6/6

 البنية التكنولوجية فى الكلية: -

تعميم خدمة األنترنت الالسلكى  تميتوفر داخل الكلية خدمات إتصال مختلفة كاإلنترنت، والفاكس، والتليفون كما 

حة بشكل مناسب للغالبية العظمي من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتتحمل وخدمة اإلنترنت متاداخل الكلية.

الكلية تكلفة إتاحة خدمة اإلنترنت إلي جميع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بالتعاون بين الكلية ومركز 

هذا الخصوص،  تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامعة وال توجد شكوى من أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى

وتتسم خدمة األنترنت بالكلية بسرعتها العالية وندرة حاالت انقطاع الشبكة وتوفر مهندسين شبكات متخصصين 

فى عالج المشاكل الطارئة لتيسير وصول الخدمة الى مختلض المستهدفين. والغالبية العظمي من أعضاء هيئة 

يد إلكتروني خاص بهم علي شبكة اإلنترنت بسعة تحميل التدريس ومعاونيهم بالكلية لديهم حسابات مجانية وبر

ميجابايت شهرياً. كما توفر الجامعة لطالب الكلية خدمة إنترنت وبريد إلكتروني مجاني  600بيانات تصل إلي 

إلي جانب إمكانية إستخدام شبكة اإلنترنت الالسلكي باألماكن المخصصة لذلك بالجامعة والكلية. كما توفر 

ضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وهالب الدراسات العليا والبكالوريوس بالكلية إشترال مجاني في الجامعة ألع

مجموعة من قواعد البيانات العالمية لتمكنيهم من البحث داخل تلك القواعد والحصول علي المستخلصات والنة 

مجهزة بشبكة االنترنت الكامل للبحوث مجاناً، وجميع األجهزة بقاعات الحاسب اآللي والمخصصة للطالب 

، وتوفر للطالب امكانية تحميل برامج مايكروسوفت اصلية مجانا. كما تم اتاحة عمل بريد الكترونى الالسلكي

مجانى لجميع هالب الكلية على موقع الجامعة. ومن منطلق مواكبة الكلية للتكنولوجيا الحديثة وتفعيل العمل 

ونية يقدمها مركز تقنية اإلتصاالت والمعلومات بالجامعة نظير اشترال اإللكترونى تشترل الكلية فى برامج الكتر

 :(7-6)قم سنوى تدفعه الكلية، وهذه البرامج كما يلى

 نظام الفارابى إلدارة جودة التعليم و التعلم.  (1

 نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب (2

 نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الخريجين (3

 راسات العليا.نظام ابن الهيثم لشئون الد (4

 نظام ابن الهيثم إلدارة الجداول الدراسية. (5

 نظام البيانات األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس. (6

 نظام المستقبل إلدارة المكتبات و المقاالت العلمية. (7

 نظام الفاروق للحضور و اإلنصراا (8

 نظام الفاروق ملفات و استحقاقات.   (9

 نظام الحسابات الخاصة (10

 المخازن و العهد.نظام األمين إلدارة  (11

 مدى توافر الحاسبات )وفق طبيعة نشاط الكلية(: -

ويوضح الجدول التالى النسبه بين اعضاء هيئه التدريس وعدد اجهزه الحاسب االلى بكل قسم علمى ومدى 

 .(8-6)قم اتصاله بالشبكه الدوليه للمعلومات 

 

 القسم العلمى
اعضاء هيئه التدريس 

 والهيئه المعاونه
 عدد خطوط النت هعدد األجهز

 9 9 21 قسم االراضى

 21 21 29 قسم الهندسه الزراعيه

 6 6 14 قسم الفاكهه

 7 8 29 قسم الخضر و الزينه

 5 9 19 قسم الصناعات الغذائيه

 11 11 18 قسم المحاصيل

 5 6 15 قسم االلبان

 5 10 15 قسم الحشرات االقتصاديه

 5 5 14 قسم الكيمياء

 6 9 13 اعىقسم النبات الزر

 5 6 11 قسم المبيدات

 4 6 12 قسم الحيوان الزراعى

 7 7 13 قسم االرشاد الزراعى



 8 12 21 قسم االنتاج الحيوانى

 125 إجمالى عدد أجهزة الحاسب اآللى

 

بمعامل الحاسب اآللى بالكلية، و هى تعتبر غير  ( جهاز حاسب آلى لخدمة الطالب36يتوفر بالكلية عدد ) كما

 ية في ظل تزايد أعداد الطالب بالكلية في األعوام األخيرة.كاف

 موقع الكلية على شبكة االنترنت والخدمات المتوافرة من خاللة ودورية وآلية التحديث: -

اإلنجليزية ويتم تحديثه بصفة مستمرة تحت والعربية تين ويوجد للكلية موقع على شبكة اإلنترنت متاح باللغ

ة من خالل البوابة اإللكترونية ويتضمن جميع األنشطة الجارية والمزمع عقدها فى إشراا أ.د/عميد الكلي

 http://agrfac.mans.edu.egالمستقبل ويمكن تصفحه من خالل الموقع التالى: 

المكتبة مالئمة لنشاط الكلية من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التى تلبى احتياجات  6/7

 حثين والمكتبة الرقمية متاحة للمعنين:الطالب والبا

من الكتب هدايا  كما يتم ترتيب  522كتب أجنبيةو  8979كتب عربية وعدد  15715تحتوى المكتبة على عدد  -

الدوريات العلمية على حسب التخصة والسنوات، حيث يستخدم نظام الباركودفى ترتيب وتنظيم الكتب بالمكتبة. 

دورية .  60رسالة دكتوراه(،  1146رسالة ماجستير،  1792رسائل علمية ) 2849هذا وتحتوى المكتبة على 

كتاب أجنبياً(  8كتاباً عربياً،  130كتاباً ) 138أيضاً كانت مشتريات المكتبة  2017/2018وفى العام الجامعى

التدريس ، وجدير بالذكر أنه تتوافر بالمكتبة سجالت للمترددين عليها حيث توجد سجالت خاصة بأعضاء هيئة 

سجالت خاصة بطالب الدراسات العليا وسجالت خاصة بطالب مرحلة البكالوريوس حيث كان إجمالى عدد 

( فرد من جميع الفئات المستهدفة الذين 15022)  2017/2018المترددين على المكتبة خالل العام الجامعى 

خارجية  باإلضافة لما سبق  -عارة داخلية استفادوا بجميع أنواع خدمات االستعارة التى تقدمها المكتبة من إست

حرصت إدارة الكلية على إدخال المراجع والكتب واألبحاث الموجودة بالمكتبة على قاعدة بيانات مكتبات الجامعة 

لتسهيل عملية البحث على الطالب والباحثين من خالل شبكة المعلومات الدولية. والنظام الموجود بالمكتبة يوفر 

يث يتوفر قائمة بالكتب و المراجع مقسمة تبعاً للتخصة مع إمكاينة الدخول للمكتبة من خالل سهولة البحث ح

 . (9-6)مرفق االنترنت من المنزل

 معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  :  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المعايير األكاديمية المرجعية : 7/1

 National Academicاألكاديمية القومية المرجعية  جامعـة المنصـورة المعايير -تبنت كلية الزراعة  -

Reference Standards (NARS)  الصادرة عن لجنة قطاع التعليم الزراعي حيث تم عرض هذه المعايير على

هذه المعايير للبرامج التعليمية بالكلية. ومن ثم العرض على مجلس مجالس األقسام العلمية لالهالع والموافقة على تبنى 

تم  NARSللموافقة على تبنى هذه المعايير بعد موافقة مجالس األقسام ومجلس الكلية على تبنى الـ  (1-7مرفق) الكلية

تشكيل لجنة لدراسة التوافق بين المعايير المتبناة والنتائج التعليمية المستهدفة من البرامج التعليمية وتحديد الفجوة فى كل 

 برنامج.

 تي يتم منحها بالكلية: الدرجات والبرامج التعلمية  ال

 أوالا: درجة بكالوريوس العلوم الزراعية في: 

الهندسة الزراعية والنظم الحيوية: يقبل بهذا البرنامج الطالب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات  -1

 وتبدأ الدراسة به إعتبارا من المستوى األول.

 : دى برامج التخصص التاليةثانياا: درجة بكالوريوس العلوم الزراعية فى إح

 اإلنتاج النباتي. -2

 اإلنتاج الحيواني والداجنى والسمكي. -3

 وقاية النبات. -4

 علوم وتكنولوجيا األغذية. -5

 التقنية الحيوية الزراعية. -6

 العلوم اإلقتصادية و اإلجتماعية الزراعية -7

 األراضي والمياه. -8

( وتبدأ 8إلى رقم  2اني موحدة بجميع البرامج السابقة )البرامج من رقم وتكون الدراسة بالمستويين األول والث

الدراسة بهذه البرامج إعتبارا من المستوى الثالث بناءا على إجتياز المقررات المؤهلة لها فى الفصل الدراسي 

توافق براجمها الكلية تتبنى املعايري األكادميية القومية املرجعية وتتأكد من 

التعليمية معها وتتأكد من اختاذ اإلجراءات للوفاء مبتطلباتها وحترص على أن 

تربى الربامج التعليمية املختلفة احتياجات اجملتمع وسوق العمل ، وتوصف 

الربامج التعليمية واملقررات الدراسية ، وتقوم مبراجعتها وتطويرها بصورة دورية 

 ويتضح ذلك من العرض التالي 

 



العديد من  تحتوى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة سابقة الذكر علىالثاني من المستوى الثاني. 

المقررات االختيارية سواًءا من داخل التخصة أومن خارجه مما يجعل البرامج تتصض بالمرونة وتتيح للطالب 

حرية إختيار المقررات لمواكبة تطلعاته فى سوق العمل. كما تحتوى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة 

 قل مهاراتهم ودعمهم للتميز وللمنافسة فى سوق العمل. على سلة مقررات الطالب المتفوقين مما يساعد على ث

( فهى برامج 8( و)6يضم كل برنامج من البرامج الثمانية السابقة التخصصات الفرعية التالية عدا البرامج أرقام )

 عامة فى التخصة المذكور كما هو موضح بالجدول التالى: 

 بمرحلة البكالوريوس بالكلية : ( التخصصات الفرعية التي يضمها كل برنامج 1-7جدول )

رقم 

 البرنامج

 بالالئحة

 التخصصات الفرعية التي يضمها كل برنامج البرنامج
األقسام التى 

 يتبعها البرنامج

1 
الهندسة الزراعية 

 والنظم الحيوية

 –هندسة النظم الحيوية  –آالت وقوى زراعية 

 هندسة الري والصرا الحقلي

الهندسة  -

 الزراعية

 - - البساتين المحاصيل اج النباتياإلنت 2

 المحاصيل -

 الفاكهة -

 الخضر والزينة -

3 
اإلنتاج الحيواني 

 والداجنى والسمكي

إنتاج 

 الحيوان

إنتاج 

 الدواجن

إنتاج 

 األسمال
- 

 إنتاج الحيوان -

 إنتاج الدواجن -

 وقاية النبات 4
أمراض 

 النبات
 - المبيدات الحشرات

 أمراض النبات -

 الحشرات -

 المبيدات -

5 
علوم وتكنولوجيا 

 األغذية
 األلبان

الصناعات 

 الغذائية
- - 

 األلبان -

الصناعات  -

 الغذائية

6 
التقنية الحيوية 

 الزراعية
- - - - 

 الوراثة -

الكيمياء  -

 الزراعية

 الميكروبيولوجي -

7 
العلوم االقتصادية 

 واالجتماعية الزراعية

االقتصاد 

 الزراعي

إدارة 

أعمال 

 يةزراع

اإلرشاد 

 الزراعي

االجتماع 

 الريفي

اإلقتصاد  -

 الزراعي

اإلرشاد  -

الزراعي والمجتمع 

 الريفي

 األراضي - - - - - األراضي والمياه 8

 

 : كما تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم الزراعية فى برامج التعليم المفتوح وهى

 جامعة عين شمس فى  –مع كلية الزراعة  برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية بالشراكة

 إهار اتفاقية التعاون بين جامعتى عين شمس والمنصورة )موقع الكلية اإللكترونى(.

http://agrfac.mans.edu.eg/academic/open-education 

 ( موقع الكلية برنامج التعليم المفتوح بإسم "النظم الحيوية الزراعية" بنظام الساعات المعتمدة

 . http://agrfac.mans.edu.eg/academic/open-education( ترونياإللك

كما يقوم السادة يوجد دليل خاص بالبرامج التعليمية للكلية ) يوزع علي هالب المستوي األول بالكلية( 

أعضاء هيئة التدريس بالكلية بعرض توصيض المقرر في المحاضرة األولي علي الطالب من بداية كل فصل 

ما يقوم السادة منسقي البرامج التعليمية المختلفة بعرض توصيفات مقررات التخصة بالبرنامج الدراسي ، ك

الدراسي علي الطالب لتأهليهم إلختيار المقررات االختيارية والمؤهلة للبرنامج بالمستوي الثاني خالل الفصل 

م العلمي بتوجيه الطالب إلختيار الدراسي األول من كل عام دراسي، و كذلك يقوم المرشد األكاديمي بداخل القس

 المقررات الدراسية. 

 البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية توافق 7/1/1

 دراسة توافق البرامج مع المعايير المتبناه :

حيث أشارت دراسة التوافق إلى توافق المعايير األكاديمية المتبناة مع النتائج التعليمية المستهدفة للبرامج  -

ية بالكلية وهى: اإلنتاج النباتي ، اإلنتاج الحيواني والداجنى والسمكي ، وقاية النبات ،علوم التعليم

وتكنولوجيا األغذية ، التقنية الحيوية الزراعية ، العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية واألراضي 

 والمياه. 

ة توافق المعايير القومية األكاديمية الممارسات التطبيقية للمعايير: حيث تم الموافقة على إعتماد دراس -

القياسية العامة مع المخرجات التعليمية المستهدفة من برامج ومقررات مرحلة البكلوريوس بالئحة الساعات 

 .13/12/2015المعتمدة للكلية وذلك بتاريخ 



لمعرفة مدى  تم مراجعة داخلية لتوصيض جميع البرامج التعليمية لكافة البرامج. ثم تمت مخاهبة األقسام -

توافق المعايير القومية المرجعية القياسية مع رسالة وراية الكلية تبين من استطالع رأى أعضاء مجالس 

 (2-7مرفق) %.90تتوافق مع رسالة الكلية بنسبة تزيد عن NARSاألقسام العلمية أن المعايير األكاديمية 

ختيار البرنامج الذى يتفق مع ميوله ورغباته وما وتم إعداد دليل البرامج التعليمية لمساعدة الطالب على إ  -

 .يجب أن يتمتع به من مهارات والجهات التى تحتاجه فى سوق العمل

 التعليمية وإحتياجات المجتمع والتنمية البرامج 7/2

 مالئمة البرامج التعليمية إلحتياجات سوق العمل وفقاا لما تنطوى رسالة الكلية :

  (3-7مرفق )لمتطلبات سوق العمل ومتوافقة مع ما  تنطوي علية رسالة الكلية البرامج التعليمية مالئمة 

 تتميز البرامج التعليمية الدراسية بتنوعها وإختالا محتواها لمالئمة إحتياجات سوق العمل. -

 تتميز أيضا البرامج التعليمية بالمرونة لمواكبة لتغيرات في متطلبات سوق العمل. -

كما  ومبررات هذه اإلجراءاتدراسية بالبرامج التعليمية المختلفة للكلية تم تحديث بعض المقررات ال -

 (4-7مرفق )هوموضح بالجدول التالى: 

إستحداث برامج تعليمية جديدة ) البرامج المتميزة ( لمواكبة إحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى  -

 واإلقليمى مثل : 

ة على اإلهتمام بمجال علوم األغذية والتغذية، سعى فى ظل حرص جامعة المنصور برنامج نظم تغذية ) -

قسم األلبان بكلية الزراعة جامعة المنصورة إلى اإلهالع على البرامج المماثلة فى مجال التغذية فى 

الجامعات المصرية والجامعات العربية والعالمية لتحديد الموقض الراهن للجامعة فى تخصة التغذية ومدى 

 (. لعمل المحلى واإلقليمى فى مجال التغذيةتلبية احتياجات سوق ا

تهدا جامعة المنصورة فى ظل التطور التكنولوجى الى  برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء ) -

إستغالل وتطوير المساحات فى كافة المدن والقرى وخاصة فى المدن الجديدة وإنتاج منتج بأقل تكاليض 

ولتحقيق هذه األهداا قامت كلية الزراعة بتصميم برنامج تنسيق يسهل تسويقه ويحقق عائدا إقتصادياً 

الحدائق والمسطحات الخضراء بناًءا على المتطلبات الحالية لسوق العمل على المستوى المحلى واالقليمى 

.) 

 : ( التحديث ببعض البرامج والمقررات الدراسية2-7جدول ) -

 التحديث مبررات إجراءات تحديث البرامج والمقررات الدراسية

إستخدام نتائج األبحاث العلمية الحديثة فى تطوير المادة 

 العلمية للمقرر فى إهار محتواه العلمى المحدد بالالئحة

لتحديث محتويات المقرر مواكبة للتطورات 

 الحديثة فى مجال الدراسة

 

تحويل بعض المقررات إلى مقررات إليكترونية أو 

 وحدات تعليمية

الب لإلهالع على إلتاحة الفرصة للط

المقررات بشكل أكثر وضوح وفى أى وقت 

ولدعم تنمية مهارات الطالب للتعلم الذاتى 

وليستطيع أن يستخدم تكنولوجيا المعلومات 

 للتواصل وكمصدر للمعلومات

 تحديث المراجع الخاصة بالمقرر بشكل دورى
 لمواكبة للتطورات الحديثة فى مجال الدراسة

 العمل .  ومواكبة إحتياجات سوق

تحديث توصيض بعض المقررات بعد إنتهاء تدريسها 

من خالل إعادة توزيع المهارات التى يكتسبها الطالب 

من دراسته للمقرر على المحتوى العلمى الخاص 

للمقرر بعد تطويره فى إهار محتواه العلمى المحدد 

 بالالئحة

لتوزيع أمثل للمخرجات التعليمية المستهدفة من 

محتوياته لتحقيق المعايير  المقرر على

 األكاديمية فى هذا الشأن

 

تحقيق ممارسات جديدة فى تدريس المقررات مثل 

الدخول على المواقع العلمية  –الزيارات العلمية 

تحديث  –إستضافة محاضرين خارجيين  –األلكترونية 

 الجانب العملى للمقرر

مما يعود على المقررات بالتطوير المستمر 

 ع إحتياجات سوق العملوالتواكب م

 بما يتالئم مع متطلبات سوق العمل: فاعلية البرامج التعليمية 7/2/1

حدوث تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج دراسى وذلك من النتائج المتحصل عليها من إجمالى حضور 

 (5-7رفق م)الطالب للدورات التدريبية بوحدة التدريب بالكلية والملتقى التوظيفى للخريجين. 

 

 

 

 



 2017/2018ملخص إحصائي  للدورات التدريبية التى  تم تنفيذها خالل  (1-2-7جدول )

 المتدربون فترة اإلنعقاد المدرب إسم الدورة م

 عدد المتدربين

 طالب
خري

 ج

 تنسيق حدائق 1
أ.م.د. محمود قاسم , د. 

 أحمد

30/1 

:9/2/2017 
 12 5 طالب

 حمود قاسم أ.م.د. م تصميم شبكات الرى 2
2/2  :

8/2/2017 
 3 14 طالب

 أ.م.د. محمد سمير  برنامج إنقاص الوزن 3
18/3/

2017 
 7 31 طالب

4 
مبادئ إعداد أخصائى 

 تغذية
 13 30 طالب 9/3/2017 د. الزهراء محمود مطاوع

 د. مهند محمد عبد الباسط إكثار نباتات الزينة 5
23/3  :

30/2017 
 2 18 طالب وخريجين

 5 38 طالب وخريجين 6/4/2017 أ.م.د. محمد سمير إنقاص الوزن برنامج 6

 م/ أشرف فوزى الفوتوشوب 7
13:10/4/

2017 
 3 11 طالب وخريجين

 أ.م.د. ذياد قلبه تربية دواجن 8
15/4/

2017 
 - 30 طالب 

 أ.د. محمد عبد الدايم التنمية البشرية 9
20:19/4/

2017 
 - 27 طالب 

1

0 

تكنيك تفاعل البرمجة 

 لمتسلسلا
 أ.م.د. محمد حسن 

25:26 /

4/2017 
 1 24 طالب وخريجين

1

1 

اإلستراتيجيات الحديثة 

 لتدريس الطالب
 د. مهند محمد عبد الباسط 

23/4/

2017 

أعضاء هيئة 

 التدريس 
5 - 

1

2 
 3 35 طالب وخريجين 3/5/2017 أ.م.د. ذياد قلبه أمراض دواجن

1

3 
 أ.م.د. ذياد قلبه تربية دواجن

9:10/5/

2017 
 - 32 طالب 

1

4 
 أ.د. متولى أبو سريع صناعات الجبن

17/5/

2017 
 5 5 طالب وخريجين

1

5 
 تنسيق حدائق

أ.د. أحمد عبد العال  , 

 أ.م.د. محمود قاسم 

17/7/

2017 
 12 19 طالب وخريجين

1

6 
 أ.م.د.محمود قاسم  شبكات الرى

10/8/

2017 
 9 28 طالب وخريجين

1

7 
 تنسيق حدائق

د العال , أ.م.د. أ.د. أحمد عب

 محمود قاسم 

15/8/

2017 
 8 16 طالب وخريجين

1

8 
GAP- GMP- GHP  أ.د. رانيا الجمال 

20/8/

2017 
 10 23 طالب وخريجين

1

9 

 المعلوماتية الحيوية

 " المستوى األول "
 13 6 طالب وخريجين 7/9/2017 أ.د. أحمد منصور 

2

0 
 أ.د. وليد الشارودى األيزو

28/9/

2017 
 14 21 ريجينطالب وخ

2

1 

 المعلوماتية الحيوية

 " المستوى الثانى "
 أ.د. أحمد منصور 

14/9/

2017 
 13 5 طالب وخريجين

2

3 

 المعلوماتية الحيوية

 " المستوى الثالث "
 أ.د. أحمد منصور

27/9/

2017 
 12 2 طالب وخريجين

2

4 

 المعلوماتية الحيوية

 " المستوى الرابع "
 أ.د. أحمد منصور

12/10/

2017 
 13 1 طالب وخريجين

2

5 
Food safety  أ.د. رانيا الجمال 

12/10/

2017 
 9 7 طالب وخريجين

2

6 

تكنيك تفاعل البلمرة 

المعلوماتية  المتسلسل
 أ.د. أحمد منصور

19/10/

2017 
 10 3 طالب وخريجين



 الحيوية

 " المستوى الخامس "

2

7 
 د. محمود مكرم  الريال تايم

12:14 /

2017 
 4 13 طالب وخريجين

2

8 
 أ.م.د. محمد الجوجرى أمراض دواجن

2/10/

2017 
 8 2 طالب وخريجين

2

9 
 دورة منسق حدائق

أ.د. أحمد عبد العال , أ.م.د. 

 محمود قاسم 

28:20/1/

2018 
 3 8 طالب وخريجين

3

0 
Real time  أ.م.د. محمود قاسم 

29/1/

2018 
 9 - طالب وخريجين

3

1 
 أ.د. فوزى صديق تربية أرانب

19/2/

2018 
 1 26 طالب وخريجين

3

2 
 أ.د. وليد الشارودى األيزو

22/2/

2018 
 3 27 طالب وخريجين

3

3 
 أ.د. محمد مسعد زراعات البيوت المحمية

28/2/

2018 
 1 27 طالب وخريجين

3

4 
 د. مهند عبد الباسط  زراعة أنسجة

28/2/

2018 
 3 10 طالب وخريجين

3

5 
 أ.د. محمود مكرم  شبكات رى

26/2 :

4/3/2018  
 2 16 طالب وخريجين

3

6 
 5 29 طالب وخريجين 8/3/2018 أ.د. محمد سمير سيجما

3

7 

األمراض الفيروسية 

 للدواجن
 - 30 طالب 9/3/2018 أ.م.د. زياد قلبه

3

8 

األمراض البكتيرية 

 والطفيلية
 1 20 طالب 4/4/2018 أ.د. فوزى صديق

3

9 
 أ.د. محمد سمير تغذية مرضى السرطان

14/4/

2018 
 2 60 وخريجين طالب

4

0 
 أ.د. محمد عبد الدايم  إدارة األعمال المزرعية

16:18/4/

2018 
 17 4 طالب وخريجين

4

1 

تغذية مرضى الضغط 

 والسكر
 أ.م.د. محمد سمير 

26/4/

2018 
 3 22 طالب وخريجين

4

2 
 أ.د. نعيم عبد اللطيف  إدارة الجودة الشاملة

21/4/

2018 
 13 21 طالب وخريجين

4

3 
 د. أحمد محمد السواح ابعيش الغر

26/6/

2018 
 - 29 طالب وخريجين

4

4 
 دورة حضانة وتفريغ

م/ عالء الدين مصطفى 

 عبد اللطيف 
 4 30 طالب وخريجين 3/7/2018

4

5 
 تنسيق حدائق

د. مهند عبد الباسط , م. 

 محمد عيد  
 3 21 طالب وخريجين 9/7/2018

4

6 

التسميد ومقاومة اآلفات 

لمحاصيل الخضر في 

 صوبال

 د. محمد ندا
18/7/

2018 
 7 24 طالب وخريجين

4

7 
 أ.م.د. محمد سمير تغذية الرياضيين

16/8/

2018 
 1 29 طالب وخريجين

4

8 
 أ.م.د. محمود قاسم تصميم شبكات الرى

21:29 /

8/2018 
 14 19 طالب وخريجين

4

9 
 أ.م.د. محمد سمير برنامج إنقاص الوزن

30/8/

2018 
 5 30 طالب وخريجين

5

0 

دئ إعداد أخصائى مبا

 تغذية
 3 25 طالب وخريجين 2/9/2018 د. الزهراء مطاوع

5

1 
 التداوى باألعشاب الطبية

د. مهند عبد الباسط , د. 

 أحمد السيد

22/9/

2018 
 2 24 طالب وخريجين

 8 23 طالب وخريجين/10/10 أ.د. وليد الشارودىالمنهج المتكامل لضمان 5



 2018 جودة الغذاء 2

5

3 

ين الغذاء التداخل ب

 والدواء
 أ.م.د. محمد سمير

18/10/

2018 
 1 45 طالب وخريجين

5

4 

التداخل بين الغذاء 

 والدواء
 أ.م.د. محمد سمير 

15/11/

2018 
 4 26 طالب وخريجين

5

5 
 أ.م.د. محمود قاسم الريال تايم الند سكيب

29:28/8/

2018 
 1 25 طالب وخريجين

5

6 
 أ.د. وليد الشارودى 22000األيزو 

29/11/

2018 
 10 20 طالب وخريجين

5

7 
 أ.م.د. محمد سمير تغذية مرضى السرطان

6/12/

2018 
 1 29 طالب وخريجين

 

 عدد المتدربين( -مرات إنعقادها  الدورات التى تم تنفيذها )عدد        2-2-7جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم الدورة

عدد 

مرات 

 اإلنعقاد

 عدد المتدربين
عدد 

 هالب المتدربين
خري

 ج

 34 6 29 2 لحدائق باستخدام األوتوكادتنسيق ا

Real time 2 25 10 35 

 27 1 26 1 تربية أرانب

 60 13 47 2 22000األيزو 

 28 1 27 1 زراعة البيوت المحمية 

 13 3 10 1 زراعة أنسجة

 51 16 35 2 تصميم شبكات الرى

 34 5 29 1 سيجما

 30 0 30 1 األمراض الفيروسية للدواجن

 21 1 20 1 بكتيرية والطفيليةاألمراض ال

 92 3 89 2 تغذية مرضى السرطان 

 21 17 4 1 إدارة األعمال المزرعية 

 25 3 22 1 تغذية مرضى الضغط والسكر 

 34 13 21 1 إدارة الجودة الشاملة

 29 0 29 1 عيش الغراب

 34 4 30 1 دورة حضانة وتفريغ

 31 7 24 1 التسميد ومقاومة اآلفات 

 30 1 29 1 الرياضيينتغذية 

 35 5 30 1 برنامج إنقاص الوزن 

 28 3 25 1 مبادئ إعداد أخصائى تغذية 

 26 2 24 1 التداوى باألعشاب الطبية 

 31 8 23 1 المنهج المتكامل لضمان جودة الغذاء

 76 5 71 2 التداخل بين الغذاء والدواء

 إجمالى

 
29 699 127 825 



 
 

 

 

 
( خالل إعتباراً من المستوى الثانىبكل برنامج دراسي )في أعداد هالب البرنامج العام الملتحقين تطور يوجد 

الطالب على كل  ويتم توزيع (2017/2018،  2017/ 2016،  2015/2016الثالث سنوات الماضية )

. اكمى الحاصل عليهبرنامج هبقاً لقواعد قبول الطالب بالبرامج المختلفة وهى رأى ورغبة الطالب والمعدل التر

 ( 15/11/2015بتاريخ  495)محضر مجلس الكلية رقم 

حيث إزداد إقبال الطالب على برامج: علوم وتكنولوجيا األغذية ، اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ، التقنية 

مرفق  عية.الحيوية الزراعية فى حين ضعض إقبال الطالب على برنامج: العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزرا

 ( 6-7رقم  )
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 الدورات التدريبية  

يوضح العالقة بين أسماء الدورات وأعداد (  1) شكل 
 المتدربين

 طالب

 خريج

0

100

200
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700

 خريج طالب  

699 

127 

 أعداد المتدربين موزعين طبقا للفئة  



 بيان بأعداد الطالب المقيدين بالبرامج الدراسية المختلفة:

 2018وحتي  2015بيان بأعداد الطالب المقيدين بالبرامج الدراسية المختلفة من عام (   3-2-7جدول )

 

 

 

 

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 البرنامج م

 أوال: المستوي األول 

 734 948 875 توي األول(البرنامج العام )المس 1

برنامج الهندسة الزراعية  والنظم  2

 الحيوية )المستوي األول(

238 262 240 

 ثانياا : المستوى الثانى 

 827 608 478 البرنامج العام )المستوي الثاني( 1

برنامج الهندسة الزراعية  والنظم  2

 الحيوية )الثاني(

164 174 195 

 ثالثاا : المستوى الثالث 

برنامج الهندسة الزراعية والنظم  1

 الحيوية 

185 141 167 

 61 53 23 اإلنتاج النباتى 2

اإلنتاج الحيوانى والداجنى  3

 والسمكى

38 70 105 

 58 33 13 وقاية النبات 4

 114 85 38 علوم وتكنولوجيا األغذية 5

 109 54 34 التقنية الحيوية الزراعية 6

جتماعية العلوم اإلقتصادية واإل 7

 الزراعية

15 25 31 

 61 69 27 األراضى والمياه 8

 رابعاا : المستوى الرابع 

برنامج الهندسة الزراعية والنظم  1

 الحيوية 

182 180 115 

 46 22 29 اإلنتاج النباتى 2

اإلنتاج الحيوانى والداجنى  3

 والسمكى

54 49 68 

 30 13 21 وقاية النبات 4

 86 36 78 غذيةعلوم وتكنولوجيا األ 5

 55 41 54 التقنية الحيوية الزراعية 6

العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية  7

 الزراعية

19 14 25 

 68 37 68 األراضى والمياه 8



 

 

 البرنامج م
اإلجمالى  إجمالى رابعة ثالثة ثانية أولى

 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ العام

1 
 الهندسة الزراعية والنظم

 الحيوية
103 61 131 52 47 19 12 88 293 220 513 

 28 2 26 1 1 22 25 0 0 0 0 النظم الحيوية 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرى والصرا الحقلى 3

 114 57 57 30 32 27 25 0 0 0 0 آالت وقوى 4

 1661 910 751 0 0 0 0 523 523 387 228 العام 5

6 
العلوم اإلقتصادية 

 الزراعيةواإلجتماعية 
0 0 1 10 7 27 6 25 14 62 76 

 455 352 103 88 26 92 30 172 47 0 0 علوم وتكنولوجيا األغذية 7

 354 312 42 88 12 95 14 129 16 0 0 التقنية الحيوية الزراعية 8

 128 87 41 40 8 27 20 20 13 0 0 وقاية النبات 9

10 
اإلنتاج الحيوانى 

 والداجنى والسمكى
0 0 82 36 95 42 52 42 229 120 349 

 117 58 59 33 28 14 17 11 14 0 0 اإلنتاج النباتى 11

 120 107 13 60 4 25 6 22 3 0 0 األراضى والمياه 12

 اجمالى
231 448 830 975 286 390 181 495 1628 2287 

3915 
679 1805 676 676 3915 

 

 توزيع الطالب طبقا للمستوى الدراسى:

 

 العدد ىالمستو

 974 األول عام

األول تنسيق الحدائق 

 والمسطحات الخضراء 
15 

 145 األول نظم التغذية

 923 الثانى

 706 الثالث

  493 الرابع
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توزيع الطالب طبقًا للمستوى 

 الدراسى



 

 تطور أعداد الطالب المقيدين بالمستويات الدراسية األربعة:

 أعداد الطالب العام الجامعى

2013/2014 1705 

2014/2015 2250 

2015/2016 2658 

2016/2017 2914 

2017/2018 3915 
 

 
 توزيع الطالب طبقا للنوع:

 العدد النوع

 1628 ذكر

 2287 أنثى
 

 
 وتطوير البرامج التعليمية تصميم 7/3

 تصميم البرامج:  7/3

برامج بمرحلة  8بالئحتها الجديدة )الساعات المعتمدة( وبها عدد  (2009عام )تعمل الكلية منذ  -

برنامج نوعى مميز وذلك للوفاء بمتطلبات التنمية اإلقتصادية  2وس باإلضافة إلى عدد البكالوري

 (7-7مرفق ) واإلجتماعية المحلية منها واإلقليمية وكذا مواكبة التطور العلمي والمعرفي.

-7مرفق)تتوفر بالكلية توصيفات لجميع البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس وجميع المقررات الدراسية  -

 ( ملفات البرامج(7
ملفات  7-7مرفق)تتوافر مصفوفة توافق أهداا البرامج مع مواصفات الخريج بالمعايير ورسالة الكلية.  -

 البرامج(

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمى تتسق مع مقرراته الدراسية وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس  7/4

 والتقويم التى تحقق نواتج التعلم :

كلية من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية )إعداد مصفوفة البرنامج التعليمى تتحقق ال -

 ( ملفات البرامج8-7مرفق )/المقررات الدراسية(. 

توصض الكلية المقررات الدراسية متضمنة أهداا المقرر ونواتج التعلم وموضوعات المحتوى العلمى وهرق  -

 (ملفات البرامج 7-7مرفق) المراجع العلمية وتعتمد التوصيض فى مجالسها الرسمية.التدريس والتعلم والتقويم و

-7مرفق) تتأكد الكلية من مدى توافق هرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية. -

  (ملفات البرامج7
لعام الجامعى أو الفصل الدراسى للطالب تعلن الكلية توصيض المقررات الدراسية والبرامج التعليمية فى بداية ا -

يقوم كل عضو هيئة تدريس بعرض توصيض المقرر فى بداية الفصل الدراسى من  -1 بالوسائل المناسبة اآلتية: 

 كل عام.

يقوم منسق كل برنامج بلقاء دورى لطالب المستوى الثالث والرابع بكل برنامج تعليمى بعرض توصيفات  -2

 اإلختيارية فى بداية كل فصل دراسى. المقررات اإلجبارية و

  – (ملفات البرامج8-7مرفقتوجد مطابقة مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج مع أهدافه  )

ملفات  8-7مرفقكما تحقق المقررات لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج )مصفوفة البرنامج والمقررات( ) -

 (البرامج

ررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين البرامج التعليمية و المق 7/5

 والخارجيين.

يوجد بالكلية سياسة مفعلة لدورية المراجعة حيث تتم المراجعة الداخلية الدورية من قبل وحدة ضمان  -

ريق الجودة بالكلية  كل فصل دراسي )بمعدل مرتين خالل العام الدراسي الواحد( وذلك  ومن خالل ف

 أعداد الطالب
0

1000

2000

3000

4000

1705 
2250 

2658 
2914 

 تطور أعداد الطالب بالمستويات االربعة 3915

 ذكر
42% 

 أنثى
58% 

 توزيع الطالب طبقا للنوع



منذ  (9-7مرفق )  15/11/2015( بتاريخ 495مشكل للمراجعة الداخلية بقرار من مجلس الكلية رقم )

اعتماد الكلية وتتم المراجعة فى ضوء بنود تقرير المراجعة الخارجية المعتمدة من الهيئة القومية لإلعتماد 

 ) مرفق ملض تقرير المراجعة الداخلية  الدورية بالكلية(. 

 ئج المراجعة الداخلية دوريا علي  األقسام  العلمية و بعد إحاهة مجلس الكلية بها.  وتعرض نتا -

تقوم لجنة المراجعة الداخلية بالكلية بمراجعة اكتمال التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج  -

مرفق )ات العلمية. التعليمية ويوجد نسخة منها لدي منسقي االقسام العلمية بملفات البرنامج وملفات المقرر

7-9)  
الدورية لألقسام العلمية بإرسال تقريرها بنقاه القصور إلي األقسام العلمية أيضا تقوم لجنة المراجعة  -

 إلستكمال أوجه القصور المختلفة. 

)توافق محتوي الورقة اإلمتحانية مع نواتج التعلم المستهدفة من   Blue printتم الموافقة علي نموذج -

 .15/11/2015( بتاريخ 495دراسية( بمحضر مجلس الكلية رقم )المقررات ال

تم إستحداث العديد من البنود بإستمارة المراجعة والتى تتضمن : وثيقة تغذية نظام البيانات األكاديمية  -

نموذج عبء العمل للسادة أعضاء  –ألعضاء هيئة التدريس باألبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس 

نموذج الخطة التدريسية للبرنامج بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا  -هيئة المعاونة هيئة التدريس وال

 (9-7مرفق )مقترح الخطة البحثية للبرنامج.  –

للكلية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات  7/6

 نيون وتستفيد المؤسسة منها فى وضع خطط التحسين والتطويرالدراسية ويطلع عليها المع

متضمنة نتائج تحليل  تعد األقسام العلمية تقارير سنوية لجميع المقررات الدراسية والبرامج التعليمية 7/6/1

آراء المراجعين والطالب ويتم مراجعتها دوريا من خالل المراجعة الداخلية الدورية لألقسام ومتوفرة بملفات 

 لمقررات الدراسية باألقسام العلمية لدى منسقى األقسام والبرامج.ا

يقوم كل عضو هيئة تدريس بملىء نموذج تقرير المقررات الدراسية المعلن على موقع الفارابى لجميع  -

  https://alfarabi.mans.edu.egأعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 :حانية بعدة أساليبتتوفر بالكلية ضوابط عديدة لمراجعة الورقة اإلمت -

 تشكيل لجان لتقييم الورقة اإلمتحانية. -1

 تشكيل لجان لتحليل نتائج تقييم الورقة اإلمتحانية. -2

 (.Blueprintومدى توافق محتوى الورقة اإلمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيض المعلن )نموذج ال  -3

ستطيع وحدة ضمان الجودة ربط ظهور نتيجة الطالب بإستكمالهم لنموذج إستبيان المقررات حتى ت -4

 إتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة بناءا على رغبات الطالب.

تكليض الدوائر العلمية للبرامج العلمية التى تقدمها الكلية بتقييم الورقة اإلمتحانية هبقا للنموذج المرسل  -5

 من السيد الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.

ؤسسة األطراف المعنية على التقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية )مثل تطلع الم 7/6/2

 .أعضاء القسم العلمى ومجلس المؤسسة ولجان شئون التعليم وغيرها(
حيث يتم إرسال نتائج تقارير المراجعة الداخلية دوريا إلى السادة راساء مجالس األقسام العلمية بالكلية بعد موافقة 

الكلية عليها ويتم إتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالبرامج عن هريق  مجلس

 منسقى البرامج بها إلدراجها بملفات المقررات.

تستفيد الكلية من خطط التحسين والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية  7/6/3

 :التعليمية وذلك من خالل  فى تطوير البرامج

تطبيق إستراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة بالعديد من المقررات الدراسية للبرامج التعليمية من خالل  -1

 تفعيل نشاط وحدة التعليم اإللكترونى عن طريق اآلتى:

جال لرفع وحدات تعليمية ممثلة فى فيديوهات تعليمية أو أحدث األبحاث فى م ILMOSتفعيل نظام  - أ

 .التخصة

صفحة بالفصل  40صفحة بالفصل الدراسى األول و 50إنشاء صفحات الموديل حيث وصلت  - ب

 الدراسى الثانى.

تفعيل اإلختبارات اإللكترونية حيث تم إجراء اإلمتحان العملى النهائى لمقرر فسيولوجيا التناسل  - ت

ى وأيضا إمتحان العملى النهائى والتلقيح للمستوى الرابع ببرنامج اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمك

لمقرر فسيولوجيا حيوانات المزرعة لطالب المستوى الثالث بنفس البرنامج فى معمل اإلختبارات 

 (10-7مرفق ) . اإللكترونية التابع لوحدة التعليم اإللكترونى بالكلية

 موقع التالى للكليةمقرر وجميعها متاحة على ال 67مقرر إلى  44زيادة عدد المقررات اإللكترونية من  - ث

-unit-learning-ar/e-learning-ar/e-centers-http://agrfac.mans.edu.eg/units

ar. 

 

 

 

 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-learning-unit-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-learning-unit-ar


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  (: يوضح عدد الوحدات التعليمية التى تم رفعها1شكل )

 ILMOSنظام 

(: يوضح عدد صفحات الموديل التي تم إنشاءها 2شكل )

 سنوات السابقة 3بالوحدة خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: يوضح عدد الفيديوهات التعليمية التى نشرها علي 3شكل )

 قناة المنصورة التعليمية

(: يوضح عدد االختبارات اإللكترونية التى تم 4شكل )

 سنوات السابقة 3ل تفعيلها بالوحدة خال

 7201/8201البيانات اإلحصائية لوحدة التعليم االلكرتوني خالل العام الجامعى 
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(: يوضح عدد المقررات اإللكترونية المنتجة فى وحدة 5شكل )

 التعليم اإللكترونى

(: يوضح عدد المشتركين في قواعد البيانات 6شكل )

 العلمية من هيئة التدريس والباحثين بالكلية

 

 

 ( التالى:3-7)تعديل المحتوى العلمى لبعض المقررات الدراسية كما هو موضح بالجدول -2

 البرنامج المستوى المقرر م

 علوم وتكنولوجيا األغذية الرابع تغذية إنسان 1

 علوم وتكنولوجيا األغذية الثانى أساسيات الغذاء والتغذية 2

 علوم وتكنولوجيا األغذية الثالث مراقبة جودة وسالمة األغذية واأللبان 3

 دسة الزراعيةالهن الثانى أساسيات إنتاج حيوانى ودواجن 4

 

 :تطور نسبة النجاح فى المستويات المختلفة فى كل برنامج دراسى خالل الثالث سنوات الماضية

وبرامج اإلنتاج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية يبين الجدول التالى تطور نسبة النجاح في كل من برنامج 

وتكنولوجيا األغذية وبرنامج األراضي والمياه النباتى ، اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبرنامج علوم 

)المستوى الثالث( خالل الثالث سنوات الماضية وتراجع نسب النجاح في برنامج التقنية الحيوية الزراعية ، 

    (11-7مرفق ) .العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية

 اعات المعتمدة(يوضح نسب النجاح لخريجى المستويات المختلفة بنظام الس4-7جدول )

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 البرنامج

 %91 %93،85 %98،46 برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي
100% 

 

90% 94% 

 %95 %100 %100 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 %98 %95،83 %95،45 برنامج وقاية النبات

 %95 %96 %97،14 امج األراضي والمياهبرن

 %97 %97،37 %98،18 برنامج التقنية الحيوية

 %88 %92،86 %95 برنامج العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية

 %95 %95 %100 اإلنتاج النباتي برنامج

 المصدر: إدارة شئون الخريجين بالكلية. 
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 معيار التدريس والتعلم:  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للكلية إستراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج  8/1

 التعلم المستهدفة.

تحرص الكلية علي للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعاييراالكاديمية المرجعية ، و 

لم لكى تضمن مالئمة األساليب المستخدمة لتحقيق المخرجات متنوعة للتعليم والتع إستراتيجياتتبنى ووضع 

التعليمية المستهدفة للبرامج التعليمية المختلفة بما يحقق أهدافها ورسالتها وذلك بمحضر جلسة مجلس الكلية 

" ، وتختلض  وجارى تحديثها من قبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب"  م20/2/2017بتاريخ  512رقم 

 ساليب وفقا لطبيعة البرنامج األكاديمي ومقرراته وتتراوح بين التعلم الذاتي والتعليم التجريبيى تلك األ

 

65%
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85%

95%

105%

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

للكلية إسرتاتيجية معلنة وموثقة للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية مبا يضمن حتقق 

الءمة طرق التدريس والتعلم املعايري األكادميية ، ويسهم فى حتقيق رسالتها وأهدافها ، وحترص املؤسسة على م

والتقويم لنواتج التعلم املستهدفة ، وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتى ، وتقدم مبشاركة اجلهات اجملتمعية برامج 

لتحقيق مواصفات اخلريج ، وتوفر لتلك الربامج املوارد  التدريب التى تسهم فى إكساب الطالب املهارات الالزمة

تنفيذها وجدية اإلشراف عليها ، وحترص على تقييم فاعليتها وتطويرها . وحترص الكلية على املالئمة وتضمن جودة 

 تقويم الطالب مبوضوعية وعدالة ، وبإستخدام أساليب وأدوات متنوعة تالئم نواتج التعلم ومبا يدعم العملية التعليمية.

 

 

 



 

 

 

والتعليم الغير مباشر والتدريب الميداني والدروس العملية والزيارات الحقلية والرحالت وكتابة 

 (1-8مرفق ) .التقارير....الخ

عليمية وذلك من شأن تحديث وتطوير إستراتيجيات التعليم كما أدخلت الكلية تفعيل دور الطالب فى العملية الت

 (2-8مرفق ). والتعلم

تطبيق إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم إكتساب مهارات التعلم الذاتى ومهارات التوظف  8/2

 لدى الطالب.
حرص الكلية على تشجيع تطبق الكلية إستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم وتدعم مهارات التعلم الذاتي وت

السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية إلستخدام أنماه التعلم التي تتيح للطالب بالمستويات المختلفة 

ملف  مرفق. )فرص التعلم الذاتي ويتم توثيق تلك األساليب واإلستراتيجيات فى توصيض المقررات والبرامج

 (.3-8ق مرف البرامج والمقررات الدراسية
يقوم كل عضو هيئة تدريس بعمل تقارير عن المقررات الدراسية التي قام بتدريسها موضحا بها ما قام 

بتدريسه هبقا لتوصيض المقرر وأساليب التعليم والتعلم وأساليب التقييم وكذلك نتائج الطالب فى المقرر وما ال 

يتم عمل تقرير البرنامج سنويا وذلك إلكترونياً على يستطيع القيام به وأسباب ذلك. وبعد عمل تقارير المقررات 

موقع الفارابي بالجامعة. كما يتم مناقشة تقرير البرنامج فى مجالس األقسام وذلك لتعظيم نقاه القوى والتغلب على 

 (4-8مرفق مرفق تقرير أحد المقررات الدراسية نقاه الضعض.)

إلكترونياً لتقييم المقررات الدراسية شاملة أساليب التعليم يوجد بالكلية آلية إلستبيان رأي الطالب ورقياً و

على الرابط التالى  والتعلم وأساليب التقييم وأداء أعضاء هيئة التدريس عن هريق نظام الفارابي

https://alfarabi.mans.edu.eg  حيث يتم توزيع كلمة المرور على الطالب من خالل منسق التواصل

العناصر المختلفة للتدريس من خالل إستبيان الطالب على الموقع االلكتروني على نظام الطالبى بالكلية لتقييم 

إلى موقع كل عضو  ابن الهيثم ويتم عمل اإلحصائيات الخاصة بها الكترونياً ويتم إرسال تقييم الطالب للمقررات

مقررات الخاصة به هيئة تدريس على حده للتعرا على نقاه الضعض فى األداء أثناء تدريس المقرر أو ال

ويطالب كل عضو هيئة تدريس بعمل مقترح لإلجراءات التصحيحية لرفع مستوى أداءه وإرساله لوحدة ضمان 

الجودة للعرض على مجلس شئون الجودة ثم مجلس الكلية وفى هذا الصدد تم إعداد آلية تحفيز الطالب على تقييم 

 من النتائج فى تحسين وتطوير المقررات الدراسية. المقررات الدراسية وتحليل اإلستبيانات واإلستفادة

 

الطالب للمقررات يقوم قسم القياس والتقويم والتقييم بوحدة ضمان الجودة بعمل تقارير دورية عن تقييم 

وكذلك دراسة لتحليل نتائج الطالب خالل السنة الدراسية ومقارنتها مع أربع سنوات سابقة كما يتم إستبيان لطالب 

لرابع )قبل التخرج( يتم فيه قياس مدى إكتساب الخريج للمخرجات التعليمية للبرنامج، وعمل دراسة المستوى ا

وتحليل النتائج ويتم عرض كل هذه الدراسات على مجلس الكلية لمناقشتها، باإلضافة إلى أنه يتم إعداد دراسات 

 لمادية للتعليم والتعلم.التسهيالت ا -شاملة عن مستوي رضا الطالب عن تقييم المقررات الدراسية

 

كل هذه الدراسات تجري بما يخدم إستراتيجية التعليم والتعلم عن هريق قسم القياس والتقييم والتقويم بوحدة 

ضمان الجودة على مستوى الكلية لتحديد أوجه اإلستفادة منها في تطوير المنظومة التعليمية وسياستها بالكلية كما 

يس باألقسام العلمية المختلفة لعمل اإلجراءات التصحيحية وإخطار وحدة ضمان تم مخاهبة أعضاء هيئة التدر

الجودة بالكلية وتم إحاهة مجلس الكلية بذلك وعلى حسب نتائج الدراسات الخاصة بتقييم الطالب ومدى تحقق 

 المستهدا من البرنامج يعاد النظر فى إستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة. 

منها التقليدية وغير التقليدية لتحقيق المخرجات التعليمية لدى الكلية أنماط مختلفة للتعلم تتوافر  8/2/2

ومنها المحاضرة سواء الكالسيكية أو بإستخدام اإلمكانيات السمعية والبصرية ومعامل الحاسب  المستهدفة

زرعية حيث يتوفر لدى الكلية واإلنترنت والتعليم التعاونى والتدريب الميدانى والبحث والمقال والزيارات الم

مزارع للنماذج الطالبية بداخل الحرم الجامعي وأخرى باإلمتداد الصحراوي لمحافظة الدقهلية )قالبشو وزيان( 

 وهذه األنماه معلنه على الموقع اإللكتروني للكلية على الرابط التالي: 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/lrnwys.pdf  

وتحرص الكلية على تطوير أنماه التعلم التقليدية وذلك بتوفير أجهزة عرض البيانات ، إهالع الطالب على  -

بعض البحوث العلمية المتعلقة بالمقررات الدراسية، من خالل الحلقات النقاشية وزيادة الرحالت التعليمية 

 لفصل الدراسي حيث قامت العديد من األقسام العلمية بعدد من هذه الرحالت التعليمية للطالب.خالل ا

كما تحرص الكلية على إتباع هرق أخرى غير تقليدية للتعلم، فقد قامت بإنشاء وحدة التعليم اإللكتروني   -

يمية إلي مقررات إلكترونية بالكلية وتقوم هذه الوحدة بتحويل وإنتاج المقررات الدراسية في البرامج األكاد

ودعم مستودع االمتحانات السابقة  DELORوإنتاج المعامل االفتراضية ودعم مستودع الوحدات التعليمية 

Previous Exams  ودعم حافظة الوثائق اإللكترونية، لذا فقد تم زيادة حصيلة عدد المقررات اإللكترونية

 لية على الرابط التالى:وهى متاحة للطالب على الموقع اإللكتروني للك

   http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-courses-ar  

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/lrnwys.pdf


حيث شملت هذه المقررات: إنتاج معامل افتراضية في بعض منها ، وتم زيادة حصيلة عدد الوحدات التعليمية 

المعايير األكاديمية والبرامج  -7)كما هو موضح بمعياروحدة تعليمية إلكترونية  67-44اإللكترونية من 

، وتم زيادة حصيلة عدد اإلمتحانات اإللكترونية )بنك األسئلة( والفيديوهات التعليمية الخاصة ببرامج  التعليمية(

، وهذه المواد 2010/  2009الساعات المعتمدة منذ بداية العمل بالئحة الساعات المعتمدة فى العام الجامعي 

لى موقع الكلية حيث يستفاد منها الطالب بصورة مباشرة بالرابط التالى: اإللكترونية معلنة ع

shttp://tempus.mans.edu.eg/exam كما يوجد البريد اإللكترونيmails)  -(e   الخاصة بأعضاء هيئة

 التدريس على موقع الكلية اإللكتروني:

https://mail03.mans.edu.eg/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https

%3a%2f%2fmail03.mans.edu.eg%2fowa%2f 

 .يئة التدريس بالكلية وطالبهمإستمرارية التواصل بين أعضاء ه 8/2/3

يتم تحفيز الطالب على تجميع المادة العلمية لموضوع معين ومناقشتها من خالل حلقة نقاشية فى وجود أعضاء 

هيئة التدريس ، كما يحدث فى مقرر مشروع التخرج فى األقسام العلمية كأحد وسائل التعلم الذاتي للطالب ، ومما 

جد مالئمة بين نمط التعلم المستخدم والمخرجات المستهدفة نظراً لتنوع أنماه سبق عرضه يمكن القول أنه تو

التعلم ما بين التعلم التقليدى والغير تقليدى الذى يحقق الفرص للتعلم الذاتى بالكلية بما يحقق المخرجات التعليمية 

 لمقررات.لالمستهدفة 

 : توجد مصادر مختلفة للتعلم الذاتي بالكلية منها

معملين )أحدهما مخصة للدورات الدولية للمعلومات حيث يوجد معامل الحاسب اآللى وعددها الشبكة  .1

 على شبكة المعلومات الدولية(.التدريبية واآلخر مخصة إلهالع الطالب والبحث 

 مكتبة الكلية. .2

 مشروع التخرج. .3

 وحدة التعليم اإللكترونى.  .4

علم الذاتي وذلك من خالل تكليض الطالب بإجراء تجارب حيث تحتوى المقررات الدراسية على مجاالت لتنمية الت

عملية داخل المعامل وتجميع نماذج من مزارع الكلية وتكليض الطالب بإجراء دراسات مثل إجراء مشروع 

التخرج ودراسة جدوى له وتقييم المشروع ، وتحتوى هرق التدريس على أساليب لتنمية التعلم الذاتي وذلك عن 

ر من الشبكة الدولية للمعلومات ومكتبة الكلية لالستعانة بالمراجع العلمية ، ويتم تحفيز الطالب هريق إعداد تقاري

على التعلم الذاتي عن هريق حث الطالب على إعداد تقارير في أجزاء من المقررات الدراسية عن هريق البحث 

   المكتبةفى 

 http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/library-ar. 

هيئة توفر الجامعة قواعد للبيانات العالمية لألبحاث وقواعد بيانات للمجالت العلمية وأبحاث أعضاء   -

التدريس  

px?ScopeID=1.&fn=portal&Defaulthttp://db5.eulc.edu.eg/eulcv5/libraries/start.as

Lang  

 كذلك اإلنجازات العلمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس

 http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/scientific-research-achievements-ar 

 وكذلك األبحاث المنشورة بمجلة الكلية 

ar-journal-sciences-ar/agricultural-projects-http://agrfac.mans.edu.eg/research  

تساعد الطالب فى تحقيق التعلم الذاتي كذلك يتم تحفيز الطالب على التعلم الذاتى فى  والتي تكون متاحة مجانا.

( الساعات 2009لفة بالكلية من خالل مقرر مشروع التخرج والذي أستحدث فى الئحة )األقسام العلمية المخت

المعتمدة من خالل المقترح المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب والذى تمت 

يح هذا المقرر للطالب حيث يت ,  م10/2/2013( بتاريخ 461)الموافقة عليه وإعتماده بقرار مجلس الكلية رقم 

اإلهالع على الجديد فى مجال األبحاث ذات الصلة بالتخصة ومتابعة السادة أعضاء التدريس لهم واإلشراا 

عليهم وإجراء التجارب العملية وتحليل النتائج ومناقشتها وعرضها فى حلقات نقاشية لتقييم الطالب من خالل 

 لجان من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.

برامج التدريب للطالب مصصمة وموصفة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمى ويتوافر  8/3

 لتنفيذها اآلليات والموارد الالزمة.

تصمم الكلية برامج تدريب ميدانى معتمدة وموثقة وموصفة تعتمد على إحتياجات الطالب الفعلية وتتضمن  -

واإلشراا عليها ويتم توصيض هذه البرامج وفقا لمخرجات التعليم آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج 

آالا جنيها لكل برنامج تعليمى وذلك لزوم  10المستهدفة كذلك حرصت الكلية على إعتماد مبلغ مالى بواقع 

 من أجل تحسين العملية التعليمية التدريسية والتدريبية وذلك بعد موافقة مجلس الكلية  1،2التدريب الميدانى 

م ، كما تم تكليض السادة راساء الدوائر العلمية بوضع خطة للتدريب 12/3/2017بتاريخ  513بجلسته رقم 

وإعداد آلية  1،2بما يحقق إكتساب الطالب لنواتج التعلم الواردة بتوصيض التدريب الميدانى  1،2الميدانى 

شهور  3الصناعات الكيماوية لمدة التحويلى بشركة الدلتا لألسمدة وإلختيار الطالب المرشحين للتدريب 

 ( 5-8مرفق)بمرتب بناءاً على مذكرة التفاهم بين الكلية والشركة. 
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" كأحد مكونات البرنامج التعليمي وفقاً لمخرجات التعلم المستهدفة 1،2يوجد توصيض للتدريب الميدانى " -

ة التدريب الميدانى للطالب فى ويتم تقييم نتائج التدريب الميداني للطالب بنظام الدرجات وتتناسب فاعلي

 (6-8مرفق )ملفات التدريب الميدانى تحقيق المخرجات المستهدفة من البرنامج التدريبى. 

يتم تصميم وتوصيض البرامج التدريبية وفقا لإلحتياجات الفعلية للطالب ومحدد بالئحة الكلية كيفية اإلشراا  -

منفصالً وهنال جدية في اإلشراا على التدريب  وتوزيعه علي هاقم اإلشراا وليس عضو هيئة التدريس

حيث يقوم المشرا الخارجي  الميداني ويشترل في اإلشراا علي الطالب بعض المشرفين الخارجيين

بتقييم أداء الطالب من خالل النموذج المعد لذلك ويشارل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

كما قامت الكلية كذلك بإعداد آلية   %100الطالب بنسبة واإلداريون والفنيون فى اإلشراا على تدريب 

 ( 6-8مرفقتفعيل التدريب الميدانى كما يتم إستقصاء رأي الطالب حول التدريب الميدانى. )

 تقويم أداء الطالب فى التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. 8/4

 ة الطالب بأساليب متنوعة منها: يتم تقييم التدريب بالكلية بواسط

 .وجود نماذج لكتابة تقارير عن المتدربين 

  .مراجعة تقارير جهات التدريب 

  توزيع إستمارات إستقصاء لقياس رضا هالب مرحلة البكالوريوس في المجاالت المختلفة بكلية

الثالث وبناءاً عليه يتم الزراعة  االحتياجات التدريبية في التدريب الميداني مع هالب المستوى الثانى و

وضع البرنامج التدريبي للتدريب الميداني لطالب كل برنامج علي حده كما يتم االجتماع مع الطالب في 

بداية التدريب الميداني لطرح برنامج التدريب عليهم ومعرفه أرائهم مع إعطاء التوصيات الالزمة 

في نهاية البرنامج التدريبي لمناقشة فاعلية  إلدارة عملية التدريب كما يتم االجتماع بهم مرة أخري

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورئيس مجلس  -التدريب في حضور إدارة الكلية )عميد الكلية 

)ملفات . القسم والسادة راساء الدوائر العلمية المختصة بالبرامج المختلفة  المختصة بالبرامج المختلفة(

 (6-8مرفق التدريب الميدانى 
يؤخذ رأى الطالب في التدريب والمشاكل التى واجهتهم ومقترحاتهم نحو التحسين وترفع تلك التوصيات  -

 للمؤتمر السنوي للكلية )إجراءات تصحيحية(.

فاعلية التدريب يتم بإستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية وتستخدم النتائج فى تطوير آلية التدريب  8/5

 وأدواته وموارده.

جميع اإلستمارات الخاصة بتقييم التدريب الميداني ويقوم قسم القياس والتقييم والتقويم بوحدة يتم تجميع حيث 

و  2015/2016و  2014/2015ضمان الجودة بعمل دراسة عن تقييم التدريب الميداني لألعوام )

نوع ت –( وكانت من أهم بنود التقييم )وجود برامج فعالة للتدريب الميداني 2017/2018و 2016/2017

جدية اإلشراا والمتابعة لبرامج التدريب  –مشاركة االهراا المجتمعية في برامج التدريب  –مهارات التدريب 

مالئمة الطرق المستخدمة لتقييم الطالب اثناء وبعد التدريب( وقد احتل مؤشر )مالئمة هرق  تقييم التدريب  –

 66.3يب الميداني احتلت المرتبة االخيرة بنسبة % ( بينما وجود برامج فعالة للتدر73.3للطالب بوزن نسبي 

 ( . 7-8مرفق %   ) 

 م2017/2018( يوضح النتيجة العامة للتدريب الميدانى لمختلض البرامج الدراسية بالكلية عام 1-8جدول)

 المستوي الثاني:أوال :

إجمالى عدد  البرنامج الدراسى م

 الطالب

أعداد الطالب 

 الناجحون

أعداد الطالب 

 راسبونال

نسبة النجاح 

)%( 

 %86,3 26 164 190 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 1

 %66,7 13 26 39 اإلنتاج النباتي 2

 %86,1 21 130 151 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي 3

 %87 7 47 54 وقاية النبات 4

 %95,8 10 229 239 علوم وتكنولوجيا األغذية 5

 %91,5 14 150 164 زراعيةالتقنية الحيوية ال 6

 %45,8 13 11 24 العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية 7

 %77,8 8 28 36 األراضي والمياه 8

إجمالى عدد  البرنامج الدراسى م

 الطالب

أعداد الطالب 

 الناجحون

أعداد الطالب 

 الراسبون

نسبة النجاح 

)%( 

 %86,3 26 164 190 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 1

 %66,7 13 26 39 اإلنتاج النباتي 2

 %86,1 21 130 151 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي 3

 %87 7 47 54 وقاية النبات 4

 %95,8 10 229 239 علوم وتكنولوجيا األغذية 5

 %91,5 14 150 164 التقنية الحيوية الزراعية 6

 %45,8 13 11 24 العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية 7

 %77,8 8 28 36 األراضي والمياه 8



 ( 8-8مرفق رقم ) -المصدر إدارة شئون الطالب بالكلية  

 

 المستوي الثالث:ثانياا:

 

 البرنامج
 تطور نسب النجاح خالل السنوات السابقة

 2017/2018 م2016/2017 م2015/2016 م2014/2015

 %84,3 %78.4 %67.55 %92.06 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 %96,1 %100 %87.95 %82.92 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي

 %98,4 %98.2 %94.50 %100 علوم وتكنولوجيا األغذية

 %95,3 %79.1 %85.71 %100 وقاية النبات

 %94,4 %98.2 %98.48 %82.75 األراضي والمياه

 %91 %92.8 %88.88 %79.48 التقنية الحيوية الزراعية

العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية 

 الزراعية

63.15% 
69.04% 76.5% 

87,5% 

 %94,7 %87.3 %91.22 %92.59 اإلنتاج النباتي

 

 ثانيا : المستوي الثالث :

إجمالى عدد  البرنامج الدراسى م

 الطالب

أعداد الطالب 

 الناجحون

أعداد الطالب 

 الراسبون

نسبة النجاح 

)%( 

1 
 %84,3 13 70 83 )آالت وقوى زراعية(الهندسة الزراعية 

 %84,8 10 56 66 الهندسة الزراعية )نظم حيوية(

 %94,7 3 54 57 اإلنتاج النباتي 2

 %96,1 4 99 103 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي 3

 %95,3 2 41 43 وقاية النبات 4

 %98,4 2 122 124 علوم وتكنولوجيا األغذية 5

 %91 10 100 110 الزراعية التقنية الحيوية 6

 %87,5 4 28 32 العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية 7

 94,4 3 51 54 األراضي والمياه 8

 (8-8مرفق رقم المصدر ادارة شئون الطالب بالكلية  )

 

 البرنامج
 تطور نسب النجاح خالل السنوات السابقة

 2017/2018 م2016/2017 م2015/2016 م2014/2015

الهندسة الزراعية والنظم الحيوية  

: 

 )تخصص االت وقوي( -1

 )تخصص النظم الحيوية( -2

91.79% 97.18% 87.5% 
91% 

100% 100% 93.7% 

اإلنتاج الحيواني والداجني 

 والسمكي
98.14% 94.87% 94.2% 

94% 

 %95 %97.6 %91.66 %97.48 علوم وتكنولوجيا األغذية

 %98 %97 %91.66 %95.45 وقاية النبات

 %95 %97 %92 %98.57 األراضي والمياه

 %97 %85.5 %91 %91.52 التقنية الحيوية الزراعية

العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية 

 الزراعية
95% 100% 91.7% 

88% 

 %95 %89.1 %87.5 %93.33 اإلنتاج النباتي 

 مستهدف قياسها.الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم ال 8/6

تحرص الكلية علي التأكد من مدى إستيفاء اإلمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة عن هريق 

المراجعات الداخلية والخارجية للبرامج الدراسية عالوة على تقييم الورقة اإلمتحانية ولذا يتم إكتساب الطالب 

حريرية والشفوية وإمتحان أعمال السنة ويتم قياس لمهارات المعرفة والفهم والمهارات الذهنية باإلختبارات الت

إكتساب الطالب للمهارات المهنية باإلختبارات العملية بينما يتم التأكد من إكتساب الطالب للمهارات العامة من 

خالل المالحظة أثناء الدروس العملية واألنشطة الفصلية التى يقوم بها الطالب. كما تحرص الكلية على تنوع 



التقويم ويتضح من توصيض المقررات وتقرير المقررات وجود اإلختبارات المحددة الموعد يتم تطبيقها أساليب 

مجلس الكلية رقم علي الطالب باإلضافة إلي اإلختبار النهائي وتتمثل نسب الدرجات كما يلي حسب قرار 

 :23/10/2010( بتاري  433)

 5 درجات إمتحانات دورية 

 5 درجات أنشطة فصلية 

 10 رجات لإلمتحان الشفويد 

 20 درجة لإلمتحان العملي 

 60  درجة لإلمتحان النظري النهائي 

%. ويتضح من 60% باإلضافة إلى التقويم النهائي بنسبة 40وعليه يتم اإلعتماد على التقويم المستمر بنسبة 

التى  ILO'sالمستهدفة  مواصفات المقرر أن التنوع في اإلختبارات يهدا إلي التحقق من جميع النتائج التعليمية

يجب تحقيقها في الخريج بشكل مالئم. وفى هذا الشأن قامت الكلية بمناقشة وإعداد آلية إعالن الطالب بنتائج 

التقييم فى اإلمتحانات الدورية فى المقررات المختلفة خالل الفصل الدراسي وتمت الموافقة علي هذه اآللية بقرار 

 باإلضافة لإلختبار النهائي. 19/6/2010بتاريخ  429مجلس الكلية رقم 

 عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة واالمتحانات يأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريتها. 8/7
 تحرص الكلية على وجود آليات على مستوى القسم والكلية للتأكد من عدالة تقويم الطالب على النحو التالى:

 ن لتحليل وتقييم الورقة اإلمتحانية خالل العام الجامعى بفصليه الدراسيين تحرص الكلية على تشكيل لجا

 (9-8مرفق )م. 20/2/2017بتاريخ  512مجلس الكلية بجلسته رقم 

  إعتماد آلية للتأكد من عدالة اإلختبارات الشفهية وذلك من خالل تفعيل دور اللجنة الثالثية فى اإلمتحانات

 ()ملفات المقررات الدراسية باألقسام العلمية . viva cardsبإستخدام نظام ال 

  يتم تشكيل اإلمتحانات التحريرية والشفوية ولجان التصحيح لألوراق االمتحانية بموافقة مجالس األقسام

بحيث ال ينفرد ممتحن أو مصحح بوضع األسئلة أو تصحيح األوراق اإلمتحانية للتأكد من عدالة تقويم 

 الطالب.

 لة تقويم الطالب من خالل إجراءات التعامل بالكنتروالت التى تضمن عدم إمكانية إضافة يتم التأكيد من عدا

 أو إستبدال أي ورقة إجابة مع حجب إسم الطالب عن لجنة التصحيح .

  مراجعة الكنترول لورقة اإلجابة من حيث التصحيح وجمع الدرجات وللطالب حق هلب التأكد من درجاته

 فى أى مادة.

 كلية بتوثيق النتائج وإعالم الطالب عن هريق الكشوا المعلقة وأيضا إلكترونيا.تهتم إدارة ال 

  يقوم قسم القياس والتقويم بوحدة ضمان الجودة بالكلية بتحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة

 وإرسالها لألقسام العلمية لدراسته واإلستفادة منها فى تطوير المقررات .

  موثقه ومعلنة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات. للكلية قواعد 

  كما قامت الكلية بوضع آلية معتمدة من مجلس الكلية  لربط االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفة ومدي توازن

 .   Blueprintتوزيع الدرجات عليها وذلك من خالل إتباع نموذج 

نية وعليه تم إعداد آلية تحسين المواصفات الشكلية والفنية للورقة تحرص الكلية علي تقييم الورقة اإلمتحا 

اإلمتحانية .بهدا قياس مدي التنوع في االختبارات الذي يهدا إلى التحقق من إكتساب الطالب النتائج التعليمية 

اإلضافة إلى المستهدفة من المقرر بشكل مالئم حيث حرصت الكلية على تشكيل لجنة لتقويم األوراق اإلمتحانية، ب

ذلك قامت هذه اللجنة بممارسة مهامها وعقدت العديد من الجلسات واإلجتماعات إنتهت بإعداد تقرير حول النتائج 

 2015/2016م  و 2014/2015لجامعى اللعام والمؤشرات اإلحصائية لتقويم األوراق اإلمتحانية بالكلية 

إيجاز ما خلة إليه تقرير هذه اللجنة فيما دراسى أول ، ثان(، ويمكن )فصل  2017/2018و2016/2017و

 يلى:

 أوال: جميع عناصر معايير المواصفات الشكلية

جميع عناصر معايير المواصفات الشكلية جاءت مرضية لجميع المقررات خالل الفصلين الدراسيين وذلك إلتباع 

 النقاه التي لوحظت منها:  أعضاء هيئة التدريس النموذج المعد من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية عدا بعض

 إسم الجامعة 

 إسم الكلية 

 كود المقرر 

 )تحديد نوع المقرر)إجباري/إختياري/مؤهل 

 وقد تم توجيه وإخطار الزمالء بأهمية وضع الكود ونوع المقرر وإضافته على نموذج الجودة للورقة اإلمتحانية.  

 ثانيا: جودة هباعة األسئلة 

األسئلة وانتقائيتها جاءت مرضية لجميع المقررات خالل الفصلين الدراسيين  جميع عناصر معايير جودة هباعة

 %. 100وذلك إلتباع أعضاء هيئة التدريس النموذج المعد من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية وبنسبة 

 

 ثالثا: المواصفات الفنية

لفصلين الدراسيين وذلك % لجميع المقررات خالل ا85جميع عناصر المواصفات الفنية جاءت مرضية بنسبة 

 إلتباع أعضاء هيئة التدريس النموذج المعد من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية.



آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واألحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة  8/8

  لإلستدعاء.
 بالدور الثالث بمبني ب. تتم جميع أعمال الكنترول داخل الكنترول المركزي الموجود -

وتسلم أوراق االسئلة للكنترول المركز ومنه للجان ، ثم تتم جميع أعمال الكنترول وكذا التصحيح بمقر  -

الكنترول المركزي كما يتم إدخال النتائج علي برنامج خاص بمركز التقنية واالتصاالت والمعلومات 

قع كل هالب في الكلية حيث يفتح الطالب موقعه بجامعة المنصورة إلعالن النتائج الكترونياً علي مو

آلية إختيار عضو الشخصي ليعرا نتيجته كما يوجد آلية للشكاوي من نتائج اإلمتحانات إلكترونياً ، ويوجد 

 الكنترول وآلية أخرى لتنظيم العمل داخل الكنترول 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/EducationPolicy.pdf 

 لكنترول المركزي بالكلية للمستويات األربع معلن على الموقع اإللكترونى للكلية على الرابط التاليو تشكيل ا

http://agrfac.mans.edu.eg/about-ar/administration/organizational-structure-ar 

 كذا حرصت الكلية على وضع آلية مراجعة درجات الطالب

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/review-scores 

   http://www.mans.edu.eg/students-results حيث تعلن نتائج اإلمتحانات على الرابط التالى:

ية لشئون التعليم فى موعد أقصاه شهر من نهاية اإلختبارات ويفتح معها باب التظلم من خالل مكتب وكيل الكل

 والطالب أومن خالل موقع الشكاوى والمقترحات بالكلية على الرابط التالى:

http://agrfac.mans.edu.eg/contacts-ar 

أومن خالل البريد االلكتروني إلدارة الكلية المنشور على الموقع االلكتروني للكلية. ويتلقى الطالب رداً على 

يخ تقديم التظلم ويخطر به عبر بريده اإللكتروني أومن خالل مكتب السيد تظلمه بحد أقصى أسبوعين من تار

 األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب فى الموعد المقرر. 

يتم تحليل نتائج اإلمتحانات دوريا في نهاية كل عام دراسي وتتوفر قاعدة بيانات التحليل لدي مكتب 

 لطالب. وكيل الكلية لشئون التعليم وا

( بتاريخ 464مجلس الكلية بجلسته رقم )أما بخصوص آلية اإلمتحان الشفوى والتى وافق عليها 

والتى تعكس الشفافية وعدم التمييز بين الطالب بعمل كروت لألسئلة التى تحقق كل من المعارا  12/5/2013

 حددة لكل سؤال على البطاقة.والفهم والمهارات الذهنية، ويختار الطالب منها عشوائيا والدرجات تكون م

 

 التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم فى التقويم تدعم تعلمهم. 8/9

تعلم الكلية الطالب بنتائج اإلمتحانات المختلفة )األعمال الفصلية واإلمتحانات الشفهية والعملى(عبر الوسائل 

 ى التغذية الراجعة لدعم إستفادة الطالب(.والتوقيتات المناسبة وتناقشها معهم لدعم تعلمهم )يراعى توقيت ومحتو

 :نتائج تقويم الطالب يستفاد منها فى تطوير البرامج التعليمية وإستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 8/10

تقوم الكلية بتحليل نتائج إمتحانات الطالب على المستويات المختلفة )الفرق الدراسية/المقررات( حيث ظهر 

وبرامج اإلنتاج النباتى ، اإلنتاج الحيوانى الهندسة الزراعية والنظم الحيوية في كل من برنامج تطور نسبة النجاح 

والداجنى والسمكى وبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية وبرنامج األراضي والمياه )المستوى الثالث( خالل الثالث 

ية ، العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية سنوات الماضية وتراجع نسب النجاح في برنامج التقنية الحيوية الزراع

 بمعيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية( (6-7مرفق ) .الزراعية

تعد الكلية إحصائيات عن تطور نسب النجاح للمستويات المختلفة للمرحلة الجامعية األولى )لعدد من األعوام(  - 

بمجلس الكلية للموافقة على إتخاذ اإلجراءات التصحيحية ويتم عرض نتائج اإلمتحانات لجميع البرامج التعليمية 

درجة على أن  50درجة إلى  49و48المناسبة حيث يتم رفع درجات بعض المقررات للطالب الحاصلين على 

درجة فى درجات النظرى وذلك خالل األعوام الجامعية  17و16يستفيد من ذلك الطالب الحاصلين على 

 (10-8مرفق ) .2017/2018و 2016/2017و2015/2016

تحدد الكلية أوجة اإلستفادة من نتائج اإلمتحانات فى تطوير البرامج والمقررات الدراسية وإستراتيجية التدريس  -

 والتعلم والتقويم )تذكر أمثلة لإلستفادة(.

 تحرص الكلية علي قياس رضا الطالب عن الخدمات التى تقدمها الكلية كما يوجد آلية مفعله لهذا الشأن

رضا الطالب وقد قام قسم القياس والتقييم والتقويم بوحدة ضمان الجودة بالكلية بدراسة تهدا لقياس مستوى 

بالنسبة للتعليم والتعلم باإلضافة للتسهيالت المادية المقدمة للطالب من خالل إستمارات إستبيان تم تحليل نتائجها 

كما هو ( 10-8مرفق )المتحصل عليها من الدراسة أهم النتائج  كانتللتعرا على مستوى رضا الطالب حيث 

 مبين على بالجدول التالى:

 ( يوضح  المتوسط العام لدرجة رضا طالب الكلية عن البنود المختلفة لتسهيالت التعليم والتعلم3-8جدول )

 م2017/2018خالل العام الجامعى 

 المتوسط موضوع اإلستبيان

 1.83 سياسات القبول والتحويل  

 1،48 د التعليم والتعلم موار

 2،06 البرامج التعليمية وهرق التدريس 

 1،97 األنشطة الطالبية 

 2،14 اإلرشاد األكاديمي 

http://www.mans.edu.eg/students-results


 1،90 المكتبة 

 2،06 الدعم الطالبي 

 2،09 التدريب الميداني 

 

 بة تطبيقها.قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة وتوجد آليات لمراق 8/11

  توجد بالكلية قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات وتعلنها وتتابع تطبيقها كالتالي:

  ويتم إتباع نظام للتعامل مع تظلمات الطالب من اإلمتحانات أونتائج اإلمتحانات حيث يقدم الطالب

شئون التعليم والطالب أوإلى مكتب السيد األستاذ شكواه إلى مكتب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية ل

 الدكتور/ عميد الكلية. وفى هذا الشأن قامت الكلية بإعداد آلية التعامل مع شكاوى ومقترحات الطالب

( 483بجلسته رقم )كما توجد بالكلية لجنة متابعة شكاوى الطالب تم تشكيلها بموافقة مجلس الكلية 

 ملها حتى تاريخه. ومستمرة ع 14/12/2014بتاري  

  تعلن نتائج اإلمتحانات فى موعد أقصاه شهر من نهاية االمتحانات ويفتح معها باب التظلم من خالل

مكتب وكيل الكلية لشئون التعليإ والطالب أومن خالل موقع الشكاوى والمقترحات بالكلية على الرابط 

 التالى: 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/education-students/review-scores 

  ًأومن خالل البريد اإللكتروني إلدارة الكلية المنشور على الموقع االلكتروني للكلية ، ويتلقى الطالب ردا

على تظلمه بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ويخطر به عبر بريده اإللكتروني أومن خالل 

ظام للتعامل مع تظلمات الطالب من االمتحانات أو مكتب وكيل الكلية فى الموعد المقرر، ويتم إتباع ن

نتائج اإلمتحانات حيث يقدم الطالب شكواه إلى مكتب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب أوإلى مكتب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية. 

 لب علي المعوقات االدارية والتنظيمية(:السياسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعليم )التغ 8/11/1

  زيادة الكثافة العددية للطالب في بعض المعامل: -1

قامت الكلية بالتعامل مع زيادة الكثافة العددية للطالب في بعض المعامل مثل معامل قسم الوراثة والكيمياء 

جموعتين علي معملين مختلفين بما والميكروبيولوجي بتقسيم هالب المجموعة الرئيسية في الدروس العملية إلي م

يسمح لكل هالب بإجراء التجارب العملية الخاصة به ويسمح ذلك أيضاً بقدر أكبر من التفاعل للطالب مع عضو 

هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحفيز الطالب علي التعلم الذاتي. كما تم تخفيض عدد الطالب في الدروس 

 علي هذه المشكلة وذلك بهدا: هالب للتغلب 25هالب بدالً من  20العملية إلي 

 تحقيق جودة األداء. -

 تحقيق رغبة أكبر عدد من الطالب. -

 تقليل تكلفة بعض البرامج القليلة فى عدد الطالب. -

 ضعف الموارد:  -2

 يتم استخدام الموارد بشكل أمثل والسعى لتنمية الموارد الذاتية حيث شرعت الكلية بإعداد خطة ثالثية

وذلك بهدا التغلب على  2016حتى  2013تنفيذية لتنمية الموارد الذاتية )المالية والبشرية( بها خالل الفترة من 

 مشكلة ضعض الموارد بها.

 نقص/ زيادة أعضاء هيئة التدريس: -3

تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين في مجاالت وتخصصات متعددة ومتنوعة يشارل 

ي أعباء التدريس إضافة إلى األنشطة البحثية داخل وخارج الكلية كما يشارل البعض منهم في تقديم جميعهم ف

اإلستشارات للجهات الحكومية في مجاالت تتعلق بتخصصهم وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص واإلنتداب 

ية الزراعة بجامعة دمياه للعمل بالكليات المناظرة والتى تعانى من العجز فى معظم التخصصات العلمية )كل

وكلية الزراعة بجامعة هنطا( والكليات الغير مناظرة ألعمال الكنترول )كلية السياحة والفنادق( ومع ذلك تم عمل 

دراسة لتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مع األعباء التدريسية بالكلية مع أخذ التخصة فى 

 ام العلمية ال يوجد بها عجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس. اإلعتبار تبين أن معظم األقس

وقد قامت إدارة الكلية بمخاهبة األقسام العلمية بتحديد ساعات التدريس والتخصصات المتاحة وتحديد األعداد 

الالزمة لها بوضع خطة ثالثية بحيث تتناسب أعداد المعيدين مع اإلحتياجات الفعلية لألقسام، وقامت مجالس 

قسام المختلفة بمخاهبة إدارة الكلية بإحتياجاتها الفعلية من أعداد الهيئة المعاونة علي حسب التخصصات األ

والساعات التدريسية باألقسام حيث تم تشكيل لجنة من مجلس الكلية للدراسة والعرض على المجلس وعليه قامت 

وذلك كأحد  2016/2019 و من 2013/2015و من  2010/2013إدارة الكلية بوضع خطة ثالثية من 

المتطلبات الالزمة للتعامل مع العجز في أعداد الهيئة المعاونة في بعض األقسام العلمية بالكلية وهى معلنة على 

 .http://agrfac.mans.edu.eg/staff/three-year-plan-appointment-lecturersموقع الكلية 

 الدروس الخصوصية: -4

 ية فى أى من مقررات البرامج التعليمية بالكلية.ال توجد ظاهرة الدروس الخصوص

 عدم توافر المراجع العلمية: -5 

تقوم إدارة الكلية ممثلة فى السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بمخاهبة األقسام العلمية 

ير قادرين على الشراء وذلك إلرسال عدد من نسخ الكتب إلى رعاية الطالب لتوزيعها مجاناً على الطالب الغ

بعد إجراء البحوث اإلجتماعية التى تثبت حالتهم اإلجتماعية واإلقتصادية وأحقيتهم فى الرعاية من قبل الكلية 



وذلك من خالل آلية واضحة وملئهم لإلستمارات المعدة لذلك وإعتمادها ويرفق معها كل المستندات المطلوبة 

م وحتي 2013/2014ض نماذج البحوث اإلجتماعية للطالب للعام الجامعي نموذج اإلستمارة المعدة لذلك وبع

االن  وفى هذا الشأن قامت الكلية بوضع آلية رعاية الطالب الغير قادرين وتمت الموافقة علي هذه اآللية بقرار 

    م وهى مازالت مفعلة   19/6/2010بتاريخ  429رقم مجلس الكلية 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/EducationPolicy.pdf. 

كذلك حرصت الكلية على مناقشة وإعداد آلية اإلحتياجات الفعلية للطالب لتقديم الدعم الطالبى وتمت الموافقة  

كما يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس م، 19/6/2010تاريخ ب 429رقم أيضاً علي هذه اآللية بقرار مجلس الكلية 

بالكلية بوضع نسخ من الكتب والمذكرات الخاصة بهم بمكتبة الكلية وتكون متاحة للطالب لإلستعارة، باإلضافة 

إلى كل ما سبق يوجد صناديق إلستقبال شكاوى الطالب وتقديم المقترحات التى يطلع عليها لجنة متابعة شكاوى 

ب التى تقوم بدراستها والبحث عن الحلول من خالل إدارة الكلية، عالوة على ذلك تحرص الكلية على حث الطال

السادة أعضاء هيئة التدريس على اإلشترال فى نظام شراء حق المؤلض والذى تتبناه جامعة المنصورة )وفى حالة 

 سنويا لسعر الكتاب.عدم الرغبة يجب اإللتزام باألسعار والقواعد التى تحددها الجامعة 

 التعامل مع ضعف حضور الطالب: -6 

يقوم أستاذ المقرر ورئيس القسم العلمي بحصر غياب الطالب وإخطار السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم 

 4والطالب بالطالب المتكرر غيابهم عن المحاضرات والدروس العملية وذلك بكشوا الغياب فى نهاية األسبوع 

)ملفات نذار هؤالء الطالب حتى ينتظموا فى الحضور وال يتعرضوا للحرمان من دخول اإلمتحان إل 12،  8، 

. وقامت الكلية أيضاً بوضع آلية التعامل مع غياب الطالب وآلية اإلنذار المقررات الدراسية باألقسام العلمية(

الطالب عن هريق حرمان األكاديمي للطالب. كذلك قامت إدارة الكلية بدورها للتعامل مع ضعض حضور 

%( ويوجد بيان يوضح ذلك خالل الست 25الطالب الذين تغيبوا عن الحضور بالمدة المسموح بها )أكثر من 

وتقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة أدى الى سهولة متابعة أعضاء هيئة  .(2015 - 2009أعوام السابقة من 

االمتحانات الدورية على مدار الفصل الدراسى ألزم  التدريس للطالب وانخفضت نسبة الغياب وبتطبيق نظام

 (11-8مرفق رقم) الطالب على الحضور كما هو مبين بالجدول التالى:

 2018وحتي2009( اعداد الطالب المحرومين  بالفرق والمقررات الدراسية المختلفة بالفترةمن 4-8جدول )

 

سبب  العام الجامعي م

 الحرمان

 الفرقة

 األولى

الفرقة 

 نيةالثا

الفرقة 

 الثالثة

الفرقة 

 الرابعة

 اسم المقرر الشعبة

إستنفاذ   2009/2010 1

 نسبة الغياب

ال  19

 يوجد

مساحة  هندسة زراعية ال يوجد ال يوجد

 األراضي

ال  ال يوجد ------- 2010/2011 2

 يوجد

 ------- ------- ال يوجد ال يوجد

ال  ال يوجد ------- 2011/2012 3

 يوجد

 ------- ------- يوجد ال ال يوجد

4 2012 /

2013 

الغش أثناء 

تأدية 

 اإلمتحان

ال  1

 يوجد

 عامة 2 ال يوجد

 وقاية نبات

 علوم األغذية

كيمياء غير 

 عضوية

فصل عام 

 جامعي كامل

تكنولوجيا 

 مثلجات لبنية

5 2013  /

2014 

الغش أثناء 

تأدية 

 اإلمتحان

ال  2

 يوجد

 عامة ال يوجد ال يوجد

 هندسة زراعية

يزياء ف

 وأرصاد

أساسيات 

 إنتاج البساتين
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2014/2015 

إستنفاذ 

 نسبة الغياب

 

(61) 

 حرمان

ال 

 يوجد

 يوجد

 

 يوجد

 

المستوي األول 

برنامج الهندسة 

الزراعية والنظم 

 الحيوية 

 

مساحة 

 األراضي 

المستوي الثالث  18

برنامج األراضي 

 والمياه

مورفولوجيا 

وحصر 

 األراضي

ستوي الثالث الم 8

برنامج التقنية 

 الحيوية 

أسس تربية 

 النبات

المستوي الثالث  1

برنامج الهندسة 

تخطيط 

المنشآت 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/EducationPolicy.pdf
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/EducationPolicy.pdf


الزراعية والنظم 

 الحيوية 

 الزراعية 

المستوي الثالث   1

برنامج علوم 

 األغذية

هندسة 

مصانع 

األغذية 

 وااللبان

المستوي الرابع  20   

برنامج التقنية 

 حيويةال

وراثة 

الكائنات الحية 

 الدقيقة 

المستوي الرابع  14

برنامج التقنية 

 الحيوية

 وراثة عشائر  

المستوي األول   ---- --- 54 تجاوز نسبة الغياب 2015/2016 6

 برنامج

 الهندسة الزراعية

مساحة 

 األراضي

ال  تجاوز نسبة الغياب 2016/2017 7

 يوجد

ل  المستوي األو 60 ال يوجد

 برنامج

 الهندسة الزراعية

مساحة 

 األراضي

 حرمان  تجاوز نسبة الغياب  2017/2018 8

48 

المستوي األول   ال يوجد ال يوجد

 برنامج

 الهندسة الزراعية

مساحة 

 األراضي

ال  تجاوز نسبة الغياب

 يوجد

 حرمان 

59 

المستوى الثانى"  ال يوجد

 عام "  

أساسيات علم 

 الوراثة 

ال  ة الغيابتجاوز نسب

 يوجد

 المستوى الثالث  9حرمان  ال يوجد

تقنية حيوية 

 زراعية 

أسس تربية 

 النبات 

ال  تجاوز نسبة الغياب 

 يوجد

المستوى الثانى  حرمان  حرمان 

مؤهل " تقنية 

 حيوية زراعية "

مقدمة في علم 

 الخلية 

 مسجلة بمحاضر لجنة متابعة  تم حل مشاكل التعليم التي تم تقديمها من خالل شكاوي الطالب وهي

 معيار القيادة والحوكمة( -2)شكاوي الطالب. 

 بتسجيل حضور الطالب وعمل إختبارات دورية وتطبيق الئحة الساعات المعتمدة ومابها من تقويم مستمر 

  .إرتفعت نسبة الحضور 

 الطالب والخريجون: -9

 الوافدين, الطالب جذب على وتعمل ,˝دوريا مراجعتها يتم الطالب لقبول وعادلة معلنة قواعد للكلية

 األنشطة وتشجع القرار, صنع فى مشاركتهم وتكفل للطالب, واإلرشاد الدعم بتقديم المؤسسة وتلتزم

 ذلك ويتضح اآلخرين, مع التواصل إستمرارية على وتعمل الطالب, آراء قياس على وتحرص الطالبية,

 التالى: العرض من

 الطالب:قواعد قبول وتحويل وتوزيع  9/1

تحرص الكلية علي وجود شفافية ووسائل مختلفة لإلعالن عن سياسات القبول وتوزيع الطالب علي البرامج 

التعليمية المختلفة بالكلية وهذه القواعد معلنة والتى تعتمد على رغبات الطالب بجانب المعدل التراكمى للمستوى 

% وبرنامج اإلنتاج 15،7ولوجيا علوم األغذية إلى فقد وصلت نسبة أعداد الطالب فى برنامج تكن  GPAاألول

% مقارنة ببرنامج التقنية الحيوية الزراعية التى وصلت نسبة أعداد 14،9الحيوانى والداجنى والسمكى إلى 

% وكذلك برنامجى اإلنتاج النباتى وبرنامج األراضى والمياه التى وصلت نسبة أعداد الطالب 15الطالب به إلى 

% وبرنامج العلوم 8% وبرنامج وقاية النبات التى وصلت نسبة أعداد الطالب به إلى 8،4ى لكال منهما إل

% من العدد الكلى للطالب 4،3اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية التى وصلت نسبة أعداد الطالب به إلى 

فى التخصة  المستجدين وذلك لطالب المستوى الثانى )البرنامج العام( ، كما وصلت نسبة أعداد الطالب

 الفرعى )هندسة النظم الحيوية

 % والتخصة الفرعى )آالت وقوى زراعية32.2 .32( إلى 

% من العدد الكلى للطالب المستجدين فى المستوى وذلك لطالب المستوى الثالث لبرنامج الهندسة 36.5( إلى 

 (.1-9)مرفق الزراعية والنظم الحيوية 

م وبلغت نسبة 2017/2018هالب وهالبة خالل العام الجامعي  882ة بلغ عدد الطالب المقبولين بالكليكما 

% من إجمالي عدد الطالب المقبولين بالمستوى األول بينما بلغت نسبة التحويالت 4 الطالب المحولين من الكلية

م والتي بلغت نسبة الطالب 2016/2017% وبمقارنة هذه النسب بنسب العام الجامعي السابق 10إلي الكلية 



% 2% من إجمالي عدد الطالب بالكلية كما بلغت نسبة الطالب المحولون إلي الكلية 5محولين من الكلية ال

إجمالي عدد الطالب المقبولين بالمستوى األول حيث يتبين من البيانات السابقة أن نسبة المحولين من الكلية 

يرجع إلي السمعة الطيبة التي تتمتع بها إنخفضت ونسبة المحولين إلى الكلية زادت بنسبة كبيرة وملحوظة وهذا 

الكلية والتطورات التي هرأت عليها فى الفترة األخيرة بغرض تطوير الكلية لتتواكب مع المتغيرات العالمية 

 (1-9)مرفق وإعدادها إلي اإلعتماد. 

 

 م:2017/2018( الطالب المقبولون فى العام الجامعى 1-9جدول )

الحال

 ة
 بيان المقبولين

األدنى الحد 

 للقبول

النسبة 

 المئوية

عدد 

 الطالب
 اإلجمالى عدد الطالبات

 أ

 657 435 222 %74،27 304،5 ثانوية عامة علمى علوم

 162 61 101 %74،88 307 ثانوية عامة علمى رياضة

 13 4 9 --- --- مؤهالت أخرى

 89 60 29 --- --- المحولون إلى الكلية ب

 39 24 15 --- --- المحولين من الكلية ج

 882 536 346 --- --- صافى المستجدين *

 ج –= أ + ب  صافى المستجدين* 

 
 

  (1-9)مرفق المصدر: إدارة شئون الطالب بالكلية. 

 جدول يوضح تطور أعداد الطالب المحولين من وإلى الكلية خالل األعوام الجامعية الثالثة السابقة

 طالبال م2015/2016 م2016/2017 م2017/2018

 المحولين إلي الكلية %11 %2 %10

 المحولين من الكلية %10 %5 %4

 اإلجمالي 911 948 882

 
 تطور أعداد الطالب المقيدين بمرحلة البكالوريوس

احملولون من 

 الكلية

احملولون إىل 

 الكلية

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2015/2016 
2016/2017 

2017/2018 

 المحولين من الكلية المحولين إلي الكلية



 أعداد الطالب العام الجامعى

2014/2015 2250 

2015/2016 2658 

2016/2017 2914 

2017/2018 3278 

 

 

 
 نوعتوزيع الطالب هبقاً لل

 العدد النوع

 1343 ذكر

 1935 أنثى
 

 
 توزيع الطالب هبقاً للمستوى الدراسى

 العدد المستوى

 1156 األول

 923 الثانى

 706 الثالث

 493 الرابع
 

 
 

 :( توزيع طالب المستوى األول1-1-9جدول )

 العدد المستوى األول

 756 البرنامج العام

 240 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 145 نظم التغذية

 15 تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء

 

 

 

  الطالب الوافدون: 9/2
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 تطور أعداد الطالب المقيدين بمرحلة البكالوريوس
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 توزيع الطالب طبقا للمستوى الدراسى
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الهندسة الزراعية   البرنامج العام البرامج المميزة
 والنظم الحيوية

 البرنامج العام
65% 

الهندسة 
 الزراعية

21% 

 نظم التغذية
13% 

  تنسيق الحدائق
1% 



هالةةب فقةط وتبلةغ نسةبة عةةدد  عشةر( )إحةدىم 2017/2018عةدد الطةالب الوافةدين بالكليةة خةةالل العةام الجةامعي 

% فةى العةام 1،26ب  % مقارنةة1،19م حوالى 2017/2018الطالب الوافدين إلي العدد اإلجمالي للطالب لعام 

م، والجةةةدول التةةةالى يوضةةةح تطةةةور أعةةةداد الطةةةالب الوافةةةدين خةةةالل األعةةةوام الجامعيةةةة 2016/2017الجةةةامعى 

 م.2015/2016م و 2016/2017م و2017/2018

 ( الطالب الوافدون المقيدون موزعون حسب دول اإليفاد2-9جدول)

 الدولة
 إجمالي عام رابعة ثالثة ثانية أولى

 إجمالى
 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

 10 5 5 - 1 3 3 - 1 2 - سوريا

 1 - 1 - - - - - - - 1 الصومال

 11 5 6 - 1 2 3 - 1 2 1 اإلجمالى

اإلجمالى 

 العام
3 1 5 1 10 11 

 تطور أعداد الطالب الوافدين المقيدين بالكلية:

 العدد العام الجامعى

2015/201 11 

2016/2017 12 

2017/2018 11  

 
  (2-9)مرفق المصدر: إدارة شئون الطالب 

 

هالب خالل الثالث سنوات( فقد إهتمت الكلية بوسائل 12-11نظًرا إلنخفاض عدد الطالب الوافدين للكلية )

 الترويج للطالب الوافدين عن هريق: 

الدولية للمعلومات من خالل الرابط  اإلعالن عن الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية على الشبكة (1)

( بالتعاون مع إدارة شئون الوافدين بالجامعة والتي تقوم http://agrfac.mans.edu.egالتالي )

 بالترويج لجذب الطالب الوافدين وتقديم العديد من الخدمات لهم. 

عليا على الموقع إعالن شروه إلتحاق الطالب الوافدين بالكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات ال (2)

 االلكتروني للكلية بإسم الطالب الوافدين على الرابط التالي:

http://agrfac.mans.edu.eg/en/academics/international-students-office 

دعةةم الموقةةع االلكترونةةي للكليةةة بصةةفحة اللغةةة اإلنجليزيةةة لإلعةةالن عةةن إمكانيةةات الكليةةة لمةةن لغةةتهم  (3)

 .http://agrfac.mans.edu.eg/enتالي: اإلنجليزية علي الرابط ال

 للطالب الوافد جميع الحقوق للمشاركة في جميع األنشطة الخاصة برعاية الطالب بالكلية. (4)

 بيان بأعداد الطالب المقيدين بالبرامج الدراسية المختلفة

 البرنامج م
اإلجمالى  ىإجمال رابعة ثالثة ثانية أولى

 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ العام

1 

الهندسة 

الزراعية 

والنظم 

 الحيوية

171 69 131 64 102 65 0 0 404 198 602 

2 
النظم 

 الحيوية
0 0 0 0 0 0 29 25 29 25 54 

3 

الرى 

والصرا 

 الحقلى

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 61 25 36 25 36 0 0 0 0 0 0 آالت وقوى 4

5 
البرنامج 

 امالع
321 435 244 484 0 0 0 0 565 919 1484 

6 

العلوم 

اإلقتصادية 

واإلجتماعية 

 الزراعية

0 0 0 0 5 26 4 21 9 47 56 

 200 153 47 65 21 88 26 0 0 0 0علوم  7

11 

12 

11 

10

11

12

13

2015/2016 2016/2017 2017/2018

http://agrfac.mans.edu.eg/en


وتكنولوجيا 

 األغذية

8 

التقنية 

الحيوية 

 الزراعية

0 0 0 0 14 95 8 47 22 142 164 

 88 67 21 22 8 45 13 0 0 0 0 وقاية النبات 9

10 

اإلنتاج 

الحيوانى 

والداجنى 

 والسمكى

0 0 0 0 63 42 44 24 107 66 173 

11 
اإلنتاج 

 النباتى
0 0 0 0 27 34 20 26 47 60 107 

12 
األراضى 

 والمياه
0 0 0 0 7 54 8 60 15 114 129 

 145 112 33 0 0 0 0 0 0 112 33 نظم التغذية 13

14 

تنسيق 

الحدائق 

 والمسطحات

8 7 0 0 0 0 0 0 8 7 15 

 اإلجمالى
533 623 375 548 257 449 178 315 1343 1935 

3278 
1156 923 706 493 3278 

 

 الدعـم الطالبي: 9/3

للكلية نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديا وإجتماعيا وصحيا ويتم تعريض الطالب به بوسائل متعددة فتبنت 

)مالي/عيني/معنوي( وهو معلن بدليل الطالب  الكلية نظام معتمد للدعم الطالبي

reports/std1718.pdf-http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides  والموقع اإللكتروني

 للكلية.

 ية للطالب:( أشكال الدعم المادى المقدم من الكل9-3) 

م 2017/2018إعانات نقدية وعينية التي قدمت للطالب ذوي الظروا اإلجتماعية الخاصة خالل العام الجامعي 

من خالل تبرعات فاعلين الخير من الكلية والمجتمع المدنى وذلك من خالل صندوق التكافل اإلجتماعى بالكلية 

 ( 3-9كما هو مبين بالجدول )

 والعينية التي قدمت للطالب:بيان باإلعانات النقدية 

 البيان م
هال

 ب
 جهة التمويل المبلغ هالبة

 100 67 تسديد المصروفات الدراسية 1
45632.7

5 
 صندوق تكافل إجتماعى

 167 اإلجمالى
45632.7

5 
 صندوق تكافل إجتماعى

 ( 3-9المصدر: إدارة رعاية الطالب بالكلية. مرفق )

 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/std1718.pdf
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/std1718.pdf


 
 

 إسةةتخراج إشةةتراكات السةةكك الحديديةةة للطةةالب )معلنةةة بةةدليل الطالةةب  تقةةديم الخةةدمات الخاصةةة بةةإجراءات

reports/std1718.pdf-http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides  .) 

 ادرين.تخفيض أسعار بعض الكتب الجامعية للطالب غير الق 

  تنظةةيم رحةةالت ترفيهيةةة للطةةالب كمةةا هةةو موضةةح بالجةةدول التةةالى والخةةاص بأعةةداد الطةةالب المشةةاركة فةةي

 م.2017/2018المعسكرات ونشاه الجوالة والخدمة العامة التي تم تنفيذها خالل العام الجامعي 

 (1-3-9جدول) 

 الرحلة م
 موعد التنفيذ

 عدد الطالب

 المشاركين من الكلية

المبلغ 

 جهة التمويل نيهبالج

 اإلجمالي هالبة هالب إلى من

1 
معسكر تدريبى لعشيرة 

 الجوالة
29/7 31/7 12 10 22 - - 

 خدمات تعليمية 7428 18 - 18 10/8 5/8 معسكر جمصة 2

3 
دورة مساعد قائد لتأهيل 

 القيادات الشبابية والمشرفين
20/10 24/10 14 16 30 - - 

4 
ورشة لتدريب المرشدات 

 الكليةب
13/11 - - 17 17 - - 

5 
معسكر تدريبى إستعداد 

 للدورة الكشفية
 تحسين أنشطة 1210 21 8 13 23/11 21/11

6 
والدورة  35الدورة الكشفية 

 27اإلرشادية 
 تحسين أنشطة 9715 13 5 8 30/11 24/11

7 

الدورة األولية للمعلومات 

األساسية لتأهيل الجواالت 

 على مساعد قائد وحدة

3/12 5/12 - 19 19 - - 

8 
ندوة بعنوان "أهمية الجوالة 

 فى حياة الفرد والمجتمع"
11/12 - 36 70 106 - - 

 - - 5 - 5 24/3 22/3 دورة مساعد قائد وحدة 9

 - - 5 - 5 - 16/4 لقاء الصداقة الكشفى الثانى 10

 18353 256 145 111 اإلجمالي

 إدارة رعاية الطالب بالكلية. المصدر: 

 

14080 
11853 29592 

45632 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 تطور اإلعانات المادية للطالب

167 

165 

219 

167 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 تطور الطالب المستفيدين من اإلعانات العينية

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/std1718.pdf
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/std1718.pdf


 را مكافآت تفوق وإعفاء الطالب المتفوقين الذين حصةلوا علةى مكافةآت تفةوق بةالفرق الدراسةية المختلفةة ص

م مةةع دفةةع مائةةة جنيهةةا مةةن الرسةةوم الدراسةةية كمةةا هةةو موضةةح بالجةةدول 2017/2018خةةالل العةةام الجةةامعي 

 التالى:

 ( المكافات المادية لدعم وتحفيز الطالب المتفوقين دراسياً:2-3-9جدول ) 

 لمستوىا

الحاصلين على درجة 

 ممتاز

الحاصلين على درجة جيد 

 جدا مع إستمرار التفوق

الحاصلين على درجة جيد 

 جداً 
 المجموع الكلى

 المبلغ عدد الطالب المبلغ عدد الطالب المبلغ عدد الطالب المبلغ عدد الطالب

 3564 41 780 13 1344 16 1440 12 األول

 15036 176 4140 69 4536 54 6360 53 الثانى

 9960 112 600 10 6720 80 2640 22 الثالث

 11280 133 1980 33 6300 75 3000 25 الرابع

 39840 462 7500 125 18900 225 13440 112 اإلجمالى

المصدر: قوائم الطالب المتفوقين المرفقة والمستحقين صرا مكافئات التفوق والمعتمدة من إدارة شئون التعليم 

 والطالب. 

 

 :برنامج دعم وتحفيز الطالب المتفوقين دراسياا 9/3/1/1

  توجد آليات موثقة ومعتمدة من قبل المجالس المختصة لتحفيز المتفوقين والمبدعين بالكلية: حيث تم

وضع ثالث آليات إلكتشاا الطالب المتفوق مبكراً وتحديد ورعاية الطالب المتفوقين، وتم إنشاء جمعية 

العلمية لطالب زراعة المنصورة وذلك لرعاية المواهب وتنمية القدرة على البحث علمية بإسم الجمعية 

  (4-9)مرفق واالبتكار وتم هيكلة الئحة داخلية منظمة لها. 

  من إجمالي عدد هالب 21.5 -م 2017/2018بلغ نسبة الطالب المتفوقين علمياً للعام الجامعي %

 لب(.ها 462المستوى الثاني والثالث والرابع فقط )

 دعم وتحفيز للمتفوقين والمبدعين من الطالب: 

 الطالب لتشجيع نظام وضع فقد لذا ، الطالب ألبنائها والتفوق المثابرة روح إرساء على الكلية من حرصا

 بهم يقتاد حتى الطالب أوائل تكريم مع المنافسة روح ويذكى التفوق على الطالب يشجع أن شأنه من المتفوقين

  :التالى النحو على وذلك ، طالبال زمالئهم باقى

 إعفاء أوائل الطالب فى كل فرقة وشعبة من المصروفات الدراسية. 

 إعالن أسماء أوائل الطالب فى لوحة إعالن بالكلية وتكريمهم يوم الخريجين. 

 استخدام وحدة الحاسب اآللى بدون نفقات لمدة عام دراسى. 

 على وذلك المتفوقين للطالب الشرا لوحة إعداد وآلية المتفوقين الطالب تحديد آلية على الكلية مجلس وافق وقد

 :التالى النحو

 يحدد الطالب المتفوقين على أساس حصولهم على تقدير جيد جدا على األقل . 

  بالطالب المتفوقين فى الفرق أو المستويات الدراسية والذين  -يصدر قرار من السيد أ.د/ عميد الكلية

لشرا وهم الطالبين األول والثاني من كل فرقة أو مستوى دراسي عام ستعلن أسمااهم بلوحة ا

وهندسة زراعية )اولى وثانية( ، والطالب األول فقط من المستوى الثالث ومن المستوى الرابع بكل 

 . برنامج باإلضافة إلى جميع الطالب الحاصلين على تقدير عام ممتاز بكل فرقة أو مستوى دراسي

 تفوقين والمبدعين من الطالب ما يليومن أساليب دعم الم: 

  وضع األسماء والمعدل التراكمى بلوحة الشرا بالكلية وفي دليل الطالب وكذلك على موقع الكلية على

 .http://agrfac.mans.edu.egالشبكة الدولية على الرابط التالي: 

 قررة للطالب األوائل بالكلية.يتم خصم الرسوم الدراسية الم 

  يصرا للطالب مكافأة 80بالنسبة لطالب المستوى األول المتفوقين والحاصلين علي مجموع أكثر من %

جنيهاً، وتتراوح قيمة مكافأة التفوق لطالب المستوى الثانى والثالث والرابع الحاصلين على  84سنوية قدرها 

جنيها حسب التقدير الحاصل عليه الطالب خالل العام  120-60تقديرات مرتفعة )ممتاز أو جيد جدا( بين 

 م.  2017/2018الجامعي 

 (4-9)مرفق 

 نظام الرعاية اإلجتماعية للطالب والرعاية الصحية: 9/3/2

  تقوم إدارة رعاية الطالب بالكلية بالعديد من األنشطة المعلنة للطالب على موقع الكلية وفي دليل الطالب

http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-على الرابط التالى المستجد والمعلن 

reports/std1718.pdf . 

  جنيها من  100أشكال الدعم المالي المقدم للطالب: دعم نقدي مثل مكافئات التفوق، وخصم

ات الدراسية )بالنسبة للطالب علي البرامج أو المستويين األول والثاني(، تخفيض أسعار المصروف

 بعض الكتب الدراسية أو الحصول عليها مجانا للطالب غير القادرين.

http://agrfac.mans.edu.eg/
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/std1718.pdf
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/std1718.pdf
http://agrfac.mans.edu.eg/images/files/guides-reports/std1718.pdf


  يوجد معايير موضوعية وعادلة لتوزيع الدعم المالي )على الطالب غير القادرين(: حيث يتم حصول

كتب الدراسية مجانا أو بأسعار مخفضة أو على المساعدات العينية بعد الطالب غير القادرين على ال

 التحقق من بحث الحالة اإلجتماعية للطالب.

 :أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية

فمن حق كل هالب الحصول على بطاقة التأمين الصحي من إدارة شئون الطالب بالكلية، والعالج مجانا  -

 لخدمات معلنة للطالب في دليل الطالب المستجد.  بمستشفى الطلبة الجامعي، وهذه ا

يوجةةد بالكليةةة عيةةادة هبيةةة تعمةةل هةةوال أيةةام األسةةبوع بمبنةةي الكليةةة "ب" والعيةةادة مجهةةزة بةةاألدوات  -

والمعةةدات الالزمةةة وهبيةةب وممرضةةة إلسةةتقبال الحةةاالت الحرجةةة والتعامةةل معهةةا لحةةين نقةةل الحةةاالت 

لطلبةةة الجةةامعي أو أحةةد مستشةةفيات الجامعةةة، ونظةةراً لقةةرب المرضةةية إذا أسةةتدعي األمةةر إلةةي مستشةةفي ا

مستشةةفيات الجامعةةة )بصةةفة عامةةة( ومستشةةفى الطلبةةة الجةةامعي )بصةةفة خاصةةة( مةةن الكليةةة: فةةإن الكليةةة 

تتعامل مع الحاالت المرضية الحرجة التى ال يتوافر لها التجهيزات بالعيادة الطبيةة عةن هريةق إسةتدعاء 

لبة لنقل الحاالت المرضةية إليهةا أو إلةى مستشةفي الطةوارئ حيةث تمتلةك اإلسعاا الخاص بمستشفي الط

 الكلية جهاز السلكي )بتكلفة ستة آالا جنيهاً( مخصة إلستدعاء سيارة اإلسعاا.

 التوعية واإلرشاد األكاديمى: 9/4

 طالب على تتبع الكلية نظام اإلرشاد األكاديمي للطالب بالئحة الساعات المعتمدة والذي يتم فيه توزيع ال

-9)مرفق أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمتابعة مهام اإلرشاد األكاديمي للطالب بموافقة مجلس الكلية. 

5) 
 الملصقات  -بطاقة التسجيل األكاديمي  -ويتم إعالم الطالب بنظام اإلرشاد األكاديمي من خالل دليل الطالب

كما تقوم  -رش عمل عن نظام اإلرشاد األكاديمي بالكلية عقد و -الموقع اإللكتروني للكلية  -اإلرشادية بالكلية 

إدارة شئون الدراسة واإلمتحانات بإرسال قوائم الطالب لراساء الدوائر العلمية للبرامج األكاديمية لتوزيع 

الطالب على السادة أعضاء هيئة التدريس من أقسام كل برنامج والمكلفين بمهام اإلرشاد األكاديمي كما تم 

اعات اإلرشاد األكاديمي للطالب بالجداول الدراسية وهى يوم األحد من الساعة العاشرة والنصض تحديد س

صباحا وحتى الثانية عشر والنصض بعد الظهر من كل أسبوع ليتوفر للطالب والمرشدين األكاديميين الوقت 

 لممارسة اإلرشاد األكاديمي.

 وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبى: 9/4/1

  وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبى فى إهار دراسة تناولت ظاهرة التأخر الدراسى لطالب كلية تم إستحداث

تمت الموافقة على إنشاء وحدة اإلرشاد  2010جامعة المنصورة وبمجلس الكلية فى ديسمبر/ -الزراعة 

سلوكى للطالب ، والتوجيه الطالبى بمبنى الكلية الجديد )و( بإعتباره آلية تسعى لملئ الفراغ المعرفى وال

وموضح مهام وأنشطة الوحدة وكذلك البرامج والدراسات التى تقوم بها على موقع الكلية اآلتى 

-entgraduates/students/stud-http://agrfac.mans.edu.eg/students.guidance-counseling .

 ( 6-9مرفق )
  وتم التمهيد للدراسة بإهار نظرى ومنهجى مع دراستين ميدانيتين للمرشدين األكاديميين والطالب المتأخرين

 .دراسياً والفائقين إنتهت بإستخالصات لمواجهة الظاهرة

  وبناء الثقة وتطوير المنظومة وقد تنوعت إجراءات مواجهة الظاهرة ما بين هبية وإجتماعية وعالج معرفى

  .التربوية واإلرشاد والتوجيه الطالبى

 اإلجراءات التنظيمية المتبعة لمراجعة الخطة الدراسية وفقا لنظام اإلرشاد األكاديمي:

  يعلن المرشد األكاديمي أسماء الطالب المكلض بمهمة إرشادهم في مكان واضح بالقسم العلمي التابع له

 )مدخل الحجرة(.

 وم المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب في إختيار المقررات الدراسية )اإلجبارية واإلختيارية يق

 والمؤهلة وما يسمى منها بالمتطلب السابق( بما يتفق مع ميول وقدرات الطالب.

  يخصة المرشد األكاديمي بطاقة تسجيل لكل هالب يسجل بها كافة البيانات الالزمة عنه والنتائج التي

 يها.حصل عل

  يقوم المرشد األكاديمي بمراجعة المقررات التي يسجل فيها الطالب في كل فصل دراسي حتى تخرجه

 من الكلية.

  /يتابع مجلس الكلية تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي، كما يلتقي كل من السيد أ.د/ عميد الكلية ، السيد أ.د

ة ضمان الجودة بالكلية في نهاية كل فصل وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب والسيد أ.د/ مدير وحد

دراسي في حوار مع المرشدين األكاديميين بالكلية من أجل تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي لطالب 

 الكلية.

تةةم عمةةل دراسةةة قيةةاس مسةةتوى رضةةا أعضةةاء هيئةةة التةةدريس عةةن اإلرشةةاد األكةةاديمى بالكليةةة وتقيةةيمهم لدرجةةة 

لقة باإلرشاد األكاديمي والذي تةم تصةميم اإلسةتمارة مةن أجلةه خةالل العةام الجةامعى اإلستجابة للبنود المختلفة المتع

م ، مةةن الدراسةةة يتضةةح لنةةا أهميةةة اإلرشةةاد األكةةاديمي وقةةدرة المرشةةد األكةةاديمي علةةى رفةةع درجةةة 2016/2017

ة المرشةد التحصيل الدراسي للطةالب مةن خةالل التواصةل مةع الطةالب فيمةا يتعلةق بةالبنود المختلفةة لمهةام وأنشةط

 األكاديمي.

 وتخلة الدراسة إلى:

  .مزيد من اإلهتمام باإلرشاد األكاديمي 

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/students/student-.counseling-guidance


  عمل دليل إرشادي للطالب بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا يوضح فيه أهمية اإلرشاد األكةاديمي

 وأهدافه وأنشطته وكيفية التواصل مع المرشد.

 طالب بما يساهم فى التعرا على كيفية القيةام بمهةام عمل دورات تدريبي للمرشدين األكاديمين وكذلك ال

 وأنشطة المرشد األكاديمي. 

  ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للجوانب المختلفة في اإلرشاد األكةاديمي واإلهتمةام بنتائجهةا لتحقيةق

 التغذية الراجعة. 

 ى موقةع الكليةة لسةهولة نشر أهمية اإلرشاد األكاديمي وأهدافه وأنشطته وكيفية التواصةل مةع المرشةد علة

 تعريض الطالب والمرشدين األكاديمين به.

 رعاية الطالب المتعثرين دراسياا:

o  بتةاريخ  429يوجد بالكلية آلية موثقة لتحديد الطالب المتعثرين دراسيا: حيث وافق مجلس الكلية بجلسته رقةم

 465لكليةةة بجلسةةته رقةةم م علةةى وضةةع آليةةة للتعامةةل مةةع الطةةالب المتةةأخرين دراسةةيا ومجلةةس ا19/6/2010

 م على تعديل سياسة الكلية لدعم الطالب المتعثرين دراسياً.16/6/2013بتاريخ 

 أوال: تحديد الطالب المتعثرين كاآلتي :

o .الطالب ذوى التقديرات المنخفضة في أعمال السنة لجميع المستويات 

o ى.الطالب الراسبين في اإلمتحان النهائي لجميع المستويات للمرة األول 

o .الطالب متكررى الرسوب فى أى من مواد المستويات المختلفة 

 ثانيا: وضع آلية لدعم هؤالء الطالب من خالل وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبي وتشمل اآلتي :  

o  اإلتصال عن هريق شئون الطالب بالطلبة المتعثةرين واإلجتمةاع بهةم عةن هريةق وحةدة اإلرشةاد

 التعثر فى كل مادة. والتوجيه الطالبي لمعرفة أسباب

o  اإلجتمةاع مةع راسةاء األقسةام المعنةين والطلبةة لبحةث سةبل عةالج أسةباب التعثةر سةواء العامةةة أو

 الخاصة وتقديم مقترحات التحسين.

o .اإلتفاق مع راساء األقسام لعمل مجموعة تقوية للطلبة المتعثرين قبل موعد اإلمتحانات 

o لدفعات القادمة.وضع خطة لكل قسم لتالفى أسباب التعثر فى ا 

o .وضع خطة لإلجتماعات الدورية مع الطالب المتعثرين هوال السنة لمتابعتهم 

 ثالثاً:  تحديد مجموعات التقوية المجانية والتى تشمل :

o .تحديد أعضاء هيئة التدريس الراغبين فى المشاركة فى مجموعات التقوية 

o ة.تحديد مكان للتدريس لكل فرقة وعمل جدول للمواد المختلف 

o .إعالم الطالب وتسجيل األسماء وبدء التنفيذ 

 التعامل مع ذوى اإلحتياجات الخاصة فى المجتمع الطالبى : 9/5

للكلية آليةات فاعلةة لةدمج ذوى اإلحتياجةات الخاصةة فةى المجتمةع الطالبةى ومراعةاة مالءمةة اإلنشةاءات 

صاعد ومنحةدرات بمبنةى الكليةة والتجهيزات، حيث تراعى الكلية وجود تسهيالت إنشائية مالئمة )مثل م

 و(.

 : تمثيل الطالب فى مختلف اللجان ذات الصلة بالطالب 9/6

تتخذ الكلية إجراءات لتفعيةل المشةاركة الطالبيةة فةى مختلةض المجةاالت ذات الصةلة وتوثيةق نمةاذج لتلةك 

زة المشةةاركة )مثةةل المشةةاركة فةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة ولجنةةة شةةئون التعلةةيم والطةةالب ولجنةةة األجهةة

   (7-9)مرفقوالمختبرات ولجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها(. 

 األنشطة الطالبية: 9/7

 المشاركة فى األنشطة الطالبية: 9/7/1

يتم ممارسة بعض األنشطة الطالبية من خالل رعاية الطالب بالكلية وهةي كالتةالي: )إجتماعيةة ورياضةية وثقافيةة 

، ونشةاه الجوالةة والخدمةة العامةة والنشةاه العلمةي والتكنولةوجي والةرحالت العلميةة وفنية ونشاه األسةر الطالبيةة

 والترفيهية(. ويشارل السادة أعضاء هيئه التدريس بالكلية فى اإلشراا على األنشطة الطالبية.

يةة يوضح الجةدول التةالى المراكةز المتقدمةة التةي حصةلت عليهةا الكليةة علةى مسةتوى الجامعةة فةي األنشةطة الطالب

 (8-9مرفق  )م. 2017/2018المختلفة خالل العام الجامعي 

( المراكز المتقدمة التي حصلت عليها الكلية على مستوى الجامعةة فةي األنشةطة الطالبيةة المختلفةة 4-9جدول )

 .2017/2018خالل العام الجامعي 

 المركز مجال المسابقة النشاه المستوى اإلسم م

 )هندسه زراعية( األول محمد عبد الحكيم فهمى 1

أسر 

 هالبية

 أول شطرنج

 رابع لياقة بدنية األول محمود مصطفى عرفان 2

 الثالث محمود محمد هلعت حجازى 3
دورى المعلومات 

 العامة
 أول

 الثالث دعاء محمد السيد محمد 4
دورى المعلومات 

 العامة
 أول

 أولدورى المعلومات  الثالث ياسمين معوض السيد البندارى 5



 مةالعا

 األول منة هللا محمد أحمد 1

 فنى

 ثالث بورتوريه النصر

 الثانى نوران إبراهيم عتمان 2
 بورتوريه النصر

 (6نحت )إبداع 

 أول

 ثانى

 سابع مسرح - العرض المسرحى )خلق إنسان( 3

 أول تمثيل - محمد فرج 4

 إخراج الثالث عمر محمد الصديق 5
 ثالث

 

 تمثيل الثانى أميرة محمد الشنهابى 6
شهادة 

 تقدير

 تمثيل الثالث ميرنا محمد محمود 7
شهادة 

 تقدير

 تمثيل الثالث بكر يوسض محمود 8
شهادة 

 تقدير

9 

 العرض المسرحى )اإلبن الضال(

 الديكور -1

 مالبس -2

- - 
 ثالث

 أول

 رابع شعر ثقافى األول أسماء عبد الحكيم سعد 1

 الثانى )هندسه زراعية( باسم ياسر أنيس أبو اإلسعاد 1

 رياضى

 أول سباق هيار

 أول جودو الرابع سهر هارق إبراهيم الشرقاوى 2

 ثانى جودو األول خالد وليد فاروق 3

 ثالث جودو األول خالد مجدى عبد الفتاح 4

 ثانى كمال أجسام الثانى مصطفى مدبولى عبد الغنى 5

 عمرو السيد عطية 1

الرابع )العلوم 

ادية اإلقتص

 إجتماعى واإلجتماعية الزراعية(
 - هالب مثالى

 - هالبة مثالية الرابع )تقنية حيوية( ياسمين خالد السيد محمد 2

 المصدر: إدارة رعاية الطالب بالكلية.

 المراكز التى حصلت عليها كلية الزراعة فى األنشطة الطالبية: 
 2017/2018مسابقات التى أقيمت خالل العام الجامعى أسفرت مشاركة كلية الزراعة فى األنشطة الطالبية وال

 عن حصول الكلية على عدة مراكز من خالل أبنائها الطالب، وهى على النحو المبين:

    
 :مما سبق يتضح اآلتي

  م حيةث 2017/2018حقق هالب الكلية مراكز متقدمة في معظم األنشطة الطالبيةة فةي العةام الجةامعي

المركز األول علةى مسةتوى الجامعةة فةى كةال مةن األسةر الطالبيةة والمجةال  حقق عدد كبير من الطالب

 الفنى والمجال الرياضى.
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 إجتماعى رياضى ثقافى فنى أسر طالبية

 2018/2017عدد المراكز التى حصلت عليها الكلية خالل 



  يحصةل هةةالب الكليةةة الحاصةلين علةةى مراكةةز متقدمةةة فةي معظةةم األنشةةطة الطالبيةة علةةى جةةوائز عينيةةة

 وفورية وشهادات تقدير.

 تميز المؤسسة فى األنشطة الطالبية: 9/7/2

 :البية التي تم تنفيذهابيان موجز باألنشطة الط

 .2017/2018( بيان باألنشطة الطالبية التي تم تنفيذها خالل العام الجامعي 5-9جدول )

 النشاه م
عدد 

 البرامج

 عدد المستفيدين
 جهة الصرا المبلغ

 اإلجمالى هالبة هالب

 تحسين أنشطة + إتحاد هالب 5535 222 1 221 9 النشاه الرياضى 1

 25660 1711 763 948 7 ىالنشاه الفن 2
تحسين أنشطة + إتحاد هالب 

 + خدمات تعليمية

 - - 283 165 118 12 النشاه الثقافى 3

4 
النشاه العلمى 

 والتكنولوجى
 إتحاد هالب 231 211 145 66 3

 - - 1020 533 487 30 نشاه األسر الطالبية 5

6 
النشاه اإلجتماعى 

 والرحالت
 أنشطة + إتحاد هالب تحسين 8771 1302 582 720 13

7 
نشاه الجوالة والخدمة 

 العامة
10 111 145 256 18353 

تحسين أنشطة + خدمات 

 تعليمية

 - 58550 5005 2334 2671 84 اإلجمالى

 ( 9-9مرفق )المصدر: إدارة رعاية الطالب بالكلية.  
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 الجمعية العلمية للطالب: 9/7/3

معية علمية هالبية متخصصة تتبع أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وتهتم بكل النواحى يوجد بالكلية ج

العلمية التى من شأنها خلق مناخ علمي متطور داخل وخارج الجامعة وتهدا الجمعية إلى نشر وبث روح 

أجل إيجاد جيل جديد  البحث العلمى ومحاولة االبتكار من خالل أنشطه يمارسها أعضااها أو يطلعوا عليها من

 Scientific) يقوم بمهام البحث العلمي والتكنولوجى تحت مسمى الجمعية العلمية لطالب كلية الزراعة

Association of Mansoura Agriculture Students) 

ويتكون أعضائها من الطالب المتميزين بالكلية ومن ذوى اإلهتمامات العلمية ويقوم باإلشراا عليهم رائد 

جمعية وثالثة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يقوم بإختيارهم أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم ال

والطالب ويصدر بذلك قرارا من أ.د/عميد الكلية، كما تتكون الجمعية من ستة لجان يعين لكل منها ثالث هالب 

ويتم توفير الدعم المالى  مستشارى الجمعية)رئيساً وعضوين( ويتم إختيارهم من خالل رائد الجمعية والسادة 

للجمعية من خالل موارد الكلية والجامعة والقطاع الخاص والمنح التى ترد للجمعية وأيضا الجمعية تسعى 

 . لتحقيق أهدافها بعيد عن أى تفرقة أساسهـا عنصرى أو سياسى أو دينى

 لجنة التواصل الطالبى  9/7/4

لية الزراعة إلى توهيد أواصر التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وإدارة تهدا لجنة التواصل الطالبى لك

الكلية من ناحية والطالب من ناحية أخرى، لتيسير وتسهيل عالج المشكالت الطالبية ودراسة مقترحاتهم 
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 توزيع الطالب والطالبات المشاركين باألنشطة
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 تطور عدد األنشطة الطالبية التى تم االشتراك بها



لفعال لتطوير الكلية والبرامج التعليمية واألنشطة الطالبية الغير تقليدية ، وذلك من خالل التواصل الهادا وا

 :في مناقشة مقترحات الطالب الخاصة بالمجاالت اآلتية

  البنية األساسية -الدراسة بالبرنامج  -تطوير المناهج والبرامج التعليمية )المادة العلمية( 

 التواصل الطالبى بأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية 

  قاعات الحاسب اآللى -المكتبة  -الخدمات الصحية  -رعاية الطالب  -الخدمات الطالبية )شئون الطالب( 

  .(10-9مرفق )اإلبتكارات واإلبداعات الطالبية 

 م عن:2017/2018وقد تم عمل دراسة لقياس مستوي رضا الطالب للعام الجامعى 

 الخدمات الطالبية 

 األجهزة والمعدات والمعامل وقاعات التدريس 

 الخدمات التي تقدمها المكتبة 

 شئون الطالب الخدمات التي تقدمها إدارة 

 وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 

 األنشطة الطالبية 

وتبين من إسةتعراض نتةائج إسةتمارة التقيةيم وجةود رضةا نسةبي مةن الطةالب عةن معظةم بنةود إسةتمارة التقيةيم وأن 

ق اإلشةارة عنةد البنود التي إنخفضت فيها نسبة الرضا هي بند رضا الطالب عن األنشطة الطالبيةة بالكليةة فقةد سةب

إستعراض نتائج اإلستمارة أن العينة التي تم أخذها عشوائياً من الكلية كانت بهةا نسةبة ليسةت بالقليلةة مةن الطالبةات 

ولذلك إنخفضت نسبة رضا الطالب عن األنشطة الطالبية أي أن االنخفةاض ال يرجةع إلةي إنخفةاض نسةبة الرضةا 

الطالبات في األنشطة الطالبية مقارنة بالطالب ، كمةا يتضةح مةن  الطالبي وإنما ترجع إلي إنخفاض نسبة مشاركة

 الجدول التالى :

الكلية  عن البنود المختلفة لتسهيالت التعليم والتعلم الكلية طالبيوضح  المتوسط العام لدرجة رضا  جدول

 م2017/2018خالل العام الجامعى 

 المتوسط موضوع اإلستبيان

 1.83 سياسات القبول والتحويل

 1،48 موارد التعليم والتعلم

 2،06 البرامج التعليمية وهرق التدريس

 1،97 األنشطة الطالبية

 2،14 اإلرشاد األكاديمي

 1،90 المكتبة

 2،06 الدعم الطالبي

 2،09 التدريب الميداني

 (معيار التدريس والتعلم -10-8مرفق )المصدر دراسة بوحدة ضمان الجودة 

 الخريجون: 9/9

 خدمات الخريجون: 9/9/1

 .أوالا: برامج إعداد الخريجين لسوق العمل )برامج التنمية المهنية والتعليم المستمر للخريجين(

 التأهيل الوظيفى والتدريب

يتم ذلك بتنظيم دورات وندوات وزيارات إلعداد كوادر زراعية متميزة قادرة على االستجابة الحتياجات سوق 

 . العمل باستخدام تقنيات معاصرة

 2017/2018)أ( الدورات  لعام 

  (2GO Corse's)بالتعاون مع مركز  ICDLتم تنسيق عدد من دورات فى المحادثة االنجليزية و  

 المدة عدد الحضور التاريخ اسم الدورة

 ايام 6 خريج 14 2017يوليو (ICDLدورة )

دورة محادثة انجليزية 

level(1) 
 ايام 3 خريج 14 2017سبتمبر

دثة انجليزية دورة محا

level(2) 
 ايام 3 خريج 16 2017اكتوبر

دورة محادثة انجليزية 

level(1) 
 ايام 3 خريج 15 2017نوفمبر

دورة محادثة انجليزية 

level(2) 
 ايام 3 خريج 14 2018مارس 

 برنامج تأهيلى لسوق العمل

(ICDL-soft skills-

English ) 

 ايام 6 خريج 19 2018يوليو  3-10

 هيلى لسوق العملبرنامج تأ

(ICDL-soft skills-
 ايام 6 خريج 24 2018يوليو  24-31



English ) 

  2017/2018)ب( الندوات لعام 

 2017أكتوبر  15ندوة بعنوان ) طور ذاتك ( يوم االحد الموافق  -1 

 هالب وخريج 356:  عدد الحضور 

 ين مدير مكتب متابعة الخريج -أ.م.د/ عمرو أحمد جبر  مقرر الندوة :

 ( 2Go Corse'sمديرة التدريب بشركة )    -: أ/ أميرة هلعت الحناوى  المحاضر 

 محتوى الندوة :

  تطوير المهارات الشخصية وتنمية القدرات الذاتية . -

 كيفية اعداد سيرة ذاتية تتناسب مع سوق العمل. -

 بشكل عملى. أهم أساليب تقوية اللغة االنجليزية خاصة المحادثة األمريكية والنطق الصحيح -

 )ج( االشراا على التدريب الصيفى

توفير جهات تدريبية واالشراا على التدريب الصيفى  لطالب المستوى الثانى والثالث بالكلية وذلك بالجهات 

 -الحكومية والخاصة وتسجيل جميع البيانات على الرابط التالى:

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72 

https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33 

 2017/2018)د( اللقاءات التأهيلية لمتطلبات سوق العمل لعام 

 

 2018يوليو 3م الثالثاء الموافق لقاء تثقيفى لمتطلبات سوق العمل مع طالب المستوى الثانى بالكلية يو -1

  هالب 384 عدد الحضور : 

 مدير مكتب متابعة الخريجين -: أ.م.د/ عمرو أحمد جبر  مقرر الندوة

 مدرب معتمد للسالمة والصحة المهنية  -: أ/ايمن الجندى   المحاضر

 محتوى الندوة :

  التعرا على متطلبات سوق العمل فى المجاالت المختلفة -

 يد األهداا واقتناص الوظائض المالئمة كيفية تحد  -

 

 2018يوليو 4لقاء تثقيفى لمتطلبات سوق العمل مع طالب المستوى الثالث بالكلية يوم األربعاء الموافق  -2

 هالب  275:  عدد الحضور 

 مدير مكتب متابعة الخريجين -: أ.م.د/ عمرو أحمد جبر  مقرر الندوة

 قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة المنصورة  مدرب ب -: أ/حسام الهاللى  المحاضر

 محتوى الندوة : 

 مناقشة مهارات التعامل مع فريق العمل. -

 كيفية التواصل مع اآلخرين. -

 أهمية تجديد وبناء القدرات بإستمرار. -

 

 )هـ( الزيارات الميدانية للتدريب والتأهيل :

فبراير  19والمتوسطة يوم االثنين الموافق زيارة صندوق التضامن االجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة  -1

2018 

 محتوى الزيارة :

جوله داخل المقر بالدقهلية ومحاضرة تعريفية عن كيفيه الحصول على قرض للمشروعات وسبل الدعم   -

 المقدمة وخدمات الصندوق اإلجتماعي لدعم الشباب ونشر ثقافة العمل الحر.

ض مشروعات الشباب والحاصلة على دعم وتمويل من الصندوق زيارة حاضنة األعمال والتعرا على بع  -

 اإلجتماعي ومناقشة معوقات مشاريعهم وقصة نجاحهم.

 2016/2017ثانياا:  نسبة المستفيدين من هذه البرامج الى إإلجمالى عدد الخريجين خالل العام الجامعى 

 متابعة الخريجين

 يتم متابعة الخريجين عن هريق :

دوريةة مةع رابطةة الخةريجين  لمعرفةة إحتياجةات الخةريج التدريبيةة لمواكبةة سةوق العمةل ورفةع  )ا( تفعيل لقةاءات

 المهارات العملية والتسويقية لدى الخريج.

 )ب( تنظيم حفالت التخرج سنويا لخريجى النظام العام والهندسة الزراعية والتعليم المفتوح.

 والمؤسسات الحكومية والخاصة. )ج( تنشيط التدريب الخارجى للخريجين مع بعض الشركات

 :)ا( اللقاءات الدورية وتفعيل رابطة الخريجين 

يتم توجيه الخريجين للمشاركة فى  ملتقى خريجي جامعة المنصورة المتاح على نظام إبن الهيثم إلدارة شئون 

                                                                                                                    .                         http://graduates.mans.edu.egالخريجين بموقع جامعة المنصورة 

حيث يمكن من خالل هذا الموقع الحصول على إسم الدخول وكلمةة المةرور إلةى المنتةدى، ومةن ثةم يمكةن للخةريج 

 التليفون(. –البريد اإللكتروني  –ي وبيانات االتصال )العنوان إضافة بيانات العمل الحالي وكذلك المؤهل الدراس

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72
https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72
https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33
https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33


كما تم تفعيل رابطة الخريجين لسهوله االتصال بالخريجين عن هريق اكمال البيانات المطلوبة باستمارة بيانات 

 ./forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1http://goo.glالخريجين على اللينك التالى  

 2018مايو  29لقاء الخريجين الرابع واإلفطار الجماعى الثالث يوم الثالثاء الموافق  -1

بحضور أ.د/ ناظم عبد الرحمن شلبي عميد الكلية وأ.د/ محمد على شطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةة 

نظةةم مكتةةب التأهيةةل الةةوظيفى ومتابعةةة الخةةريجين تحةةت  البيئةةة ومجموعةةة مةةن السةةادة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس كمةةا

إشراا أ.م.د/ عمرو أحمد جبةر مةدير المكتةب بالتعةاون مةع اتحةاد هةالب كليةة الزراعةة، حفةل اإلفطةار الجمةاعى  

بنةادى الحةوار الرياضةى  2018مةايو  29الذى اقيم بمناسبة شةهر رمضةان المبةارل، وذلةك يةوم الثالثةاء الموافةق 

 ( خريج.115عدد )بالمشاية بحضور 

 :)ب( حفالت التخرج 

نظةةم مكتةةب متابعةةة الخةةريجين بكليةةة الزراعةةة جامعةةة المنصةةورة الحفةةل الثةةانى لخريجةةى التعلةةيم المفتةةوح دفعةةة  -1

 بقاعة المؤتمرات الكبرى مبنى )ب(. 16/11/2017وذلك يوم الخميس الموافق  2017

محمد على شطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمةع وتنميةة بحضور أ.د/ ناظم عبد الرحمن شلبى عميد الكلية، أ.د/ 

البيئة، أ.د/ محمد عبد المجيةد محمةد وكيةل الكليةة لشةئون التعلةيم والطةالب، أ.د/ أيمةن محمةد الغمةرى وكيةل الكليةة 

لشةةئون الدراسةةات العليةةا والبحةةوث، أ.د/ صةةالح السةةيد سةةعده مةةدير التعلةةيم المفتةةوح بالكليةةة، ومةةدير مكتةةب متابعةةة 

 خريجين دكتور عمرو أحمد جبر، ولفيض من السادة أعضاء هيئة التدريس وعائالت الخريجين المكرمين.ال

  2017& 2016نظم مكتب متابعة الخريجين بكلية الزراعة جامعة المنصورة حفةل الخةريجين التاسةع لعةامى  -2

 بساحة كلية الزراعة. 28/8/2018يوم الثالثاء الموافق  41& 40للدفعتين 

ر أ.د/ ناظم عبد الرحمن شلبى عميد الكلية، أ.د/ محمد على شطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمةع وتنميةة بحضو

البيئة، أ.د/ محمد عبد المجيةد محمةد وكيةل الكليةة لشةئون التعلةيم والطةالب، أ.د/ أيمةن محمةد الغمةرى وكيةل الكليةة 

التةدريس وعةائالت الخةريجين المكةرمين وذلةك  ولفيةض مةن السةادة أعضةاء هيئةة لشئون الدراسات العليا والبحوث

( وشةةركة إيةةديا للةةدعايا 2Go Corse'sتحةةت إشةةراا أ.م.د/ عمةةرو أحمةةد جبةةر مةةدير المكتةةب وبرعايةةة  شةةركة )

 واإلعالن. 

 :)ج( التدريب الخارجى للخريجين

تةدرب كمشةرفين تم مراسلة مستشفى الكلى والمسالك البوليةة بالمنصةورة لتةدريب عةدد مةن الخةريجين الةراغبين لل

 تغذية بالمستشفى.

 ثالثاا : بيانات رابطة الخريجين

 اإلعالن عن الوظائف والتواصل مع الشركات

 ( وظيفة على الصفحة المكتب الخاصة بموقع التواصل االجتماعى الفيس بول. 465تم اإلعالن عن عدد )

https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO  

 الخاص بالخريجين على الصفحة الخاصة بالكلية بموقع الجامعة. و الموقع اإللكترونى

ar-graduates/graduate/jobs-http://agrfac.mans.edu.eg/students   

 رابعاا : أدلة الفعاليات التى شارك فيها الخريجون

  المستمر بالمؤسسات المختلفة التى لها تعامالت مع المكتب عن هريق االتصال التليفونى أو التواصل

المرسالت اإللكترونية وذلك للوقوا على حاجه هذه الشركات من الخريجين ومدى توافر فرص العمل 

خصية مع لديهم، ومعرفة مدى مصداقية االعالنات وإستالم السيرة الذاتية للخريج وتنظيم المقابالت الش

 الشركات.

  البحث اليومى فى الصحض الرسمية والمواقع اإللكترونية عن توافر فرص عمل للخريجين ووضةع هةذه

 اإلعالنات على المواقع الخاصة بالمكتب.

 خامساا :  آليات التواصل مع الخريجين والخدمات المقدمة

المتاح على نظام ابن الهيثم إلدارة شئون  "ملتقى خريجي جامعة المنصورة "يتم توجيه الخريجين للمشاركة فى  

 /http://graduates.mans.edu.egالخريجين بموقع جامعة المنصورة 

حيث يمكن من خالل هذا الموقع الحصول على إسم الدخول وكلمة المرور إلى المنتدى، ومن ثم يمكن للخريج 

 التليفون(. –البريد اإللكتروني  –مل الحالي وكذلك المؤهل الدراسي وبيانات االتصال )العنوان إضافة بيانات الع

 البيانات المطلوبة بإستمارة بيانات  تم تفعيل رابطة الخريجين لسهوله اإلتصال بالخريجين عن هريق إكمال

  http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1الخريجين على اللينك التالى 

  النشاه المستمر للصفحة اإللكترونية للمكتب على موقع التواصل اإلجتماعى الفيس بول

https://www.facebook.com/Agr.GFO 

تم تجميعها إلكترونيا من مواقع التوظيض المختلفة او من اإلتصال المباشر حيث يتم نشر إعالنات التوظيض التى ي

مع الشركات التى يتعامل معها المكتب أو من رسائل الصفحة بصورة يومية ، ويتم االعالن المستمر عن ورش 

مشتركين العمل والمعارض والمؤتمرات والدورات التدريبية التى تقام داخل او خارج الجامعة، وقد وصل عدد ال

-1صور توضيحية لنشاه الصفحة من  (12-9مرفق )مشترل.  4185الى  1/10/2017بالصفحة حتى تاريخ 

 .2017سبتمبر 30

http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1
https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar
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وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجيهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط خطة البحث العلمي موثقة  10/1

 وتتناسب مع امكانات الكلية:

 

للكلية خطة بحثية تتسق مع خطة الجامعة ، وتحرص الكلية علي توفير وتنمية الموارد الالزمة التي تمكن 

ات المختلفة في مجال البحوث وتخلق الباحثين من القيام بالنشاه البحثي وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصص

 مناخا داعما لألنشطة العلمية 

 

 : تضع الكلية الخطة البحثية لها وفق خطوات منهجية: 10/1/1

 

تضع الكلية الخطة البحثية لها وفق خطوات منهجية وكأحد الخطوات األولى إلعداد خطة مستقبلية للبحث العلمي 

وضع مقترح جديد للخطة البحثية للكلية هبقا لالتجاهات البحثية  تم 2021حتي  2017بالكلية خالل الفترة 

للجامعة مع مراعاة اإلقتراحات المقدمة من األقسام العلمية بالكلية والتي يتم تنفيذها من قبل أعضاء هيئة التدريس 

ارج الجامعة( دكتوراه( باإلضافة للمشروعات البحثية المستقبلية )داخل وخ -وهالب الدراسات العليا )ماجستير 

وفقا لدراسة ميدانية لمتطلبات المجتمع الزراعي بمحافظتي الدقهلية ودمياه وتم مراجعتها من قبل وحدة ضمان 

 (10/1مرفق )الجودة إلجراء التعديالت وتقديم االقتراحات لتحسين الخطة المقترحة. 

 ولويات المجتمع :: تتأكد الكلية من أوجه ارتباط خطتها البحثية بخطة الجامعة وأ 10/1/2

حيث توجد خطة موثقة للبحث العلمي للكلية تتماشي وتتوافق بخطة الجامعة واولويات المجتمع خالل الفترة من 

وقد ثم رفعها لمجلس الكلية للموافقة عليها بعد مراجعتها وإعادة صياغتها ثم اعتمادها من  2021حتي  2017

( 529ة للجامعة وهى معتمدة وموثقة بقرار مجلس الكلية رقم )قبل مجلس الجامعة وإدراجها ضمن الخطة البحثي

 (10/2مرفق )م ومعلنة على موقع الكلية 10/6/2018بتاريخ 

721research/pln1-studies-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate 

 

 : تتحقق الكلية من مدي امكانات المؤسسة مع خطتها البحثية : 10/1/3

تتميز الخطة البحثية للكلية بتوافقها مع االمكانيات المادية المتاحة للكلية بنسبة كبيرة مع مراعاة إمكانية التعديل 

ة البحثية مع تحديد مؤشرات هبقاً لمتطلبات أو مدخالت بحثية جديدة. كما تضع الكلية آلية متابعة تنفيذ الخط

 (10/3مرفق )اإلنجاز لتقييم مستوى النجاح ومعلنة علي الرابط التالي 

-graduate-research/mechanisms-studies-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate

research-studies 

 

 طبيقها:للكلية آليات فاعلة لنشر الوعى بأخالقيات البحث العلمى ومراقبة ت 10/2

 تميز الكلية بوجود اليات فاعلة لنشر الوعي باخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها من خالل :

 

 : تنشئ الكلية لجنة اخالقيات البحث العلمي وفق القواعد واالرشادات الدولية والضوابط المحلية : 10/2/1

 

لمى وفق القواعد واإلرشادات الدولية حيث تم تشكيل لجنة نشر الوعي وتفعيل لجنة أخالقيات البحث الع

م على تشكيل اللجنة. 13/12/2015بتاريخ  496والضوابط المحلية وتم إعتمادها من مجلس الكلية بجلسته رقم 

 (10/4مرفق )

 : تضع اللجنة ضوابط عمل واجراءات تشغيل قياسية لها وتفعلها : 10/2/2

 

م بوضع مجموعة من الضوابط الواجب 19/7/2017بتاريخ  تم تعديل آليات هذه اللجنة بجلسة مجلس الجامعة 

إتباعها أثناء إجراء األبحاث العلمية التطبيقية ثم تم إستحداث هذه اإلجراءات وذلك بجلسة مجلس الجامعة بتاريخ 

م عمل اللجنة بمجلس الجامعة حيث تضع اللجنة ضوابط عمل وإجراءات تشغيل قياسية لها وتفعلها. 13/1/2018

( 534تشكيل لجنة نشر الوعى وتفعيل أخالقيات البحث العلمي وإعتمادها من مجلس الكلية بجلسته رقم ) وقد تم

 ومعلنة على الرابط التالى:( 10/5مرفق )  18/11/2018بتاريخ 

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/ethics-scientific-research-ar 

  

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/pln1721
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/pln1721
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/ethics-scientific-research-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/ethics-scientific-research-ar


الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمى وتعمل الكلية على تنمية مصادر التمويل وتسعى للمشاركة  10/3

 فى مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

 

 للبحث العلمي من مصادر تمويل مختلفة  : توفر الكلية الموارد المالية 10/3/1

تعتبر الموارد المادية للكلية غير كافية لتلبية كافة إحتياجات البحث العلمي بالكلية وقد حرصت الكلية علي التغلب 

على ذلك من خالل عدة محاور أهمها التعاون المشترل بين الكلية والمراكز والمعاهد البحثية بهدا تنفيذ البحوث 

ة، هذا باإلضافة إلى الحصول على تمويل خارجي من خالل المشروعات البحثية المشتركة بين الكلية العلمي

( كما ARDFصندوق دعم األبحاث الزراعية و التنمية ) FP7وإكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  ومشروع 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في  يتم اإلستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية والتابعة لوكيل الكلية

مع وضع خطة تنمية وتطوير الموارد  (10/6بالمرفق )تمويل وتنفيذ بعض البحوث العلمية. كما هو موضح 

 معلنة على الرابط التالى: 2021-2017المالية 

-environment/financial-serv-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community

21-17-plan-elopmentdev-resources 

 

تعد الكلية بيانا بالوحدات المعنية بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد المادية والتجهيزات  10/3/2

 والتسهيالت التي توفرها للعملية البحثية مالئمة

من الموارد توفر الكلية قاعدة بيانات خاصة بالوحدات المعنية  التي تقوم بتلبية إحتياجات البحث العلمي وتتحقق 

توفير البيئة اآلمنة إلجراء البحوث والتحاليل المادية والتجهيزات التي توفرها للعملية البحثية مالئمة من خالل 

إدارة الكلية على اتاحة الموارد المالئمة لخدمة البحث العلمى وكجزء من رسالة الكلية فقد تعمل واالرتقاء بها و

بتشكيل لجنة لتجهيز وتشغيل المعامل المركزية بالمبنى  29/7/2012بتاريخ  38صدر األمر اإلدارى رقم 

الخدمى "و" بالكلية لتقوم المعامل المركزية بتوفير البيئة اآلمنة إلجراء البحوث والتحاليل واالرتقاء بها 

يم واالهتمام بالتدريب وتطبيق المعارا وإنتاجها وتدعيم اإلمكانيات العلمية ألقسام الكلية وعلمائها وتقد

الخدمات البحثية واالستشارية بهدا خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع مراعاة حسن إدارة الموارد وجودة األداء 

وقد تم حصول اكثر من معمل علي شهادة اآليزو وجودة الداء )معمل أمراض البذور ، ويمكن اإلستدالل على 

 ذلك من خالل الموقع التالى:

laboratory-central-http://agrfac.mans.edu.eg/the. 

 

وتعمل الكلية علي تدعيم اإلمكانيات العلمية ألقسام الكلية وعلمائها وتقديم الخدمات البحثية واالستشارية بهدا 

 ومعلنة على الرابط التالى:اء كما هي خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع مراعاة حسن إدارة الموارد وجودة األد

laboratory-central-ar/the-projects-http://agrfac.mans.edu.eg/research 

ات محلية وإقليمية ودولية خالل تعد الكلية بيانات دورية بالمشرعات البحثية الممولة من مؤسس 10/3/3

 األعوام الثالثة الماضية.
قد حصلت كلية الزراعة على العديد من المشروعات البحثية ، حيث تتضافر جهود الكلية مع هيئات أخرى فى 

 .دعمها المادى

من وقد ساهم أساتذة الكلية بكثير من األبحاث فى مختلض المجاالت الزراعية والتى تهدا إلى حل الكثير 

 مشكالت المجتمع التى تعوق تقدمه ونموه وهي معلنة علي الموقع االلكتروني 

ar-ar/projects-projects-http://agrfac.mans.edu.eg/research 

-2017الممولة من الجامعة والجهات الخارجية عام كما يوضح الجدول التالي قائمة بالمشروعات البحثية  

2018  

 (10/7المرفق ) 

 

الباحث الرئيسي  عنوان المشروع م

 وتاري  المشروع

 قيمة التمويل الجهة الممولة

 

1 

تقييم فاعلية المبيدات البكتيريةة لمكافحةة 

أمةةةراض محاصةةةيل الخضةةةر والفاكهةةةة 

 (613بمحافظة الدقهلية )رقم 

ور أ.د./ ياسةةةر محمةةةد نةةة

 الدين شبانه

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  11000

 مصري 

تقيةةةةةةيم فاعليةةةةةةة مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات  2

المسةةةةتخدمة لمكافحةةةةةة أمةةةةةراض األرز 

 (804بمحافظة الدقهلية )رقم 

 د./ أيمن حسن أبو هبل

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  15400

 مصري

http://agrfac.mans.edu.eg/the-central-laboratory
http://agrfac.mans.edu.eg/the-central-laboratory
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/the-central-laboratory
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/the-central-laboratory
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/projects-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/projects-ar


تقيةةةةةةيم فاعليةةةةةةة مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات  3

المستخدمة لمكافحة أمراض المحاصةيل 

البقوليةةة الشةةتوية بمحافظةةة الدقهليةةة)رقم 

978(  

د./ الشةةةةةةةـربينى عبةةةةةةةد 

 المنعم الشربينى

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

 

  10000 

 جنيه مصري

تقييم فاعليةة المبيةدات علةي افةات األرز  4

 (864الحشرية )رقم 

علةةةى عبةةةد  أ.د./علةةةى

 الهادي

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

زارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و –

 واستصالح األراضي

جنيه  13400

 مصري

تقيةةةيم فاعليةةةة المبيةةةدات الحشةةةرية ضةةةد  5

ديةةدان الثمةةار وصةةانعات األنفةةاق علةةى 

المةةةوالح )ب( بمحافظةةةة الدقهليةةةة )رقةةةم 

786) 

 أ.د./ عبد البديع غانم

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

ة وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة –

 واستصالح األراضي

جنيه 16150

 مصرى

تقييم فعاليةة بعةض المبيةدات النيماتوديةة  6

على بعض محاصيل الخضةر بمحافظةة 

 (113الدقهلية)

 د/ سمير برهام جاد

1/1/2017-

31/12/2017 

لجنةةةةةةةة حسةةةةةةةاب وتقيةةةةةةةيم 

 المبيدات 

جنية  17900

 مصرى

تقييم فاعليةة المبيةدات علةي افةات األرز  8

 (864الحشرية )رقم 

علةةةى عبةةةد  أ.د./علةةةى

 الهادي

1/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  13400

 مصري

تقيةةةيم فاعليةةةة المبيةةةدات الحشةةةرية ضةةةد  9

ديةةدان الثمةةار وصةةانعات األنفةةاق علةةى 

المةةةوالح )ب( بمحافظةةةة الدقهليةةةة )رقةةةم 

786) 

 د البديع غانمأ.د./ عب

1/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه 16150

 مصرى

تقييم فاعلية المبيدات البكتيريةة لمكافحةة  10

أمةةةراض محاصةةةيل الخضةةةر والفاكهةةةة 

 (613بمحافظة الدقهلية )رقم 

أ.د./ ياسةةةر محمةةةد نةةةور 

 نهالدين شبا

1/1/2018-

31/12/2018 

لجنة حساب تقييم وتسةجيل 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  11000

 مصري 

تقيةةةةةةيم فاعليةةةةةةة مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات  11

المسةةةةتخدمة لمكافحةةةةةة أمةةةةةراض األرز 

 (804بمحافظة الدقهلية )رقم 

 د./ أيمن حسن أبو هبل

11/1/2018-

31/12/2018 

حساب تقييم وتسةجيل لجنة 

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

جنيه  15400

 مصري

تقيةةةةةةيم فاعليةةةةةةة مبيةةةةةةدات الفطريةةةةةةات  12

المستخدمة لمكافحة أمراض المحاصةيل 

البقوليةةة الشةةتوية بمحافظةةة الدقهليةةة)رقم 

978(  

د./ الشةةةةةةةـربينى عبةةةةةةةد 

 المنعم الشربينى

11/1/2018-

31/12/2018 

جنة حساب تقييم وتسةجيل ل

مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة 

وزارة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  –

 واستصالح األراضي

 

  10000 

 جنيه مصري

تقييم فعاليةة بعةض المبيةدات النيماتوديةة  13

على بعض محاصيل الخضةر بمحافظةة 

 (113الدقهلية)

 د/ سمير برهام جاد

11/1/2018-

31/12/2018 

لجنةةةةةةةة حسةةةةةةةاب وتقيةةةةةةةيم 

 المبيدات 

ية جن 17900

 مصرى

 

 

 عدد المشروعات الممولة جهات التمويل

 5 الجامعة

 8 هيئات محلية

 1 هيئات دولية

 14 اإلجمالى

 

 عدد المشروعات الممولة عام التمويل

2015/2016 13 

2016/2017 16 

2017/2018 14 

 43 اإلجمالى

 



  
 

تنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمى وتحفيزه ل 10/4

 . األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية

تعمل الكلية علي توفير مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمى وتحفيزه لتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم 

 لك من خالل:األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية وذ

 

 تستخدم الكلية آليات لدعم وتحفيز البحث العلمى  10/4/1

تشجيع سفر  –تعمل الكلية علي وضع اليات لدعم وتحفيز البحث العلمي من خالل تشجيع حوافز النشر العلمى 

للكلية الباحثين فى مهمات علمية ومنح بعثية ودورات تدريبية  من خالل االعالن عنها علي الموقع االلكتروني 

 علي الرابط التالي :

missions-and-http://agrfac.mans.edu.eg/staff/scholarships 

عقد ورش عمل وندوات إلعالم أعضاء هيئة التدريس والطالب والهيئة المعاونة بالفرص المتاحة  

 .لبحثية مع تشجيع إشرال هالب الدراسات العليا والهيئة المعاونةللمشروعات ا

 15/1/2017بتاريخ 511كما إتخذت الكلية مجموعة من اإلجراءات وذلك بمحضر جلسة مجلس الكلية رقم 

بإدراجها ضمن متطلبات تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمنح والموافقة على المشاركة 

 ؤتمرات المحلية الدولية والسفر للخارج وذلك من خالل األنظمة اإللكترونية التالية:فى الم

 نظام قواعد بيانات للبحوث العلمية بالكلية على الموقع اإللكتروني التالي:  -

http://app6.mans.edu.eg/mus/Future/libraries/StaffPapers/StaffPaper.py?fn=PaperSt

atisticByFaculty&ScopeID=1.1.3 

.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.1.&fn=StuffPaperhttp://library

sView. 

 . Google  scholarقاعدة  بيانات  للبحوث العلمية بالكلية وذلك من خالل التسجيل في   -

-staff-teaching-of-researches/registeration-http://www.mans.edu.eg/research/staff

-and-serv-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community

environment/conferencesmethod-service-scholar-google-rchersresea 

 

وكذلك يتم اإلعالن عن ورش العمل التى تعقدها الجامعة عن المشروعات بالمشاركة مع الهيئات العلمية 

والدولية مع نشر ثقافة احقية أعضاء هيئة التدريس على تسجيل رسائل ماجستير ودكتوراه مرتبطة بالمشروع 

 ات المادية للمشروع وهي معلنة علي الرابط التاليالبحثى مع تمتع الطالب بالمميز

-graduate-research/mechanisms-studies-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate

research-studies 

 

والجدول  التالي يوضح تطور المبتعثيــن من أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة  خــالل الثالث  

 (10/8)مرفق   2018حتى العام  2016سنــوات السابقــة من 
  

 الجامعة 
5 

 هيئات محلية
8 

 هيئات دولية
1 

 المشروعات الممولة طبقا للجهة

13 

16 

14 

10

13

16

19

22

25

2015/2016 2016/2017 2017/2018

 المشروعات البحثية بالكلية أعداد تطور

http://agrfac.mans.edu.eg/staff/scholarships-and-missions
http://agrfac.mans.edu.eg/staff/scholarships-and-missions
http://app6.mans.edu.eg/mus/Future/libraries/10/5StaffPapers/StaffPaper.py?fn=PaperStatisticByFaculty&ScopeID=1.1.3
http://app6.mans.edu.eg/mus/Future/libraries/10/5StaffPapers/StaffPaper.py?fn=PaperStatisticByFaculty&ScopeID=1.1.3
http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.1.&fn=StuffPapersView
http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.1.&fn=StuffPapersView
http://www.mans.edu.eg/research/staff-researches/registeration-of-teaching-staff-and-
http://www.mans.edu.eg/research/staff-researches/registeration-of-teaching-staff-and-
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/conferences
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/conferences
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/conferences
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/mechanisms-graduate-studies-research
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/mechanisms-graduate-studies-research


 2016/2017 2015/2016 اإليفاد/العدد
2017/2018 

 4 3 5 زيارات علمية

 8 5 7 مهمة علمية

 -- -- -- االنتماء والشراكةمنحة مبادرة 

 أجازة دراسية )منحة أجنبية (
-- -- -- 

 أجازة دراسية ) منحة شخصية (
3 3 4 

 أجازة جمع مادة علمية
-- -- -- 

 الدورات التدريبية بالخارج
6 6 2 

 بعثة خارجية

 
-- -- -- 

 

 تضع الكلية فى خطتها التدريبية برامج لتنمية قدرات الباحثين. 10/4/2

 

توفر الكلية خطة للتدريب وتنمية مهارات وقدرات الباحثين وذلك ضمن خطة الكلية والتي تستهدا هالب 

الدراسات العليا والسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل التعاون مع مركز ضمان الجودة 

برامج التدريببة التي تلبي ووحدة التدريب بالكلية وتقوم لجنة بحصر االحتياجات التدريبية وتصميم ال

 (10/9)مرفق االحتياجات ويتم االعالن عنها .

جدول يوضح الخطة التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألقسام العلمية والتي تم تنفيذها 

 كما هو موضح بالجدول التالى: 2018خالل العام الجامعي 

ج  م
رنام

الب

ي
ريب
التد

 معايير آليات التنفيذ فةالفئة المستهد 

 التقييم

مسئولية 

 التدريب

 مكان

 التدريب

 موعد تنفيذ 

تغذية  1

مرضي 

 السرطان

 معيد

 مدرس مساعد

 مدرس

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهيز  -

المحتوي 

 التدريبي.

أعداد  -

 المتدربين

تحديد  -

 المدربين.

إسةةةةةةةةةةةةةتمارات  -

 االستبيان

المقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الشخصية.

وحدة 

التدريب 

 ليةبالك

مدرج وحدة 

 التدريب

 المبني )و(

 بالدور الثالث

 

 

 ابريل

2018 

تغذية  2

مرضي 

الضعط 

 والسكر

 معيد

 مدرس مساعد

 مدرس

(2) 

إسةةةةةةةةةةةةةتمارات  -

 االستبيان

المقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الشخصية.

وحدة 

التدر

يب 

بالكل

 ية

مدرج وحدة 

 التدريب

 المبني )و(

 بالدور الثالث

 

 

 ابريل

2018 

ادارة  3

الجودة 

 الشاملة

 عيدم

 مدرس مساعد

 مدرس

(1) 

إسةةةةةةةةةةةةةتمارات  -

 االستبيان

المقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الشخصية

وحدة 

التدر

يب 

بالكل

 ية

مدرج وحدة 

 التدريب

 المبني )و(

 بالدور الثالث

 

 

 ابريل

2018 

برنامج ريل  4

تايم النند 

 اسكيب

 معيد

 مدرس مساعد

 مدرس

(2) 

إسةةةةةةةةةةةةةتمارات  -

 االستبيان

المقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الشخصية.

وحدة 

التدر

يب 

كلبال

 ية

مدرج وحدة 

 التدريب

 المبني )و(

 بالدور الثالث

 

 

 أغسطس

2018 

انقاص  5

 الوزن

 معيد

 مدرس مساعد

 مدرس

(1) 

إسةةةةةةةةةةةةةتمارات  -

 االستبيان

المقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الشخصية

وحدة 

التدر

يب 

بالكل

 ية

مدرج وحدة 

 التدريب

 المبني )و(

 بالدور الثالث

 

 

 أغسطس

2018 



التداخل بين  6

الغذاء 

 والداء

 معيد

 س مساعدمدر

 مدرس

(1) 

إسةةةةةةةةةةةةةتمارات  -

 االستبيان

المقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الشخصية

وحدة 

التدر

يب 

بالكل

 ية

مدرج وحدة 

 التدريب

 المبني )و(

 بالدور الثالث

 

 

 اكتوبر

2018 

 

كما تم التركيز في برامج الكلية للدراسات العليا على تنمية المهارة البحثية وأخالقيات البحث العلمى لطالب  -

ا من خالل مقررات إجبارية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه المتمثلة في "مستويات اللغة الدراسات العلي

بحث مرجعي  –هرق بحث  –أخالقيات البحث العلمي  -تطبيقات الحاسب اآللي في الزراعة  –اإلنجليزية 

مدة( وهي متاحة النشر العلمي" . )الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعت –دراسات خاصة –ومناقشات 

 ومعلنة علي الرابط التالي 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/regulations-postgraduate-

studies 

كما وفرت الكلية العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للهيئة المعاونة والتي من شأنها رفع المهارات  -

التدريب على العديد من متطلبات البحث العلمي باإلضافة لوجود خطة لدى الكلية لتدريب  البحثية لديهم من خالل

 (10/10( . مرفق )2017/2018العام الجامعى )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خالل 

الدورات التدريبية المحلية التي عقدت بالكلية من خالل قسم العالقات الثقافية خالل العام الجامعي 

2017/2018 

 مكان االنعقاد الفترة اسم الدورة التدريبية م

الدورة التدريبية الثانية في مجال  -1

 بعنوان -زراعة األنسجة 

)تقنيات زراعة األنسجة النباتية 

 والكشف عن الفيروسات(

معمل أمراض البذور  13/7/2017 -9

 وزراعة األنسجة بالكلية

 الدورة التدريبية الثالثة في مجال -2

 بعنوان -زراعة األنسجة 

)إكثار النباتات االقتصادية باستخدام 

 زراعة األنسجة النباتية(

معمل أمراض البذور  14/9/2017 -11

 وزراعة األنسجة بالكلية

الدورة التدريبية األولي في مجال  -3

 التحاليل الطبية  

معمل أمراض البذور  26-30/8/2017

 وزراعة األنسجة بالكلية

دورات تدريبية لطالب برنامج  سلسلة -4

التقنية الحيوية الزراعية بعنوان ) 

عالي النقاوة من DNAاستخالص 

النبات ومضاعفة تتابعات محددة منه 

 ( PCRبالــ

ولمدة ُثالث 28/10/2017من 

 أسابيع بواقع يوم من كل أسبوع

معمل أمراض البذور 

 وزراعة األنسجة بالكلية

حص دورة تدريبية بعنوان "الف -5

والتشخيص السيتولوجي 

لكروموسومات فئران التجارب وأجنة 

 الدجاج"

معمل أمراض البذور  31/1/2018 -30

 وزراعة األنسجة بالكلية

الدورة التدريبية الخامسة في مجال  -6

 زراعة األنسجة  بعنوان

"البيولوجيا الجزيئية وزراعة 

 األنسجة النباتية" 

معمل أمراض البذور  21/2/2018 -19

 وزراعة األنسجة بالكلية

دورة تدريبية بعنوان "اختبارات  -7

 صحة البذور"  

معمل أمراض البذور  12/4/2018 -10

 وزراعة األنسجة بالكلية

الدورة التدريبية الرابعة في مجال  -8

البيولوجبا الجزيئية تحت عنوان 

عالي النقاوة من DNA"استخالص 

لعمل  PCRالنبات وإجراء تفاعل الـ 

 مة وراثية بص

معمل أمراض البذور  8/2018/ 8 – 5

 وزراعة األنسجة بالكلية

 

تدعم الكلية األبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية المشتركة بين تخصصات مختلفة فى ذات الكلية  10/4/3

 أو جهات خارجية.

لدعم وتشجيع البحوث تحرص الكلية علي تشجيع البحوث المشتركة بين األقسام العلمية من خالل وضع آلية 

المشتركة بين األقسام العلمية حيث يتم إعطاء أولوية مطلقة الختيار المشروعات الممولة من صندوق 



المشروعات بالجامعة للمشاريع التى يشترل فيها أكثر من قسم علمى كما يتم تشكيل فرق بحثية من مجموعة 

المشاريع المنبثقة من هذه الفرق البحثية وكذلك من أقسام وأخذ موافقة مجلس الدراسات ومجلس الكلية ويفضل 

خالل لجان اإلشراا على الرسائل العلمية المشتركة واألبحاث العلمية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس 

 (10/11). مرفق 2018/  2017حيث بلغ عدد األبحاث المشتركة سبعة أبحاث خالل العام الجامعي 

 2017/2018بين األقسام العلمية للعام الجامعي جدول يبين األبحاث المشتركة 

 عنوان البحث إسم المجلة األقسام العلمية إسم الباحث م

1 Gad SB, Osman 

MA and Sergany 

MI 

Agric. Zool. Dept., Fac. of 

Agric., Mansoura Univ., 

Egypt. 

Pesticides Dept. Fac. of 

Agric., Mansoura Univ., 

Egypt. 

 

 

 J Plant 

Physiol Pathol 

6:1.  

 

Efficacy of Camphor and 

Casuarina Leaf Powder or 

Water Extracts on 

Meloidogyne incognita 

Infecting Tomato Plant 

under Green House 

Condition 

2 . Sergany M. I 

Gad S. B. 

Agric. Zool. Dept., Fac. of 

Agric., Mansoura Univ., 

Egypt. 

Pesticides Dept. Fac. of 

Agric., Mansoura Univ., 

Egypt. 

 

Egyptian 

Journal of 

Agronematolo

gy, 15(1): 1-10 

Influence of five plant 

dried leaf powders on 

eggplant plant infected 

with Meloidogyne 

incognita under 

greenhouse conditions 

3 Rania E. El-

Gammal ; 2- M .E. 

Abdel-Aziz and 

M. S. Darwish 

Food Industries Dept., 

Fac. of Agric., Mansoura 

Univ., Egypt 2 Dairy 

Dept., Fac. of Agri., 

Mansoura Univ., Egypt  

J. Food and 

Dairy Sci., 

Mansoura 

Univ., Vol. 8 

(1): 45- 53, 

2017 

Utilization of Aqueous 

Extract of Moringa 

oleifera for Production of 

Functional Yogurt 

4 Ahmed A. ElRefai 

· Gehan A. 

Ghoniem· 

2- Ayman Y. 

ElKhateeb · 

Mohamed M. 

Hassaan 

Food Industries Dept., 

Fac. of Agric., Mansoura 

Univ., Egypt 2 Dairy 

Dept., Fac. of Agri., 

Mansoura Univ., Egypt 

J. Food and 

Dairy Sci., 

Mansoura 

Univ., Vol. 9 

(2): 51 - 58, 

2018 

Cytotoxicity of Aqueous 

Garlic and Ginger Metal 

Nanoparticles Extracts 

Against Tumor Cell Lines 

"in Vitro" 

5 El-Banna, H. Y.
1
 

and K. F. Fouda
2

 

 

Veget. and Flori. Dept., 

Fac. Agric., Mansoura 

Univ.  

Soil Sci. Dept., Fac. of 

Agric., Mansoura Univ., 

Egypt. 

 

J.Soil Sci. and 

Agric. Eng., 

MansouraUni

v., Vol. 9 (5): 

237 - 241, 

2018 

 

Effect of Mineral, Organic, 

Biofertilizers And Humic 

Acid On Vegetative 

Growth And Fruit Yield 

Quality Of Caraway Plants 

(Carum carvi L) 

6 El-Naggar, A. A. ; 

KH. El- Hamidi 

and Heba H. 

Elshabrawy 

Soil Sci. Dept., Fac. of 

Agric., Mansoura Univ., 

Egypt. 

Dept. Agricultural 

Chemistry, Fac. Agric., 

Mansoura Univ.   

J.Soil Sci. and 

Agric. Eng., 

Mansoura 

Univ., Vol. 9 

(8): 341 - 352, 

2018 

 

Assessing and mapping of 

changes in agricultural 

lands and water features in 

El Hammam area, northern 

coast of Egypt. 

7 Samira Abdelaziz; 

S. T. El-Afifi and 

M. El-Sheshtawi 

Plant Pathology. Dept., 

Fac. of Agric., Mansoura 

Univ., Egypt. 

Vegetable and ornamentals 

Dept., Fac. of Agric., 

Mansoura Univ., Egypt. 

J.plant Prot. 

And Path.,, 

Mansoura 

Univ., Vol. 9 

(11): 755 - 

758, 2018 

Chitosan a potential 

postharvest treatment for 

minimizing Rotcausting 

Decay of some vegetable 

fruits 

 تمر ويتناسب مع عدد أعداد أعضاء هيئة التدريس.اإلنتاج البحثي للكلية في نمو مس 10/5



 

حيث تعمل الكلية علي تحليل تطور االنتاج العلمي للثالث اعوام الماضية ومتوسط االنتاج للسادة اعضاء هيئة 

التدريس ومتوسط النشر الدولي و تشير بيانات أعضاء هيئة التدريس من خالل السيرة الذاتية على كل من مواقع: 

لكترونى والفارابي والبيانات األكاديمية باإلضافة إلى البيانات الخاصة بإدارة شئون الدراسات العليا الكلية اإل

والبحوث إلى أن جميع السادة أعضاء هيئة التدريس المتواجدون بالكلية مشاركون في البحث العلمي بصور 

دكتوراه( أو عن  -ئل العلمية )ماجستيرمتفاوتة سواء في صورة األبحاث العلمية المنشورة أواإلشراا على الرسا

تزايدت أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البحث هريق المشاركة في المشاريع البحثية المحلية والعالمية. وقد 

وذلك من واقع اإلحصائيات الواردة بقواعد البيانات االلكترونية المتاحة العلمي والتسجيل عبر المواقع البحثية 

 (10/12)مرفق لسنوات الماضية. خالل ا بالكلية

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون فى األنشطة والمشروعات والمؤتمرات  10/6

 العلمية والبحثية.  
تستخدم الكلية وسائل فعالة لتشجيع ودعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في االنشطة 

مرات العلمية والمحلية واالقليمية والدولية حيث شاركت الكلية في تنفيذ مجموعة من والمشروعات والمؤت

المشروعات البحثية والممولة من مؤسسات بحثية محلية ودولية ويالحظ من اإلحصائية أن الكلية تتبنى 

هيئات  ( مشروعين بتمويل من2مشروعات  بتمويل من صندوق البحوث بالجامعة و ) 6مشروعات بحثية منها  

( مشروعين بتمويل من هيئات دولية وبيانها فى الجدول التالى وهذه المشروعات معلنه على الموقع 2محلية و)

 اإللكتروني للكلية ويمكن اإلستدالل على ذلك من خالل الموقع التالى:

ar-ar/projects-projects-c.mans.edu.eg/researchhttp://agrfa 

 

يشارل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية 

حيث تستخدم الكلية وسائل فعالة لتشجيع ودعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب فى 

مشروعات والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية ، كما تقوم الكلية بدعم السادة أعضاء هيئة األنشطة وال

التدريس للمشاركة فى المؤتمرات العلمية وذلك خصماً من حصة الكلية لإليفاد الخارجى من موازنة الجامعة فى 

من موازنة الجامعة فى حالة المؤتمرات حالة المؤتمرات الدولية وخصماً من حصة الكلية لإليفاد الداخلى 

كما يشارل الطالب في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية على مستوى الكلية   (10/13)مرفقالداخلية. 

وإعطائهم الفرصة في النقاش وإبداء الرأي. مثال مؤتمرات األقسام العلمية السـنوية والمؤتمـر السـنوي العلمي 

 (10/14كما هو موضح )الـمرفق ب في جميع أنشطة المؤتمرات والندوات العلمية بالكلية. للكلية وإشترال الطال

 ويمكن إستعراضه تفصيليا بموقع الكلية التالي:

ar-http://agrfac.mans.edu.eg/events 

سات  العليا )ماجستير ودكتوراه( ضمن أفراد الفريق المعاون تم اإلستعانة بطالب مرحلتى البكالوريوس والدرا

للفرق البحثية بالمشاريع البحثية المختلفة بالكلية وعلى سبيل المثال المشاركة في ومشروع تحسين جودة وكمية 

صندوق دعم األبحاث إنتاج محاصيل البيوت المحمية بإستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وهي مشاريع ممولة من 

من الهندسة الزراعية وكذلك بعض المشاريع الخاصة بأقسام أمراض النبات   ARDFالزراعية والتنمية 

 (10/15)المرفقواإلرشاد الزراعي والحيوان الزراعي  كما هو موضح 

 إشتراك بعض طالب الدراسات العليا بالكلية في المشاريع البحثية المختلفة  الجارية. جدول يبين 

أسماء الطالب المشاركين  جهة التمويل الباحث الرئيسى عنوان المشروع م

 بالمشروع

برنامج الوعى البيئى  -1

الريفى بمحافظة 

 الدقهلية

أ.د/ يحيى على 

 زهران

وحدة  –جامعة المنصورة 

 البحوث المشاريع التنافسية

 زياد إبراهيم زيدان )د(

أحمد مصطفى حمزة 

 )د(

تقييم فعالية بعض  -2

ودية المبيدات النيمات

على بعض محاصيل 

الخضر بمحافظة 

 الدقهلية.

 محمود مفيد شلبى لجنة حساب وتقييم المبيدات د/ سمير برهام جاد

 سمير صبرى إبراهيم

تصميم وتصنيع مجفف  -3

للعنب يناسب المزارع 

 الصغيرة والمتوسطة

أ.د/ أحمد محمود 

 معتوق

صندوق العلوم والتنمية 

 STDFالتكنولوجية  

يم على د/سامى إبراه

 الفار

أحمد الدسوقى عبد 

 العزيز )د(

م/محمد عبد الحميد 

 الشناوى

تحسين جودة وكمية  -4

انتاج محاصيل البيوت 

المحمية باستخدام 

تقنيات الطاقة 

أ.د/ صالح مصطفى 

 عبد اللطيف

صندوق دعم األبحاث 

 ARDFالزراعية والتنمية 

د/ احمد حمادة احمد 

 سليم

د عبد م/ غادة على مسع

 الخالق

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/projects-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/projects-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/events-ar
http://agrfac.mans.edu.eg/events-ar


 نظمى طارق نظمى المتجددة.

 ضحى أسامه السيد

 سحر وحيد عبد الغفار

أسماء عادل عبد هللا 

 وهبه

تقيييم فاعلية المبيدات  -5

البكتيرية لمكافحة 

أمراض محاصيل 

الخضر والفاكهة 

بمحافظة الدقهلية )رقم 

613) 

أ.د/ ياسر محمد نور 

 الدين شبانه

لجنة حساب تقييم وتسجيل 

 -الزراعه مبيدات اآلفات

 وزارة الزراعة

 

 محمد عيد صادق

تقييم فاعلية المبيدات  -6

على آفات األرز 

الحشرية بمحافظة 

 الدقهلية

أ.د/ على على عبد 

 الهادى

لجنة حساب تقييم وتسجيل 

 -مبيدات اآلفات الزراعه

 وزارة الزراعة

أحمد على على عبد 

 الهادى

 لعلميةللكلية قواعد بيانات للبحوث واالنشطة ا 10/7

 تعد الكلية قواعد بيانات للنشاه البحثي للسادة اعضاء هيئة التدريس من خالل االتي:

تطور عدد ونسبة االبحاث العلمية المحلية والدولية الي مجمل االبحاث العلمية المنشورة ومقارنة  10/7/1

 تحليلية لتطور النشر المحلى والدولى.

النتاج العلمي الدولي والمحلي للسادة اعضاء هيئة التدريس خالل حيث تعمل الكلية علي اعداد تقارير عن ا

 (.10/16) السنوات الثالث السابقة وتحليل تطور االنتاج العلمي كما هو بالجدول المرفق

 العام

عدد األبحاث 

المنشورة 

 دولياا 

عدد األبحاث 

المنشورة 

 محلياا 

إجمالى 

عدد 

 األبحاث

عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

األبحاث المنشورة إجمالى عدد 

محلياا ودولياا / عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

2016 126 150 276 313 88. 

2017 110 120 230 310 74. 

2018 51 75 126 319 0.39 

 مقارنة تحليلية لعدد ونسبة االبحاث المشتركة والتطبيقية 10/7/2

 العلمية إجمالى عدد األبحاث المشتركة بين األقسام العام الجامعى

 أبحاث 3 2015/2016

 أبحاث 5 2016/2017

 ابحاث 7 2017/2018

 اإلتفاقيات المفعلة مع المؤسسات التعليمية أو البحثية المحلية واإلقليمية والدولية ومخرجاتها.  10/7/3

اهم تشارل الكلية في العديد من اإلتفاقيات الدولية وتم تطويرها من خالل تحديث عدد من مذاكرات التف

  وبروتوكوالت التعاون.

الجدول التالي يوضح مذكرات التفاهــــــــم المحليــة والدوليــة التي عقدتهــا الكليـــة خالل الثالث اعوام 

 الماضية:

 مالحظات الجهات الموقع بينها االســـــــــم م

قسم أمراض النبات وبين جامعة  مذكرة تفاهم دولية 1

حدة فلوريدا بالواليات المت

 2009/2010األمريكية 

مذكرة مفعلة من خالل سفر السيد أ.د/ ياسر 

محمد نور الدين شبانه في مهمة علمية 

لمدة ثالثة أشهر ثم تم تفعيلها مرة أخرى 

-14/8بسفر سيادته زيارة علمية من 

لجامعة فلوريدا في نطاق  13/9/2014

مذكرة التفاهم بين جامعة المنصورة 

سفر سيادته في وجامعة فلوردا وأيضا 

زيارة علمية في الفترة من 

 3/9/2016حتى 4/8/2016

أوز  –جامعة طشقند الزراعية  مذكرة تفاهم دولية 2

باكستان مع كلية الزراعة جامعة 

 المنصورة

يتم تفعلها من خالل طلب المجموعة البحثية 

) بكلية البيولوجيا بالجامعة الوطنية 

بأوزباكستان ( التعاون مع مجموعات 



بحثية مناظرة بالجامعات المصرية وتم 

د/ د ياسر محمد نور الدين شبانه 0اختيار أ

 منسق لالتفاقية

كلية الزراعة وشركة الدلتا  مذكرة تفاهم محلية  3

 لألسمدة والصناعات الكيماوية

 إجراء التدريب الصيفي للطالب

كلية الزراعة والشركة الدولية  مذكرة تفاهم محلية 4

 سويقللتجارة والت

بشأن تقديم استشارات وخدمات علمية 

وفنية في مجال هندسة اختبار أجهزة تثبيت 

 قشر األرز

مذكرة تفاهم محلية  5

 وتدريب خارجي

كلية الزراعة جامعة المنصورة 

 ومزارع البيومى لإلنتاج الحيواني

بشأن تدريب الطالب والموقعة بتاري  

وتم التفعيل عن طريق  8/12/2014

 ب في مزارع البيومىتدريب الطال

قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة  مذكرة تفاهـم محلية 6

المنصورة ومدرية التربية والتعليم 

 بكفر الشي  

تم عمل زيارة من قبل طالبات مدرسة بيال 

الثانوية الجديدة للبنات بتاري  

 لقسم الوراثة بالكلية 10/12/2012

مشترك بين بروتوكول تعاون  مذكرة تفاهـم محلية 7

جامعة المنصورة واالتحاد 

اإلقليمي للجمعيات والمؤسسات 

 األهلية بالدقهلية. 

وتم 23/4/2017عقد هذا البروتوكول في

اختيار السيد أ.د/ يحيي علي زهران منسقا 

 له. 

بروتوكول تعاون مشترك بين  مذكرة تفاهـم محلية 8

جامعة المنصورة ومديرية 

 الزراعة  بالدقهلية. 

وتم 23/4/2017ذا البروتوكول فيعقد ه

اختيار السيد أ.د/ يحيي علي زهران منسقا 

 له.

 

حتي  2016يوضح الجدول التالي مقارنة تحليلية لعدد االتفاقيات المفعلة التي عقدتها الكلية خالل الفترة من 

2018 

 إجمالى عدد اإلتفاقيات المفعلة العام الجامعى

 دولية محلية

2015/2016 4 1 

2016/2017 4 2 

2017/2018 2 6 

 

 الشكل التوضيحى يوضح دراسة مقارنة تحليلية لكال من :

عدد ونسبة كل من األبحاث العلمية المحلية واإلقليمية والدولية إلى مجمل األبحاث المنشورة ومقارنة  .1

 تحليلية لتطور النشر المحلى والدولى.

 عدد ونسبة األبحاث المشتركة والتطبيقية. .2

 يات المفعلة مع المؤسسات التعليمية أو البحثية المحلية واإلقليمية والدولية ومخرجاتها.اإلتفاق .3

 المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التى نظمتها الكلية أو شاركت في تنظيمها. .4
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تنظيمها خالل العام  المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التى نظمتها الكلية أو شاركت في 10/7/4

 .2017/2018الجامعي 

تحرص الكلية علي اقامة العديد من المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التي نظمتها وشاركت          

ويوضح الجدول التالي المؤتمرات العلمية التي تم عقدها خالل العام الجامعي  (10/17)مرفق فيها الكلية  

 منظة للمؤتمر:والجهة ال 2018

 الجهة المنظمة الفترة إسم المؤتمر م

ناء النظام المعرفى البيئى وتفعيل إستراتيجية للتوعية  1

 28/11/2018-27 "ومواجهة المخاطر البيئية الريفية
قسم االرشاد 

 الزراعي بالكلية

 دور الصناعات الغذائية فى تنمية االقتصاد القومى 2

(MIFC 2018) 22-26/10/2018 
سم الصناعات ق

 الغذائية بالكلية

 إصدار دورية علمية محكمة. 10/7/5

تقوم الكلية بإصدار دورية علمية شهرية )مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية( وهي دورية علمية 

 محكمة ومفهرسة والتى يتم نشرها على الموقع الرسمي للجامعة والكلية على الموقع اإللكتروني التالي:

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/agricultural-sciences-journal-ar 

برنامج . وقد أعد مركز تقنية االتصاالت والمعلومات بجامعة المنصورة 1976وتصدر المجلة شهريا منذ عام 

عام فهنال عمل  23خاص يستخدم كقاعدة بيانات لألبحاث التى تنشر بالمجلة و حيث إنها كانت تصدر منذ حوالى 

 وقد تم ادخال الملخصات باللغة اإلنجليزية للسنوات سابقة .ضخم يجرى إلدخال بيانات األبحاث منذ ذلك التاريخ

(volumes) ل الملخصات اإلنجليزية ألبحاث الماجستير والدكتوراه وجارى العمل فى هذا الشأن وكذلك تم إدخا

والتي أجريت بواسطة هالب الدراسات العليا بالكلية ويتم إضافة الملخصات من الرسائل العلمية الحديثة على 

فترات منتظمة و يمكن لجميع مستخدمي الشبكة بإجراء البحث على الموضوعات العلمية التى يرغبون فيها بكل 

وقد تم تحسين أداء المجلة بإصدارسبعة مجالت متخصصة منها  .ام مفاتيح للموضوعات التى يرغبونهايسر باستخد

كما تم الموافقة على تعديل هيئة تحرير المجالت العلمية )كل منها يغطى فرع أو أكثر من فروع العلوم الزراعية( 

وتفعيل دورها فى تقييم  H-Index , G-Index , i10-Indexالتى تصدرها الكلية وإختيار أعضائها هبقا لل 

األبحاث العلمية المتقدمة للنشر فى تلك المجالت وكذلك فى تقييم جوائز النشر العلمى لألبحاث المقدمة من 

بتاريخ  425وتم تشكيل هيئة تحرير لكل مجلة متخصصة منها وكان ذلك بإعتماد مجلس الكلية )بجلسته رقم الكلية.

سمى كل مجلة متخصصة والرقم الدولى الخاص بها وقد إنعكس ذلك على تطورعدد م( الذى إعتمد م20/2/2010

خالل العام  665و  2017خالل العام  698و  2016بحث خالل عام  683األبحاث المنشورة بالمجلة والذى بلغ 

 (.10/18) كما هو موضح بالمرفق  2018

 : 2018وحتي  2016 من جدول يوضح تطور عدد األبحاث المنشورة بالمجلة في الفترة

 
 عدد األبحاث المنشورة

 األبحاث المنشورة

 من خارج مصر من داخل مصر سنة النشر

2016 683 668 15 

2017 698 691 7 

2018 665 656 9 
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 احصائية تطور النشر العلمي بمجلة العلوم الزراعية داخل وخارج مصر في الثالث سنوات االخيرة
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خرى ألعضاء الكلية )مثل المشاركة فى عضوية هيئات دولية وفى تحكيم أبحاث أو أنشطة علمية أ 10/7/6

 مشروعات والتمثيل فى منظمات وجمعيات محلية وإقليمية ودولية وغيرها(.

تضم الكلية العديد من أعضاء هيئة التدريس من األقسام العلمية المختلفة والمشاركون فى اللجان العلمية 

 (10/19مرفق )لك على الموقع التالى: ويمكن اإلستدالل على ذ

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/d272be80427bb0159a86db9cb6b0bf98/elle

ganel3lmeya.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d272be80427bb0159a86db9cb6b0bf

98 

لذلك فقد تم كما تضم الكلية العديد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين كأعضاء فى جمعيات قومية باإلضافة 

  إختيار
 The Research and Editorial Departments of the"بواسطة أ.د/ محمد صالح سيف البرعى (1

International Biographical Center (Cambridge, England)"  كعضو بها ووضعه فى كتابها

 ، LEADING SCIENTISTS of the WORLDبعنوان  2010السنوى لعام 

 2008كعضو محكم في اللجنة الدولية للمراقبو وسالمة الغذاء منذ عام  اختيار أ.د/ احمد عبد العزيز الرفاعي (2

 تاريخة .وحتي 

 Marquis Who’s Who in theفى الموسوعة العالمية  اختيار أ.د/ ياسر محمد نور الدين شبانه (3

World®  وفى الموسوعة العالمية  2010ألبرز العلماء فى العالم لعام Marquis Who’s Who in 

America® وفى الموسوعة العالمية  2009ألبرز العلماء فى أمريكا لعام ،Marquis Who’s Who in 

Science and Engineering®  ألبرز العلماء فى العلومومحرر لمجلة علمية دوليةInternational 

Scholarly Research Network (ISRN, Agronomy)  2012من  

 إلى جانب إختياره كمحكم فى المجالت التالية:

  "Weed Science"يات المتحدة األمريكيةالتى تصدر عن الجمعية األمريكية لعلوم الحشائش بالوال 

  "Biocontrol Science and Technology"التى تصدر بالمملكة المتحدة 

  "Biological Control" التى تصدر عن دار النشر العالمية "Elsevier"بالواليات المتحدة 

 “BioControl” التى تصدربهولندا 

  “Aquatic Botany”التى تصدر بالواليات المتحدة األمريكية 

  “Weed Research”التى تصدر عن الجمعية األوروبية لعلوم الحشائش بالمملكة المتحدة 

 “Plant Disease” التى تصدر عن جمعية أمراض النبات األمريكية بالواليات المتحدة األمريكية 

  “Plant Pathology Journal” التى تصدرهاScience ALERT 

 “J. Biological Sciences”  التى تصدر هاScience ALERT 

 

 جوائز أو براءات أختراع حصل عليها أعضاء الكلية. 7/7/7

مرفق   2017/2018تطور الحاصلين على جوائز الجامعة خالل السنوات الثالثة االخيرة حتي العام الجامعي 

(10/20) 

 الجائزة 

 العام
 التقديرية

أحسن 

 بحث
 التشجيعية

اإلبداع  أحسن رسائل

 العلمى
 إجمالى

 الماجستير هالدكتورا

2017/2018 1 1 0 1 0 1 4 

2016/2017 0 0 1 1 0 1 3 

2015/2016 0 0 1 1 1 0 3 

 

جدول يوضح السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة الحاصلين علي جوائز الجامعة للعام الجامعي 

2017/2018 

 

 الجائزة الوظيفة اإلسم م

 جائزة الجامعة التقديرية ض النباتأستاذ بقسم أمرا أ.د/ ياسر محمد شبانه 1

 جائزة الجامعة لإلبداع العلمي أستاذ بقسم األراضي أ.د/ أحمد على موسى 2

 جائزة أحسن بحث تحت أربعون سنة مدرس قسم الصناعات الغذائية د/ الحسيني احمد أبو النجا 3

 أحسن رسالة دكتوراه مدرس بقسم الوراثة د/ ميرفت إبراهيم عبد الفتاح 4

كما تضم الكلية أعضاء هيئة التدريس سبق حصولهم علي جوائز الدولة / جوائز عالمية / براءات االختراعات 

أستاذ بقسم   أ.د/ أيمن محمد الغمرى   :حيث تضم الكلية أعضاء هيئة تدريس حاصلين على براءات اختراع  وهم

باحث  –د/ السيد محمود النجار اون مع أستاذ مساعد بقسم األراضي بالتعد/ أحمد على موسى  األراضى و 

من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا )عام  (2013101643براءة اختراع رقم بمصنع الدلتا لألسمدة  )

 : سماد نيتروجينى معدني صديق للبيئة.  إسم اإلختراع( 2016

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
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


ا السادة أعضاء هيئة التدريس حصل عليها أحد هالب الدراسات العليا تحت إشرا هناك براءة إختراعكما أن  

براءة اإلختراع رقم على  الطالب/ أحمد محمد إبراهيم زهيرىبقسم الحشرات االقتصادية بالكلية حيث حصل 

م من رسالة الماجستير الخاصة بالطالب تحت إشراا 3/3/2020م والسارية حتى 30/4/2000في  21963

  ع عبد الحميد غانم .كل من أ.د/ أحمد محمود أبوالنجا وأ.د/ عبد البدي

 ويمكن االستدالل علي ذلك من خالل الرابط التالي 

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/patents-scientific-innovations-ar 

 

 برئاسة األستاذ الدكتور/ محمد عبد  كما نجح فريق بحثى بكلية الزراعة فى إنتاج أكبر جذر لبنجر المائدة

األستاذ المتفرغ بقسم أمراض النبات وتم تكريم  -لوكيل الرحمن ا

سيادته من قبل األستاذ الدكتور/ محمد القناوى وبحضور األستاذ 

الدكتور/ أشرا سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 

والبحوث واألستاذ الدكتور/ زكى زيدان نائب رئيس الجامعة 

ك لمناقشة تفاصيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذل

 .مشروعه البحثى لزيادة حجم جذر بنجر المائدة

  الجدير بالذكر أن الفريق البحثى سبق وقد أجرى تنفيذ ذلك على

مدار سنوات سابقة على بذور القمح، الشعير، البطاهس، الطماهم، 

الخيار، الفول، فول الصويا، بنجر السكر، السمسم، البسلة وزيادة 

حسب المحصول المنزرعوذلك فى إهار إستراتيجية الجامعة بتغيير  %150 -% 30ين القدرة االنتاجية ب

الخطط البحثية لعالج مشكالت مجتمعية وتمثل كلية الزراعة أساس األبحاث العلمية الزراعية والتى تعمل 

ض على توفير بعض المحاصيل الزراعية األساسية وكذلك رفع إنتاجية األصناا الزراعية وإنخفاض تكالي

كما هو مبين . زراعتها وتوفير تكاليض زراعة المحاصيل الزراعية كما تعود بالنفع على اإلقتصاد الوهنى

 بالرابط التالى على موقع الجامعة

-of-faculty-the-at-team-research-a-18/3583-17-events-http://agrfac.mans.edu.eg/news

beet-table-of-root-largest-the-producing-in-succeeded-agriculture 

 

 أو دولية:المساهمات الملموسة لقطاع البحوث والعالقات الثقافية محلية أو إقليمية 

إنشاء معامل بحثية متميزة تخدم الباحثين بالكلية ومصر والمنطقة العربية مثل معمل أمراض البذور  -1

وزراعة األنسجة والمتقدم حاليا للحصول على اإلعتماد من الهيئة القومية لإلعتماد بجمهوريةمصر 

عتماد من المجلس العربية  ومعمل خصوبة األراضى ومراقبة جودة األسمدة الذى حصل على اإل

 .الوهنى لإلعتماد )إيجال(

عقد ورشة عمل إقليمية على مستوى منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا بالتعاون مع المكتب اإلقليمى  -2

 لمنظمة الفاو التابعة لمنظمة األمم المتحدة.

 للكلية مؤتمر علمى دورى. 10/8

كلية ويوجد تقارير بها بملفات األنشطة باألقسام العلمية لدى يتم عقد مؤتمرات دورية باألقسام العلمية المختلفة بال

برئاسة السيد  2017/2018منسقين األقسام ثم يلي ذلك عقد المؤتمر العلمى السنوى للكلية عن العام الجامعى 

يس عميد الكلية وبحضور السادة وكالء الكلية ولفيض من السادة أعضاء هيئة التدر -أ.د. ناظم عبد الرحمن شلبي 

والهيئة المعاونة والعاملين وهالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك يوم األحد الموافق 

بقاعة المؤتمرات بمبنى )ب(. حيث يهدا المؤتمر العلمى للكلية إلى تعريض السادة أعضاء هيئة  16/10/2016

بمختلض قطاعات الكلية. حيث يتم التدريس ومعاونيهم والطالب واإلداريين بنقاه القوة والضعض الخاصة 

إستعراض نبذة مختصرة عن األنشطة واإلنجازات المميزة التى قامت بها وحدات وأقسام الكلية المختلفة خالل 

، وعرض أهم إنجازات القطاعات الثالث بالكلية، قطاع شئون التعليم والطالب 2017/2018العام الجامعى 

مرفق  وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل العام السابق.وقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث 

(10/21) 
-annual-16/2939-14-archive-hive/confarc-http://agrfac.mans.edu.eg/conferance

2016-2015-agriculture-of-faculty-conference-scientific 

 

 

 معيار الدراسات العليا   -11

برامج الدراسات العليا متنوعة ,وتسهم فى تحقيق رسالة الكلية وتقابل متغيرات سوق العمل ويتم  11-1

 -الترويج لها محليا واقليميا:

تتناسب التي في ظل اإلتجاهات العلمية البحثية الحديثة إلى تقديم مجموعة من برامج الدراسات العليا تسعى الكلية 

الرفيعة واحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي واألقليمي بما يسهم في العلمية  مع مكانتها المتميزة وقيمتها

لماجستير البحثي والدكتوراه في تخصصات متعددة وتمنح الكلية درجات الماجستير المهني وا تحقيق رسالة الكلية

عن انواع وأعداد ومستويات برامج الدراسات العليا التى تقدمها باألقسام العلمية المختلفة بالكلية ويتضح فيما يلي 

 . (11/1)مرفق وعدد المقيدين والمسجلين والمجتازين لكل برنامج لألعوام الثالثة الماضية 

http://agrfac.mans.edu.eg/news-events-17-18/3583-a-research-team-at-the-faculty-of-agriculture-succeeded-in-producing-the-largest-root-of-table-beet
http://agrfac.mans.edu.eg/news-events-17-18/3583-a-research-team-at-the-faculty-of-agriculture-succeeded-in-producing-the-largest-root-of-table-beet
http://agrfac.mans.edu.eg/conferance-archive/conf-archive-14-16/2939-annual-scientific-conference-faculty-of-agriculture-2015-2016
http://agrfac.mans.edu.eg/conferance-archive/conf-archive-14-16/2939-annual-scientific-conference-faculty-of-agriculture-2015-2016


 منحها الكلية هي:الدرجات التي تأوالا 

 درجة الماجستير البحثى  فى العلوم الزراعية:  -1

 الموضحة بالجدول التالى:  تمنح الكلية درجة الماجستير في التخصصات

 القسم العلمى تخصص البرنامج م

 الهندسة الزراعية الهندسة الزراعية 1

 الخضرعلوم  2
 الخضر والزينة

 الزينةعلوم  3

 الفاكهة الفاكهة 4

 الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية 5

 األلبان األلبان 6

 المحاصيل المحاصيل 7

 األجتماع الريفى 8
 األرشاد الزراعى والمجتمع الريفى

 اإلرشاد الزراعى 9

 النبات الزراعى النبات الزراعى 10

 أمراض النبات أمراض النبات 11

 الميكروبيولوجيا الزراعية الميكروبيولوجيا الزراعية 12

 الوراثة الوراثة 13

 إنتاج الدواجن إنتاج الدواجن 14

 إنتاج الحيوان 15

 إنتاج الحيوان

 إنتاج األسمال 16

 األراضى علوم األراضى 17

 الكيمياء الزراعية الكيمياء الزراعية 18

 المبيدات المبيدات 19

 حشرات االقتصاديةال الحشرات االقتصادية 20

 الحيوان الزراعى الحيوان الزراعى 21

 االقتصاد الزراعى االقتصاد الزراعى 22

 

 

 

 درجة الدكتوراه  فى العلوم الزراعية:  -2

 دول التالى:الموضحة بالج  تمنح الكلية درجة الدكتوراة في التخصصات

 القسم العلمى تخصص البرنامج م

 الهندسة الزراعية الهندسة الزراعية 1

 الخضرعلوم  2
 الخضر والزينة

 الزينةعلوم  3

 الفاكهة الفاكهة 4

 الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية 5

 األلبان األلبان 6

 المحاصيل المحاصيل 7

 األجتماع الريفى 8
 األرشاد الزراعى والمجتمع الريفى

 اإلرشاد الزراعى 9

 النبات الزراعى النبات الزراعى 10

 أمراض النبات أمراض النبات 11

 الميكروبيولوجيا الزراعية الميكروبيولوجيا الزراعية 12

 الوراثة الوراثة 13

 إنتاج الدواجن إنتاج الدواجن 14

 إنتاج الحيوان 15

 إنتاج الحيوان

 إنتاج األسمال 16

 األراضى علوم األراضى 17

 الكيمياء الزراعية الكيمياء الزراعية 18
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 القسم العلمى تخصص البرنامج م

 المبيدات المبيدات 19

 الحشرات االقتصادية الحشرات االقتصادية 20

 الحيوان الزراعى راعىالحيوان الز 21

 االقتصاد الزراعى االقتصاد الزراعى 22

 درجة الماجستير المهني: -3

وهو ماجيستير مهني سالمة اغذية   2017/ 2016تم تفعيل أحد تخصصات الماجستير المهنى فى العام الجامعى 

 حيث يوضح الجدول التالى اعداد المتقدمين لدراسة الماجستير المهنى .

 

 2016/2017ب المسجلين لدرجة الماجستير المهنى فى العام الجامعى جدول يوضح اعداد الطال

 القسم
 

 تخصص الماجستير المهنى

 اعداد الطالب

 

 

 7 ماجستير سالمة اغذية علوم االغذية

 2 تكنولوجيا وقاية المزروعات الحيوان الزراعي 

 تخصص الماجستير المهني.بالتسجيل في  2017/2018ولم يتقدم أي من الطالب خالل العام الجامعي 

 ثانيا: أعداد الطالب المقيدين بالدراسات العليا 

تم حصر عدد المقيدين والمسجلين  بالدراسات العليا بالكلية لألعوام الثالثة الماضية وقد لوحظ ارتفاع إجمالي 

لجامعي % مقارنة بالعام ا1بمعدل قدرة  2017/  2016الطالب الدراسات العليا الملتحقين خالل عام 

 (:11/4ويتضح ذلك من الجدول ) 2014/2015% مقارنة بالعام الجامعي 22.6وبمعدل قدرة  2015/2016

 ( يوضح بيان بأعداد الطالب المقيدين بالدراسات العليا بالكلية لألعوام الثالثة الماضية11/4الجدول)

 اإلجمالي  المجموع دكتوراه ما جستير دبلوم العام الجامعي 

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب بةطال طالب

2017/2018 ------ ------ 292 267 152 128 444 395 839 

2016/2017 ------ ------ 283 255 146 119 429 374 803 

2015/2016 ------ ------ 265 244 157 129 422 373 795 

الدراسات العليا بالكلية لألعوام الثالثة الماضية تم حصر عدد الطالب الوافيدين المقيدين والمسجلين والمجتازين ب

% مقارنة 4.29بمعدل قدرة  2018/  2017وقد لوحظ ارتفاع هالب الدراسات العليا الملتحقين خالل عام 

 (.11/4ويتضح ذلك من الجدول )2016/2017بالعام الجامعي 

ل اإليفاد خالل العام الجامعي (: يوضح أعداد الطالب الوافدون المقيدون موزعون حسب دو11/5الجدول )

2015/2016 

 الدولة

 مرحلة الدراسات العليا
 إجمالي عام

 دكتوراه ماجستير دبلوم اإلجمالي

 طالبة طالب  طالبة  طالب طالبة طالب طالبة طالب

 17 5 12 1 1 4 11 ---- ---- ليبيا

 13 1 12 ---- 1 1 11 ---- ---- العراق

 8 ---- 8 ---- 2 ---- 6 ---- ---- سوريا

 1 ---- 1 ---- ---- ---- 1 ---- ---- األردن

 1 ---- 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- اليمن

 40 6 34 1 5 5 29 ---- ---- االجمالى

 ------ 40 6 34 ---- االجمالى العام

ل العام الجامعي (: يوضح أعداد الطالب الوافدون المقيدون موزعون حسب دول اإليفاد خال11/6الجدول )

2016/2017 

 الدولة

 مرحلة الدراسات العليا
 إجمالي عام

 دكتوراه ماجستير دبلوم اإلجمالي

 طالبة طالب  طالبة  طالب طالبة طالب طالبة طالب

 16 6 10 1 3 5 7 ---- ---- ليبيا

 2 - 2 - - - 2 ---- ---- العراق
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 7 - 7 - 1 - 6 ---- ---- سوريا

 1 - 1 - - - 1 ---- ---- األردن

 1 - 1 - 1 - - ---- ---- اليمن

 27 6 21 1 5 5 16 ---- ---- االجمالى

 27 27 6 21 ---- االجمالى العام

(: يوضح أعداد الطالب الوافدون المقيدون موزعون حسب دول اإليفاد خالل العام الجامعي 11/7الجدول )

2017/2018 

 الدولة

 مرحلة الدراسات العليا
 إجمالي عام

 دكتوراه ماجستير دبلوم اإلجمالي

 طالبة طالب  طالبة  طالب طالبة طالب طالبة طالب

 16 7 9 1 2 6 7 ---- ---- ليبيا

 2 - 2 - - - 2 ---- ---- العراق

 7 - 7 - 1 - 6 ---- ---- سوريا

 1 - 1 - - - 1 ----- ---- السودان

 1 - 1 - - - 1 ---- ---- األردن

 1 - 1 - 1 - - ---- ---- اليمن

 28 7 21 1 4 6 17 ---- ---- االجمالى

 28 28 5 23 ---- االجمالى العام

 

 ثالثاا الطالب الحاصلين علي درجات علمية عليا:

( انخفاض معدل الطالب الحاصلين علي درجات علمية عليا خالل العام الجامعي 8/ 11يتضح من الجدول )

، علي الجانب االخر كان هنال  انخفاض 2016/2017% مقارنة بالعام الجامعي 30.64بمعدل  2017/2018

%  85.71بمعدل  2017/2018في عدد الطالب الوافدين الحاصلين علي درجات علمية خالل العام الجامعي 

 . 2016/2017مقارنة بالعام الجامعي 

 2017/2018عليا والوافدين  (: بيان بأعداد الطالب الحاصلين علي درجات علمية 11/8الجدول )

  

إجمالي  اإلجمالي  المجموع دكتوراه ما جستير دبلوم العام الجامعي 

وافدون 

 خريجون
 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

2017/2018 ------ ------ 21 21 20 24 41 45 86 2 

2016/2017 ------ ------ 40 34 26 24 66 58 124 14 

2015/2016 ------ ------ 52 18 13 18 65 36 101 36 

 

 ثانيا اآلليات المتبعة الستقراء سوق العمل:

تطبق الكلية  آليات مختلفة الستقراء سوق العمل )مثل االهالع على مستجدات التخصة دوليا وغيرها(،وتربط 

طبقا للمعايير الدولية )مرفق جديدة  برامجها األكاديمية بمتطلباته  حيث تمكنت الكلية باستحداث برامج أكاديمية

 وفيما يلي يتضح أهم البرامج الدولية التي تم تنفيذها بالكلية لمحاولة تلبية احتياجات سوق العمل: ( 11/3,  11/2

 ماجستير علوم البذور )بنظام الساعات المعتمدة األوربي(. -1

 . ستة هالب 2016/2017تم تفعيلة وعدد الطالب الملتحقين به خالل العام األكاديمي 

 ماجستير في الحماية المستدامة للمحاصيل )بنظام الساعات األوربية المعتمدة( -2

باإلضافة إلي ذلك سعت الكلية إلي تطوير برامج الدراسات العليا في إهار المعايير األكاديمية القياسية المرجعية 

اد، والعمل علي إيجاد مكان للكلية علي الخريطة الصادرةعن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتم -المتبناة

 التنافسية العلمية المصرية واإلقليمية، وبمقررات دراسية تتماشي مع تلك التحديات والتغيرات العالمية المتالحقة.

من هنا جاءت فكرة الكلية في تطوير الئحتها الداخلية لمرحلة الدراسات العليا حتي تلحق بركب التقدم من خالل 

وير الالئحة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة والمطبق في معظم جامعات العالم، وقد تطلب ذلك التطوير إضافة تط

مقررات ودراجات علمية جديدة، في إهار اتفاقية بولونيا، مع وجود تنوع في درجات الماجستير كي تفي 

البرامج االكاديمية التي تم استحداثها  باحتياجات سوق العمل علي المستويين المحلي واإلقليمي وفيما يلي أبرز

 -بالكلية:

 عال   وتطبيقي أكاديمي مستوى فى علمي بـتأسيس الطالب تزويد هو المهني الماجستير إنشاء  19إنشاء  -1

 األنظمة هندسة ، الجزيئية التقنيات : مثل الزراعي بالقطاع المرتبطة المختلفة المجاالت فى المهن لشتى

 العلض إنتاج ، البيئية الزراعة ، العنب زراعة ، الخضر إنتاج ، الفاكهة إنتاج ، حاصيلالم إنتاج ، الحيوية



 ، األلبان..إلخ تصنيع ، الغذائي التصنيع ، العشبية األراضي إدارة ، األسمال إنتاج ، الحيواني اإلنتاج ،

 الغذاء وإنتاج الزراعة قطاع فى المختلفة المهن يخدم بما ، واإلقليمي المحلي العمل سوق لمتطلبات وفقا

 أربع years academic two ) أكاديميين عامين من الماجستير هذا يتكون . عليها القائمين وتدريب

  :كالتالي بهم النظام ويكون ( دراسية فصول

  يخصة الفصل الدراسي األول إلعطاء الطالب خلفية علمية من خالل مقررات إجبارية

 .واختيارية

 سي الثاني والفصل الدراسي الثالث تهدا إلى تعميق خبرة الطالب فى مقررات الفصل الدرا

مجاالت مهنية معينة فى القطاع الزراعي مرتبطة بالتخصة المهني لدرجة الماجستير 

 . المعنية

  يخصة الفصل الدراسي الرابع إلى دراسة مشكلة مهنية معينة تنتهي بإعداد مشروع التخرج

، الهدا من هذه الرسالة هو أنها تعكس  Non – thesis master في صورة رسالة مهنية

مقدرة الطالب فى االعتماد على نفسه فى دراسة مشكلة معينة مرتبطة بمجال الماجستير 

 من عنه والمعلن (11/4 )المرفقالمهني الذى تخصة فيه من خالل تطبيق الطرق العلمية 

ac.mans.edu.eg/academichttp://agrf-) التالي الرابط في الممثل الكلية موقع خالل

msc-prof-studies/342-graduate-programs).  

 

 إنشاء ماجستير اإلدارة المتكاملة لألراضي )باللغة اإلنجليزية بنظام الساعات المعتمدة( -2

حيث تعتبر قضايا األراضي ذات أهمية خاصة في المناهق الجافة وشبه الجافة من بلدان مناهق حوق 

المنطقي أن استخدام األراضي بطريقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة من استصالح األراضي  البحر المتوسط، ومن

الجديدة، حيث أنه من الممكن اقتصاديا زيادة كفاءة استخدام األراضي وجاء انشاء درجة ماجستير في 

ولة اإلدارة المتكاملة لألراضي نتيجة الستطالع اجتياجات سوق العمل وذلك حتي تخدم خطة التنمية للد

وتخلق فرص للعمل وتحسين مستوي الدخل، كما تساهم في انتاج وتطوير تكنولوجيا معرفية جديدة في 

مجال القطاع الزراعي، وسوا يساعد ذلك في أي مشروع زراعي مستقبلي واعطاء الخبرة الالزمة 

الي والمعلن عنه من خالل موقع الكلية الممثل في الرابط الت (11/5)مرفق لالستثمار الجيد 

(http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/346-soil-

management. ) 

 انشاء ماجستير اإلدارة المتكاملة للمياه )باللغة اإلنجليزية بنظام الساعات المعتمدة( -3

حوض تعتبر قضايا ادارة المياه ذات أهمية خاصة فى المناهق الجافة وشبه الجافة من بلدان مناهق 

% من المصادر المائية ومن المنطقى أن استخدام 80المتوسط ، حيث يستهلك القطاع الزراعى حوالى 

المياه بطريقة أكثر كفاءة أقل تكلفة من البحث وتامين مصادر مائية جديدة ، حيث أنه من الممكن اقتصاديا 

 .زيادة كفاءة استخدام المياه

تكاملة للمياه لتنمية الكوادر البشرية من خالل برنامج دراسى وجاء انشاء درجة ماجستير فى االدارة الم

يعتمد عليه لترشيد المياه وجدولة الرى لزيادة كفاءة استخدام المياه وادارتها والمحافظة على التربة سواء 

والمعلن عنه من خالل موقع  (11/6)مرفق فى اراضى الدلتا القديمة أو االراضى المستصلحة الجديدة 

-http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate)لممثل في الرابط التالي الكلية ا

studies/347-water-management ).  

 ثالثا ترويج الكلية لبرامجها المختلفة

تروج الكلية  لبرامج الدراسات العليا من خالل اتباع آليات مختلفة لتعرا علي برامج الكلية المقدمة لطالب 

  -عليا وتتمثل تلك اآلليات فيما يلي:الدراسات 

 :األقسام العلمية -1
بتوجيه الخريجين وتعريفهم بالتخصصات المختلفة التى تمنحها الكلية والتي يتم االقسام العلمية تقوم 

مناقشتها ايضا في المؤتمر السنوي لكل قسم علمي باإلضافة إلى الندوات التي تعقد لتوجيه الطالب 

 راسات العليا بالكلية. وتعريفهم ببرامج الد

 :شئون الدراسات العليا -2

( يشمل جميع المعلومات الخاصة 11/7مكتب شئون الدراسات العليا دليل إسترشادي مرفق ) ريصد

بدرجات الدراسات العليا التي تمنحها الكلية بالتخصصات المختلفة والشروه والمستندات الخاصة بالتسجيل 

. 

 :للكليةالموقع اإللكترونى  -3

تقوم الكلية باإلعالن عن برامجها في الدراسات العليا من خالل المواقع االلكترونية للكلية والتى تشمل  

ماجستير مهنى/ماجستير بحثي/ دكتوراه/باالضافة الى درجات علمية جديدة مثل ماجستيرعلوم بذور/ 

ماجستير الحماية المستدامة )نظام الساعات االوروبية المعتمدة( وغيرها. 

degrees-research/scientific-studies-http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate 

  دليل الخريج -4

بع بالكلية للتعريض يقوم مكتب متابعة الخريجين بتوزيع دليل الخريج علي هالب المستوى الرا  

 .( )أنظر معيار الطالب والخريجونبالتخصصات المختلفة الخاصة بالدراسات العليا في الكلية 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/scientific-degrees
http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/scientific-degrees


 

 اإلعالن بمواعيد التسجيل : -5

يتم األعالن من خالل الموقع االلكتروني ومكتب شئون الدراسات العليا بالكلية عن مواعيد التقدم للتسجيل 

فى شهرى مايو ونوفمبر قبل ميعاد التقدم بفترة زمنية كافية من كل عام كما يتم االعالن  للدراسات العليا لدورتيها

خالل  ومواعيد التسجيل الرســــوم الدراسية المطلوبة، واألوراق التسجيل عن اللوائح المنظمة للتسجيل و شروه

 .(11/8مرفق )العام الدراسي 

لبرامج الدراسات العليا معايير اكاديمية متبناة من خالل المجالس الرسمية وتتوافق مع المعايير   11/2

 القياسية الصادرة عن الهيئة: 

قامت الكلية بتبني المعايير القياسية لبرامج الداراسات العليا الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة 

م وبناءاً 23/10/2010( بتاريخ 433( بقرار مجلس كلية رقم )2009تعليم واالعتماد اإلصدار األول مارس )ال

عليه تم مراجعة توصيض برامج الدراسات العليا ومقرراتها ) ملض البرامج( ودراسة مدى تحقق المعايير القياسية 

راجعين الخارجيين الذى تم تحديدهم من قبل من المستهدا لبرامج الماجستير والدكتوراه وتم إرسالها إلى الم

مجالس األقسام المعنية لالستعانة بهم في مراجعة برامج الدراسات العليا بالكلية إلبداء الرأي وكتابة تقرير فني 

 2009على نموذج تقرير المراجع الخارجي بدليل اإلعتماد لمؤسسات التعليم العالى اإلصدار الثانى أغسطس 

 (.11/9مرفق )تحسين ورفع مستوى البرامج حتى تتالءم وتحقق المعايير القياسية    والتي من شأنها

ولقد روعي أن تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة سواء كانت درجة   

مع  (11/12مرفق )أودرجة الدكتوراه  (11/11مرفق )أو الماجستير البحثي (11/10مرفق )الماجستير مهني 

المعايير القياسية . كما روعي توافق محتوى المقررات الدراسية لكل برنامج مع مخرجات التعلم المستهدفة 

للبرنامج نفسه وذلك من خالل تطوير المقررات العلمية لبرامج الدراسات العليا هبقاً ألحدث البحوث العلمية وكل 

العلمية الحديثة والتي توجه معظمها للبحوث التطبيقية جديد في مجال التخصة والتي توفر المعلومات والبيانات 

لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة )ملض البرامج (. وتتم المراجعة الداخلية سنويا من قبل فريق المراجعة 

) إلى جانب فريق المراجعة  (11/13مرفق )الداخلية من قسم المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة بالكلية 

لية المشكل من مركز ضمان الجودة بالجامعة والمعتمد من السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مما سبق الداخ

  )أنظر معيار إدارة الجودة والتطوير( .يتبين وجود نظام للمراجعة الدورية من الكلية والجامعة 

جستير والدكتوراه ( بملفات برامج وتتوافر بيانات للمراجعة الخارجية لبرامج الدراسات العليا المختلفة ) الما

 .(11/14مرفق )الدراسات العليا 

برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج مع المعايير  - 11/3

 القياسية .

تتخذ األقسام العلمية األجراءت الرسمية لتوصيض برامج الدراسات العليا وذلك من خالل عرضها 

تتحقق األقسام  كما  (.11/12, 11/11,  11/10,  11/9مرفق )ومناقشتها واعتمادها من المجالس الرسمية 

العلمية من مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع االئحة الداخلية والمعايير االكاديمية المتبناة )إعداد مصفوفة 

المعلومات الخاصة بالتوصيض والمصفوفات المختلفة  وتتوافر جميع البرنامج التعليمى /المعايير األكاديمية(. 

 لبرامج الدراسات العليا )الماجستير المهني، الماجستير البحثي، الدكتوراه( بملفات برامج الدراسات العليا.

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمى تتسق مع مقرراتة ,وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس  11/4

 والتقويم.

أكد من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية )إعداد مصفوفة البرنامج لقد روعي الت

التعليمى/المقررات الدراسية( من قبل األقسام العلمية المختلفة كما تم التأكد من أن توصيض األقسام العلمية 

وهرق التدريس والتعلم المقررات الدراسية متضمن أهداا المقرر ونواتج التعلم وموضوعات المحتوى العلمى 

وتتم والتقويم والمراجع العلمية وتتوافر جميع المعلومات الخاصة بذلك في ملفات برامج الدراسات العليا 

المراجعة الداخلية سنويا علي العناصر سابقة الذكر من قبل فريق المراجعة الداخلية من قسم المراجعة الداخلية 

) إلى جانب فريق المراجعة الداخلية المشكل من مركز ضمان  (11/13مرفق )بوحدة ضمان الجودة بالكلية 

الجودة بالجامعة والمعتمد من السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مما سبق يتبين وجود نظام للمراجعة الدورية 

 .)أنظر معيار إدارة الجودة والتطوير(من الكلية والجامعة 

 ج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية للمؤسسة طرق تدريس مناسبة تحقق نوات 11/5

تتأكد األقسام العلمية من توافق هرق التدريس والتعلم من نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج التعليمية وذلك 

من خالل خريطة المنهج المحددة لكل مقرر ومحدد بها استراتجيات التعليم والتعلم المتبعة لتدريس وتعلم 

ي العلمي للمقرر )توصيض برامج ومقررات الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية ، المحتو

 ملفات المقررات باألقسام العلمية(.

الموارد واالمكانيات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية في برامج الدراسات العليا مالئمة  11/6

 لتحقيق نواتج التعلم: 

فيرميزانية الالزمة للعملية البحثية في برامج الدراسات العليا المختلفة بالكلية من دعم الجامعة للبحث يتم تو

قسم  19جنيه سنويا قابلة للزيادة والنقصان لكافة أقسام الكلية المتمثلة في  506878،25العلمي للكلية  بحوالى 

مصادر التمويل الذاتي للبحث العلمي بالكلية كما علمي وقد أمكن التغلب على ضعض التمويل بتوفير العديد من 

 هومبين في معيار البحث العلمي.

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/SCINDEG/high_st/doc.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/SCINDEG/high_st/doc.htm


باإلضافة لذلك قام قطاع الدراسات العليا والبحوث بإقتراح آليات مختلفة لتنمية مصادر التمويل الذاتى 

موضح في معيار م كما هو19/6/2010بتاريخ  429للبحث العلمى والتى تم الموافقة عليها فى مجلس الكلية رقم 

وقد تم  2011/2013البحث العلمي كما تم عمل خطة تنفيذية لتنمية الموارد الذاتية بالكلية خالل الفترة من 

محدد بها بنود ومصادر  10/8/2014( بتاريخ 479تحديثها والموافقة على الخطة الحديثة بمجلس الكلية )رقم 

( ورفع قيمة الرسوم السنوية لتسجيل 12/3ت األكاديمية المختلفة )االنفاق لتغطيه اهدافها االستراتيجية فى المجاال

 مرحلة الماجستير البحثى من 1859،25إلى  1059،25هالب الدراسات العليا )مرحلة الماجستير المهنى من 

جنيها مصرياً ال غير( وإن مردود  2359،25 إلى  1359،25و الدكتوراه من  1859،25إلى   1059،25

لية المنفقة على البحث العلمي يتضح من خالل بعض المشروعات بالكلية كما هوموضح في المخصصات الما

 ( .11/15معيار البحث العلمي )مرفق 

وقد قامت الكلية باستطالع رأى األقسام العلميه فيما يحتاجون اليه من أجهزة علمية جديدة لطلبة الدراسات 

ه العلميه على مستوى الكلية ومسؤول عن األجهزة العلمية بكل العليا بالكلية. كما يوجد لجنة مختصة عن األجهز

قسم وذلك لتنظيم العمل على هذه األجهزة وصيانتها دورياً من الشركات المختصة لضمان استمرارية عمل جميع 

 21/4/2011بتاريخ  15وقد تم تشكيل لجنة متابعة تشغيل هذه األجهزة بأمر إداري رقم  األجهزة بمستوي جيد

. وتقوم الكلية بحصراألجهزة العلمية غير المتواجدة بالكلية والموجودة في الكليات األخرى (11/16) مرفق

 بالجامعة والتنسيق معها ألمكانية استخدامها من قبل هلبة الدراسات العليا بالكلية.

 

ئمة لقياس تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالة بأستخدام أساليب متنوعة ومال 11/7

 نواتج التعلم المستهدفة: 

يتم تقويم هالب الدراسات العليا من خالل اإلمتحان النهائى للفصل الدراسى وإمتحانات أعمال السنه 

واإلمتحانات الشفهية والتطبيقيه في المقررات الدراسية المسجل بها الطالب ويتم تشكيل اللجان سابقة الذكر من 

س بالقسم العلمي أوعضوين علي األقل ويتم أخذ موافقة القسم العلمي علي التشكيل ثالث أعضاء من هيئة التدري

( باإلضافة إلي التقارير السنوية للجنة اإلشراا بغرض الوقوا على حقيقة مستوى الطالب وما 11/17مرفق )

والذي يجب أن يلم  حققه من نتائج تتوافق مع المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج في مجال البحث العلمي

 (. 11/18بها الطالب مرفق )

لجميع مقررات الدراسات العليا بالكلية وبعض المقررات تتواجد بها   blue printويتم استخدام نموذج 

 . (11/19مرفق )) بطاقات المالحظة ( )ملفات المقررات باألقسام العلمية(   observation sheetنماذج 

ت الدراسات العليا من قبل لجنة الممتحنين في المحتوى العلمي للمقررالذي يتم وضع اإلمتحانات لمقررا

 قام بتدريسه وفقا لمواصفات الورقة االمتحانيه ويمكن اإلهالع عليها من خالل الموقع التالى:

http://agrfac.mans.edu.eg/services/publications-and-forms-ar 

الورقة االمتحانية ويتم إعالن نتائج االمتحانات من قبل الكنترول والتي تم وضعها من قبل لجنة خاصة بتقويم 

 (11/20مرفق )المركزي للدراسات العليا ومكتب الدراسات العليا والموقع األلكترونى للكليه 

بعد إنتهاء الطالب من إجتياز المقررات الدراسية بنجاح يجرى تقييمه من خالل إمتحان تأهيلي )للطالب 

الدكتوراه( بهدا التأكد من إكتساب الطالب للمخرجات المستهدفة من البرنامج والتى يجب المسجلين لدرجة 

تحقيقها من دراسته للمقررات ومدى كفائته الستكمال مرحلة الدكتوراه من عدمه وذلك من خالل لجنة مشكلة من 

ا أستاذ من خارج الكلية أساتذة بالكلية في التخصصات المختلفة والمرتبطة بمجال البحث ويمكن أن يشارل فيه

 كممتحن خارجى. 

بعد إنتهاء هالب الدراسات العليا بمرحلة الماجستير من إنهاء الدراسة العملية الخاصة بموضوع البحث 

( بحث مستخرج من الرسالة سواء ماجستير أو دكتوراة وال يتم الموافقة على تشكيل لجنة 1يجب عليه نشر عدد )

لموافقة علي نشر البحث في أحد المجالت المتخصصة هبقا لالئحة الدراسات العليا الحكم والمناقشة إال بعد ا

 بالكلية

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/regulations-postgraduate-

studies 

اإلستعانة بهم  يمكن اإلستعانة بممتحنين خارجيين في لجنة اإلمتحان التأهيلي لطالب الدكتوراه كما يتم

أيضا في لجان الحكم والمناقشة لدرجتى الماجستير والدكتوراه. وتوجد آلية لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة موثقه 

.تقترح فيها لجنة اإلشراا (11/21مرفق ) 19/6/2010بتاريخ  (429ومعتمده من مجلس الكليه بجلسته رقم )

اقشة مشفوعة بتقريرالصالحية على أن يكون جميع أعضاء على مجلس القسم المختة تشكيل لجنة الحكم والمن

لجنة المناقشة والحكم فى نفس التخصة الدقيق للدرجة التى ستمنح أحدهم على األقل من خارج الجامعه )ممتحن 

خارجى( ويمكن اإلستعانه بمحكم داخلى من خارج القسم فى حالة عدم توفر التخصة باإلضافة الى لجنة 

  وأستاذ مساعد( من األقسام العلمية ذات العالقة بموضوع البحث.األشراا )أستاذ أ

يتم توثيق نتائج الطالب وتأمينها واالحتفاظ بها لدي كنترول الدراسات العليا بالكلية لحين الحاجة اليها 

تم ويتم اعالن الطالب بالنتيجة في نهاية كل فصل دراسي حسب الالئحة المقررة لحساب الدرجات والتقديرات. وي

 تحليل نتائج تقويم الطالب للعملية التعليمية بالدراسات العليا دوريا مع اجراء االجراءات التصحيحية. 

 

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين  11/8

 والخارجيين .



مراجعتها من قبل مراجعين خارجيين ثم اعتمادها من تم توصيض البرامج التعليمية والمقررات الدراسية و

( كما يتم إجراء المراجعة الداخلية بصفة  11/9)مرفق   23/10/2010بتاريخ   433مجلس الكلية بجلسة رقم 

دورية خالل كل فصل دراسي واعتماد التقرير الخاص بها من مجلس الكلية )انظر معيار إدارة الجودة 

 والتطوير(.  

 

سسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمؤ 11/9

 للمقررات الدراسية وتستفيد المؤسسة منها فى وضع خطة التحسين والتطوير.

يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس بعمل تقارير لمقررات الدراسية القائمين بتدريسها في نهاية كل فصل دراسي 

هبقاً لنموذج تقرير المقرر الوارد بدليل اإلعتماد الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

موضحين به خطط التحسين للمقرر بناًء علي ما تم مواجهته من معوقات خالل تدريس المقرر )انظر ملفات 

 المقررات باألقسام العلمية(

دراسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريا بغرض تطويرها آليات التسجيل واإلشراف فى ال 11/10

 وتوجد ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف العلمى على الرسائل وفقا للتخصص.

هبقا للوائح الكلية الداخلية وللجامعة وكافة شروه وقواعد التسجيل هبقا  الحاليه واإلشراا تتم اجراءات التسجيل

 وهي معلنه على الموقع األلكترونى الرسمي للكلية التالي: (11/22مرفق )العليا بالكليه لالئحة الدراسات 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/documents-required-for-

registration 

 :كما يتم اإلعالن عنها بوسائل أخري مثل

 األقسام العلمية -1

 كلية بال شئون الدراسات العليا -2

 دليل الخريج  -3

يوجد على الموقع أيضا صوره نموذج إلستمارة التسجيل يحتوى على بيانات الطالب الخاصه به من 

عنوان الرساله  –المؤهالت الدراسيه الحاصل عليها  –العنوان ورقم التليفون  –الجنسيه  –الوظيفه  –اإلسم 

الخطة المقترحة والجدول الزمني لمراحل إجراء  -ا المقررات المقترح تدريسه –باللغه العربيه واألنجليزيه 

لجنة األشراا  –مدي إمكانية التطبيق العملي للدراسة المقترحة  -اإلمكانيات المطلوبة ومدي توافرها  -البحث 

وكذلك إعتماد مجلس القسم ولجنة الدراسات ومجلس الكليه وتوقيع نائب رئيس الجامعه على الموقع سالض الذكر 

لطالب فى إختيار موضوع الدراسة وإختيار التخصة والمشرا الرئيسي ومن ثم يقوم المشرا ويشارل ا

الرئيسى بإختيار المشرفين المساعدين حيث تسعي الكلية بعدم إنفراد عضو هيئة التدريس باإلشراا منفرداً . 

 ( 11/22)مرفق

 لماجستير: الحالية للتسجيل لشروط ال

البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أوعلى درجة معادلة  أن يكون الطالب حاصال على درجة .1

لها من معهد علمي أخر معترا به من الجامعة بتقدير عام "جيد "على األقل و"جيد جدا " في متوسط 

 المقررات المؤهلة للتخصة والذى يحددها ويوقع عليها المشرا الرئيسى على الطالب.

 على الدبلوم أن يكون تقدير الدبلوم" جيد جداً "على األقل.يشتره للتسجيل للماجستير بعد الحصول  .2

وتسعى الكليه الى وضع آليه معتمده لتقييم أداء الباحثيين قبل التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه من خالل 

 عمل مناقشه علميه لموضوع البحث وأهميته وأهدافه ومدى المام الباحث بموضوع البحث.

 جيل لدرجة الدكتوراه: للتس الحاليهشروط ال

 أن يكون الطالب حاصال على درجة الماجستير في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية. .1

أال يقل تقديره العام في المقررات الدراسية لدرجة الماجستير عن جيد جدا أوعلى درجة معادلة لها من  .2

 معهد علمى أخر معترا به من الجامعة.

 ترونية بالكلية:قاعدة البيانات االلك

بعد موافقة  يتم تفريغ جميع بيانات استمارة التسجيل بقاعدة البيانات اإللكترونية للدراسات العليا بالكلية .1

 نائب رئيس الجامعه على التسجيل لكل من الماجستير والدكتوراه. 

ت العليا من من خالل قاعدة بيانات هالب الدراسات العليا بالكليه يتم متابعة موقض هالب الدراساو .2

حيث نتيجة وتقدير المقررات التي درسها خالل كل فصل دراسى وحالة الطالب وإستخراج الشهادات 

الخاصة به. والكلية بصدد نشر قواعد البيانات على شبكة اإلنترنت )الموقع الرسمي للكلية( حيث يكون 

 الل كود خاص بكل هالب. متاح لكل هالب متابعة حالته الدراسيه ونتائج المقررات الدراسية من خ

تحتوى قاعدة بيانات الدراسات العليا أيضا على إحصائيه اعداد الرسائل المسجله والممنوحه لكل  .3

مشرا من أعضاء هيئة التدريس  وبيانات بأعداد هالب الدراسات العليا دون الممنوحيين  أوالحاصلين 

يس مجلس كل قسم أكاديمي متابعة الحالة على درجه الدبلوم والماجستير أوالدكتوراه. كما يستطيع رئ

الدراسية لكل هالب مسجل بالقسم إلكترونيا بتخصية كلمة سر لكل رئيس مجلس قسم للدخول علي 

 قاعدة بيانات هالب الدراسات العليا.

يعتبرالحد األدني للدراسة بالنسبة للماجستير الحد األدني للفترة الخاصة للحصول علي درجة الماجستير  .4

 والدكتوراة ثالث سنوات. سنتان

 اإلشراف على الرسائل



معتمده من مجلس  تلتزم األقسام العلميه بتوزيع اإلشراا على الرسائل على حسب التخصة وفقا آللية

ومعلنه لجميع  (11/22مرفق )تشكيل لجنة اإلشراا ل 19/6/2010بتاريخ  (429بجلسته رقم )الكليه بتاريخ 

ويختار الطالب التخصة الدقيق  بحث متمشياً مع الخطة البحثية للقسم والكليةيكون موضوع الاألقسام على أن 

والمشرا الرئيسى والذى يختار بدوره باقى أعضاء لجنه اإلشراا فى التخصة الدقيق وفقا للقواعد المنظمة 

فى بالجامعة على أال تكون اللجنه منفرده بعضو واحد فقط ويمكن إضافة أحد األعضاء من خارج الكليه 

مراعاة عدم وجود درجة قرابة أونسب حتى الدرجة الرابعة بين الطالب وأعضاء لجنة  التخصة المطلوب مع

اإلشراا وبين األعضاء وبعضهم البعض. وهبقا لالئحة الدراسات العليا بالجامعة ال يزيد عدد أعضاء لجنة 

 األشراا عن ثالثه للماجستبر وأربعه للدكتوراه .

في حالة زيادة عدد الطالب وهالب كحد أقصى لدرجتى الماجستير والدكتوراه  10د ويسمح لكل مشرا بعد

المسجلين في التخصة الدقيق وعدم كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس في التخصة المقترح للتسجيل للدرجة 

سم ورفع لجان لالشراا بعد موافقة مجلس الق 10العلمية يتم استثناء األعضاء في التخصة المطلوب ألكثر من 

فى حالة تسجيل هلبة الدكتوراه فانه يكتفى بشهادة تزكيه من المشرا على  توصية بذلك للمجالس المختصة.

 .الئحة الدراسات العليا )لجنة الدراسات العليا(.الماجستير اذا كان الطالب حاصل على الدرجه من خارج الكلية

الب حاليا بإجراء حلقة نقاشية في الخطة البحثية ولمتابعة وتقييم أداء الباحثين بعد التسجيل يقوم الط 

 -المقترحة والمواضيع ذات الصله بعد التسجيل وتوجد وحدات )مقررات عامة( لمتابعة تقدم الباحثين )بحث

(. كذلك يتم متابعة المقيدين 11/23مناقشات( مرفق ) -هرق بحث  -بحث مرجعي ومناقشات  –دراسات خاصة 

.الذى يقدمه المشرا الرئيسي (  11/18)مرفقتقرير السنوي من خالل الفترة الدراسة بالدراسات العليا خالل 

 :يوضح فيه حالة الطالب من حيثللطالب والذي 

تنفيذ  -جمع المادة العلمية  -تقدمه في دراسة المقررات الدراسية  -إجراء التجارب العمليه  -إلتزامه بالحضور  

 مدى إلمام الطالب باألسس العلمية المرتبطة بمجال التخصة.  -دراسية دراسة المقررات ال -الخطة البحثية 

ويمكن إستخراج بيان حاله للطالب من مكتب الدراسات العليا يوضح فيه الموقض الدراسى له ويتم  

 إخطار الطالب المتغيب عن الدراسه أوالحضور الى الكليه لمقابلة المشرفيين بإنذاره مرتين متتاليتين قبل الفصل

النهائي للمره الثالثه وذلك بعد موافقة لجنة اإلشراا وإخطار مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ويتم أنذار 

 . (11/24مرفق )الطالب عن هريق خطاب يرسل على عنوانه عن هريق مكتب الدراسات العليا بالكلية 

لطالب ا توجيه تسجيله من حيث يقوم المشرا األكاديمى بتذليل العقبات التي تواجه الطالب خالل فترة 

توفير األجهزة التي قد ال تتوافر في الكلية من خالل التعاون مع  -ألماكن اإلهالع على المعلومات والمكتبات 

المراكز البحثية المتخصصة او الكليات فى نفس الجامعة. كذلك متابعة وتوجيه الطالب أثناء فترة اجراء التجارب 

 العملية.

 ت العليا:مقررات الدراسا

تتضح مالمح النظام المتبع في تدريس برامج الدراسات العليا في النظام من خالل تحديد القائمين 

 بالتدريس من قبل مجلس القسم الذي يقوم بتوزيع المقررات على أعضاء هيئة التدريس كل في تخصصه الدقيق. 

من المقررات االجبارية واالختيارية بنظام يقوم هالب الدراسات العليا المسجل لدرجة الماجستير بدراسة عدد 

ساعات  9ساعة إختيارية من التخصة + 12ساعة إجبارى من التخصة +  12ساعة ) 33الساعات المعتمدة 

ساعة معتمدة  CGPA  =26من خارج التخصة( باالضافة الى مقررارت إجبارية عامة تدخل فى حساب 

 0ساعة(  59)إجمالى عدد الساعات=

لدراسات العليا المسجل لدرجة الدكتوراة بدراسة عدد من المقررات االجبارية واالختيارية يقوم هالب ا

ساعة اختيارية من التخصة +  15ساعة اجبارى من التخصة +  15ساعة ) 42بنظام الساعات المعتمدة 

  ساعة CGPA  =28ساعة من خارج التخصة( باالضافة الى مقررارت اجبارية عامة تدخل فى حساب  12

 0ساعة(  70معتمدة )اجمالى عدد الساعات=

على فصل المقررات اإلختيارية واإلجبارية لدرجتى الماجستير  15/12/2013وقد وافق مجلس الكلية بتاريخ 

 ( 11/25)مرفق والدكتوراة لألقسام العلمية المختلفة

 . ICDLيقوم هالب الدراسات العليا )ساعات معتمدة( بإجتياز إمتحان التويفل ودورة 

 منح الدرجات العلمية :

تتم إجراءات منح الدرجات العلمية فى سهولة ويسر دون إى تعقيدات حيث يتم المنح خالل شهر كحد 

أقصى من تاريخ مناقشة الطالب بعد إجراء التعديالت المطلوبة من قبل لجنة الحكم والمناقشة وتوقيع المشرفين 

ماد التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الحكم والمناقشة من قبل على إستماره بعمل التعديالت المطلوبه وإعت

مجالس األقسام العلمية المختصة وبعد تسليم الطالب لعدد أربعة نسخ معتمدة من الرساله وكذلك نسخه الكترونيه 

حة الدراسات )الئمن الرسالة على قرص كمبيوتر يسلم الى مكتب الدراسات العليا والمكتبه المركزيه للجامعة 

 (11/4مرفق )العليا( 
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توجد وسائل لقياس رضا هالب الدراسات العليا عن الخدمات التى تقدمها الكلية ضمن مخطط البرامج 

، ومن 19/6/2010بتاريخ  (429بجلسته رقم )موثقه ومعتمده من مجلس الكليه آلية توجد الجديدة للكليه حيث 

تشكيل لجنة إلعداد إستمارة إستبيان لقياس رضا هالب الدراسات العليا عن الخدمات التى خالل هذه اآلليه تم 

تقدمها الكلية فى نهاية كل عام دراسى وفيها يبدى الطالب برأيه في كافة ما يتعلق بطرق التدريس للمقررات 

ه من المقررات وإمكانات المعامل المتاحة والتسهيالت المعملية والمكتبية ويقوم قسم القياس الدراسية واإلستفاد

والتقويم بوحدة ضمان الجودة بتحليل نتائج اإلستمارات للوصول إلى مخرجات واضحة وإجراءات تصحيحية من 

 خالل المجالس الجامعية المختصة 

 ي النقاط التالية:يراعى فى إستمارة قياس رضا الطالب أن تشتمل عل

 –التدريب العملى  –دورات المياه  –القاعات والمعامل  –إدارة شئون هالب الدراسات العليا  –مكتبة الكلية 

ظهور  –البوابة اإللكترونية للكلية  –أساليب التعلم الذاتى  –جداول اإلمتحانات وموعيدها  –جداول التدريس 

مدى تعاون أعضاء هيئة التدريس  –رعاية الطالب المتفوقين  –طالب حل مشاكل ال –النتائج وأعمال الكنترول 

 مع هالب الدراسات العليا. 

تم تحليل نتائج إستبيان رضا الطالب عن هريق قسم القياس والتقويم بوحدة  2016/2017وخالل العام الدراسى 

 (. 11/26تدريس مرفق )ضمان الجودة بالكلية وتم اإلستعانة بنتائج التحليل في تطوير وسائل وهرق ال

والتى رصدتها ترجع ضرورة تقييم الطالب للمقررات الدراسية وأداء عضوهيئة التدريس للعديد من األسباب 

 : العديد من الدراسات التى أجريت فى هذا المجال والتى منها

يب التدريس يعتبر الطالب هم أكثر المقيمين منطقية فيما يتعلق بفاعلية المحتوى التدريسي وجودة أسال .1

المتبعة وبالتالي تستفيد إدارات الجامعات من هذه المعلومات في اتخاذ قرارات تتعلق بعضو هيئة 

 التدريس من حيث تحسين وتطوير برامج إعداده وتأهيله وتدريبه.

يتعرا عضو هيئة التدريس على نواحي القوة والضعض من خالل تقييم الطالب ألدائه ومن ثم يقوم  .2

 اليب وهرق التدريس.بمراجعة األس

مشاركة الطالب في تقييم أداء عضو هيئة التدريس يخلق نوع من التواصل والتفاعل االجتماعي بين  .3

 أعضاء هيئة التدريس والطالب. 

تشجيع الطالب على النقد البناء تدفعهم إلى تحمل المسئولية في إصداراألحكام مما يساعد على تنمية  .4

 لية التعليمي.شخصياتهم وهو أحد مخرجات العم

 نتائج دراسة رضا طالب الدراسات العليا: 

تم توزيع استبيانات تقييم نتيجة استبيان هةالب مرحلةة الدراسةات العليةا علةي هةالب مرحلةة العليةا مةدى 

 رضا هالب مرحلة الدراسات العليا    

 اإلجراءات والسياسات المتعلقة بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية  - 1

ل خمسة وعشرون  عنصر ويمثةل العةدد موافةق والةى حةد مةا وغيةر موافةق   وفيمةا يلةي المتوسةط وتشم

 -والمتوسط العام والوزن النسبي والترتيب للعناصر االستبيان تبعاً ألهميتها كما يلي:

 

 م

 

 البنود

 (5-1درجة الجودة )
 

 المتوسط

 

الوزن 

 النسبي

 

 الترتيب
(5) (4) (3) (2) (1) 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

1 

متطلبات 

وإجراءات 

التسجيل 

ميسرة 

 وسريعــــــــة.

9 18.4 3 6.1 20 40.8 8 34.8 9 39.1 2.90 58.0 13 

2 

إجراءات 

وسياسات 

القبول بالكلية 

واضحة 

 وبسيطـــــة.

7 14.3 10 20.4 15 30.6 11 47.8 6 26.1 3.02 60.4 10 

3 

شجعتني 

 دراستي

بالكليــــة على 

ان اعلم نفسي 

 بنفســـي.

19 38.8 7 14.3 10 20.4 8 34.8 5 21.7 3.55 71.0 2 

4 

الدراسة 

منظمة وال 

يوجد تعارض 

بين االنشطة 

التعليمية 

12 24.5 16 32.7 10 20.4 7 30.4 4 17.4 3.51 70.2 3 



 المختلفــة.

5 

الجدول 

الدراسي 

واضح و 

يسمح باداء 

اغلب االنشطة 

اوقات  في

 مالئمة.

11 22.4 8 16.3 13 26.5 10 43.5 7 30.4 3.12 62.4 8 

6 

اعرف ان 

هناك نظاما 

يسمح بتظلمي 

من نتائج 

 االمتحانـــــات.

9 18.4 15 30.6 4 8.2 7 30.4 14 60.9 3.96 59.2 11 

7 

عندما تظلمت 

كانت 

االستجابة 

مرضيــــة و 

 اقنعتنـــــي.

2 4.1 14 28.6 17 34.7 6 26.1 10 43.5 3.84 56.7 14 

8 

حصلت على 

الدعم الفني 

الذي احتجته 

خالل 

 الدراســــــــة.

14 28.6 9 18.4 15 30.6 5 21.7 6 26.1 3.41 68.2 4 

9 

يوجد نظام 

فعال لنقل 

شكاوي 

الطالب إلي 

إدارة 

 الكليــــــــة.

11 22.4 12 24.5 11 22.4 7 30.4 8 34.8 3.22 64.5 6 

10 

يتم حل 

اوي شك

الطالب 

بشفافية 

وسرية 

وبشكل 

 سريــــــــع.

11 22.4 9 18.4 11 22.4 8 34.8 10 43.5 3.06 61.2 9 

11 

يتم إعالم 

الطالب بما تم 

إتخاذه من 

إجراءات في 

موضوع 

 شكواهــم.

7 14.3 11 22.4 15 30.6 4 17.4 12 52.2 2.94 58.8 12 

12 

ساعدتني 

الدراسة في 

الكليــــــة على 

ثقتي بناء 

 بنفســــي.

11 22.4 9 18.4 21 42.9 2 8.7 6 26.1 3.35 66.9 5 

13 

اكتسبت من 

خالل دراستي 

بالكليــــة 

مهارة 

التواصل مع 

 االخرين.

15 30.6 14 28.6 9 18.4 3 13.0 8 34.8 3.51 70.2 3 

14 
اكتسبت من 

خالل دراستي 
17 34.7 10 20.4 10 20.4 8 34.8 4 17.4 3.57 71.4 1 



 

 

" المرتبة اكتسبت من خالل دراستي بالكليـــــة القدرة على العمل في فريق وقد أحتل مؤشر "  

"  عندما تظلمت كانت االستجابة مرضيــــة و اقنعتنـــــيبينما أحتل مؤشر "  % 71.4سبي بلغ األولي بوزن ن

% مما يستدعي مخاهبة السيد األستاذ الدكتور وكيل 56.7المرتبة األخيرة في ترتيب مؤشرات  بوزن نسبي بلغ  

 خاص برضا هالب الدراسات العليا.الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث بالكلية لتوضيح مؤشرات التقييم ال

 القسم العلمي  -2

وتشةةمل سةةبعة عشةةر  عنصةةر ويمثةةل العةةدد موافةةق والةةى حةةد مةةا وغيةةر موافةةق   وفيمةةا يلةةي المتوسةةط 

 -والمتوسط العام والوزن النسبي والترتيب للعناصر االستبيان تبعاً ألهميتها كما يلي:

 

 م

 

 البنود

 (5-1درجة الجودة )
 

 المتوسط

 

الوزن 

 لنسبيا

 

 الترتيب
(5) (4) (3) (2) (1) 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

1 

المحاضرين 

دائماا ما 

يلتزمون 

بمحتوي 

ومواعيد 

المحاضرات 

ومناقشة 

توصيف 

 المقرر.

15 30.6 11 22.4 12 24.5 9 39.1 2 8.7 3.57 71.4 2 

2 

الطرق التي 

يستخدمها 

المحاضرون 

م في التعلي

 مشوقة ومفيدة.

11 22.4 9 18.4 11 22.4 10 43.5 8 34.8 3.10 62.0 9 

3 

المحتوي 

الدراسي 

متطور وبه 

معلومات أكثر 

من مرحلة 

 البكالوريوس.

13 26.5 14 28.6 8 16.3 8 34.8 6 26.1 3.41 68.2 4 

4 

المواد التي 

درستها كلها 

مرتبطة 

بتخصصـــــي و 

 تضيف اليـه.

11 22.4 11 22.4 13 26.5 10 43.5 4 17.4 3.31 66.1 6 

5 

اعرف االسس 

و القواعد التي 

يتم تقييم 

ادائـــــــــي 

 عليهـا.

7 14.3 15 30.6 13 26.5 6 26.1 8 34.8 3.14 62.9 8 

6 
اجد االمتحانات 

عادلة وال 

تسمح 

14 28.6 10 20.4 9 18.4 12 52.2 4 17.4 3.37 67.3 5 

بالكليـــــة 

القدرة على 

العمل في 

 فريق.

15 

اعتبر ان 

الدراسة 

بالكلية اهلتني 

لما ساواجهه 

في سوق 

 .العمـــــل

11 22.4 11 22.4 9 18.4 12 52.2 6 26.1 3.18 63.7 7 



بالتمييــــــــز 

 بين الطالب.

7 

االمتحانات 

دائما تاتي 

مرتبطة بالذي 

 درستـــــــــــــه.

14 28.6 13 26.5 9 18.4 9 39.1 4 17.4 3.49 69.8 3 

8 

يوجد تنوع في 

الوسائل 

المستخدمة 

لقياس وتقييم 

 أداء الطــــالب.

8 16.3 14 28.6 10 20.4 11 47.8 6 26.1 3.14 62.9 8 

9 

اجد الدرجات 

التي حصلت 

رة عليها معب

عن مستواي 

 الفعلــــي.

10 20.4 11 22.4 11 22.4 13 56.5 4 17.4 3.20 64.1 7 

10 

استطيع ان 

اتواصل مع 

عضو هيئة 

التدريس عندما 

 احتاجـه.

14 28.6 16 32.7 7 14.3 4 17.4 8 34.8 3.49 69.8 3 

11 

لجنة اإلشراف 

تعطيني الوقت 

الكافي 

للمناقشــة 

 واإلستفسار.

20 40.8 11 22.4 4 8.2 8 34.8 6 26.1 3.63 72.7 1 

12 

يقوم المشرفين 

بتزويدي 

بالمالحظات 

عما أنجزته في 

الوقت 

 المناسب.

16 32.7 9 18.4 11 22.4 5 21.7 8 34.8 3.41 68.2 4 

 

" المرتبةة األولةةي   لجنةة اإلشةراف تعطينةةي الوقةت الكةافي للمناقشـةةـة واإلستفسةار. وقةد أحتةل مؤشةةر "

."  الطرق التي يستخدمها المحاضرون في التعلةيم مشةوقة ومفيةدة.% بينما أحتل مؤشر " 72.7بوزن نسبي بلغ 

% ممةا يسةتدعي مخاهبةة السةيد األسةتاذ الةةدكتور 62.0المرتبةة األخيةرة فةي ترتيةب مؤشةرات  بةوزن نسةةبي بلةغ  

ا هةالب الدراسةات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث بالكلية لتوضةيح مؤشةرات التقيةيم الخةاص برضة

 العليا.

 البنية التحتية واإلمكانيات المتاحة للكلية  -3

وتشةةمل خمسةةة عشةةر عنصةةر ويمثةةل العةةدد موافةةق والةةى حةةد مةةا وغيةةر موافةةق   وفيمةةا يلةةي المتوسةةط 

 -والمتوسط العام والوزن النسبي والترتيب للعناصر االستبيان تبعاً ألهميتها كما يلي:

 

 م

 

 البنود

 (5-1درجة الجودة )
 

 المتوسط

 

الوزن 

 النسبي

 

 (1) (2) (3) (4) (5) الترتيب

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 

1 

البيئة التعليمية 

بالكلية داعمة 

للطالب 

ومساعدة علي 

 التعلم والتميز.

13 26.5 6 12.2 14 28.6 8 34.8 8 34.8 3 .16 63.3 3 

2 

وسائل األمن 

والسالمة 

ة بقاعات متوفر

المحاضرات و 

 المعامـل.

12 24.5 13 26.5 16 32.7 3 13.0 5 21.7 3.49 69.8 1 

 5 57.1 2.86 52.2 12 34.8 8 20.4 10 26.5 13 12.2 6استطيع  3



استخدام 

تكنولوجيا 

المعلومات و 

الدخول على 

الشبكة الدولية 

)االنترنت( 

احتاج  عندما

من داخل 

 الكلية.

4 

جميع 

اإلمكانيات 

المستلزمات و

البحثية كافية 

ومتوفرة 

 وصالحــة.

8 16.3 15 30.6 11 22.4 7 30.4 8 34.8 3.16 63.3 3 

5 

خدمات المكتبة 

و الموارد 

المتوفرة بها 

تلبي 

 احتياجاتــــــــي.

11 22.4 13 26.5 16 32.7 5 21.7 4 17.4 3.45 69.0 2 

6 

مرافق الكلية 

من دورات مياه 

وكافتيريات 

فيــــة وخالفة كا

 وجيدة.

11 22.4 11 22.4 5 10.2 10 43.5 12 52.2 3.98 59.6 4 

 

" المرتبةة األولةي وسائل األمةن والسةالمة متةوفرة بقاعةات المحاضةرات و المعامةـل. وقد أحتل مؤشر "

اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات و الةةدخول علةةى الشةةبكة الدوليةةة % بينمةةا أحتةةل مؤشةةر 69.8بةةوزن نسةةبي بلةةغ 

% ممةا 57.1المرتبة األخيرة في ترتيب مؤشرات  بوزن نسبي بلةغ  "  احتاج من داخل الكلية. نت( عندما)االنتر

يستدعي مخاهبة السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسةات العليةا و البحةوث بالكليةة لتوضةيح مؤشةرات 

 التقييم الخاص برضا هالب الدراسات العليا.

 جتمعية وتنمية البيئةمعيار المشاركة الم -12

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 12/1

 الخطة واحتياجات المجتمع 12/1/1
جامعةة المنصةورة علةي خطةة لخدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة معتمةدة مةن مجلةس  –تعتمةد كليةة الزراعةة 

( بتةةةاري  511رقةةةم )شةةئون خدمةةةة المجتمةةع وتنميةةةة البيئةةة بالكليةةةة معتمةةةدة وموثقةةة مةةةن مجلةةس الكليةةةة بجلسةةتة 

، مبنيةة علةي االحتياجةات (12/2)مرفق متضمنة بالخطة االستراتيجية للمؤسسة ( 12/1)مرفق  م18/9/2018

، ( 12/3)مرفةق الفعلية للبيئة من خالل دراسة أعدت لحصر تلةك االحتياجةات فةي المجةاالت الزراعيةة المختلفةة 

 شةئون قطةاع نشةاه ل نموذج التقرير السنوي عنوتتضح الممارسات الفعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع من خال

 البيئة والمتمثلة  تنمية و المجتمع خدمة

 الدورات التدريبية التي قامت بها وحدة التدريب بالكلية. - 

القوافل اإلرشادية والندوات التثقيفية وورش العمةل  التةي نفةذت بمعرفةة قطةاع خدمةة المجتمةع وتنميةة  -

 البيئة.  

 

 بخدمة المجتمع وتنمية البيئةالتوعية  12/1/2

تحرص الكلية دائما علي توعية كافة الفئات المستهدفة بأنشطة خدمة المجتمةع وتنميةة البيئةة التةي تقةدمها 

 للقطاع البيئي وذلك من خالل

االجتماع الدوري بأعضاء قسم المشاركة المجتمعيةة  وتنميةة البيئةة لمناقشةة الموضةوعات والخةدمات التةي تقةوم  -

 (.12/4)مرفق لكلية والقرارات التي اتخذت بشأن هذه الموضوعات بها ا

المؤتمرات العلمية السنوية التي تقوم بها األقسام العلمية بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس بكل قسم والهيئة  -

)مرفةةق المعاونةةة وهةةالب الدراسةةات العليةةا وهةةالب مرحلةةة البكةةالوريوس والطةةاقم اإلداري بكةةل قسةةم علمةةي 

12/5.) 
الندوات والحلقات النقاشية التي تم عقدها للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنميةة البيئةة، اضةافة لالنشةطة البيئيةة  -

 (.12/6)مرفق والمجتمعية 



اإلعالن عن منتجات الكلية واهم األنشطة التةي تقةوم بهةا لخدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة وذلةك مةن خةالل الموقةع  -

 والذى يتم تحديثه بإستمرار. http://agrfac.mans.edu.eg االلكتروني     للكلية

تعليةةق ملصةةقات وتوزيةةع مطويةةات  توضةةح نوعيةةة األنشةةطة والخةةدمات المجتمعيةةة التةةي تقةةدمها الكليةةة لخدمةةة  -

 المجتمع وتنمية البيئة.

نت بتوثيةق الخةدمات واألنشةطة المجتمعيةة التةي تقةوم بهةا لخدمةة تقوم الكلية من خالل صفحتها على شبكة االنتر -

المجتمع وتنمية البيئة، ويقوم قطاع شئون وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوثيق أنشطة الكلية في هذا االتجاه علي 

 الشبكة االلكترونية للجامعة.

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

de-env-serv-community 

يقوم الطاقم اإلداري التابع لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة بالتوثيق االلكترونةي لألنشةطة  -

 (.12/7)مرفق بالخطة السنوية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية     الخاصة

المساهمات الفعلية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في برامج خدمةة المجتمةع كمةا هةو موضةح  -

قسةةم المشةةاركة فةةي التقةةارير السةةنوية لقطةةاع خدمةةة المجتمةةع وشةةئون البيئةةة، ومحاضةةر االجتماعةةات الخاصةةة ب

 والتي تتمثل في اآلتي: (12/8)مرفق المجتمعية  وتنمية البيئة 

الدورات التدريبية التةي تقةوم بهةا وحةدة التةدريب بالكليةة فةي مختلةض المجةاالت لطةالب الكليةة والخةريجين ومةن  -

الفعليةةة  خةةارج الكليةةة أيضةةا مةةن خةةالل السةةادة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالكليةةة مبنيةةة علةةي أسةةاس االحتياجةةات

 (.12/9)مرفق للمستهدفين 

 .(12/10)مرفق القوافل اإلرشادية المنظمة بمعرفة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية -

 قيام بعض األقسام العلمية بالكلية برحالت علمية ميدانية. -

 

 الكيانات الفعالة في مجال خدمة وتنمية البيئة12/2

 المجتمع وتفعيل المشاركة المجتمعية.أنشطة وحدات ودعم خدمة  12/2/1

 نشاط مكتب متابعة الخريجين والمتمثل في معيار )الطالب والخريجون( - أ

يقوم المكتب باعداد تقرير سنوي عن االنشطة التي يقوم بها ، حيث يقوم المكتب من خالل متابعة رابطة خريجي 

 ترنتجامعة المنصورة من خالل  موقعه علي شبكة االن –كلية الزراعة 

 -http://agrac.mans.edu.eg/studentsar  -graduates/ graduate/obs 

 http://www.facebook.com/mans.agrGFO   ومواقع التواصل االجتماعي الخاص بالمكتب 

:goo.gl/orms/ftEn6cD9gWAyF5Cohttp// كما تم تفعيل رابطة بيانات الخريجين علي الرابط التالي 

   

من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهؤالء الخريجين، وذلك من خالل قيام الخريج بإدخال بياناته بالشكل الصحيح 

 حتى تستطيع تحقيق األهداا المرجوة.

خةارجي المشاركة في حفل عيد الخةريجين والةذي يقةام سةنويا، حيةت يةتم خاللةه دعةوة بعةض ممثلةي المجتمةع ال  -

كبعض الشركات الزراعية  وذلك من توهيد العالقات وتوفير فرص عمل للخريجين والموضح بةالتقرير السةنوي 

 (.12/11)مرفقالخاص بالوحدة 

 

 نشاط وحدة التدريب -ب

تقوم الوحدة باعداد تقرير سنوي عن الخدمات التي تقدمها والمتمثلة في تقديم برامج تدريببة متميزة في شتي 

أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة(  -عاملون -خريجون -العلوم الزراعية للفئات المختلفة )هالبمجاالت 

 .12)/12) مرفقمبنية علي أساس االحتياجات الفعلية  

 

 (12/13أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص ) مرفق -ج

 ورة:أهـم األنشطة التى قامت بها وحدات مركز التجارب والبحوث الزراعية بالمنص

ال و : :أ ت ا ز و ب خ م ل ا ة  د ح  و

توفير األمن الغذائى للجامعة والمجتمع الخارجى عن هريق   قامت وحدة المخبوزات بنشاه كبير من

توريد الخبز البلدى المدعم إلى المدن والمستشفيات الجامعية والبيع للجمهور من خالل المنافذ الخارجية للكلية 

 ل إنتاج الخبز البلدى المدعم والشامى الحر واألفرنجى.وتقديم االستشارات والدعم الفنى من خال

 

: ذ ف ن م ل ا ة  د ح و  : َ ا ي ن ا  ث

ن  ب ج  ( ن  ا ب ل أل ا ة  د ح و ب  ا س ح ل ة  ي ل ك ل ا ت  ا ج ت ن م ع  ي ب ب ة  د ح و ل ا ت  م ا ى  –ق د ا ب ز

ة  – ط ش ه  –ق ت ر و ى  –م د ل ب ن  م ع  –س ي ن ص ت ل ا ة  د ح و ب  ا س ح ل و  ) ى  م و ر ن  ب ج

ا  ه ع ا و ن أ ب ت  ال ل خ م  ( ى  ئ ا ذ غ ل ا  –ا ه ع ا و ن أ ب ت  ا ب ر ك –م و ة  ي م ع ه ة  ن ي ج ك ع ل ذ

ا  ذ ه  ) ى  س و م ا ج ن  ب ل  ( ى  ن ا و ي ح ل ا ج  ا ت ن إل ا ة  د ح و ب  ا س ح ل و  ) ب  ن ع ق  ر و

. ة  ع و ن ت م ت  ا ج ت ن م ن  م ة  ح ئ ال ل  َ ا ق ب ه ر  ي غ ل ا ب  ا س ح ل ع  ي ب ل ا ا  ال خ  ب

: ن ا ب ل أل ا ة  د ح و ا  ث ل ا  ث

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


تقوم الوحدة بتصنيع المنتجات اللبنية وبيعها بمنفذ البيع الخاص بمركز البحوث والتجارب الزراعية داخل الحرم 

 الجامعى.

 َ ا ع ب ا ىر ئ ا ذ غ ل ا ع  ي ن ص ت ل ا ة  د ح و  : 

قامت الوحدة بإنتاج كميات مختلفة من المخلالت بأنواعها وكذلك المربات بأنواعها وورق العنب وعجينة الطعمية 

 والفيشار 

ة ي ع ا ر ز ل ا ة  ن ك ي م ل ا ة  د ح و  : َ ا س م ا  خ

قامت الوحدة بعمل    متر مصنوع من خشب األشجار وذلك لمشتل الكلية. 200سور خشبى بطول -

 خشبية خاصة بإدارة الجامعة مصنوعة من خشب األشجارتصنيع مقاعد - 

 عمل جميع أعمال الصيانة بأقسام الكلية والوحدات.- 

قامت ورشة السيارات بجميع المأموريات التى كلفت بها من قوافل إرشادية وتدريب الطلبة والرحالت - 

 العلمية وأعمال مزرعة الفاكهة ومأموريات إلى مزرعة قالبشو وأعمال الفرن.

:س ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ك ا ف ل ا ة  د ح و  : َ ا س د  ا

قامت الوحدة    بيع محصول أشجار الجوافة والنخيل والرومان بمركز قالبشو. -

 بيع محصول أشجار اليوسفى والنخيل والجوافة بمركز التجارب الزراعية.- 

 تم إجراء عملية المقاومة لآلفات فى تلك الفترة وباألخة رش ذبابة الفاكهة.- 

شتلة برتقال بسره لمزرعة مركز  50شعبة اإلنتاج النباتى بالتبرع بعدد قيام هالب الفرقة الثالثة - 

 التجارب بهدا التدريب على كيفية زراعة تلك الشتالت ورعايتها.

اضافه الي  ان مزرعة التجارب تم تحسينها من خالل  تقليم أشجار اليوسفى وإجراء عمليات العزيق - 

 لتنظيفها.

ق ال ا ت  ا ر ش ح ل ا و ل  ح ن ل ا ة  د ح و  : َ ا ع ب ا :س ة ي د ا ص  ت

 فحة الخاليا بصفة دورية- 

 تغذية الخاليا- 

 تشتية الخاليا- 

 ضم الطوائض الضعيفة وتقسيم الخاليا.- 

 فحة ومقاومة األمراض داخل الخاليا ) أمراض الحضنة والحشرات الكاملة (- 

 مقاومة الدبور األحمر- 

 تسليك اإلهارات وتثبيت األساسات الشمعية.- 

فرز الخاليا وتجميع العسل.  - 

 وحدة إنتاج الدواجن واألرانب ثامناَ:

دجاجة بياض وذلك لزوم إنتاج  2050تقوم الوحدة بإنتاج الدواجن بمزرعة قالبشو بتربية قطيع عدد - 

 بيض مائدة عضوى .

ذكر لزوم إنتاج أرانب  30أم وعدد  124تقوم وحدة إنتاج األرانب بالكلية بتربية قطيع أرانب عدد - 

 إلنتاج اللحم والسالالت .

وحدة بالنظافة اليومية والتخلة من المخلفات الدواجن واألرانب حتى ال يحدث روائح عن هذه تقوم ال- 

 المخلفات.

تقوم الوحدة بالتحصينات البيطرية لقطيع الدواجن واألرانب حتى ال تصاب باألمراض ليتمكن المستهلك - 

 من الحصول على منتج عالى الجودة.

 رنب إلى العاملين بالجامعة والجمهور.تقوم الوحدة ببيع المنتجات من البيض واأل- 

 وحدة األسماك تاسعاَ:

العمل على تنمية ساللة البلطى األحمر الهجين الموجودة بالوحدة ونشر ثقافة إستزراعها بين مزارعى - 

 األسمال فى محافظة الدقهلية والمحافظات المحيطة بها.

للجمهور بما يدر دخل للوحدة. باإلضافة  التوجه نحو تفريغ وتربية أسمال الزينة بهدا توفيرها للبيع- 

إلى ذلك فمن األهداا المستقبلية هو إنشاء معرض دائم لعرض أسمال الزينة كمزار للجمهور داخل 

 الجامعة ) مصدر للدخل(.



العمل على نقل وإنشاء النظم الحديثة لإلستزراع السمكى مثل نظام البيوفلول ونظام األكوابونيك بداخل - 

ك تدريب هالب البكالوريوس والخريجين المهتمين عليها من خالل عمل دورات تدريبية الوحدة . وكذل

 لنشر هذه النظم.

ت ا د ي ب م ل ا ب ة  ئ ي ب ل ا ث  و ل ت ز  ك ر م  : ا ي ن ا    ث

 م2017/2018أهــم األنشطة التى قام بها المركز خالل العام الجامعى 
 ة المنصورة.مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض بمستشفى الطوارىء جامع -

 مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض بمبنى إدارة جامعة المنصورة. -

 مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض بفندق رماداَ. -

 مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض بمستشفى الدلتا بشارع جيهان. -
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 لتنمية البيئة وخدمة المجتمعاألنشطة التعليمية والبحثية  12/3

جامعةة المنصةورة ومؤسسةات وجهةات مهنيةة متعةددة مةن اجةل خدمةة  –إبرام اتفاقيات تعاون بين كلية الزراعة  -

 ي:متمثلة في األت (12/14)مرفق المجتمع وتنمية البيئة واالرتقاء بالبحث العلمي 

  جامعة المنصورة وشركة القهلية للسكر. –عقد برتوكول تعاون بين كلية الزراعة 

  جامعة المنصورة وجمعية سيوة لتنمية المجنمع وحماية البيئة. –عقد اتفاق بين كلية الزراعة 

)مرفةةق  (,12/9)مرفةةق الةدورات التدريبيةةة والقوافةةل االرشةادية التةةي تنفةةذها الكليةة لحةةل المشةةكالت المجتمعيةة  -

12/10.) 

 (.12/15)مرفق االستشارات التي تقدمها المؤسسة ألعضاء المجتمع  -

)  )مشةةروع الةةوعي البيئةةي الريفةةي(األنشةةطة المقدمةةة مةةن خةةالل المشةةاريع البحثيةةة المقامةةة مةةن قبةةل الكليةةة  -

 (.12/15مرفق
موجةود بالخطةة السةنوية لالقسةام                 اإلنتاج البحثي للسةادة أعضةاء هئيةة التةدريس وفقةاً الحتياجةات البيئيةة كمةا هةو -

 (.12/15)مرفق 

 

 تفاعل الكلية مع المجتمع:   

 مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس الكلية12/4

تتيح كلية الزراعة لألهراا المجتمعيةة الفرصةة لةن يكةون لهةا دور بةارز وفعةال للمشةاركة فةي مختلةض 

وكيةةل أول وزارة الزراعةةة  كاعضةةاء ممثلةةين عةةن المجتمةةع الخةةارجي  مجةةالس الكليةةة متمثلةةة فةةي مشةةاركة السةةيد

 (12/16)مرفق كأعضاء في اللجان التابعة لمجلس الكلية 

ومن أهم هذه اللجان، لجنه شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتةي يرأسةها السةيد الةدكتور وكيةل الكليةة 

ئةة التةدريس بالكليةة ومةدير اإلرشةاد بمديريةة الزراعةة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بمشاركة سبعة من أعضاء هي

كممثل عن المجتمةع الخةارجي واحةد الطةالب المنتمةين للفةرق الدراسةية بالكليةة ، حيةث تجتمةع هةذه اللجنةة شةهريا 

لمناقشة مقترحات وأنشطة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ومتابعةة األنشةطة المختلفةة وإرسةالها لمجلةس 

وتعةد  (12/17)مرفةق لمناقشتها وإقرارها ويتم إعادة تشكيل هذه اللجنة سةنوياً بقةرار مةن أ.د/ عميةد الكليةة  الكلية

 مةن سةواء ومعلنةة للجميةع ومعروفةة بالكليةة محةدده البيئةة وتنميةة المجتمةع خدمةة واختصاصات قطةاع مسئوليات

 كةل بدايةة فةي الجةدد للطةالب إصداره يتم الذي الطالب دليل خالل من اإلنترنت أو علي شبكة الكلية صفحة خالل

جةةةةةةةةةةةامعي والمتةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةي موقةةةةةةةةةةةع الكليةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل الةةةةةةةةةةةرابط االتةةةةةةةةةةةي   عةةةةةةةةةةةام
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 تشارك األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية وذلك من خالل:

تةةدريب هةةالب الكليةةة خةةالل برنةةامج التةةدريب الميةةداني للمسةةتوى الثةةانى والثالةةث بةةالبرامج المختلفةةة فةةي عةةدة  -1

 الزراعيةة البحةوث ومراكز جهات مختلفة مثل مصانع األغذية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والمستشفيات

 التنميةة واالئتمةان وبنةك عيةةمةن الشةركات الزرا العديةد علةي عةالوة البحثية والجمعيات الزراعيه ومحطاته

 .(12/18)مرفق للتنمية  االجتماعي والصندوق الزراعي

 (.12/19)مرفق  إعداد دورات تدريبية للخريجين بالتعاون مع جهات أخري لتنميه مهارات الخريجين -2

 

 :الكلية أداء عن المدني والمجتمع العمل سوق منظمات رضا 12/5

 

ألسةتاذ الةةدكتور وكيةل الكليةة لشةئون خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة بقيةةاس قامةت الكليةة مةن خةالل مكتةب السةيد ا

   (.12/20)مرفق  خالل من الدراسة هذه نتائج وتتضحمستوي رضا المستفيدين من القوافل اإلرشادية 

خةالل  قامت وحدة التدريب بالكلية بقياس اثر الدورات التدريبية التي تم تنفيذها من خالل وحةدة التةدريب بالكليةة -

)مرفةةق م علةةي كافةةة الفئةةات المسةةتهدفة والموضةةحة بةةالتقرير السةةنوي لنشةةاه وحةةدة التةةدريب 2017- 2016عةةام 

12/21). 

 (.12/22)مرفق قامت الوحدات ذات الطابع الخاص بقياس مستوي رضا الجمهور المستفيد من إنتاجها  -
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