






برامج جديدة

بنظام الساعات " النظم الحيوية الزراعية" برنامج التعليم المفتوح 
)معروض على المجلس األعلى للجامعات(المعتمدة 

باللغة االنجليزية " تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية" برنامج 
)معروض على المجلس األعلى للجامعات(

مرحلة الدراسات العليا
 ۳۷۰۰صدر القرار الوزارى رقم 

بإضافة ۲۰۰۸/۱۱/۱۸بتاريخ 
علوم (درجة الماجستير فى 

بنظام الساعات المعتمدة  )البذور
النظام األوروبى إلى الالئحة 

الداخلية لكلية الزراعة

الالئحة الداخلية للدراسات العليا 
بنظام الساعات المعتمدة 

وافقت لجنة قطاع الدراسات 
الزراعية

اإلدارة (برنامج درجة الماجستير 
باللغة االنجليزية ) المتكاملة للتربة

بنظام الساعات المعتمدة طبقا 
التفاقية بولونيا 

معروض على لجنة قطاع 
الدراسات الزراعية

اإلدارة ( برنامج درجة الماجستير
باللغة االنجليزية ) المتكاملة للمياه

بنظام الساعات المعتمدة طبقا 
التفاقية بولونيا 

معروض على لجنة قطاع 
الدراسات الزراعية

مرحلة البكالوريوس

)  مرحلة البكالوريوس(للعمل بالالئحة الداخلية الجديدة الخاصة بكلية الزراعة جامعة المنصورة ۲۰۰۹/۷/۱ بتاريخ ۱٤۸٥صدر القرار الوزارى رقم 
:هى )برنامج۱۳برامج بدال من  ۸وتضم (بنظام الساعات المعتمدة 

وقاية النبات  -والسمكي  والداجنى اإلنتاج الحيواني - اإلنتاج النباتي  -  الهندسة الزراعية والنظم الحيوية
األراضي والمياه  - العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  - التقنية الحيوية الزراعية  -علوم وتكنولوجيا األغذية 
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۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰

 تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس

79%

21%

توزيع أعضاء هيئة التدريس طبقا للنوع 
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۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰

 تطور أعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس

53%47%

توزيع معاونى أعضاء هيئة التدريس 
طبقا للنوع
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توزيع معاونى أعضاء هيئة التدريس طبقا 
للوظيفة
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۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰

 تطور أعداد األعضاء المتفرغون والغير متفرغون

أستاذ غير متفرغ  أستاذ متفرغ 



أستاذ غير متفرغ
۸%

أستاذ متفرغ
۲۹%

أستاذ
۳٤%

أستاذ مساعد
۷%

مدرس
۲۲%

  ۲۰۱۰/۲۰۰۹التدريس طبقا للوظيفة للعام الجامعىأعضاء هيئة نسب توزيع 



اإلجماليمدرسمساعد.أأستاذالبيان

۸۰۱۷٥۰۱٤۷العدد الكلى

۷٥۱۲٤٥۱۳۲القائمين على رأس العمل

%۹۰%۹۰%۷۱%۹٤نسبة القائمين على رأس العمل

%۱۰=    ۲۰۰۹/۲۰۱۰ واعاراتنسبة أعضاء هيئة التدريس فى أجازات 

اإلجماليمعيدمدرس مساعدالبيان

٥۰۲۹۷۹العدد الكلى

۳۷۲۷٦٤القائمين على رأس العمل

%۸۱%۹۳%۷٤نسبة القائمين على رأس العمل

%۱۹=    ۲۰۰۹/۲۰۱۰نسبة معاونى أعضاء هيئة التدريس فى أجازات 

أستاذ متفرغ أستاذ غير متفرغ البيان

۱۸٦۸العدد الكلى

۱۸٦٦القائمين على رأس العمل

%۹۷%۱۰۰نسبة القائمين على رأس العمل



العددالجهةنوع االنتداب

۲كلية التربية بالمنصورةتدريس

۱۰كلية السياحة والفنادق,,

۲المعهد العالي لإلدارة والحاسب اآللي برأس البر"

٥۱زراعة دمياط"

۲زراعة طنطا"

٤۷السياحة والفنادقكنترول

۲تربية نوعية المنصورة"

۱رياض األطفال بالمنصورة"

۱تربية نوعية منية النصر"

۲زراعة طنطا"

۲۳سياحة وفنادق المنصورةتدريب صيفى

۱٤۳اجمالى



مشروعات ممولة من خارج الجامعةمشروعات ممولة من الجامعة

عضوباحث رئيسىعضوباحث رئيسى
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ممولة من الجامعة ممولة من خارج الجامعة

عدد المشاركين بمشروعات بحثية من داخل 
وخارج الجامعة

باحث رئيسى عضو

43%57%

نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى 
مشروعات بحثية

عدد المشاركين بمشروعات بحثية

عدد الغير مشاركين بمشروعات بحثية

جداول تجميعية من واقع بيانات األقسام العلمية * 
نشاط أعضاء هيئة التدريس واألعضاء المتفرغين* 
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محلية دولية

تطور عدد األبحاث المنشورة بمجالت محلية 
ودولية

۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲۰۰۹

79%

21%

نسبة النشر بمجالت محلية ودولية

النشر بمجالت محلية النشر بمجالت دولية

جداول تجميعية من واقع بيانات األقسام العلمية * 
نشاط أعضاء هيئة التدريس واألعضاء المتفرغين* 

مجالت دوليةمجالت محلية

۲۰۰۸  /۲۰۰۹۲۰۰۹ /۲۰۱۰۲۰۰۸  /۲۰۰۹۲۰۰۹ /۲۰۱۰

۳٦۹۳۳۰۷٥۸٦
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محلية دولية

التدريبية المحلية والدوليةعدد الدورات تطور 

۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲۰۰۹

محلية
۹۷%

دولية
۳%

نسبة الدورات التدريبية المحلية والدولية

جداول تجميعية من واقع بيانات األقسام العلمية * 
نشاط أعضاء هيئة التدريس واألعضاء المتفرغين* 

دورات تدريبية دوليةدورات تدريبية محلية

۲۰۰۸  /۲۰۰۹۲۰۰۹ /۲۰۱۰۲۰۰۸  /۲۰۰۹۲۰۰۹ /۲۰۱۰

۱۱٤۱۲۲٥۳







البعثات 
الخارجية

المهمات 
العلمية

اإلشراف 
المشترك

  البعثات
الداخلية

أجازة جمع مادة األجازات الدراسية
علمية شخصية منحةأجنبية منحة

۳٥٥۱۳۳۰

بيان بعدد أعضاء البعثات واألجازات الدراسية
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۲۰۹٤۸٦۰٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۳٤

٥۲۰۰٥٤

أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس الموفدين بالداخل والخارج



)القسم(جهة التدريب الوظيفةالجنسيةاسم المتدرب
فترة التدريب

إلىمن

٦/٤/۲۰۱۰٥/۷/۲۰۱۰األلبان والصناعات الغذائيةطالبةفرنسيةفيريتأود مارى آن 









الجائزة
العام

التشجيعيةالتفوق العلمىالتقديرية
أحسن رسائل 

اجمالى
الماجستيرالدكتوراه

۲۰۱۰۱--۲۱٤

۲۰۰۹۱۱۱۱۱٤

۲۰۰۸-۱-۲-۳
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۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸

تطور أعداد الحاصلين على 
جوائز الجامعة

0

1

2

التقديرية التفوق العلمى التشجيعية أحسن رسائل 
الدكتوراه

أحسن رسائل 
الماجستير

تطور أعداد الحاصلين على جوائز الجامعة موزعين طبقا للجائزة

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸



عنوان المشروعالجهة الممولة
مسئول / الرئيسىالباحث 

االتصال
حجم التمويل

مدة المشروع
إلىمن

للعلوم  الدولىالصندوق 
)IFS(

معالجة المياه العادمة باستخدام مواد 
ادمصاص رخيصة الثمن من الفحم 

الحيوى
۲۰۱۰۲۰۱۱دوالر ۱۰٥۰۰أحمد على موسى/ د

Formas-SIDA۲۰۱۰۲۰۱۲كرونا ۹۲٥۰۰۰شلبىمحمد طه / د.أتحسين الفوالت فى األغذية المصرية

المفوضية األوربية 
) Tempusهيئة ( 

أنشاء درجة ماجستير جديدة فى المقاومة 
المستدامة ألمراض النبات

۲۰۱۰۲۰۱۳ألف يورو  ۱۰٥محمد السيد عبدهللا     / د۰أ

المشروعات الزراعية 
التنافسية الممولة من وزارة 

  الدولىالتعاون 

إنتاج بعض أنواع الخضر بأسلوب 
في ) الحيوية(الزراعة العضوية 

األراضي حديثة االستصالح
۲۰۱۰۲۰۱۳مليون جنية ۱.٥محمد السيد رجب/ د.أ

بألمانيا ) DAAD( هيئة 

Removal of heavy metal ions 
from Wastewatet er by 
adsorbents made from 

chemically modified Crop 
Residues  

أحمد على موسى/ د
األجنبىوالباحث 

Prof. Peter Truby
۲۰۰۹۲۰۱۱يورو ۱۳۰۰۰

صندوق العلوم والتنمية 
التكنولوجية

جهاز يعتمد على الشرائح الدقيقة وتفاعل 
PCR للكشف عن الكرونوبكتر

۲۰۰۹۲۰۱۱جنيه ٤۰۰۰۰۰الشارودوليد محمود / د



حجم التمويلالرئيسىالباحث عنوان المشروعالجهة الممولة
مدة المشروع

إلىمن

وزارة الزراعة واستصالح 
من حساب تقييم  األراضى

اآلفات الزراعية

تقييم فعالية المبيدات الفطرية المستخدمة 
مكافحة أمراض الفلفل والباذنجان  فى

.والخرشوف بمحافظة الدقهلية
جارى۲۰۰۹جنيه ۹۰۰۰محمد السيد عبد هللا/ د.أ

المفوضية األوربية            
) Tempusهيئة ( 

۲۰۰۷۲۰۱۰يورو ٤۹٥٦۱۱قنديل النجاأحمد أبو / د.أإنشاء درجة ماجستير جديدة لعلوم البذور



حجم التمويلالرئيسىالباحث عنوان المشروعالجهة الممولة
مدة المشروع

إلىمن

وحدة حساب البحوث بجامعة 
المنصورة

االستفادة من المخلفات الزراعية بمزرعة 
وزيان بتحويلها إلى أسمدة  بقالبشوالكلية 

عضوية وأعالف
جارى۲۰۰۸جنيه ۳۰۰۰۰عطيهأحمد نادر السيد / د.أ

وحدة حساب البحوث بجامعة 
المنصورة

الناتج عن استخدام  البيئىتقليل الضرر 
المعدنية النيتروجينيةاألسمدة 

جارى۲۰۰۸جنيه ۳۰۰۰۰الغمرىأيمن محمد / د

وحدة حساب البحوث بجامعة 
المنصورة

االستفادة من بعض مخلفات الصناعات اللبنية 
إنتاج بعض المنتجات ذات القيمة  فى

.االقتصادية ورفع القيمة الغذائية للمنتجات
جارى۲۰۰۸جنيه ۳۰۰۰۰جمعه شلبىمحمد / د.أ

وحدة حساب البحوث بجامعة 
المنصورة

رفع القيمة االقتصادية لبذور محصول 
البصل عن طريق منع تدهور التقاوى أثناء 

.التخزين
جارى۲۰۰۷جنيه ۳۰۰۰۰قنديل النجاأحمد أبو / د.أ

وحدة حساب البحوث بجامعة 
المنصورة

مكافحة  فىاستخدام التكنولوجيا الحيوية 
تصيب أهم  التى اآلفاتالنيماتوديةبعض 

.المحاصيل الزيتية

فاطمة عبد المحسن / د.أ
مصطفى

جارى۲۰۰۷جنيه ۳۰۰۰۰

وحدة حساب البحوث بجامعة 
المنصورة

جارى۲۰۰۷جنيه ۲۰۰۰۰فتوح خليل فتحى/ د.أدراسات على إنتاج األسماك

وحدة حساب البحوث بجامعة 
المنصورة

 فىإطالة فترة سكون درنات البطاطس 
المخازن باستخدام بعض النباتات الطبية 
والعطرية ومستخلصاتها بدال من استخدام 

.الثالجات والكيماويات

السيد أحمد أحمد / د.أ
طرطوره

جارى۲۰۰٦جنيه ۳۰۰۰۰
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الجامعة  هيئات محلية هيئات دولية

۲۰۱۰/۲۰۰۹إحصائية المشروعات البحثية عام 
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التخصصية الفنية المكتبية الحرفية خدمات 
معاونه

توزيع العاملين طبقا للمجموعة الوظيفية
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مؤهل 
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مهني عمال

 إحصائية أعداد المؤقتين طبقا للمؤهل



الوفاةاالنقطاعاالستقالةالمعاشالعام
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نوع الجزاء
محو جزاءاتتوقيع جزاءات

مؤقتيندائمينمؤقتيندائمين

۷۲۲۰إنذار

۳٤۱۰خصم يوم من الراتب

۲۱٤۰خصم يومين من الراتب

۲٤۱۰خصم ثالثة أيام من الراتب

۰۰۱۰خصم شهر من الراتب

۱٤۱۱۹۰اجمالى



مكان التنفيذاسم الدورة التدريبيةم
عدد المتدربين

مؤقتيندائمين
۲۱مركز التدريب بإدارة الجامعةتنمية مهارات العاملين في مجال شئون الطالب۱
۲۱مركز التدريب أدارة الدفاع المدنيالوقاية والمكافحة ضد أخطار الحريق۲
۰۱مركز التدريب بإدارة الجامعةتنمية مهارات العاملين في مجال شئون العاملين۳
۱۱مركز تطوير األداء الجامعيICTPالمسار األساسي لدورة ٤
۱۱مركز التدريب بإدارة الجامعةتنمية مهارات العاملين في مجال العالقات الثقافية٥
۰۱مركز التدريب بإدارة الجامعةتنمية مهارات العاملين في مجال الجودة الشاملة٦
۱۱۰مركز التدريب بإدارة الجامعةمتطلبات الصحة والسالمة المهنية۷
۱۰مركز التدريب بإدارة الجامعةتنميه مهارات العاملين فى مجال المخازن۸
۱۰مركز التدريب بإدارة الجامعةتنميه مهارات العاملين في مجال المشتريات۹

۱۰مركز التدريب بإدارة الجامعةتنميه مهارات العاملين في مجال إدارة األزمات۱۰
٤۰مركز التدريب بإدارة الجامعةتنميه مهارات العاملين فى مجال المكتبات۱۱
۲۱اإلدارة العامة للمكتباتكيفيه التصدي لخطر مرض أنفلونزا الخنازير۱۲
۳۰اإلدارة العامة للمكتباتميكنة مكتبات جامعه المنصورة۱۳
٤۰اإلدارة العامة للمكتباتاستخدام قواعد البيانات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واخصائى المكتبات۱٤
۱۳۷معمل الكمبيوتر بالكليةICTPالمرحلة األولى من برنامج ۱٥
۳۰اإلدارة العامة للمكتباتتفعيل المكتبات الرقمية للسادة هيئه التدريس ومعاونيهم۱٦
۱۰كلية التجارة -مركز االستشارات اإلدارية دورة إعداد مدربين۱۷

٥۰۱٤اجمالى
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مرحلة البكالوريوس تطور أعداد طالب



56%
44%

  ۲۰۱۰/۲۰۰۹توزيع الطالب طبقا للنوع 

ذكر

أنثى

471
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األولى الثانية الثالثة الرابعة

توزيع الطالب طبقا للفرقة الدراسية 
۲۰۱۰/۲۰۰۹  

27%
4%

نسبة المحولين من وإلى الكلية بالنسبة للعدد 
من المستجدين بالصف األولالكلى 

۲۰۱۰/۲۰۰۹لعام 

المحولون إلى الكلية المحولين من الكلية 

55%
18%

5%

الطالب المستجدين موزعين طبقا للمؤهل 
۲۰۱۰/۲۰۰۹بالنسبة للعدد الكلى لعام 

)علمي علوم(ثانوية عامة 
)علمى رياضة(ثانوية عامة 
)سنوات ۳نظام (دبلوم زراعى 



الدولة
إجمالي عامرابعةثالثةثانيةأولى

إجمالى
طالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالب

۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۲السودان

۰۲۰۰۲۲اإلجمالى
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أولى ثانية ثالثة رابعة

57
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29

21

إحصائية شكاوى ومقترحات الطالب موزعة طبقا للفرقة الدراسية 
۲۰۱۰/۲۰۰۹ الجامعىللعام 



)ش.م(ممتاز 
٤%

ممتاز
۱%

)ش.م(جيد جداً 
۳%

جيد جدا
۱٦%

جيد
٤۰%

مقبول
۳٦%

توزيع الخريجين طبقا للتقديرات





عدد البرامجالنشاطم
إجمالي المبالغ عدد المستفيدين

المنصرفة بالجنية اإلجماليطالبةطالب
٤۱۳٥۷۱۱٤٤۷۱۲۹٥۹النشاط الرياضي۱
۹۳۰٥۱۲۷٤۳۲۹۸۹٥النشاط الفني۲
۲۸۳۷۰۱۹۸٥٦۸۹٤۹النشاط الثقافي۳
-٥-۲٥النشاط العلمي والتكنولوجي٤
۱۹۲۸۲۱۷۰٤٥۲٥۰۰نشاط األسر الطالبية٥
۱۲۲۷۸۱۳۲٤۱۰۲۸٦۳,٥النشاط االجتماعي والرحالت٦
۷٥۳۲۲۷٥۳۲۷۳نشاط الجوالة والخدمة العامة۷

۱۱۸۱٦٥۰۷٦۳۲٤۱۳۲۰٤۳۹,٥اإلجمالي

طالب
طالبة٦۸%

۳۲%

نسب مشاركة الطالب باألنشطة طبقا للنوع

77 85
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۲۰۰۸/۲۰۰۷ ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲۰۰۹

تطور عدد البرامج التى تم تنفيذها



المبلغاجمالىعدد الطالباتعدد الطالبالبيان
مجاناً ۱٤۱٤۲۸بلوفرات مجاناً 

تبرعات۱۰۰۱٥۰۲٥۰تبرعات مالبس وشنط وأحذية
تبرعات۳۰۳۰٦۰كتب دراسية

مجاناً ۷۸--وجبات ساخنة
-۱٤٤۱۹٤٤۱٦إجمالي المساعدات العينية

۹۲٥۹۱٥۱۲۳٤۲۲مصروفات دراسية
٥۲۷٦۳۰۰مدينة جامعية

۱۱۷٦۱۱۷۸۲۹۷۲۲إجمالي سداد المصروفات

25383.05

23075.5

29722

۲۰۰۸/۲۰۰۷ ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲۰۰۹

للطالبتطور اإلعانات المادية 

44

380

416

۲۰۰۸/۲۰۰۷ ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲۰۰۹

تطور عدد الطالب المستفيدين من اإلعانات 
العينية



المركزمجال المسابقةالنشاطاالسمم
الثالثدوري جامعةكمال أجساممحمد محمد يونس۱
الثاني -األول )جامعات مصرية(دوري جامعة كاراتيهعمر محمد محمد حسن البالسي۲
الثانيدوري جامعةتايكوندوالشربينى صابر محمد۳
الثالثدوري جامعةكاراتيهمحمد الدسوقي النوسانى٤
الثاني -األول )جامعات مصرية(دوري جامعة شطرنجمحمد بكر طه عبد اللطيف٥
السابعدوري جامعةابتهاالت دينيةخالد جمال عثمان٦
الثالثدوري جامعة)سينوجرافيا(ديكور مسرح عبد هللا شرف الدين توفيق۷
األولدورة زراعيةشطرنجمحمد بكر طه عبد اللطيف۸
الثالثدورة زراعيةتنس طاولةأحمد غالي محمد محمد۹

الثالثدورة زراعيةتنس طاولةإسالم إبراهيم إبراهيم۱۰
الثالثدورة زراعيةتنس طاولةالدسوقي السعيد طه۱۱
الثالثدورة زراعيةشطرنجمني فريد أحمد عبد هللا۱۲
الثانيدورة زراعيةقصة خيال علميطارق السباعي السيد هرجة۱۳
الثالثدوري جامعةتمثيل مسرحيماجدة كمال غازي۱٤

9 11

14

۲۰۰۸/۲۰۰۷ ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲۰۰۹

تطور عدد المراكز التى حصلت عليها الكلية
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الدراسات العليا طالبتطور أعداد 

59%
41%

توزيع طالب الدراسات العليا طبقا للنوع 

ذكر أنثى
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العلمية

55%45%

توزيع الحاصلين على الدرجات العلمية طبقا 
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توزيع الحاصلين على الدرجات العلمية

الطالب المسجلين بالدراسات العليا

صلين على الدرجات العلمية
الحا



الدولة
مرحلة الدراسات العليا

إجمالي عام
اإلجمالي دكتوراهماجستيردبلوم

أذأذأذأذ

۰۰۱۰۰۰۱۰۱ليبيا
۰۰۲۰۰۰۲۰۲سوريا
۰۰۱۰۰۰۱۰۱عراقى

۰۰٤۰۰۰٤۰٤االجمالى

۰٤۰٤٤العام االجمالى

0 0 0

4

۲۰۰۷/۲۰۰٦ ۲۰۰۸/۲۰۰۷ ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲۰۰۹

تطور أعداد الطالب الوافدين المقيدين بالكلية
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ماجستير دكتوراه
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المعيدين المدرسين المساعدين
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ماجستير دكتوراه اجمالى

إحصائية المكافآت الدراسية





الدولىالرقم رقم اإليداعاسم المجلةم

۱
J .of Agricultural  Chemistry and Biotechnology, Mansoura University

الكيمياء الزراعية والتكنولوجيا الحيوية
۱۸۱٦٦ISSN 2090-3626

۲
J .of Agricultural Economics and Social Sciences , Mansoura University

االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية
۱۸۱٦٥ISSN 2090-3634

۳
J .of Animal and Poultry Production , Mansoura University

والدواجن الحيوانىاإلنتاج 
۱۸۱٦٤ISSN 2090-3642

٤
J .of Food and Dairy Sciences , Mansoura University

الصناعات الغذائية واأللبان
۱۸۱٦۳ISSN 2090-3650

٥
J .of plant Protection and Pathology , Mansoura University

وقاية وأمراض النبات
۱۸۱٦۲ISSN 2090-3677

٦
J .of plant Production, Mansoura University

اإلنتاج النباتى
۱۸۱٦۱ISSN 2090-3669

۷
J .of Soil Sciences and Agricultural Engineering , Mansoura University

والهندسة الزراعية األراضىعلوم 
۱۸۱٦۰ISSN 2090-3685
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۲۰۰٥ ۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹

األبحاث المنشورة من داخل مصر األبحاث المنشورة من خارج مصر

إحصائية النشر بالمجلة 
من داخل وخارج مصر

تطور عدد األبحاث المنشورة 
بالمجلة





. وضع أهداف الكلية من خالل ترجمة رسالة الكلية ورؤيتها إلى مجموعة من األهداف العامة واألهداف المحددة

. وضع نظام للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم 

. إنشاء قاعدة بيانات للكلية

. نشر ثقافة الجودة بالكلية

. فى مجال إدارة الجودة الشاملة  TOTتنظيم برامج إعداد المدربين 

.تقييم أداء الطالب. تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بالكلية

. تقييم األنشطة الطالبية 

. تقييم الخدمات العلمية والبحثية. تقييم األنشطة المجتمعية 

. إنشاء نظام لمتابعة الخريجين

. وضع المعايير القياسية المرجعية

). منسق المقرر(كتابة مواصفات المقرر الدراسى . كتابة مواصفات البرنامج التعليمى

كتابة تقرير المقرر الدراسى يقوم بعملة المنسق أو أستاذ المادة 

. كتابة تقرير البرنامج الدراسى ويقدمه منسق البرنامج

. كتابة تقرير الكلية السنوى للتقييم الذاتى

.  CIQAPتولى أعمال مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد



94.5%

5.5%

نسبة المنصرف والمتبقى من ميزانية المشروع

المنصرف  المتبقى

35.80%

7.69%

45.05%

11.46%

نسبة توزيع مخصصات المشروع على البنود

مباني غير سكنية  التجهيزات 
آالت ومعدات  دراسات وبحوث 

93.3%
75.75%

100%
89.02%

6.7%
24.25%

0%
10.98%

مباني غير سكنية  التجهيزات  آالت ومعدات  دراسات وبحوث 

نسبة المنصرف والمتبقى من ميزانية المشروع

المنصرف  المتبقى
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85%
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نسبة ما تم تنفيذه من معايير القدرة المؤسسية
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70%
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نسبة ما تم تنفيذه من معايير الفاعلية التعليمية



. تنسيق كل أعمال تطوير األداء مع مركز تطوير األداء الجامعى بالجامعة

. تنسيق اشتراك الطالب فى برنامج التنمية الثقافية ، وتكريم الطالب الذين اجتازوا البرنامج بنجاح

. اإلعالن عن كافة الخدمات التى تتعلق بالشأن الجامعى

اإلعالن عن الدوارات التدريبية المقدمة من مركز تطوير األداء الج�امعى ألعض�اء هيئ�ة الت�دريس والع�املين 

. بهاوطالب البكالوريوس والدراسات العليا وتنسيق االشتراك 

.استطالع رأى األقسام فى أداء السادة المتدربين لمعرفة مردود الدورات على جودة األداء فى العمل

عمل خطة لزيادة المستفيدين من الخدمة فى مواقع العمل وتصميم اس�تبيانات لك�ل أط�راف العملي�ة التعليمي�ة 

).مستفيدون من الخدمة–خريجون –أعضاء هيئة تدريس –طالب (

.حصر آراء األقسام العلمية بالكلية بشأن تطوير مصفوفة البرامج التدريبية

تنس�يق تس��جيل الس��ادة أعض��اء هيئ�ة الت��دريس ومع��اونيهم ف��ى دورات تنمي�ة ق��درات أعض��اء هيئ��ة الت��دريس 

. والقيادات 

مبني�ة عل�ى المخرج�ات التعليمي�ة المس�تهدفة م�ن المق�رر الدراس�ي طبق�ا  االمتحاني�ةوضع مواص�فات الورق�ة 

.NARS الـلتوصيف المقرر المبنى على 



اإلداريون والفنيون

الهيئــة المعاونـــة

طالب الدراسات العليا

طالب البكالوريوس

أعضاء هيئة التدريس

۱۱

۷۲

فئات وأعداد 
الحاصلين على 

دورات تدريبية بمركز 
تطوير األداء الجامعي

۲۰۰۹  /۲۰۱۰

۲۳

۱۰۲

۱۰
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احصائية الحاصلين على دورات تدريبية طبقأ 
للوظيفة

أستاذ أستاذ مساعد
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تطور عدد الحاصلين على الدورات التدريبية 
بهاتم التسجيل  التىتطور عدد الدورات 

عدد الحاصلين على دورات تدريبية  عدد الدورات التى تم التسجيل بها



85
شملت إنتاج معامل افتراضية والتىتحويل وإنتاج المقررات االلكترونية المقررات االلكترونية 

حافظة الوثائق 
االلكترونية

مصمم السيرة 
الذاتية ألعضاء 
هيئة التدريس

5713
مستودع 

االمتحانات 
السابقة

مستودع الوحدات 
التعليمية

3073

45 350

مولد مواقع 
أعضاء هيئة 

التدريس

47





 .مساعدة خريجي الكلية في الحصول على فرص عمل

لحاج��ات س��وق العم��ل تق��ديم قاع��دة بيان��ات متخصص��ة ب��الموارد البش��رية بالكلي��ة

 .المحلي واإلقليمي والدولي

دراس��ة الوض��ع ال��وظيفي لخريج��ي الكلي��ة وأم��اكن عمله��م ومواءم��ة تخصص��اتهم 

لسوق العمل وتطور مهارات البحث عن الوظيفة بم�ا يس�اهم ف�ي تس�ويق خريج�ي 

.الكلية

تق��ديم المعلوم��ات للط��الب ولجن��ة الل��وائح بالكلي��ة بالتخصص��ات المرغوب��ة بس��وق 

.العمل والراكدة عن طريق التغذية الراجعة



عدد الخريجين الذين تم تدريبهمالعامعدد الخريجين الذين تم تدريبهمالعام
۲۰۰۱/۲۰۰۲۱۹۲۰۰٥/۲۰۰٦۲٥
۲۰۰۲/۲۰۰۳۱۹۲۰۰٦/۲۰۰۷۱٥
۲۰۰۳/۲۰۰٤۲٤۲۰۰۷/۲۰۰۸۱۳
۲۰۰٤/۲۰۰٥۲۳۲۰۰۸/۲۰۰۹۲٥

۱٦۳اجمالى

عدد الخريجين الذين الشركة
عدد الخريجين الذين الشركةتم تعينهم

تم تعينهم
۳)اخصائى تغذية(المعاهد األزهرية۲شركة هيربا مصر لمضارب األرز

۱٤شركة الدقهلية للدواجن۱شركة مصر ايطاليا لتصنيع المكرونة
۳مركز البحوث الزراعية۱)بست(شركة المعلبات المصرية 
۱شركة الطيب لأللبان۸شركة فارم فريتس

۳الزراعةكلية ۱شركة سيكم
٤شركة األهرام للدواجن۱توشكا للتنمية الزراعية

۷شركة شوري للكيماويات واألسمدة۳معمل أبو العزم للتحاليل الطبية
٦شركة المنصورة للدواجن۲شركة سبايدر للصيانة

۲شركة جدود القاهرة للدواجن۷الشركة الدولية للكيماويات واألسمدة
٤شركة الشروق للدواجن۳شركة الموارد إللحاق العمالة بالخارج

۷٦اجمالى

إحصائية بأعداد الخريجين الذين تم تعينهم فى المواقع المختلفة

)۲۰۰۲(عام إحصائية بإعداد الخريجين الذين تم تدريبهم منذ 



.تقديم خدمات التدريب للفئات المستهدفة داخل وخارج الكلية 

القيام بتقديم خطة تدريبية مقترحة لمختلف الفئات المستهدفة م�ن الكلي�ة م�ع 

. بداية كل عام دراسى

.الكلية  بهاالتنسيق واإلشراف وتقييم الدورات التدريبية التى تقوم 

توثيق وتقييم البرامج التدريبية التى تقدمها الهيئات والمش�روعات المختلف�ة 

.من داخل وخارج الكلية



المستفيدونالقائم على التنفيذالدورة التدريبيةم

المهندسين الزراعيينقسم المبيداتالبرنامج التدريبى للحصول علي تراخيص االتجار في المبيدات۱

طالب وخريجون)HEEPF(وحدة استمرارية مشروع تصميم وتنسيق الحدائق۲

العاملينوحدة التدريب بالكليةإدارة السكرتارية التنفيذية۳

٤
واالستشعار عن بعد GISالتعرف على نظم المعلومات الجغرافية 

والتطبيقات المختلفة لكل منها
طالب البكالوريوس والدراسات العلياقسم األراضى

العاملينوحدة التدريب بالكليةاإلسعافات األوليــــة٥

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهموحدة التدريب بالكليةكتابة التقارير العلمية٦

المهندسين الزراعيينقسم المبيداتالبرنامج التدريبى للحصول علي تراخيص االتجار في المبيدات۷

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهموحدة التدريب بالكليةتطبيقات الحاسب اآللي في النشر العلمي۸

المهندسين الزراعيينقسم المبيداتالبرنامج التدريبى للحصول علي تراخيص االتجار في المبيدات۹

طالب وخريجون)HEEPF(وحدة استمرارية مشروع تصميم وتنسيق الحدائق۱۰

طالب مرحلة البكالوريوسوحدة التدريب بالكليةICDLالبرنامج التدريبى ۱۱

طالب مرحلة البكالوريوسوحدة التدريب بالكليةالبرنامج التدريبى التنمية البشرية۱۲

طالب وخريجون)HEEPF(وحدة استمرارية مشروع تصميم وتنسيق الحدائق باستخدام الكمبيوتر۱۳

طالب مرحلة البكالوريوسوحدة التدريب بالكليةICDLالبرنامج التدريبى ۱٤

طالب وخريجون)HEEPF(وحدة استمرارية مشروع تصميم وتنسيق الحدائق باستخدام الكمبيوتر۱٥

المهندسين الزراعيينقسم المبيداتللحصول علي تراخيص االتجار في المبيدات التدريبىالبرنامج ۱٦



حماي���ة منش���آت الكلي���ة بأكمله���ا م���ن قاع���ات محاض���رات ومكتب���ات 

.ومختبرات 

المنشآت من أجهزة علمية ومعملية وكتب وأبح�اث حماية محتويات 

.ووثائق وأدوات مختلفة

لجنة التطوير والتوعية 
واإلعالم

لجنة األمن الداخلى

لجنة السالمة والصحة 
المهنية

تم تخصيص مقر للوحدة وتم توفير كل ما يلزمها حتى تقوم

. بعملها على الوجه األكمل 

.توزيع نشرة عن إرشادات السالمة فى المختبرات التعليمية

توفير طفاية حريق بك�ل معام�ل وم�درجات وطرق�ات وقاع�ات 

.الكلية

والفن��ى والعم��ال بالكلي��ة عل��ى أعم��ال  االدارىت��دريب الجه��از 

.الدفاع المدنى



.عمل حصر لألجهزة العلمية بالكلية

.وضع خطة ثالثية إلصالح األجهزة العلمية بالكلية

متابعة كافة إجراءات الصيانة الخاصة باألجهزة والمعدات بأقس�ام الكلي�ة 

.المختلفة 

. األجهزة التى ثبت عدم قابليتها لإلصالح بمعرفة المتخصصين  تكهين

إعداد دفتر تس�جيل لألجه�زة يوض�ع بمعم�ل األجه�زة ش�امالً اس�م الجه�از 

.واسم المستخدم وتاريخ االستخدام ومدة االستخدام

تحديد مهام ومسئوليات السادة مس�ئولى متابع�ة ص�يانة األجه�زة العلمي�ة 

.باألقسام



التكلفةالعددنوع الجهازالقسم

الخضر و الزينة

۱۱٤۰أوتوكالف روسى رأس
۱٤۷۰لتر ۱۰جهاز تقطير بولندى 

۱٥۳۰حصان بمعمل زراعة األنسجة  ۳.٥جهاز تكيف وستنج هاوس 
۱۱۹۰حمام مائى

۲٦٦۰لتر ٥جهاز ماء مقطر سعة أمراض النبات
۱۸۲٥فرن تجفيفالفاكهة

الحيوان الزراعى
۱۰۸۸۰ميكروسكوب

۱۱۲٦۰.۸تسخين -حضان كهربائى تحت تبريد 
۱۱۸۰شراء جوان حرارى لجهاز أوتوكالف

الكيمياء
۱حمام مائى هزاز

٤٤٥۰ ۳عيون ۸حمام مائى 
۱قدم ۱۲ثالجة إيديال 

األلبان

Smicxo 5G 41280۱أوتوكالف بنش صغير 

۲٤٥۰
Corning colorimeter 253۱

Digestion system 201015۱جهاز هضم كلداهل 
Mettler instruments AGCH۱ميزان حساس رقمى 

الميكروبيولوجى
MSE۱جهاز طرد مركزى 

۲٤۰۰ v10-MED۱جهاز طرد مركزى روسى 
۱لتر ٤ P-3000Paجهاز تقطير مياه 

الحشرات االقتصادية
۲۳۰٦۰.٥جهاز كمبيوتر

۳۱۲۱۳ثالجة
۱۸۷۰۹.۳اجمالى



ت��م إط��الق خ��دمات المكتب��ة المركزي��ة للكلي��ة بع��د نقله��ا 

.إلى مبنى كلية الزراعة الجديد الدور الرابع 

تم تطوير المكتبة وتجهيزها بقاع�ة لالط�الع ومص�ادر  

متعددة للمعلومات باإلضافة إلى ثروة كبيرة م�ن الكت�ب 

.  العربية واألجنبية تغطى كافة فروع المجال الزراعى



بالمكتبةمصادر المعلومات المقتناة 

الوعاء

الكتب

الدوريات

المواد السمعية والبصريةالرسائل العلمية
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المضاف فى 
۲۰۰۹/۲۰۱۰

٤٦۸۲۰۳۷۰٦٦۱۱٤۰۰۰۰

۱۷٦٥۳۱۰۰٥۳٤۰۱۲٤۱۲۸۲۸٦٦۷۲٤۸۳۰۰۰العدد الكلى 

 ۲۰۱۰/  ۲۰۰۹ميزانية المكتبة عام 

الميزانية المخصصة للمكتبة 
)٦/۲بند (

المنصرف الفعلى المنصرف من بند أخر
على شراء الكتب أخرىصندوق بحوث ودراساتصندوق خدمات تعليمية

۲٥۰۰۰۹۰۰۱۰۰٤٤۲٤.٥۳۰٤۲٤.٥
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طالب دراسات 
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من  
الجامعة

من  
الخارج

3634

5985

4864

1511

2766

1000

2000

3000

هيئة التدريس طالب دراسات عليا

1703

2951
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حركة االستعارة داخل 
)۱۸۷٦۰(المكتبة 

حركة االستعارة خارج 
)۷۰۳۷(المكتبة 



عق���د دورات تدريبي���ة علمي���ة وعملي���ة ف���ي مج���االت تش���غيل أجه���زة 

.الحاسب اآللي ولغات الحاسب وتصميم البرامج وتحليل النظم

تقديم االستشارات العلمية والتطبيقية للسادة أعض�اء هيئ�ة الت�دريس 

.طالب في مجال استخدام الحاسب اآلليالو

المس��اهمة ف��ي تط��وير أس��اليب التعل��يم وال��تعلم باس��تخدام الحاس��بات 

.اإللكترونية

الكلي����ة ص����يانة أجه����زة الحاس����ب وملحقاته����ا والموج����ودة بأقس����ام 

.المختلفة



المكتبة وقاعات 
المعمل المركزىاالطالع 

وحدة ضمان الجودة 
واالعتماد قاعات الحاسب اآللى

قاعات تدريسقاعة مجلس الكلية
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السعةالعددالبيان

۲۱۲۲۰۰المدرجات وقاعات التدريس

۳٤۳۰قاعات المؤتمرات والمناقشات

۳٥۱۱٥٥المعامل

٦۹۳قاعات الحاسب اآللى

انترنتخط  ۲۸٦جهاز حاسب آلى۳۲٥ 
شبكة السلكية ٦عدد + 

جهاز ۳٤
 Data show



مبلغ الشراء اجمالىالعددالصنف

۹٥٦۸۹٥۹أجهزة علمية ومعملية

۱٥٤٥۹۹٥أجهزة حاسب آلى

Data Show٥۱٥۳۹۲

٤۲۳٦۰۰ماكينة تصوير

۱۱۱٦۱۷۰طابعات

۰۰أجهزة تكييف

٤۱٥۱٥شاشة عرض

۲۱٦۰۰۰شاشات مرئية

أجهزة 
اتصاالت 

۰۰تليفونات

۰۰فاكسات

۷۱۳۳٥خطوط انترنت

۱۸۸۹٦٦اجمالــــــــــــــــــى



المبلغنوع العملية

  ٦۳.٥۷۰صيانة مبانى

٤.۳٥۸.۷۸۰أعمال تشطيب مبنى امتداد كلية الزراعة

  ۷۷.۰۰۰توصيل شبكة المعلومات لمبنى امتداد كلية الزراعة

 ٦۱٦.۱٤۳بقالبشواستكمال مبنى مزرعة الدواجن بمركز التجارب والبحوث الزراعية 

٥.۱۱٥.٤۹۳اجمالى



)بالجنيه(المبلغ تاريخ االشتراكاسم البرنامجم
۱۹۹۹٥۰۰۰ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب۱
۲۰۰۱٥۰۰۰الفاروق إلدارة الموارد البشرية۲
۲۰۰۱٥۰۰۰المستقبل إلدارة المكتبات۳
۲۰۰٤٥۰۰۰ابن الهيثم إلدارة الدراسات العليا٤
۲۰۰٥٥۰۰۰نظام الفارابى لضمان الجودة واالعتماد٥
۲۰۰۹۳۰۰۰إدارة الموازنة العامة الموحد٦
۲۰۱۰٥۰۰۰األمين إلدارة المخازن والعهد۷
۲۰۱۰٥۰۰۰الحضور واالنصراف بالبصمة ۸
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تطور استخدام برامج مركز تقنية االتصاالت والمعلومات
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