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 كلية الزراعة فى سطور 
دم كلياااا الجامعااة حياا  باادأا الدراسااة بهااا  ااي العااام جامعة دمنهور من أق   –كلية الزراعة  

درية ، ثاام صاادر جامعااة اإلسااكن  –طالب كفاارم ماان كليااة الزراعااة    50بقبول    1984/  1983الجامعى

بإنشاااا الكليااة واسااتقاللها عاان كليااة الزراعااة بجامعااة  1988لساانة  507القاارار الجمهااوري رقاام 

مدرسااة للكلية ، وكانا الدراسااة تااتم بمقاار الكليااة ب  دارى، وتم وضع الهيكل األكاديمى واإلاألسكندرية  

منهور وإدارة الكلية بمدرسة دمنهااور الثانويااة الزراعيااة، وتاام إنشاااا  اارم كليااة لعسكرية بدا  الثانوية

ء باادااء ماان العااام الجااامعي   م بالفرقااة األولااى.   2006/2007الزراعة بالبستان ونقل الدراسااة تاادريجيا

 لم ، وخااال2010معة دمنهور بعد  صلها عن جامعااة األسااكندرية  ااى وأصبحا الكلية إحدى كلياا جا

 األبعادية لتصبح صرحا علميا محترما.كلياا ( بمجمع 2) مبنى رقمستقرا با 2013

ء لتطوير أدائها والرقي بمستوى خريجيها حتااى يسااتطيعوا المنا سااة الزراعة  تسعى كلية   دائما

ل تخصصااهم عاان طرياار التاادريباا العمليااة  ااى  ي سوق العمل والحصول على  رص مناسبة  ي مجا

م الخاااص كباارى والماازارم الحديثااة ومراكااز البحااو  الزراعيااة وشااركاا القطاااالالشركاا الزراعيااة  

باإلضا ة إلى إقامة عدد من اللقاااا والندواا للتوعية الطالبية من خالل دعوة رجال األعمال لاللتقاا 

 بهم الطالب.  بالطالب ليكونوا قدوة ومثل للنجاح يقتدي

طبير الئحة الساعاا المعتماادة  ااي مرحلتااى ت  كلية الزراعة بدمنهور أولى كلياا الجامعة  ي

وريوس والدراساا العليا ، والكلية تتميز بتنوم المدارس العلمية للسادة أعضاااا ئيئااة التاادريس البكال

 مية والمنح الدراسية بالخارجالعلمن خالل المشاركة  ى المؤتمراا العلمية المحلية والدولية والبعثاا 

لمجتمااع والحفاااى علااى البيئااة حياا  أنهااا آ اق متطورة  ي خدمة وتنميااة اا كما تتميز الكلية بامتالكه  ،

، وقااد   وكااذا الهااوااوالمبيداا واألسمدة واألغذيااة    تجري الدراساا والتحاليل الكيميائية للماا والتربة

النطاارون واألراضااي الجدياادة وعااالج التربااة وأماارا  امتد نشاط الكليااة إلااى منطقااة البسااتان ووادي 

عاان  وإنتاااج المحاصاايل والخضاار والفاكهااة وعااي  ال ااراب  اا الحشرية وطرق مكا حتهااا  النباا واآل

طرير وحدة إنتاج وتسوير الخدماا الزراعية بالكليااة ، باإلضااا ة إلااى تاادريب المهندسااين الاازراعيين 

 عااةلجنة المبيداا بااوزارة الزرامن خالل اتفاقية التعاون بين    مديرية الزراعة بالبحيرةمبني الكلية وبب

والكلية ، كذلك إلقاا عديااد ماان المحاضااراا بجمعياااا تنميااة المجتمااع المحلااى باادمنهور والعديااد ماان 

 المؤسساا األخرى.

 اادان يااتم زراعتهااا بالمحاصاايل  65تمتلااك الكليااة مزرعااة بحثيااة بمنطقااة البسااتان مساااحتها حااوالي 

واا وإجااراا البحااو  ضاارالفاكهة واألعالف الخضراا وعدد من الصوب يااتم زراعتهااا بالخالمختلفة و

 عة الدواجن و األغنام ومنحل لمنتجاا نحل العسل.العلمية باإلضا ة إلى مزرعة األرانب ومزر
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 لكلية مبني ا وصف تفصيلي ل 
 الوصف التفصيلي  الدور
  –شئون التعليم والطالب    -مات االلكرتونية  وحدة اخلد  –وحدة االنرتنت    –التعليم املفتوح   األرضي 

 االدارة اهلندسية   –الدراسات العليا   –املخازن   –لشئون االدارية ا  -رعاية الشباب 
مكاتب وكالء الكلية لشئون    –سكراترية العميد    –قاعة جملس الكلية    –مكتب عميد الكلية   األول 

  ، والبحوث  العليا  الدراسات  ، شئون  والطالب  البيئة  التعليم  وتنمية  اجملتمع    –شئون خدمة 
 102دراسية  قاعة   –  101  دراسية قاعة –  2مدرج    –  1 رج مد –مكتب أمني الكلية  

 املسجد   -  202قاعة    -  201قاعة   –قسم أمراض النبات   –قسم وقاية النبات  الثاني
مدرج   –  3مدرج    –  قسم علوم وتكنولوجيا األغذية وااللبان –قسم االنتاج احليواين والداجين  الثال  

 كنرتول االمتحاانت   – ل النقل وسائ تب مك –اخلزينة   –  302قاعة  – 301قاعة    –  4
  –قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي والتنمية الريفية    –قسم املوارد الطبيعية واهلندسة الزراعية   الرابع

 الشئون العامة والفنية  –  402قاعة   –  401قاعة  
  –جية عالالوحدة ال  –املكتبة  – 502قاعه    –  501قاعه  –سم احملاصيل ق  –قسم البساتني   الخامس

 األقسام مكتب سكراترية 
مكاتب    –االستحقاقات    –الوحدة احلسابية    -وحدة ضمان اجلودة    –  6مدرج    –  5مدرج   السادس 

 احملاصيل  معمل  –املعيدين واملدرسني املساعدين  
 وحدة القياس والتقوي   -معامل   السابع

 متخصصة   معامل منالثا



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

9 
 

 

 

 

 

 االمكانيات  
 البشرية والمادية 
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 ات البشرية والمادية للكلية كاني م اال 
 االمكانيات البشرية -أوال

 : 2020ر ديسمب حتى  * بيان بأعداد أعضاا ئيئة التدريس ومعاونيهم 
 العدد  الفئة

 120 أعضاا ئيئة التدريس 

 47 معاونى ئيئة التدريس 

 167 االجمالى

 
قسام  باأل  لكوذ  2020 ديسمبر حتى  ومعاونيهم   التدريس  ئيئة  أعضاا بأعداد بيان*  

 : العلمية

استاذ  القسم
 متفرغ

استاذ  استاذ
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

 إجمالي معيد

 29 2 7 6 7 4 3 نبااالوقاية 

 19 1 4 8 1 2 3 نبااالأمرا  

 داجنيالاااا حيااااواني والنتاااااج اإل
 والسمكي

2 1 4 6 5 2 20 

هندسااااة الطبيعيااااة والمااااوارد ال
 زراعيةال

3 1 5 5 1 4 19 

رشاااااد الزراعااااي إلاإلقتصاااااد وا
 التنمية الريفيةو

2 4 5 6 3 3 23 

علاااااوم وتكنولوجياااااا األغذياااااة 
 واأللبان

1 3 3 7 3 2 19 

 25 2 5 7 6 2 3 البساتين  

 13 1 2 7 1 1 1 المحاصيل

 167 17 30 52 32 18 18 إجمالي 
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 : 2020بر لعاملين القائمين بالعمل حتى ديسم* بيان بأعداد الموىفين وا

 العدد  نوعية عة الالمجمو م

 58 التخصصية  1

 32 الفنية 2

 12 المكتبية   3

 27 الخدماا المعاونة 4

 129 اإلجمالي

 االمكانيات المادية -ثانيا
 2م  1347.5* مساحة الكلية 

 : 2020  ديسمرب* بيان مبرافق مبىن الكلية مبجمع األبعادية وأعدادها حىت 

 العدد االجمالى  المر ر 
مساحة  
 2الوحدة م

ة مساحلا
 ماليةاالج

سعة  
 الوحدة 

السعة  
 الكلية

 800 125 6 مدرج
200  
 طالب 

1200  
 طالب 

 1144 104 11 قاعة دراسية
100  
 طالب 

1100 

 5 معمل متخصص
 104معمل  3

 125معمل  2
562 - - 

 - - 125 125 1 حاضنة تكنولوجية وجامعة الطفل

 75 75 217 217 1 المكتبة 

 - - 72 72 1 الكليةمكتب عميد 

 - - 72 72 1 مجلس الكلية  عةقا

 46 مكتب أعضاا ئيئة تدريس ومعاونيهم 
 32مكتب  44

 72مكتب   2
1552 - - 

 - - 576 32 18 مكتب إدارى
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 - - 192 16 12 مكتب إدارى ص ير

تعليم  –مكتب ادارى )شئون طالب 
 وحدة خدماا الكترونية( –مفتوح 

1 125 125 - - 

 - - 107 107 1 نترنا وحدة اال

 - - 18 18 1 زنخم

 - - 104 104 1 الوحدة الحسابية

 - - 112 16 7 دورة مياة طلبة

 - - 196 14 14 دورة مياة ئيئة تدريس وعاملون

 - - 28 4 7 أو يس

 5 مصعد كهربائى 

 طالب 2

أعضاا   3
ئيئة تدريس 

 وعاملون 

 - - 
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 ة  س درانظام ال 
 والبرامج التعليمية 
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 : ة يمية بالكلي مج التعل را الب ة و س درا نظام ال * 
 نظام الدراسة:  ➢
لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى أربع مستويات  الساعات المعتمدة  تتم الدراسة بنظام    *

دراسية موزعة على أربع أعوام أكاديمية ومدة الدراسة بكل فصل دراسى خمسة عشر ساعة معتمدة 

االجابة سا إمتحان تحريرى )زمن  الكلية    عتان(يعقبها  يقرر فصل دراسى صيفى  ويجوز لمجلس  أن 

 ويكون التسجيل لهذا الفصل الدراسى إختياريا. 

 

يخضع الطالب للنظم العامة بالجامعة والكلية من حيث نظام الدراسة واإلنذار والفصل وفرص إعادة    *

الجامعات والئحته نظيم  القيد واألعذار ووقف القيد وكافة القواعد واللوائح المنظمة الواردة بقانون ت

 نفيذية. الت

 البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:  ❖
 المرحلة الجامعية األولى:  -أوالً 

 أسماء البرامج التعليمية الرئيسية التى تقدمها المؤسسة:

 األراضى والمياه.  .1

 وقاية النبات.  .2

 اإلنتاج الحيواني والداجني.  .3

 تكنولوجيا األغذية واأللبان.  .4

 راعية. ة الزدية واإلجتماعيقتصا العلوم اإل .5

 اإلنتاج النباتى.  .6

 الدواجن خاص مع شركة القاهرة للدواجن.  .7

الحيوية   .8 وبمصاريف)التقنية  اإلنجليزية  باللغة  عام   (دراسية  خاص  به  العمل  تم  مستحدث 

2020/2021. 

  8العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:   * 

      8لفعل:   قة باعدد البرامج المطب* 

 

ً ثاني  التعليم المفتوح:   - ا

 إدارة وتكنولوجيا البيئة الزراعية. وهويوجد برنامج واحد للتعليم المفتوح  
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 ً  مرحلة الدراسات العليا:  - ثالثا

 أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:  •

 لزراعية: علوم اثانيا: درجة الدبلوم في ال ه درجتى الماجستير والدكتورا -أوال م

 وقاية المزروعات  ألراضي و المياه ا 1

 إدارة و تقييم المشروعات الزراعية  الهندسة الزراعية  2

 تربية النحل و ديدان الحرير  االقتصاد الزراعي  3

 االستزراع السمكي  اإلرشاد الزراعي  4

 مراقبة جودة وتحليل األغذية المجتمع الريفي  5

 لبستانية المحاصيل ااج إنت ية علوم وتكنولوجيا األغذ  6

 انتاج وفحص التقاوي  علوم وتكنولوجيا األلبان  7

 التلوث البيئي للنظم البيئية الزراعية  أمراض النبات  8

  الوراثة  9

 اإلنتاج الحيواني  10

 اإلنتاج الداجني  11

 اإلنتاج السمكي  12

 المبيدات  13

 علوم الحشرات االقتصادية  14

 الخضر 15

 الفاكهة  ومعل 16

علوم الزهور ونباتات الزينة وتنسيق    17
 الحدائق

 المحاصيل  18

 

 . 26العدد اإلجمالي لبرامج الدراسات العليا التي تقدمها المؤسسة:  *            

 . 18عدد البرامج المطبقة بالفعل:  *            
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 االفتراضات األساسية  
 للخطة االستراتيجية 
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     ة االستراتيجيةألساسية للخطا  راضاتاالفت*

تيجية علي توكيد الجودة والعمل الجماعي النىامي  والرقماي تقوم خطة الكلية االسترا

يمكن إيجازئاا على مجموعة من اال تراضاا األساسية التي   2030و قا لرؤية مصر  

 -على النحو التالي:

المعنية واحتياجات    األطرافتطوير الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بين توقعات   .1

 التنمية المستدامة بالمجتمع. 

ال .2 تحليل  بناء  واستخدام  للكلية  الذاتية  الدراسة  على  القوة    (SWOT)خطة  نقاط  لتحديد 

 والضعف الداخلية ، والفرص والتهديدات الخارجية. 

وأهداف   .3 الفعلي  األداء  بين  الفجوة  لسد  التحسين  احتياجات  لتحديد  المرجعية  المقارنة 

 الجودة. 

ة التعليمية بالكلية وتوفير القوة  نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء من أجل تحسين البيئ .4

 الدافعة لتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية. 

العمليات   .5 جميع  جودة  لتحسين  مستقبلية  رؤى  ذات  متوازنة  وخطط  برامج  وضع 

 واألنشطة بالكلية واألقسام العلمية. 

 ولية. ستويات بالحق في المشاركة والمسئ افة المتمتع جميع العاملين على ك .6

 لألداء.وضع مقاييس واضحة  .7

التطوير   .8 لعمليات  التنفيذية  والخطط  االستراتيجية  الخطة  لتنفيذ  المستمرة  المتابعة 

 والتحسين. 

 التقييم الدوري من خالل مجموعة استشارية داخلية وخارجية.  .9

ال .10 نقاط  مراجعة  مع  والتقييم  المتابعة  نتائج  والنشر  والتهديدات قوة  والفرص  ضعف 

 .  SWOT)الخارجية )
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الفكري والمنهجي  اإلطـار  
 االستراتيجية   للخطة 
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 االستراتيجية للكلية  الفكري والمنهجي للخطةاإلطـار  *

 : فـلسفة الجامعة في مجال الجودة الشاملة  ❖
الشاملة  لسفة تقوم على توجيه كا ة     الجودة  الجامعة  ى مجال  األكاديمية واإلدارية    األنشطةتتبنى 

الم ذاا  واألطراف  العمالا  رضاا  تحقير  نحو  لوالمالية  المستمر  والتحسين  التطوير  مع  جودة  صلحة 

الخدمة التعليمية المقدمة للطالب للوصول بهم إلى المستوياا التى تحقر التميز التنا سى  ى سوق العمل  

ثقا ، وذلك من خالل  والعالمي  واإلقليمي  تنىيالمحلى  ،  ة  المستفيد  نحو  بالتوجه  االلتزام  تقوم على  مية 

تح والعاملين  ى  اإلدارة  ومشاركة   ، المستمر  والتطوير  مع  والتحسين   ، األداا  والتميز  ى  الجودة  قير 

 وضع نىام لتقويم األداا الجامعى  ى كا ة جوانبه بما يحقر المعايير األكاديمية ومعايير الجودة الشاملة. 

أئمي اتبام* وترجع  إلى    سياسة  ة  بالجامعة  الشاملة  إيجازئا    عتبارااإعدة  الجودة  يمكن 

 -على النحو التالى:

احتيا .1 المستمر  ى  بأساليب  الت ير  التعليمية  بالعملية  القيام  يتطلب  مما  العمل  سوق  ومتطلباا  جاا 

سيرة تواجه مجديدة ومتطورة  ى ىل التنا سية والعولمة مع ابتكار آلياا جديدة لحل المشكالا التى  

 التطور المجتمعى. 

م .2 التعامل  واإلبدام  ي  االبتكار  على  والقادر  والمدرب  المؤئل  البشرى  العنصر  دور  النىام  تعاىم  ع 

 العالمى الجديد وتحدياته. 

وإمكانياا   .3 ومهارة  نوعية  على  بتأثيرئا  المجتمع  ونمو  تقدم  التعليمية  ى  المؤسساا  مسائمة 

 الخريجين. 

ا يستلزم ضرورة استخدام صيغ متطورة  ي ا المعلوماا واالتصاالا ممكنولوجي التقدم السريع  ى ت .4

 عليم االلكترونى. التعليم مثل تطبير نىم التعليم عن بعد والت

نىرة  .5 من  يحسن  مما  بالجامعة  التعليمية  العملية  تعوق  التى  المشكالا  من  كثير  حل  اإلسهام  ي 

 المجتمع للجامعة.

ال .6 التوازن بي  تعليميةجعل برامج ومنائج الجامعة  المعنية  تتسم بالواقعية لمقابلة  ن توقعاا األطراف 

 ومتطلباا التنمية المستدامة. 

 صادر تمويل ذاتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية.ضرورة البح  عن م .7
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نشر   ى سعيها نحو تحقير مدخل الجودة الشاملة تعتمد على االلتزام ب  الكلية* ومن ثم  إن  

واإلوتع النىم  بين  والتجانس  الترابط  تحقير  على  العمل  مع  الجودة  ثقا ة  جراااا  زيز 

 -: والتى تلتزم باآلتيالل الخطة االستراتيجية  من خوالكلية  المتبعة بالجامعة 

 ووحداتها برسالة وغاياا الجامعة وقيمها وأئدا ها. الكليةالتوجه  ي إدارة * 

  ى تطبير ونشر الجودة.  كل  ردالمسئولية الواضحة و هم دور * 

 تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والبيئة.* 

لعدالة والشفا ية والمرونااة الالزمااة  ااى أساالوب تقااديم الخدمااة بمااا يقاباال احتياجاااا تحقير المساواة وا*  

 وتوقعاا أصحاب المصلحة.

جتماعى أو الثقا ى بما يحقر توقعاتهم ويقابل وى االالتعامل مع االختال اا بين الطالب سواا على المست*  

 .احتياجاتهم

 واإلبدام واالبتكار. تحديد المجاالا المحتملة والممكنة لتحقير التميز* 

 االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنىومة التعليمية والبحثية بالجامعة.* 

 جاا المستقبلية للمجتمع.الحتيااتبام منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ با* 

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداا  ى ضوا األئداف والمعايير الموضوعة.* 
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لكلية في مجال  فـلسفة ا 
توكيد الجودة والتحسين  

 المستمر 
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 : لكلية في مجال توكيد الجودة والتحسين المستمر فـلسفة ا  ❖
الجودة واالعت      توكيد  بأئمية  الكلية  واتؤمن  يستخدم ماد  تعليمية  المستمر من خالل منىومة  لتحسين 

لمواكبة     يها والبحو   العليا  الدراساا  بخطة  واالرتقاا  والتدريب،  والتعلم  التعليم  األساليب  ى  أحد  

 المجتمع وتنمية البيئة. التطور العالمى ولخدمة 

 : إعتباراتة عدإلى * وترجع أهمية األخذ بفلسفة توكيد الجودة والتحسين المستمر بالكلية 

تحساااين مساااتوى الخاااريجين ليكوناااوا قاااادرين علاااى المنا ساااة بقاااوة  اااى ساااوق العمااال علاااى  .1

 المستوى القومى واالقليمى مما يخف  من نسبة البطالة.

خااارى بالجامعاااة وماااع الكليااااا المنااااىرة علاااى المساااتوى التناااا س الشاااريف ماااع الكليااااا األ .2

 القومى.

 ة المؤسسة والفاعلية التعليمية.القدر اللحاق بقطار التقدم من خالل زيادة .3

 المشاركة المجتمعة وتوثير الصالا بالمؤسساا والمنىماا والهيئاا المحيطة. .4

ل الحكاااومى للعملياااة تطاااوير وتنمياااة مصاااادر التمويااال الاااذاتى الالزماااة لساااد العجاااز  اااى التمويااا  .5

 التعليمية والبح  العلمى. 

 لول.المحاسبة الذاتية وتحديد المعوقاا واقتراح الح .6
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 منهجية  
 اعداد الخطة 
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 منهجية اعداد الخطة  ❖
تقوووم خطووة الكليووة االسووتراتيجية لتوكيوود الجووودة علووى منهجيووة مركبووة هووى  التحليوول المسووتقبلى    

Prospective Analysis على تحليل  البيئة الخارجيووة  للكليووة . وتكمن أهمية هذه المنهجية فى قدرتها

ذاتية تملة ، وتحليل  البيئة الداخلية  للكلية من حيث كفاءتها وقدراتها الالمح  الستقراء الفرص والتهديدات

لتحديد نقاط القوة والضعف فيها ، سعياً نحو إحداث التناسق والتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ استراتيجية 

ليم التخووا  سوواس سوو ق رؤيتها المسووتقبلية وغاياتهووا االسووتراتيجية. كمووا أنهووا تموودنا ب الجودة للجامعة وتحقي

تعتبر مدخالً أساسياً للتخطوويا االسووتراتيجى للجامعووة  القرارت االستراتيجية وفقاً للمعايير المحددة ، وبالتالى

 ى المستوى العالمى.فى عالقتها ببيئتها وسوق العمل واحتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات عل

، وهووذا الموونهج  System Approachلوونظم  نهج اوتستند منهجية  التحليوول المسووتقبلي  علووى  موو  

يقوم على أسلوب تفكير منظم قادر على دراسة منظومة الكلية فى ترابطاتها وتشابكاتها مع بوواقى المنظمووات 

وأيضاً باعتبووار ,  ة المؤثرة بكامل عناصرهاضوء عالقة تبادلية ال تتجاهل طبيعة البيئ المجتمعية األخرى فى

منظووور متعمووق ومتسووع ي خووذ فووى اعتبوواره قووادراً علووى تقووديم  -لتحليلية والتركيبيووة اته ابإمكان -هذا المنهج 

تاريخ وحاضر ومستقبل جامعة دمنهور. كما أن هذا الموونهج يلتفووت إلووى العناصوور الرئيسووية فووى منظوماتهووا 

لصووانعى  يقوودم ه فى إطار التبادل المستمر مع المجتمع بمتغيراته المتعووددة  كمووابقدر متكافئ ، ويحلل هذا كل

النظم  داخوول منهجيووة الخطووة الحاليووة  القرارات بدائل وخيارات ممكنة لموضوع الدراسة. وتضمين  مدخل

المكونووة لجامعووة دمنهووور بطريقووة تسوومح بفهووم  Sub-systemsسوووي يسووهم فووى تحليوول الوونظم الفرعيووة 

ج صووورة هووذه الوونظم إدمووا التدريجية فى هذه النظم وعالقاتهووا ، وتسوومح فووى نفووس الوقووت بإمكووانالتغيرات  

 الفرعية تدريجياً ضمن أطر كلية مترابطة. 

 Content Analysisومن ناحية أخرى فقد اعتمدت الخطة الحالية على موونهج  تحليوول المضوومون    

صلة بالتعليم الجامعي ، كما تعتمد المنهجية على عوودد والذى يقوم على استخدام تحليل الوثائق واللوائح المت

 سح البيئى للكلية.  ثية كاالستبيانات واستمارات الرأى وأدوات المقابلة التمام عملية المالبح من األدوات
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* وتأسيسااااء علاااى ماااا سااابر  اااإن أسااالوب العمااال  اااى الخطاااة االساااتراتيجية لتوكياااد 

 -:قد اعتمد على ما يلىالجودة بالكلية 

بعالقااة التعلاايم الجااامعى تصاالة منهااا والمحليااة والم المتنوعااةالعالميااة  المعاااييرتحلياال مضاامون  .1

كاااذلك المقارنااااا المرجعياااة للتجاااارب المحلياااة بتوجهااااا ومتطلبااااا التنمياااة وساااوق العمااال ، و

 واإلقليمية والعالمية وأسس تقويمها واالستفاده منها. 

يعاب لفلساافة التعلاايم الجااامعى المصاارى وأئدا ااه تحديااد إطااار حاااكم للرؤيااة ماان خااالل  هاام واساات .2

ء  هاام ئيكاال معااة دوتطااوره وموقااع جا منهااور  يااه وموقااع كليااة الزراعااة بجامعااة دمنهااور، وأيضااا

 مالة والمهن بسوق العمل.الع

لتحديااد نقاااط القااوة والضااعف  ااى البيئااة الداخليااة للكليااة   SWOT Analysisالمسااح البيئااى  .3

 ة الخارجية للكلية.، والفرص والتهديداا المحتمل

 

التاليااة عنااد إعااداد الخطااة  دوااب واألاألسااالي* كمااا تاام التركيااز بشااكل خاااص علااى  

 -االستراتيجية للكلية:

اسااتماراا واسااتبياناا ومقااابالا شخصااية للوقااوف علااى ماادى جااودة األداا  ااى كا ااة عناصاار  .1

 منىومة الكلية والتعرف على أئم سبل االرتقاا به.

ماااع عااادد مااان أعضااااا ئيئااااا  Brainstorming Method طريقاااة العصاااف الاااذئنى .2

ليااال مضاااامين الوثاااائر والطاااالب ب ياااة تولياااد أ كاااار تعمااار مااان نتاااائج تحلين التااادريس والعاااام

 واللوائح والمقابالا الشخصية.

 دراسة مقترحاا خريجى الكلية والمستفيدين. .3

لااة المجتمعيااة تنىاايم حلقاااا نقاشااية حاارة متنوعااة بااين  رياار العماال حااول رصااد وتحلياال الحا .4

 .مكاناا والقدراا المتاحةواإل والجامعية الرائنة من حي  التخصصاا األكاديمية ،
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ء مااع رؤيااة الكليااة ومنهجيااة الخطااة المسااتهد ة  ااإن إ* و ماارا  إجااراااا التنفيااذتساااقا

  -بالمراحل التالية:

ةكاككككك   تشكككككريق إعدكككككخ ة كككككيتض ت كاكككككت صشكككككرق ية كككككدة واإكككككت ت ةك  كككككا  ت د   كككككت صكككككا   ض   ت  .1
 تالسةعتت  ى  ت زدع ت دهام  لى أ  اء ت فعدخ.

  .سا يب  تألض تتأل  تحييي أهم  .2
 جدع ت ل تئح  ت  ثائخ  ت ب انا . .3
 تحليق م د ن ت ل تئح  ت  ثائخ  ت ب انا . .4
 كةاصت مقةعح أ  ى )مس ض  أ  ى  لكات(  م اقشةه. .5
  عض ت كات  لى م لس ت كل ت  م اقشةها. .6
  ت  لكل ت  معتج ةها ب تسات إعدخ ت دعتج ت.كةاصت ت كات تالسةعتت   .7
 . لس ت كل تات مة ةداض ت كات ب تس .8

 : األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية  ❖
مكككككة ت   تمكككككق ت هامكككككت   Stakeholdersي ةبكككككع تحييكككككي تأل كككككعت  أ كككككحا  ت د كككككلحت         

  مككككككككة أ  ككككككككى   ككككككككدان إا ل ككككككككت ت كاككككككككت   تيكككككككك  أن مقابلككككككككت تتة اجككككككككا   ت ق ككككككككا  تلكككككككك  تأل ككككككككعت
ت  ككككككك ض   تديككككككك  ت كيمكككككككت   ويكككككككيت  كككككككدانا  ت ةكككككككع ت اكككككككح مكككككككي   تق  كككككككت ت كاكككككككت ت دقةعتكككككككت إكككككككع ت

 مها ت  ام ت  كيمت ت د ةدع  ت بيئت.  ت ة ل د ت  ت بحث ت  مي  ت دساهدا  ت ةع تقي

 -على النحو التالي : األطراف أصحاب المصلحةويمكن تحديد 

 وزارة التعليم العالي.  •

 ليات والمراكز والوحدات بالجامعة.إدارة الجامعة والك •

 لمعاونة والعاملون بالكلية.ات اأعضاء هيئات التدريس والهيئ •

 طالب الكلية. •

 أولياء األمور.  •

 المنظمات المختلفة بسوق العمل.  •

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. •

 الجهات الحكومية المختلفة.  •

 المجتمع بوجه عام. •
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 :   Need Assessmentتحديد االحتياجات     ❖
النجاح للخطة من الالزم      والتي يمكن توضيحها  يما   الالزمةاالحتياجاا    ييمتحديد وتقلتو ير مقوماا 

 يلي :

األطراف  .1 جميع  إرضاا  بهدف  المستمر  والتحسين  للت يير  تسعى  متطورة  تكاملية  استراتيجية  إتبام 

 والمسئولية وتحقير التميز  ي األداا. ذاا المصلحة مع االلتزام بتوكيد الجودة والشفا ية والمساالة

والمعر .2 الجودة  ثقا ة  وتطبير    ة  نشر  األداا  إدارة والتميز  ي  تنفيذئا  ي  وآلياا  وأدواتها  لسفتها 

 الكلية ووحداتها وأقسامها المختلفة.

ع تنمية القيم التي تتعلر بالعمل الجماعي والثقة والوالا واالنتماا وزيادة الرضاا الوىيفي لدى جمي .3

 العاملين بالكلية. 

تنفيذ ية والسياساا واإلجراااا والقواعد الالزمة للىيموضع دليل للجودة يشمل الخطط والهياكل التن .4

والحيوية  الهامة  العملياا  التركيز على  مع  العمل  إجراااا  الجودة وتبسيط  إجراااا  لتوثير  ونىام 

 بحي  توجه لتلبية احتياجاا المستفيد من الخدمة.

والعمل على تنمية   لين ي أعضاا ئيئاا التدريس والعاملد هاراا والقدراا الالزم توا رئا  تحديد الم .5

 والقدراا للمستوياا المطلوبة عن طرير التدريب المستمر. تلك المهاراا 

الممثل  ي وحدة ضمان  .6 الكلية وئو  تو ير كيان إداري مسئول عن تطبير الجودة وتقييم األداا  ي 

 الجودة بالكلية.

نى .7 توكيدوضع  مجال  الكلية  ي  جهود  لتقييم  والمراجعة  للمتابعة  داخلي  األداا  ال  ام  ومقارنة  جودة 

 إجراااا تصحيحية عند وجود انحرا اا  ي األداا.بمعايير الجودة والمعايير األكاديمية واتخاذ 

البياناا والمعلوماا بصورة منت .8 ىمة  تطوير نىام  عال لالتصاالا والمعلوماا وأن يتم جمع وتبادل 

 التنفيذ. ط وإلجراا الدراساا وتحليل النتائج وتحديد كفااة و اعلية الخط

 وضع نىام لتشجيع ومكا أة التميز  ي األداا ونشر التجارب الناجحة. .9

 . تو ير الدعم الالزم لتحقير االستمرارية  ي جهود التحسين والتطوير بالكلية.10

 

 : Risk Assessmentتقييم المخاطر    ❖

ا     بالكللتحقير  الجودة  لتوكيد  االستراتيجية  الخطة  وتنفيذ  تطوير  وتقييم  ية  لنجاح  ي  تحديد  يجب 

وتنفيذ الخطة التخاذ الخطواا الالزمة للتعامل مع تلك  المخاطر والعقباا المرتبطة بعملية تصميم وتطوير  

  : يما يلي لعقبااالمخاطر واالمخاطر والعقباا وتو ير الدعم ومقوماا النجاح للخطة ، ويمكن توضيح تلك 

 عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ. .1

تكا .2 وشمومل  عدم  لنىام الخطة  المكونة  الفرعية  األجزاا  جميع  بين  المطلوب  للتفاعل  وتحقيقها  لها 

 الكلية.
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 عدم تو ر نىام لمتابعة تنفيذ وتطبير آلياا الجودة التخاذ اإلجراااا التصحيحية المناسبة.  .3

 ىام االتصاالا والمعلوماا.انخفا  كفااة و اعلية ن .4

 مع الخوف ومقاومة الت يير للعاملين.مل عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعا .5

 استنفاذ الوقا والبطا  ي التنفيذ . .6

عدم تضمين جميع العاملين  ي جهود التحسين والتطوير التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها  ي   .7

 مجال توكيد الجودة والتميز  ي األداا. 
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 عناصر  
 الخطة االستراتيجية 
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 ةيعناصر الخطة االستراتيج*
 وأهدافها االستراتيجية  الكليةورسالة  رؤية  *

 

 : رؤية الكلية ➢

تهوودي الكليووة إلووى التميووز بووين المؤسسووات التعليميووة واألكاديميووة فووى مجووال التعلوويم والبحووث العلمووى      

حوووديات ، والمسووواهمة الفعالوووة فوووى تنميوووة المجتموووع فوووى المجووواالت الزراعيوووة المختلفوووة لمجابهوووة الت

 .لمستوى المحلى واإلقليمى والدولىلى اعالحالية والمستقبلية 

                                       

 : رسالة الكلية  ➢
إعوووداد خوووريجين وبووواحثين قوووادرين علوووى المنافسوووة محليوووا وإقليميوووا ل سوووهام فوووى تطووووير قطووواع      

 الزراعة وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.

 

 : راتيجية للكلية هداف االست األ  ➢
 جتماعية للدولة.السياسية واال ألهداياتحقيق   -1

موون خووالل إعووداد خووريج  اكتسوواب ثقووة المجتمووع المصوورى واإلقليمووى فووى مخرجووات العمليووة التعليميووة -2

للمسوواهمة الفعالووة فووى تطوووير توووفير كفوواءات علميووة ومهنيووة متميووزة متميووز قووادر علووى المنافسووة و

 .البيئةوالحفاظ على   قطاع الزراعة

خووالل تقووديم خوودمات متميووزة  ات مووردود إيجووابي  كليووة والمجتمووع المحوويا موونبووين ال تقويووة الووروابا -3

، وكووذلم موون خووالل إعووداد قاعوودة بيانووات للمشوواكل الزراعيووة الموجووودة بالبيئووة المحيطووة  علووي المجتمووع

 .ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات البحثية المختلفة

كافووووة نووووواحي العمليووووة التعليميووووة لمرحلتووووي  يفوووو داء أللضووووبا وتطوووووير االجووووودة  افووووةنشوووور ثق -4

 .والبحوث  البكالوريوس والدراسات العليا

موون خووالل تطوووير  توووفير منوواا مناسووب للطالووب لتحقيووق أقصووى اسووتفادة موون فوورص التعلوويم المتاحووة -5

 .برامج تعليمية مواكبة للتطورات العلمية
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 اخلية والخارجية تحليل عناصر الدراسة الد  ❖

من تحليل عناصر البيئة الداخلية والخارجية عن طريق إجراء التحليل   راتيجية كان البدة االستطلوضع الخ

 وتحديد الفجوة كما يلى:  SWOT analysisالرباعى 

الوضع   البند 

 الراهن 

نقطة قوة ام   الوضع المعيارى 

 ضعف 

 الفجوة 

 االمكانيات المادية

  /  ة األرضية المساح  -1
  طالب

 8.4 ضعف  2م 14 2م 5.6

قاعات    ساحةم  -2

 طالب  /المحاضرات  
 0.4 ضعف  2م 1.5 2م 1.1

المعامل    -3 مساحة 

 / طالب  والمختبرات 
 5.09 ضعف  2م 6 2م 0.91

المكتبة    -4   / مساحة 

 طالب 
 1.39 قوة  2م 1.5 2م 2.89

المكاتب    -5 مساحة 

 االدارية / طالب 
 0.04 ضعف  2م 0.8 – 0.5 2م 0.46

دورات    -6 مساحة 

 ب لالمياة / طا 
 2.45 ضعف  2م 2.5 0.05

 الموارد البشرية

هيئة    -1 أعضاء  نسبة 

 التدريس / طالب 
 5:  1 قوة  25:   1 20:  1

أعضاء    -2 نسبة 

معاونى هيئة التدريس /  

 طالب 

 23:  1 قوة  15:   1 38:  1

3-    / العاملين   نسبة 

 طالب 
 27:  1 ضعف  40:   1 13:  1

 ضرات تجهيزات قاعات المحا 

البيضا  -1   ء السبورات 

 لية التفاع
1 

تفاعلية في كل قاعة   توافر سبورات بيضاء -

 مستلزماتها.  تدريسية مع
 10 ضعف 
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الخشبية    -2 السبورات 

 البيضاء 
21 

بيضاء مقاس  توافر سبورة خشبية   -

 م على األقل. 2×1.5
 - قوة 

مراوح   التهوية  -3

 وشبابيم 
 - ضعف  تهوية جيدة . -

 االضاءة  -5
 ازة ممت

ء مولد  هربا بالك ئماأهمية وجود اتصال د -

 . 10KVAكهربي  
 - قوة 

 - قوة  م. 1×1×  2.5  توافر منضدة للمعلم مقاس - 21 منضدة المعلم  -6

السمعية    -7 الوسائل 

 محدودة  والبصرية 

 أن تكون مزودة بالوسائل السمعية -

 والبصرية الالزمة لمتطلبات العملية 

 . Data Showالتدريسية مثل 

 - ضعف 

 وسائل االتصال    -8
 ودة دمح

االتصال بشبكة  تكون مزودة بخدمة نأ -

 . المعلومات الدولية
 - ضعف 

 تجهيزات المعامل

 - قوة  . في كل معمل مناضد عمل 5-2توافر  - 2 مناضد العمل  -1

 - قوة  . كل معمل رفوي تخزين فى 4-2توافر  - 2 رفوي التخزين  -2

والمواد    -3 االجهزة 

 المعملية 
 دودة مح

عملية المناسبة  واد المم االجهزة والتوافر  -

 . كل معملص لتخص 
 - ضعف 

 ورات المياة تجهيزات د

عدد المقاعد / طالب    -1

 او طالبة 

  75مقعد/ 

طالب أو  

 طالبة 

طالبًا أو   11 /  (مرحاض واحد)مقعد  وجود  -

 . طالبة
 ضعف 

  64مقعد/ 

 طالب 

عدد المقاعد / عضو    -2

 هيئة تدريس أو إدارى 

  23مقعد/  

عضو هيئة  

تدريس أو  

 ى رإدا

 عضو تدريس أو  20  /واحد د  د مقعوجو -

 . إداري
 - قوة 

 جهيزات السالمة واألمان ت

متوفرة بكل   عدد طفايات الحريق   -1

 دور 
 - قوة  عدد كافى بكل دور 

اخالء    -2 ارشادات 

حدوث   حالة  فى  المبنى 

 حريق

متوفرة بكل  

 دور 
 - قوة  عدد كافى بكل دور 
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   ى مستوى الرؤية والرسالة: نقاط القوة عل ❖

  .2030المنبثقة من رؤية مصر  رؤية ورسالة جامعة دمنهور مدة من. مست1

 

 نقاط الضعف على مستوى الرؤية والرسالة:  ❖

 ضعف المشاركة من المستفيدين من الخدمة  .1

 عدم و جود تغذية راجعة من األطراي المختلفة   .2

 . يجيةتعة وأهداي الكلية اإلستراالرؤية والرسالة ال تتوافق مع إستراتيجية الجام .3

 تحسين:لا

 الرؤية والرسالة الجديدة للكلية. استطالع آراء المستفيدين من الخدمة في رؤية ورسالة الكلية وتعريفهم ب  -

 

 : نقاط القوة على مستوى األئداف االستراتيجية

 أهداي استراتيجية تحقق التطوير الشامل في كل القطاعات بالكلية. -1

هيئة المعاونة    –تدريس  اعضاء هيئة    -وير األهداي ) طالب  ة في تطية األطراي المختلفة المعنمشارك  -2

 المستفيدين من الخدمة(.  –الموظفين و االداريين  –

 كل من القطاعات المذكورة بالخطة.األهداي استراتيجية مفصلة إلي مجموعة من األهداي الفرعية ل -3

 

 الستراتيجية: نقاط الضعف على مستوى األئداف ا

 ة.المستفيدين من الخدمركة من اضعف المش -1

 عدم وجود تغذية راجعة من االطراي المختلفة على األهداي. -2

 ييم لالهداي من قبل مقييم خارجي. عدم وجود تق -3

 التحسين:

 وجود تقييم من احد الخبراء لألهداي اإلستراتيجية ومدي تناسبها مع رؤية ورسالة الكلية.  -1

مل خطة الدراج اقتراحاتهم في في أهداي الكلية اإلستراتيجية وع  الخدمة  نستطالع آراء المستفيدين ما  -2

 الستراتيجية للكلية. الخطة ا
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 نقاط القوة على مستوى الوضع التنا سي: 

 الموقع المكاني للكلية يضعها في وضع تنافسي ممتاز. -1

 اعة عموماً.ات الزري من إنخفاض اإلقبال على كلاستمرار إقبال الطلبة على الكلية على الرغم  -2

 وجود طلب على خريجي الكلية في المؤسسات الزراعية المحيطة بالكلية. -3

 وجود برنامج للتعليم المفتوح. -4

 

 نقاط الضعف على مستوى الوضع التنا سي: 

 ضعف قواعد البيانات الخاصة بالخريجين وتوظيفهم.  -1

 لكلية.عدم وجود طلبة وافدين با  -2

 واستغالل الوضع التنافسي للكلية. داد الطلبة الوافدين يادة أعزعدم وجود خطة ل  -3

 التحسين:

 تفعيل مكتب الخريجين وتحديث قواعد البيانات الخاصة بتوظيفهم ومدي كفاءتهم.  -1

 منها. وضع خطة لزيادة أعداد الطلبة الوافدين وتسويق الكلية في المجموعات المتوقع اجتذاب الطلبة -2

 تسويق الكلية وخدماتها لدي المحتمع المحيا. ل وضع الكلية التنافسي والستغال ةوضع خطة تنفيذي -3

 

 : نقاط القوة على مستوى الهيكل الوىيفي

 و جود هيكل وظيفي معلن بالكلية. -1

 وجود تحديد إلختصاصات القيادات األكاديمية وبعض القيادات اإلدارية.  -2

 

 : لهيكل الوىيفيعلى مستوى ا  ضعفنقاط ال

 هيئة التدريس ة لالقسام وأعضاء سكرتاري عدم توافر -1

 عدم توافر فني معامل كافي  -2

 

 : نقاط الضعف على مستوى الوضع التنا سي

 عدم وجود توصيف وظيفي لكل الوظائف بالكلية. -1

 :التحسين

 عمل توصيف وظيفي لكل الوظائف بالكلية مع جعله متاح لجميع العاملين بالكلية.  -1

 الندب والنقل والترقية والتدريب.  عمليات يستعمال التوصيف الوظيفي ف ا -2
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 : نقاط القوة على مستوى وحدة ضمان الجودة

 دارية واضحة في هيكل الكلية.إوجود وحدة ضمان جودة لها تبعية  -1

 وجود تحديد لمسؤليات الوحدة.  -2

 مجلس تنفيذي من كوادر شابة.  -3

 س الكلية. حضور المدير التنفيذى اجتماعات مجل -4

 

 :وحدة ضمان الجودةمستوى   ى نقاط الضعف عل

 عدم وجود تحديد لسلطات الوحدة.  -1

 عدم وجود سياسة واضحة للعالقة بين الوحدة و األقسام و اإلدارت األخرى بالكلية.  -2

 :التحسين

 توصيف وظيفى لوحدة الجودة وعالقاتها باألقسام األدارية واألكاديمية المختلفة بالكلية.-1

ركز ضمان الجودة بالجامعة وهيئة  نفيذي لوحدة الجودة باإلستعانه بمجلس التمبرنامج تدريبي مكثف لل  -2

 ضمان جودة التعليم واإلعتماد. 

 

 : نقاط القوة على مستوى اختيار القياداا األكاديمية 

 األختيار يتم طبقاً للمعايير و الضوابا الخاصة بقانون تنظيم الجامعات.  -1

 بالنشاط والكفاءة.  ود لهم هيادات االكاديمية من المشجميع الق -2

 

 : نقاط الضعف على مستوى اختيار القياداا األكاديمية

 عدم وجود المنافسة الكافية بين أعضاء هيئة التدريس إلختيار أفضل القيادات..1

 

 :التحسين

 اعالن قواعد األختيار ونشرها علي العاملين بالكلية.-1

 ين. ك حد معايير المفاضلة بين المرشح ختيارهماهيئة التدريس في من يتم  اعتماد رأى اعضاء -2

 

 :نقاط القوة على مستوى قواعد البياناا

 % من بيانات الكلية في مختلف القطاعات.  90تم ادخال اكثر من  -1
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 : نقاط الضعف على مستوى قواعد البياناا

 خدمات األنترنت. انخفاض   -1

 رتيبات النظام. مشاكل تقنية في اللوائح وت -2

 لمدخلين للبيانات.فراد األقلة عدد ا -3

 

 نقاط القوة: 

 وجود طرق مختلفة لتحديد االحتياجات التدريبية ل داريين والعاملين بالكلية. -1

 وجود وسيلة لتحديد االحتياجات التى يرغب فيها المتدرب وهى نمو ج االحتياجات التدريبية. -2

 . العاملين بالكلية للتدريبوجود رغبة كبيرة ل داريين و -3

 

 ف: الضع نقاط 

 عدم وجود تمويل مالى من الكلية للتدريب الداخلى.  -1

 نقص البرامج التدريبية لتنمية المهارات اإلدارية والتعامل مع الحاسب األلى وتنمية المهارات اللغوية. -2

 عدم وجود دليل مطبوع ومعلن لخطة التدريب التى تضعها الكلية. -3

 سين:  التح 

 مويل  اتى للتدريب الداخلى. تى يمكن من خاللها توفير تتلفة الخبحث الوسائل الم -1

ل داريين   -2 اعالنه  يتسنى  تدريبى حتى  كل عام  بداية  فى  تحديثه  يتم  بالكلية  التدريب  لخطة  دليل  طباعة 

 والعاملين بالكلية .

المعلوما  -3 تكنولوجيا  على  التدريب  مشروع  إدارة  مع  بالتعاون  واالتصاالت  لتغودمنهجامعة  ت  ة طير 

 . وغيره التدريبية فى برامج التعامل مع الحاسب االحتياجات

 إلى وإمكانيات مادية وتجهيزات باإلضافة كفاءات وكوادر بشرية من لديها مما تبنى سياسة لالستفادة   -4

أو توفره ما لبناء  تطوير مراكز الجامعة  و لم  بها  احتياجاتالمدربين   من فريق التعليم   المؤسسة لسد 

 خاصة.لا ةريبيدالت

  

 نقاط القوة: 

 الستطالع رأى العاملين بالكلية. ل ستبيانات سواء ورقية او إلكترونية وجود استمارة   -1

 ئى فى جمع البيانات بسرعة ودقة. استخدام الماسح الضو -2

 :  نقاط الضعف 

 . ثغرات فى تصميم استمارة استطالع الرأي بعض وجود -1    

 تى توزع عليها االستمارات. ملين ال اانخفاض نسبة الع -2    

 عدم وجود وسائل أخرى لقياس مستوى الرضا الوظيفى.  -3    
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 * التحسين:   

 بدأت وحدة الجودة فى إعادة صياغة استمارة استطالع الرأي. -1   

 %. 30% إلى 20 اتخا  قرار بزيادة نسبة العاملين الذين يوزع عليهم االستمارات من -2   

 خرى لقياس مستوى الرضا الوظيفى.  بحث عن وسائل أرار بالق اتخا    -3

  

 نقاط القوة على مستوى الموارد المالية 

 تعظيم االستفادة من الموارد المتاحه. .1

 نشطة الكلية. دنى ألالموارد المالية الحالية تفى بالحد األ .2

 فض التكلفة. سلوب المناقصات والممارسات بهدي خأتعتمد الكلية  .3

 

   وى الموارد الماليةعلى مست  نقاط الضعف

ال يوجد نظام محدد لتوفير التمويل لألبحاث عن طريق القطاع الحكومي ، أو الخاص او المنظمات غير - 1

 الحكومية. 

 ال يوجد نظام أو آلية لتسويق أبحاث أعضاء هيئة التدريس . - 2

 .ال يوجد ميزانية ثابتة لألنشطة البحثية - 3

 لتطوير والوصول إلى االعتماد. حقق اهداي الكلية من ناحية ااحة التتالموارد المالية الم- 4

 المصدر الرئيسى للموارد المالية هو ميزانية الدولة. - 5

 خر.صعوبة النقل فى الميزانية من باب أل -  6

 التحسين:  

 تنمية الموارد المالية للوحدة عن طريق األتى: 

 كلية المالية.ص لتصبح رافداً أساسياً لموارد البع الخا اي تقدمها الوحدات  ات الطتنويع البرامج الت -1

 فتح أسواق جديد للخدمات التى تقدمها الوحدات  ات الطابع الخاص. -2

 نقاط القوة على مستوى مشاركة االطراي المختلفة فى انشطة الكلية: -3

والهي    -4 االهلية  الجمعيات  مع  تعاون  بروتوكوالت  عمل  )تم  والمدنية  الحكومية  الزراعة مديرية    ئات 

التربية–بالبحيرة   الزراعى    –والتعليم    مديرية  واالئتمان  التنمية  التموين    –بنم  رجال    –مديرية  جمعية 

 الغرفة التجارية( .  –االعمال 

 تم دعوة عدد من التنفيذيين والمستفيدين من خدمات الكلية لتمويل والمساهمة فى نشاطات الكلية. -5
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 :طراف المختلفة  ى انشطة الكليةاالمشاركة   نقاط الضعف على مستوى ❖

 عدم التحديث والتفاعل المستمر في الوقوي علي متطلبات السوق .-1

هذه   -2 انشطة  من  المستفيدين  قائمة  على  الكلية  وضع  عن  المجتمعية  والمؤسسات  الهيئات  تجاهل 

 المؤسسات.

 تلفة فى انشطة الكلية: تحسين مستوى مشاركة االطراي المخ -3

مد  -4 الهدعوة  مجلس يرى  فى  كاعضاء  لالنضمام  المجتمعية  والمؤسسات  والجمعيات  الحكومية  يئات 

 الكلية.

 دعوة مديرى الشركات العاملة فى المجال الزراعى لالنضمام كاعضاء فى مجلس الكلية . -5

 المحلى  ععدد كبير من افراد المجتمعقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالموضوعات المهمة التى تهم    -6

 داخل مبنى الكلية . 

اخذ الكلية بزمام المبادرة فى اقتحام المشاكل التى تواجة المجتمع المحلى للتعري على اسبابها وكيفية    -7

 مواجهتها وبالتالى يشعر افراد المجتمع المحلى وكذلم المنظمات والمؤسسات المجتمعية باالنتماء للكلية.

 د المجتمعالبيئية المعاصرة والتى تهم افرا القضايا فة علماء وخبراء  لمناقشةاستضا -8

 انشاء مكتب لشئون الخريجين  -9

السماح لخريجي الكلية بعرض السيرة الذاتية لهم  علي موقع الكلية مع السماح لمستفيدي الخدمة من    -10

 . الدخول علي موقع الكلية لتلبية احتياجتهم من الخريجين

 

 : قاط القوة ن

 متحانات  ييم الطالب وتنظيم االد لتقيوجود نظام ج -1

 . وجود عدد كافى من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين -2

 : نقاط الضعف

 قصور البرامج التعليمية عن تنمية بعض المهارات والخبرات لدى الطالب   -1

 ب الوتحديد الخبرات المطلوبة للط عدم استطالع أراء الطالب وأصحاب سوق العمل فى تصميم البرامج -2

بعد    -3 أدائهم  ومعدالت  العمل  بفرص  االلتحاق  على  قدرتهم  ورصد  الخريجين  لمتابعة  نظام  وجود  عدم 

 . التخرج

 

   :التحسين

عة والخريجين و أصحاب سوق  إنشاء و تفعيل إدارة شئون الخريجين بحيث تعمل كحلقة وصل بين الجام -1

 .العمل

 ل. ديميون وممثلين من أصحاب سوق العماكقييم و مراجعة خارجى يشترك به أاعتماد نظام ت -2

 استطالع آراء الطالب و إشراكهم فى تصميم البرامج وفى عمليات التقييم. -3

 مراعاة ميول واستعداد الطالب ل لتحاق بالبرامج المختلفة.-4
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ستراتيجيات الكلية لزيادة نقـاط  إ 
ل  القوة والفرص والتسهيالت والتقـلي 
 من التهديدات ونقـاط الضعف 
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ل من  استراتيجيات الكلية لزيادة نقـاط القوة والفرص والتسهيالت والتقـلي 
 التهديدات ونقـاط الضعف 

 : المجتمع وخدمة والبحثية التعليمية العملية لتدعيم للكلية الذاتية الموارد تنمية

 المستهدف  الوضع الرائن

 اإلعتماد بنسبة كبيرة على التمويل الحكومي.  •

 .صذاا طابع خا ة وحدوجود   •

الكلية   • بين  بالشراكة  بالكلية  مميز  برنامج  وجود 

 واجن )أمريكانا(. وشركة القائرة للد 

لتشجيع • آلية  ا  وضع  على  مشاريع  الباحثين  على  لحصول 

 .بحثية من جهاا محلية وعالمية 

 .وضع نىام لتسوير البحو  التطبيقية •

 استحدا  مصادر  عالة للتمويل الذاتي مثل:  •

 برامج تعليمية مميزة.  -1 •

العسل    -2 • نحل  تربية  تدريبية  ي    –األرانب    –دوراا 

  تربية األسماك  ي األحوا    –تسمين  بدارى ال  –السمان  

المبيداا    –المائية   عن غ   وتدوير    –الكشف  استخدام 

 المخلفاا البيئية واإلستفادة منها  ي أعالف الحيواناا. 

 معامل تحضين إلنتاج تقاوي المحاصيل.  -3 •

 اا الفنية. ر تح مجال االستشا -4 •

 جذب الطالب الوا دين من الخارج.   -5 •

األع  -6 • رجال  للمشاريع  تشجيع  المادي  الدعم  على  مال 

 بحثية. ال
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  لتزاماتإ
 االستراتيجية الخطة
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 االستراتيجية  الخطة لتزاماتإ
 مووةكاح أساسووية محووددات ثالثة إطار دمنهور  في جامعةكلية الزراعة ل االستراتيجية الخطة إعداد تم

 من: كل تشمل  مستمدة من الخطة اإلستراتيجية للجامعة ،ومنظمة

 نص والتي العلمي تعليم ،والبحثال  بقطاعات الخاصة الدستورية الستحقاقات
 .املصري  الدستور  ايهعل

 اإلجمااالي القااومي الناااتج من  %4عن  تقل ال للتعليم الحكومي اإلنفاق من نسبة تخصيص تم حي 

ء  تتصاعد  الفنااي والتقنااي، التعلاايم تشااجيع وكااذلك ( ،19المااادة  ) العالميااة مااع المعاادالا تتفاار ىتاا ح تاادريجيا

ء  كا ة أنواعه  ي والتوسع ه،وتطوير المهني، والتدريب  احتياجاا مع يتناسب بما العالمية الجودة رلمعاييو قا

 القومي الناتج من %2  عن ال تقل الجامعي للتعليم الحكومي اإلنفاق من نسبة تخصيص تم العمل، كما سوق

ء  تتصاعد اإلجمالي ء  (،21)المادة   العالمية المعدالا مع حتى تتفر تدريجيا  اإلنفاق من ص نسبةتخصي تم وأيضا

ء  تتصاعد اإلجمالي القومي الناتج % من1 تقل عن ال العلمي على البح  قلإلنفا الحكومي  تتفر  حتي تدريجيا

 (. 23 المادة العالمية ) المعدالا مع

 2030مصر  رؤية املستدامة التنمية يةاتيجتر اس
  30 أ ضاال ماان مصر تكون أن والتي تستهدف الطويل، األجل  ي للتنمية الحاكم اإلطار بوصفها

 وجااودة األسااواق الفساد، وتنا سية ومكا حة البشرية، ،والتنمية الدخل حي  من توى العالمسم على دولة

 المالمااح دمنهور على لجامعة االستراتيجية الخطة رتكزاإو،  2030 عام بحلول المواطن وسعادة الحياة

الحكومية،  مؤسساالا الطاقة، الشفا ية وكفااة قتصاد،اإلوئي: ) المستدامة التنمية ستراتيجيةالرئيسية إل

 التنميااة البيئااة، االجتماعيااة، الصااحة، الثقا ااة، العدالااة العلمااي، والبحاا  والمعر ااة االبتكااار التعلاايم،

 .(االجتماعية

 املصرية الحكومة عمل اإلطار الفكري لبرنامج
ئي التحسين المطرد  ي جااودة ينطلر برنامج عمل الحكومة من غاية أساسية يسعى لتحقيقها ،و

ذي ي طي كا ة الجوانااب االجتماعيااة، والثقا يااة ،واالقتصااادية لمواطن المصري بمفهومها الواسع الحياه ا

ر ع كفااة األداا الحكومي والتنمية االقتصااادية ،والنهااو    ئيوجااا أئداف ئذا اإلطار  ي عدة نقاط و

  بمستوياا التش يل وتحسين معيشة المواطن. 
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 الوزارة خالل عدة محاور: ة وزارة التعليم العالي تشمل خطة خط
% 36في مجال إتاحة الخدمات التعليمية تتضمن الخطة العمل على الوصووول لمعوودل قيوود إجمووالي 

،وذلك عبر التوسع في إنشاء الجامعووات الجديوودة ، حيووث تسووتمر الوووزارة فووي  22إلى  18من الفئة العمرية 

و األهليووة ،وتشوومل الجاللووة والعلمووين معووات حكوميووة ، إلووى جانووا الجامعووات متابعووة العموول ،و إنشوواء جا

المنصورة الجديدة وجامعة الملووك سوولمان بفروعهووا الثالثووة بموودن رأس سوودر ، شوورم الشووي  ، الطووور وكووذا 

تح % من الجامعة اليابانية إلى جانووا فوو 85نتهاء من المرحلة الثانية من جامعة زويل ،وكذلك انتهاء نسبة اال

لخاصووة التووي صوودر لهووا قوورارات ك متابعة إنشاء عوودد موون الجامعووات اروع جديدة للجامعات الدولية ،وكذلف

م تخصصووات علميووة جديوودة ، قوودجمهورية باإلنشاء ،ومراعاة أن تكون الجامعات الحديثة جامعووات ذكيووة ،وت

 وتحقق مفهوم جامعات الجيل الثالث. 

ن  20إلنشوواء عوودد )  في مجال التعليم الفني تعمل الوزارة في خطة فووي تخصصووات  ( معهوودان نوعيووا

جامعات تكنولوجيووة جديوودة فووي القوواهرة الجديوودة وقويسوونا وبنووي  3ة العمل في إنشاء مختلفة فضالن عن متابع

 سويف.

 2019الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية تواصل الوزارة في عووام ة تحسين ترتيا  خطفيما يتعلق ب

يووا مصوور فووي االستمرار في العمل على تحسين ترتجامعات المصرية لمراتا متقدمة ، وتقديم الدعم لدفع ال

 النشر الدولي إلى جانا متابعة الملفات ؛لتحسين جودة العملية التعليمية ، منها: 

لتوظيف ،والتدريا بالجامعات الحكومية ،والخاصة ، وتكليف لجان القطوواع بتحووديث المنوواهج مراكز اح  افتتا

ات التدريبيووة لشووباا افوودين بالجامعووات والتوسووع فووي البعثوو ق العمل، وافتتوواح مكاتووا رعايووة الووربطها بسو

عيوول االنفاقيووات الدوليووة مووع تفالباحثين طبقان الستراتيجية الدولووة لخطووط التنميووة ،وزيووادة ميزانيووة البعثووات ،و

 الجهات المانحة. 

سووتويات الثقافووة نهضووة حقيقيووة علووى كافووة المكما تشهد األنشطة الطالبية على مستوى الرياضة ،والفنون ،و

العالي الجامعات فووي مجووال المشوواركة المجتمعيووة ،وخدمووة البيئووة  المحليووة بمووا ؛وسوف تدعم وزارة التعليم  

 2019لجامعات في خدمة التنمية المسووتدامة فووي مجووال البحووث العلمووي خووالل عووام ل  يحقق دوران أكثر فعالية

واالبتكووار سووتراتيجية العلوووم ،والتكنولوجيووا ،يعات الداعمة لالبتكار ، وتنفيذ التشرسيتم االنتهاء من عدد من ا

(STI-EGY 2030)  حكومي في ال، ومتابعة عائد االستثمار من اإلنفاق 2018،والتي تم االنتهاء منها في

 البحووووووووووث العلمووووووووووي ، وإعووووووووووداد خريطووووووووووة البحووووووووووث العلمووووووووووي فووووووووووي مصوووووووووور

 Research Landscape in Egypt  لنشوور إحوودى كبوورى المؤسسووات المتخصصووة فووي ابالتعاون مع

يذ ،وتفعيوول قووانون حوووافز االبتكووار عقووا صوودور الئحتووة التنفيذيووة موون خووالل العلمي ، فضآل عن متابعة تنف

الناشئة من مؤسسات وهيئات التعليم العالي، والبحث العلمووي ، وكووذا أوديووة  اتإجراءات وآليات إنشاء الشرك
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لوجيووة ،ومعهوود بحوووث اإللكترونيووات بحوواث العلميووة ،والتطبيقووات التكنوة األالعلوووم والتكنولوجيووا بمدينوو 

مشووروع تخوورج   850تحالفووات تكنولوجيووة جديوودة، ودعووم    5حاضانات األعمال التكنولوجية .وكووذا إنشوواء  و

 يرتبط بالصناعة.ا للطال

 تووم وقوود رجيووة،والخا الداخليووة، البيئة من كل عملها في يؤثر بل مغلق نظام ظل في تعمل ال دمنهور جامعة

 .االستراتيجي عمل التخطيط لجنة خالل من المؤثرات هذه مناقشة
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 اإلستيراتيجية   نجاح الخطة 
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  عوامل نجاح الخطة 

الستراتيجية   الخطة  الزراعة  لوترتكز  دعامات  معجاكلية  ثالث  على   دمنهور  ة 
 أساسية:

اعضاا ئيئة ئى اإل ادة الواعية من مختلف الخبراا المتراكمة والتجارب الرائدة  لدى الساده    : األولى 

  المحلية اوالعالمية. التدريس سواا الخبراا 

مع المدنى  ية ومنىماا المجت تتمثل   ي تو ير الدعم المتواصل من الجهاا والمؤسساا الدول  الثانية: 

لد ع عملية التطوير  المالية الالزمةورجال قطام األعمال واإلنتاج وجمعياا المستثمرين لتو ير اإلمكاناا  

بتكوين اال  وذلك  ايضا على كيفية  المانح رير وتدريبه  الجهاا  ،  تعامل مع   المجتمع  أو  ة  يضا منىماا 

والتكنولوجيا   العلوم  صندوق  مثل    والهيئ  ةاأللماني  ةوالهيئالمدنى  المعونة    ةالياباني  ةللمنح  وئيئة 

والبريطانية   الخليجي  –األمريكية  العربي  المشروعاا  -الصندوق  وإدارة  األوربي  التعليم    االتحاد  بوزارة 

باإلضا ة   وغيرالعالى  الدولية   المؤسساا  تمويل  مصادر  إلى  تدبير  اجل   من  المانحه  الجهاا  من  ئا 

 . داا ذاا طابع خاصالتمويل وعمل وح

: إل  الثالثة  الداخلية  واإل،     الكليةدارة  الرغبة  العاملين  الشاملة وجميع  الجودة  تحقير  داريين  ي 

 والتميز.

  تتكامل األ كار ة المادية والبشرية والتخصصية بحييدعم التكاتف بين الجهود الحكومي ويتم ذلك  ى إطار 

نوعية  ى   طفرة  لتحقير  جامعةآالبنااة  التوإرساا  دمنهور،    داا  الشاملة  التنمية  القاعدة  دعائم  تعد  ى 

 .الراسخة لتقدم  الجامعه وبلدنا الحبيب مصر وازدئارئما 
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من  المخرجات المتوقعة  

 تنفيذ الخطة االستراتيجية  
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 من تنفيذ الخطة االستراتيجية  المخرجات المتوقعة  
 ة التميز الحكومي بالجامعة(.ى تبعاً لخطة لجنعيل لجان التميز الحكومي )مرحلة أولفت.1

.إنشاء اللجنة الفرعية المعنية باستشراي المستقبل المنبثقة عن لجنة التميز الحكومي بالجامعة بالتنسيق 2

 مع الجامعة.

 بالجامعة(.نفيذاً لخطة لجنة التميز الحكومي بداع ) ت .تفعيل مبادرة مختبرات اإل3

لم الجا4  لتربوية بالجامعة(.ر )لتكريم العلماء، والقيادات والنما ج امعي لجامعة دمنهو.تنظيم يوم الع 

.قيادات أكاديمية وإدارية فعالة تتبنى التطوير المستمر للقدرات التنافسية لجامعة دمنهور )الوونظم اإلداريووة 5

 اإلدارة.ل جامع ممارسات ابتكارية فعالة في م  تنمية الموارد الذاتية...(  -جودة  نظام فعال لل -

ئة تدريس  وى قدرة ابتكارية على المستوى اإلقليمووي والوودولي )اسووتخدام الوونظم التكنولوجيووة اء هي.أعض6

 زة(.بحوث ومشاريع علمية متمي  -تطبيق نظم تقويم الطالب المطورة –الحديثة في العملية التعليمية 

 العليا . الدراسات ومرحلة  األولى الوافدين بالمرحلة الجامعية .زيادة طردية ألعداد الطالب7

موقووع  -أرشووفة إلكترونيووة  -قواعوود بيانووات  -.نظم إدارة معلومات فعالة ومستخدمة بكفاءة  )مكتبة رقمية 8

 إلكتروني فعال(.

يووة مسووتحدثة / اسووات العليووا/ بوورامج أكاديميووة  بين.برامج أكاديمية مطورة للمرحلة الجامعية األولووى والدر9

/دوليووة تتفووق مووع معووايير أكاديميووة مرجعيووة   ات تعليمية إقليميةومفعلة مع مؤسس,  كةبرامج أكاديمية مشتر

 خارجية بما يضمن منافسة الخريجين في سوق العمل اإلقليمي والدولي. 

يمي/دولووي يمية مجهزة ومبتكوورة علووى مسووتوى إقل.أساليب مطورة ،ومبتكرة للتعليم ،والتعلم ،وبيئات تعل10

 ....الخ (. –معامل محاكاة  -ية  ت دراسية تفاعلعاقاتستخدم أحدث البرمجيات )

.أساليب تقويم الطالب واالمتحانووات تتفووق مووع المعووايير المرجعيووة الخارجيووة ،وتضوومن تحقيووق المعووايير 11

 األكاديمية.

 تطبيقية لنظم الجودة..كيانات طالبية مشاركة في الممارسات ال12

 وا الرخص الدولية في التخصص.ة ،وخريجون يجتازاختبارات اإلنجاز الدوليبية تجتاز  .كوادر طال13

 .زيادة طردية لبحوث أعضاء هيئة التدريس منشورة في المجالت الدولية/اإلقليمية المتميزة.14

يميووة ومردود إيجابي في المجوواالت التعل  .بروتوكوالت، واتفاقيات محلية ،وإقليمية ،ودولية مفعلة ،و ات15

 ..... الخ(. -برامج تدريب متميزة  -عضاء هيئة تدريس  بادل طالبية/ أت  ات،والبحثية ،والخدمية  )مشروع



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

49 
 

 .ممارسات ابتكارية فعالة ،وبحوث علمية في مجال خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة. 16

لبشوورية )وحوودات اتووه بمووا يسوواهم فووي تنميووة الموووارد ا.نظام مطورلرفع كفاءة الجهوواز اإلداري بجميووع فئ17

 ة لتقييم األداء........(. تدريبية/  نظم فعاللبشرية/ برامج ا ردإلدارة وتنميةالموا

نظم تقووويم  إداريووة  –.كوادر مدربة من العاملين والفنيين )إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة في اإلدارة18

 ة.ودلجركة في الممارسات المتميزة لنظم افه إلكترونية .......( وعمالة مشاأرش -قواعد بيانات   -مستحدثة 

طورة ،ومبتكرة ،ومعتمدة ،ومنشورة ،ومعلنة لتقويم األداء ومؤشرات تفيد برضووا م حديثة ،وم.توافر نظ19

 مستفيدي الخدمة.

 .مراكز بحثية، وانتاجية ،وخدمية متميزة.20

 محلية وإقليمية ودولية..مراكز تميز ،وإبداع ،وبيوت خبرة  21

 .Digitalizationالكلية  .رقمنة 22

 امعة دمنهور.ج  -عة كلية الزرا.اعتماد 23
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المعايير األكاديمية التي يتم عن طريقها تحقيق  
 * الجودة الشاملة 

 االستراتيجي  التخطيا 1

 الذاتية  واإلدارة والحكومة القيادة 2

 اإلداري الجهاز 3

 التكنولوجية  والبنية يةوالماد المالية الموارد 4

 المعاونة  والهيئة التدريس هيئة أعضاء 5

 يجونوالخر الطالب 6

 التعليم 7

 العلمية  واألنشطة العلمي البحث 8

 المستدامة  والتنمية المجتمعية المسئولية 9

 والتطوير الجودة إدارة 10

 .2017 يلالثاني أبر  محاور ومعايير وعناصر تقويم واعتماد الجامعات اإلصدار *
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 المخاطر  إدارة 
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  المخاطر إدارة

 كوارث إدارة األزمات وال ها إنشاء جلنةإثر لي ع  مت *
 : هي  أساسية عناصر ثالثة المخاطر إدارة سياسة ترتكز

 . المستطاع قدر حدوثها ومنع المخاطر من الوقاية .1

  .وفعال ناجح بشكل حدوثها حال المخاطر  مع التعامل .2

 حدوثها.  ل بق المخاطر وتوقع خطر يبداية أ عند التنبيه من يمكن الذي الفعال الداخلية المراقبة نظام تفعيل .3

 

 المخاطرأدارة منهجية 
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 أنواع المخاطر: 

 مخاطر صحية:   -1

التدخل  تستوجب  اضرارا  بهم  وتلحق  البشرية  القوى  وأداء  صحة  تهدد  التي  المخاطر  هي 

 .الصحي

 المخاطر الكيميائية:  -2

االن  صحة  على  خطر  او  ضرر  وقوع  نتيجة احتمال  البيئة  او  الممتلكات  او  صال  االت  سان 

 يميائية. ع أي مادة كالمالمسة( م)

 مخاطر تقنية المعلومات:  -3

 مخاطر بشرية  ➢ مخاطر تقنية  ➢

 نقص المهارات والكفاءات  • Hackingاالختراق  •

 سوء االستخدام  • الفيروسات  •

 األخطاء البشرية  •  unauthorizedالدخول الغير مصرح به  •

 خزين ة التسرقة الخوادم وأجهز • به بالبيانات  التعديل الغير مصرح •

 مخاطر محيا العمل  ➢ مج هزة والبرااعطال األج •

 انقطاع التيار الكهربائي  • دقة المعلومات والبيانات وتوافقها وتكاملها  •

 انقطاع التكييف  • استخدام النسخ غير اصلية من البرامج  •

 التسرب المائي  • مخاطر طبيعية  ➢

 

 حروب ,الزلز ,فقد البيانات بسبب حرائق

 مخاطر غير متوقعة  ➢

 انة عم الفني والصيلد ا طاعانق •

 

 المخاطر القانونية:  -4

 . عدم وعى أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب بحقوقهم وواجباتهم •

 .رفع القضايا ضد الكلية والجامعة •

 . انتهاك الحقوق الفكرية •
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 . ابرام العقود واالتفاقيات بوساطة اشخاص ال يملكون الصالحية •

 . ميةر نظاقة غيستخدام شعار الكلية والجامعة بطري ا •

 .امالت بمباشرة العمل قبل توقيع العقود بالتع  السماح •

والقواعد   • اللوائح  ومشروعات  القرارات  صياغة  في  القانونية  اإلدارة  مشاركة  عدم 

 .القانونية

 . فقدان الوثائق خاصة السرية لعدم تأمينها •

 . خطر تضارب المصالح •

 . ة التي تمس العملية التعليميةالمخاطر القانوني  •

 . عض الطالب رة الغش لدى بظاهجة المع •

 .الرقابة على عقود االنشاءات  •

 مخاطر السمعة:  -5

 . السمعة االكاديمية: المخاطر المتعلقة بجودة التعليم والمخرجات التعليمية •

التنمية ورؤية  • البحثية وخدمتها لخطط  والمخرجات  البحث  بجودة  تتعلق  البحثية:    السمعة 

 . 2030مصر 

باألعالم • متعلقة  ترتمخاطر  بك:  ببط  ينشر  ما  وسائل  ل  في  والجامعة  الكلية  خصوص 

 االعالم مما يؤثر على سمعتها لدى المجتمع. 

 مخاطر متعلقة بالسمعة اإلدارية: تتعلق بالفساد اإلداري والنزاعات الداخلية.  •

 مخاطر الحريق:  -6

 .حريق ناتج عن التشجير وخدمات النظافة •

 . اإلجراءات في حالة الحريق عدم وضوح •

 . بلة لالشتعالعن تخزين مواد قاناتج حريق  •

 . ضعف التدريب على استخدام طفايات الحريق •

 .ضعف صيانة معدات و أجهزة اإلنذار •

 . عدم وجود عالمات السالمة والعالمات االرشادية •

 . مقاولى الجامعة للمشاريع واعمال الصيانة والعمليات التشغيلية •

 .خدمات رف الرئ وغسوق ترتيب وتنسيق في مخارج الطوا حريق ناتج عن •

 . ت داخل المباني والمرافق الغير مصرح بهديالالتع •
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 .حريق ناتج عن سوس تطبيقات واشتراطات السالمة بالمعامل والمختبرات  •

 المخاطر المالية:  -7

 .مخاطر نقص الدعم الحكومى •

 . انخفاض الموارد الذاتية •

 .المالية مخاطر إدارة األصول والموارد  •

 . ليةالمخاطر التشغيلية الما •

 . مخاطر السيولة •

 المخاطر الطبيعية:  -8

 . العواصف والغبار •

 .ضربات الشمس •

   .االمطار والسيول •

 . مخاطر النقل •

 مخاطر الموارد البشرية: -9

 بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس

 التسرب الوظيفى.  •

 االنشغال باعمال خاصة خارجية وخاصة القياديين.  •

 ح سياسات الموارد البشرية.عدم وضو •

 ال عنف.عمال وحدوث اعمالعمل وتعطيل اال اع عناالمتن  •

 .الهيئة المعاونةاهمال أعضاء هيئة التدريس و •

 بالنسبة ل داريين: 

 التوظيف الغير مدروس.  •

 عدم وضوح سياسات الموارد البشرية. •

 االمتناع عن العمل وتعطيل االعمال وحدوث اعمال عنف. •

 . االهمال •

 بة للطالب:بالنس

 عمال عنف.مال وحدوث ااالع تعطيلاالمتناع عن الدراسة و  •
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 عدم معرفة الحقوق والواجبات والضعف االخالقى. •

 

 مخاطر المنشآت والمرافق:    -10

 مخاطر التمديدات والوالت الكهربائية.  •

 المخاطر الناجمة عن مخالفة التصميم والمواصفات:  •

o  مخاطر تصدعات المباني 

o  مخاطر التكييف 

o واالمطار. لصحى  صرف ااطر تسربات مياه شبكة التغذية والمخ 

 اطر اغالق المخارج والممرات والساللم وتعطيلها. خم •

 

 مخاطر التنفيذ:. 11

 مركزية اتخاذ بعض القرارات  •

 صعوبة تحديد مؤشرات قياس جودة االداء بالنسبة لبعض المخرجات المتوقعة من الخطة. •

 الستراتيجية. تغيير االولويات على حساب الخطة ا •
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 ة  يجي الخطة اإلسترات 
 العلمية ام  قس الخاصة باأل 
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 البساتين لقسم االستراتيجية الخطة

 البساتين لقسم االستراتيجية الخطة

 

 في مجال التعليم و الطالب ف ن عناصر الخطة اإلستراتيجية هي كما يلى؛ : اوال

 جامعة دمنهور –كلية الزراعة  -( 2025 – 2021) رؤية قسم البساتين   (1)

البستانية على  ر إلى التميز والريادة في العلوم  بساتين بكلية الزراعة جامعة دمنهوقسم اللع  يتط

يستهدف القسم الى   في مجاالت التعليم والبحث العلميف  .  المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

والأحدث  تطبيق   تحديث  دوات  األطرق  استدامة  مع  وتطبيق  ة  ريسيالتد المقرارات  التدريسية 

متميزة   نشر ابحاث علميةافة الى العمل على ت التعليم و البحث العلمي باإلضيالوج وث تكنأحد 

االنسانية   للمعرفة  الى  تضيف  تهدف  المجاالت كما  في  المجتمع  تنمية  في  الفعالة  الشراكة 

 جودة.الزراعية المتعددة لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية، وذلك وفقاً لمعايير ال

 

 جامعة دمنهور  –كلية الزراعة  -( 2025  – 2021)  البساتين  رسالة قسم (2)

خريجين   إلعداد  متميزاُ  تعليماً  تقديم  من خالل  البستانية  العلوم  مجال  في  القسم  رؤية  تحقيق 

وإقليمياً و عالمياً،  وباحثين مؤهلين بالمعارف، وقادرين على المنافسة في سوق العمل محلياً 

جتمعية متفردة  في تطوير قطاع الزراعة، وخدمات م  ة لإلسهاممية وتنموية رائد وبحوثاً أكادي

 ة في إطار معايير الجودة. و الحفاظ على البيئ

 

  رسالة قسم البساتينالمستهدفة من  Core valuesالقيم األساسية   (3)

 جامعة دمنهور –كلية الزراعة  -( 2025  – 1202)

أخ • و  أوال  فمصر  الوطن،  حب  ترسيخ  و  العتعميق  المنفعة  و  المرا  و  قبل امة  ؤسسية 

 المنفعة الشخصية. 

ثقافة االختالف  ق و  تعمي • مع تعزيز روح التعاون ونبذ و العمل على    بين االفراد ترسيخ 

 و الشقاق.  الفرقة
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او  التعليمية    وا العملية  سوآءا في الناحية  األمانة والنزاهة والشفافية  عميق و ترسيخ ثقافة  ت •

  .ثيةبحال

   قافة االنا. ل الجماعي و المشاركة و الحد من ثالعمل على تعميق و ترسيخ ثقافة العم •

 

  –كلية الزراعة  -( 2025  – 2021)  الخطة اإلستراتيجية لقسم البساتين (4)

 جامعة دمنهور

 

 إلعداد أي خطة البد من توافر اآلتي؛ : اوال

 . Needs assessmentsتحليل االحتياجات  -1

 .SWOT analysisاهن الوضع الرتقييم  -2

 . Bench Markيار المرجعي اختيار المع -3

 اإلستراتيجية للكلية ثم وضع مخطط إستراتيجي.  األهداف صياغة -4

 

وهنا البد من وضع مخطط يتماشى مع االتجاهات العالمية في الزراعة، سوق العمل و كذلك 

التنم الدولة  الحتياجات  المساالستجابة  الجهات  و  و  وية  التعليمية  العملية  مخرجات  من  تفيدة 

 ة.البحثي 

 

جامعة  –كلية الزراعة  -( 2025 – 2021)سم البساتين الخطة اإلستراتيجية لق : ثانيا

 ، دمنهور

  .ةتحقيق األهداف السياسية و االجتماعية للدول -1

ثقة المجتمع المصري   -2 التعليمية  واإلقليمياكتساب  من خالل إعداد   في مخرجات العملية 

 لمية ومهنية تطبيقية متميزة. يج متميز قادر على المنافسة وتوفير كفاءات عخر

الفعالة و القدرة على استخدام المنهج العلمي التحليلي في تطوير قطاع الزراعة    اهمةالمس -3

  .و حل مشكالت التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة 

 لوريوس و ربطها بمتطلبات سوق العمل.اسية لمرحلة البكامراجعة وتطوير البرامج الدر -4



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

61 
 

 البساتين لقسم االستراتيجية الخطة

 جودة واالعتماد لبرنامج البساتين. ضمان ال -5

 رفع كفاءة ومهارات أعضاء هيئة التدريس بالقسم.  -6

التعليم والتعلم )التعليم اإللكتروني   -7 ....   -التعليم الهجين   –التعليم عن بعد    –تطوير طرق 

 إلخ(.

 ارد التعليمية و تطوير البنية التحتية. ستخدام المورفع كفاءة ا -8

و -9 الكلية  بين  الروابط  خدمتقوية  تقديم  من خالل  المحيط  مردود المجتمع  ذات  متميزة  ات 

لمجتمع، وكذلك من خالل إعداد قاعدة بيانات للمشاكل الزراعية الموجودة إيجابي على ا

  .مع الجهات البحثية المختلفةسبة لها بالتعاون بالبيئة المحيطة ووضع الحلول المنا

الجودة لضبط وتطوير اآلداء في كافة نو -10 ثقافة  النظرية و نشر  التعليمية  العملية  احي 

 العملية. 

توفير مناخ مناسب للطالب لتحقيق أقصى استفادة من فرص التعليم المتاحة من خالل  -11

 تطوير برامج تعليمية مواكبة للتطورات العلمية.

 -: االتي يتطلب ذاوه

 والطالب  للتعليم البساتين قسم ورؤية وتصور خطة

 سيرفيرات   توفير  حيث   من  االلكترونى  التعليم  منصات   يخص   فيما  التحتية  البنية  تطوير  -1

 .السرعه  عاليه انترنت  يشبكات  التوصيل مع الكفاءه عاليه  حديثه

 .يثة حد ال االلي الحاسب  ةاجهز من بعدد  مزود  بالكليه االلي للحاسب  معمل توفير  -2 

  التوضيحه   ائلوس  بحميع  مدعم  الكترونى   شكل  في  الدراسيه  البرامج  مقررات   جميع  توفير  -3 

 . وفيديوهات   صور من

 لسهوله  وذلك  للموقع  التدريس  هيئه  بأعضاء  الخاصه  االلكترونيه  المواقع  جميع  ضم  -4

  د ترشااالس جانب  على او المقررات خالل من سواء التدريس هيئه اعضاء مع الطالب  تواصل

 االكاديمى 

  من   لتمكنهم  اتينالبس  قسم  تخصصات   تخدم  رقميه  بمكتبات   الطالب   يصل  رابط  توفير  -5

 .للمعرفه اكبر ومصادر مات علوالم من االستزاده

 بأحدث   وتدعمهم  المختلفه  تخصصاتهم  تخدم  هامه  علميه  بمواقع  الطالب   يصل  رابط  توفير  -6

 .والتكنولوجي المعارف
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 البساتين سمقل االستراتيجية طةالخ

 : ونهدي إلى اآلتينسبة للدراسات العليا   بال

ال -1 التنمية  مراعاة  مع  التنموية  بالقضايا  البحوث  للموارد ربط  حماية  مستدامة  و    الزراعية 

 البيئة. 

 دعم البحوث البستانية في مجاالت التكنولوجيا الحيوية و تطبيقاتها.  -2

 تهالك المحلي و التصدير. ير التقليدية لإلساإلهتمام بالزراعات البستانية غ -3

 اإلهتمام بالزراعات العضوية . -4

 ربة. دعم البحوث في مجاالت الملوحة و العناصر الثقيلة بالت -5

الزراعية الكبرى و أيضاً مراكز الكلية من ناحية مع الشركات  التعاون الوثيق بين القسم و   -6

 البحوث المتخصصة. 

 شورة. انات لألبحاث المنالتوثيق و التحديث لقاعدة البي -7

 : و علية فإن  لم يتطلب اآلتي

 إعادة النظر في الئحة الكلية للدراسات العليا.  -1

كيماويات   –له من أجهزة    ا بالقسم مع توفير البنية التحتيةتوفير معمل للدراسات العلي -2

 ت ...إلخ.زجاجيا –

 اإلهتمام بمكتبة الكلية و تزويدها بالمراجع الحديثة.  -3

 كلية. مركزي بال إنشاء معمل -4

 شيط المؤتمرات و الندوات العلمية.نت -5

 اإلستفادة من اإلتفاقيات الثقافية المبرمة ما بين مصر و العالم الخارجي.  -6
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(  2025  –  1202ة ) بيئة ف ن عناصر الخطة اإلستراتيجيثالثا: في مجال خدمة المجتمع و ال

 هي كما يلى؛ 

ع -1 توثيالعمل  االرتباط لي  البسا  ق  قسم  بين  دمنهور  والعالقات  جامعة  الزراعة  بكلية  تين 

 .كجهة أكاديمية وبحثية والمؤسسات الزراعية الحكومية والخاصة

بكلي -2 البساتين  قسم  دور  المتفعيل  لخدمة  دمنهور  جامعة  الزراعة  وتسويق خدماته  ة  جتمع 

 فل الزراعية. من خالل القوا

المجتم -3 بالخدمة  للقسم من خاللالتوعية  في تإش   عية  التدريس  هيئة  الطالب وأعضاء  راك 

 .مختلف األنشطة التي تقدمها الكلية لخدمة المجتمع

 دة منها.نقل نتائج االبحاث التطبيقية ألرض الواقع وتعظيم االستفا -4

 رض أحدث االبحاث.عمل مؤتمر سنوي للقسم لع -5

 العمل علي تنظيم معرض سنوي للزهور و نباتات الزينة. -6

 وتشجير وتجميل مدن المحافظة.مع المحلي لتطوير االشتراك مع المجت -7

 دراسة مشاكل المجتمع الزراعي المحلي ومعوقات التصدير والمساهمة في حلها.  -8

 واالنسان. ة و مخاطرها علي النبات والحيوان التوعية بمشاكل تلوث البيئ  -9

 . التوعية بمخاطر التغيرات البيئية المتوقعة-10

 . القسم وخريجي القسم واصل بينالقة والتتوطيد الع-11

 شروط االلتحاق بالقسم  

بالكلية للتخصص حيث يلتحق بالقسم   الثانية  يتم قبول الطالب الناجحين في السنة 

شعبة من  الراغبون  الفرقة    الطالب  من  وذلك  النباتي  ويشترط  اإلنتاج  الرابعة 

ير  تقدوأن يحصل على    ن يكون الطالب ناجحاً بدون مواد تخلفلاللتحاق بالقسم أ

لمواد  ال  في مجموععام   باحد    GPA  لتخصصالمؤهلة  لقبولة  على  أيكون مناسب 

 . االقسام تميزا
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 لدرجات العلمية التي يمنحها القسم  ا

 العلوم الزراعية    فيدرجة البكالوريوس  

 تير درجات الماجس  

 ( زهور و الزينة او الخضركهة او التخصص الفا)  زراعيةالعلوم ال فيدرجة الماجستير  

  ةدرجات الدكتورا 

 ( تخصص الفاكهة او الزهور و الزينة او الخضر)  العلوم الزراعية في ةدرجة فلسفة دكتورا

 الخطة البحثة للقسم 

ية لكلية الزراعة بجامعة دمنهور  اتين جزء ال يتجزأ من الخطة البحث الخطة البحثية لقسم البس

 . جتمع وتنمية البيئة وكذا في االهداف االستراتيجيةاف من حيث خدمة المفق معها في األهد تت و

بالتعاون مع باقي األقسام العلمية بالكلية و مراكز البحوث الزراعية و الهيئات الوطنية المحلية  

يستهدف   خوالدولية  من  علمية  أبحاث  اجراء  الي  بالقسم  القسم  التدريس  هيئة  أعضاء  الل 

اسات العليا بالقسم كال في تخصصه الدقيق منفردا ية وكذلك طالب الدرلف درجاتهم العلمتخبم

او باالشتراك مع باقي أعضاء هيئة التدريس بالقسم والكلية وذلك لتحسين انتاجية المحاصيل  

  البيئية ومدى تحملها للظروف    المختلفة وزيادة جودتها(  تات زينةنبا   -فاكهة  -خضر) البستانية  

 . لفةالمخت

 : اليةالمحاور الت و لم من خالل

  . المساهمة في استنباط أصناف عالية اإلنتاجية باستخدام طرق زراعة االنسجة  -1

على  -2 والجفاف  والملوحة  الحرارة  مثل  البيئية  لإلجهادات  الفسيولوجي  األثر  دراسة 

 . البستانية االقتصادية دة المحاصيل إنتاجية وجو

السلبي لألمراض مث -3 التأثير  الفطريةدراسة  والبكتيرية والفيروسية على   ل االمراض 

 . البستانية االقتصاديةإنتاجية المحاصيل 

حشرات  -4 أي  او  واالكاروسات  المن  مثل  الحشرية  لإلصابات  السلبي  التأثير  دراسة 

  . تانية االقتصاديةالبس متطفلة اخري على إنتاجية المحاصيل 

الم -5 أثر  الزراعدراسة  التسعامالت  مثل  المختلفة  ومعدالت ية  والري  الزراعة   ميد 

 . البستانية االقتصاديةجودة المحاصيل ونوعية التقاوي على إنتاجية و

الحقل علي جودة  -6 الزراعية من محاصيل  للحاصالت  والتداول  التخزين  تأثير  دراسة 

 . كتقاويالك او لالسته للتصدير او المخزونة سواء البستانية االقتصاديةالمحاصيل 

دراسة وتحديد لوراثية باستخدام الدالئل الجزيئية لحيوية والدراسات ااستخدام التقنية ال -7

 .  البيئية بأنواعها المختلفةجينات تحمل االجهادات 
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المحاصيل  د  -8 إنتاجية  على  المستحدثة  الزراعية  التقنيات  استخدام  أثر  البستانية  راسة 

 . االقتصادية

 . البستانية االقتصادية تاجية المحاصيل وانلمناخية علي جودة دراسة أثر التغيرات ا -9

 : األهداي العامة للخطة البحثية

وتستهدف الخطة البحثية للقسم في مجملها وبصفة عامة رفع إنتاجية وجودة المحاصيل          

االقتصادية بمعلوما  البستانية  المصري  القرار  متخذ  علمي  ودعم  أساس  على  تستند  ت 

دم المحاور السابقة كأعمدة لبناء كوادر علمية  قبل على ان تستخعلى التخطيط للمستوالمساعدة 

خبرة   كبيت  تعمل  علمي  كقسم  معا  وباجتماعها  والدولي  المحلي  المستوي  على  لها مصداقية 

                                                   .                                 لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة البحيرة 

 : البعثات والمهمات العلمية للقسم

مختلـف دول العـالم لالسـتفادة   فيأرسل القسم العديد من أعضائه على بعثات ومهمات علمية   

والصين وروسيا واليابان وبلجيكـا وألمانيا من المدارس العلمية المختلفة ومنها بعثات إلى كندا 

 . طالياا و اياسبانيوالواليات المتحدة و  جلتراوان

 خدمة المجتمع  وأنشطةريب التد

 . االشراف الفني علي مزرعة كلية الزراعة بالبستان  .1

لمزارعى ومنتجى الفاكهة بمنطقة النوبارية ووادى النطرون و الفني  و الدعم االشراف .2

 . بمحافظة البحيرةجنوب التحرير 

 سمات التميز بالقسم

تص بدراسة راعة حيث أنه يخ النباتي بكلية الزم البساتين أحد أهم فروع اإلنتاج  يعتبر قس •

المحاصيل   من  هامة  االقتصادية مجموعة  على    البستانية  استراتيجي  دور  تلعب  التى 

 . مثل الموالح و العنب  المستوى القومي

تساهم    التى  البستانية االقتصاديةتغطى أبحاث القسم مجموعة كبيرة من أنواع المحاصيل   •

ال العملية  فى  آخر  أو  لإلنتاج  بشكل  أحدث    المصري  اعي زرالتنموية  استخدام  كذلك 

بالقسم معمل زراعة االنسجة   يتواجد  مجال   فييؤدى دوره    والذيالتقنيات العلمية حيث 

 . العالميالتدريس والبحث لمواكبة المركب 

بتنوع مجاالت الدراسة به حيث تصل ألربعة م  • جاالت رئيسية كذلك  يمتاز قسم البساتين 

 . قسام الكلية األخرىى دوراً هاماً ألت تخدم القسم وتؤد فإن هناك مجاال

بروح   • يتميز  حيث  األصيل  والتعاون  الجاد  والعلمي  األدبي  بااللتزام  البساتين  قسم  يمتاز 

 . فريق العمل
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 و تميز القسم بتواجد العديد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه من مصري •

الشمالي وروسياأمريكا  والصين  العلمية  ة  للمدارس  ممثلين  ينعكس    والمانيا  مما  المختلفة 

 . على اتساع الخلفية المعرفية للمدرسة العلمية الخاصة بقسم البساتين

 نقاط الضعف بالقسم 

   .عدم توافر المعامل الكافية لتدريب طالب مرحلة البكالوريوس •

   ية.كرتارالقسم من عمال وسباإلداري العجز الشديد في الهيكل  •

  .ائل انتقال من والي مزرعة الكلية بالبستان افر وسعدم تو •

 . مزرعة الكلية بالبستان وصعوبة اجراء االبحاث بها إلمكانيات العجز الشديد  •

 رتقاء بالقسم المطلوب تطويرها ل نقاط 

ر يمــن حيــث تــوف اإللكترونــيفيمــا يخــص منصــات التعلــيم  التحتيــة البنيــةتطــوير  (1

 .السرعة عاليةانترنت  بشبكات توصيل ال مع الكفاءة عاليةحديثه  سيرفرات 

 .مزود بعدد من اجهزة الحاسب االلي الحديثة بالكليةتوفير معمل للحاسب االلي  (2

ــرامج  (3 ــررات الب ــع مق ــوفير جمي ــي شــكل  الدراســيةت ــيف ــع جمــدعم ب إلكترون وســائل المي

 .من صور وفيديوهات  التوضيحية

وذلـــك لتـــدريس للموقـــع بأعضـــاء هيئـــه ا صـــةالخا اإللكترونيـــة ضـــم جميـــع المواقـــع (4

ــررات او  ــدريس ســواء مــن خــالل المق ــه الت لســهوله تواصــل الطــالب مــع اعضــاء هيئ

 األكاديمي.رشاد على جانب اال

تــوفير رابــط يصــل الطــالب بمكتبــات رقميــه تخــدم تخصصــات قســم البســاتين لتمكــنهم  (5

 .عرفةملل أكبرمن المعلومات ومصادر  االستزادةمن 

ــط (6 ــوفير رابـ ــال تـ ــل الطـ ــاتهب بموايصـ ــدم تخصصـ ــه تخـ ــه هامـ ــع علميـ ــةم قـ  المختلفـ

 والتكنولوجيا. وتدعمهم بأحدث المعارف

 .المختلفةامداد الموقع بقواميس ومعاجم ومصطلحات التخصصات  (7

ــب  (8 ــرامج الحاس ــدث ب ــع بأح ــد الموق ــىتزوي ــل  األل ــاتهم ونق ــل ملف ــدعم الطــالب لتحمي لت

 .صورهم بأعلى جوده

  .لتحديث الموقع وآرائهم رةبتكالمطالب افكارهم رابط يضع عليه ال انشاء (9

ــين  (10 ــد ان يعـ ــيم  أحـ ــال التعلـ ــي مجـ ــرة فـ ــم ذوي الخبـ ــدريس بالقسـ ــة التـ ــاء هيئـ اعضـ

 االلكتروني ممثال للقسم ويكون هو المنسق ما بين القسم العلمي والمكتب الفني 
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المــواد الدراســية مســؤول عــن رفــع جميــع فنــي هــو اللمكتــب الويكــون ا بالكليــةالخــاص 

ــالل م ــن خ ــة م ــللطلب ــن عم ــؤول ع ــون المس ــل ويك ــات التواص ــاص نص ــورم الخ ل الف

 االليكترونية.باالمتحانات 

ــن  (11 ــدول المعل ــب الج ــبوع حس ــل اس ــة ك ــرات النظري ــع المحاض ــتم رف ــةي ــذلك  للطلب وك

م الطالــب فــي مــدى الجــزء النظــري الخــاص بــالعملي ويــتم وضــع اختبــارات لتقيــي

 ة.العلميحصيل المادة ت

ــي مجــاميع ال (12 ــة ال ــتم تقســيم الطلب ــب ويحــدد ل 50 تتعــدي عــددهم ي ــد طال ــم جــدول لعق ه

لقــاءات ومحاضــرات داخــل الكليــة للتواصــل مــع اســاتذة المــواد وشــرح االجــزاء التــي 

 يصعب علي الطالب تحصيلها.

 .اإللكترونيالكتساب مهارات التعلم  للطلبةعمل دورات  (13

ــتم تقســيم  (14 ــةي ــى مجموعــات  الطلب ــات  ألداءال ــةاالمتحان ــل  النهائي ــع عم ــة م داخــل الكلي

 مني لهذه االمتحان.جدول ز

بالتقســـيط للطـــالب غيـــر القـــادرين وذلـــك مـــن خـــالل  العمـــل علـــى تـــوفير كمبيـــوتر (15

 .ى البنوكالتعامل مع احد 

 الخطة البحثية

علمية وتنفيذ من حيث الموارد التطوير طرق التدريس بالقسم بما يتمشي مع النظم العالمية  -1

 بها عالمياً.   تقنيات بحثية حديثة معترف

توجيه العمل البحثي بالقسم بما يتالئم مع متطلبات المجالت البحثية العالمية ذات التصنيف   -2

 واإلعتماد.  (Impact Factor)الدولي و ذات التأثير في التقدم العلمي 

ن خالل التفاعل مع المنتجيين الزراعيين وصول التوصيات العلمية ونتائج األبحاث م -3

 خصائيين و من خالل إصدار وسائل النشر اإللكتروني. والمهندسين و اإل 

  -ويمكن تحقيق  لم عن طريق اآلليات التالية: •

 اآلليات والوسائل االزمة لتحقيق كل هدي إستراتيجي بيانها كالتالي:- 

 -للهدي اإلستراتيجي األول الخاص بطرق التدريس فيشمل اآلليات التالية: بالنسبة -1

 رد العلمية والتعليمية بالقسم. إنشاء مركز أو مكتب للموا -أ

 وضع خطة مححدة لتشجيع المؤلفات والمطبوعات العلمية.-ب 
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قراص المدمجة و  في التدريس مثل األ ةإصدار المزيد من الوسائل اإلليكترونية المعاون -ج

 .USBإستخدام 

بالنسبة للهدي اإلستراتيجي الثاني الخاص بالمعامل البحثية الحديثة فيشمل اآلليات  -2

 -التالية:

وضع خطة زمنية متدرجة خالل الخمس سنوات لشراء أجهزة حديثة مطلوبة   -أ

 للتحليالت الكيماوية لألنسجة والثمار. 

إتفاق تعاون بحثي -ب  قسام اآلخري في العمل علي جهاز للمشاركة مع بعض األ  وضع 

التحليل  جهاز  مثل  هامة  بحوث  إلنجاز  ومطلوب  مرتفعة  مادية  قيمة  ذو  واحد 

 جرافي  الغازي المتعدد المهام لقدير اإلثيلين و ثاني أكسيد الكربون.الكروماتو

موثق و مسجل   تنظيم شراء وإستخدام المواد الكيماوية ومنظمات النمو النباتية بشكل -ت 

 شراف عليها من قبل أخصائي بالقسم ومتابعتها. مع اإل

تية المحتاجة شراء ثالجة كبيرة وديب فريزر لحفظ المحاليل و بعض األنسجة النبا  -د  -ث 

بعض  حفظ  أو  القطف  بعد  ما  أبحاث  إلجراء  حديثة  ثالجة  تركيب  كذلك  و  لذلك 

 الثمار.

 -آلليات التالية:نشر العلمي فيشمل البالنسبة للهدي اإلستراتيجي الثالث والخاص با -3

 وضع تصنيف للمجالت العلمية ذات القيمة المعتمدة في مجال التخصصات بالقسم. -أ

مقاالت اإلرشادية عن مشاكل اإلنتاج في بعض المجالت العريية و التشجيع علي نشر ال  -ب 

 المصرية. 

            Proceedingsعقد ندوات دولية ينتج عنها كتاب المؤتمرالمجمع   -ج 

المؤسسات يتم طباع-د  المشاركين وعلي  للتوزيع علي  البحثية    ته بشكل منتظم وفاخر  الدولية 

 والجامعية. 

ي الرابع والخاص بالتفاعل المجتمعي فيشمل تحقيقه علي اآلليات بالنسبة للهدي اإلستراتيج  -4

 -التالية:

عادية بحيث يتم بتنظيم ورش عمل لإلخصائيين والمهندسين الزراعيين بقر الكلية باأل  -أ

 يق المفاهيم العلمية و اإلنتاجية. تعم

 . تنظيم يوم حقلي لمنتجي بعض محاصيل الفاكهة مثل العنب و الموالح  -ب
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اث العلمية لمواجهة مشاكل الزراعات البستانية تحت ظروف االجهاد الملحى توجيه االبح -1

 والعناصر الثقيلة   ونقص الماء والحرارة المرتغعة

تحسين انتاج النباتات البستانية تحت ظروف  اجراء المزيد من الدراسات العلمية ل -2

 الزراعات المحمية لتجنب الثار السلبية  

 والعطرية تحت الظروف المصرية   تحسين انتاجية النباتات الطبية -3

لحصاد ( والمحافظة ازيادة دراسات وامكانيات تقليل الفاقد من السلع البستانية عد الجمع )  -4

 من فرص التصدير  على جودة الثمار بعد القطف مما يزيد 

التركيز على المعامالت الحقلية للنباتات البستانية التي تقلل من االضرار الناتجة عن   -5

 البيئية او تقلل من حدتها  االجهادات 

تطبيق  لزيادة االبحاث الخاصه باالنتاج الزراعي في مجال الزراعة بدون تربة وذلك  -6

 عمليات التكثيف الزراعي االمن وزيادة االنتاج 

 تركيز على المعامالت القابلة للتطبيق الحقلي لحل مشاكل المزارعيين والمنتجين  ال -7

 عات بحثية جاري تنفيذها بالقسم حتى تاريخه  كما نحيط سيادتكم بعدم تواجد مشرو
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 الخطة االستراتيجية  
 لقسم المحاصيل 
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 اتيجية لقسم المحاصيل تر الخطة االس

 رؤياااة القسااام 

طريـق اسـتخدام أحـدث طـرق مسـتديمة عـن  الزراعيـة بصـورةاسـتخدام المـوارد   كفاءةرفع  

زراعيـة الية العلم من تكنلوجيـا    لما وصالزراعية وتطبيق أحدث    المقرارات تدريس    وأدوات 

زراعية في مجـال   كلذات الوقت نشر ابحاث علمية تضيف للمعرفة االنسانية وتحل مشا  وفي

 المحاصيل الحقلية

 رسااالة القسااام 

كـوادر زراعيـة فـي مجـال علـوم   اعـداد بني القسم  تنبثق رسالة القسم من رسالة الكلية حيث يت

التي تؤهلهم للمنافسـة  المحاصيل الحقلية مزودة بأحدث المعلومات والمهارات العلمية والعملية

 .في سوق العمل المحلي او العالمي 

 : Core valuesم األساسية قيال

 التالية:  نشر القيم األساسيةسيقوم القسم بأ راده وبمجموعة على  

 .م االختالفات الفردية بين االفراد مع تعزيز روح التعاون ونبذ الفرقة احترا .1

 . العملية التعليمية والبحثية األمانة والنزاهة والشفافية في كل مناحي  .2

 . احترام وتنمية روح الفريق  .3

 . المنفعة العامة للقسم والمؤسسة قبل المنافع الشخصية ضعو .4

 أئاداف القساام 

اليه العلم ويسـاهم فـي بنـاء كـوادر  وي تعليمي يواكب أحدث ما وصلاالهتمام بتقديم محت -1 

 .علمية قادرة علي حل المشاكل المعاصرة

نـوع مـن ث  التدريس الحديثة والتدريس عن بعد في كـل مقـررات القسـم إلحـدا  دمج طرق -2

 .المرونة لنشر المعلومات 

مجـالي إنتـاج وتربيـة ترسيخ دعم الرؤية التكاملية للتخصـص مـع التخصصـات الداعمـة ل  -3

 المحاصيل. 

 االلتزام باحترام وحماية البيئة والقوامة عليها.  -4

 رد المسندة للقسم وإدارتها بأعلى كفاءة.بذل الجهد باستخدام الموا-5
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 لقسم المحاصيل يةالخطة االستراتيج

 التخصصات الدقيقة للقسم  

 مجال إنتاج المحاصيل.   .1

 مجال فسيولوجيا المحاصيل.  .2

 مجال تربية المحاصيل.  .3

 لمحاصيل. مجال تكنولوجيا ا .4

 وصف المبنى وموقع القسم

 )حصر للمعامل والمدرجات والمكتبات والمكتبة والمخازن التابعة للقسم( 

 عليا ت ( معامل دراسا1معامل: )حصر لل -أ

 ( قاعة تدريسية مشتركة مع تخصص اإلنتاج النباتي  2حصر للمدرجات: ) -ب

 ( مكاتب ألعضاء هيئة التدريس 4حصر للمكاتب: ) -ج

 لمكتبات: ال يوجد حصر ا -د

 حصر المخازن: ال يوجد  -هو

 شروط االلتحاق بالقسم  

الناجحين   الطالا  قبول  ب  في يتم  الثانية  يلتحالكلية  السنة  حيث  الطالا  ق  للتخصص  بالقسم 

بالقسم أن يكون    لاللتحاق ويشترط  الراغبون من شعبة اإلنتاج النباتي وذلك من الفرقة الرابعة 

مواد   بدون  ن  ناجحا فى  الطالا  ومقبول  جيد  عام  تقدير  على  يحصل  وأن  مواد  تخلف 

 التخصص. 

 الدرجات العلمية التي يمنحها القسم  

 س  ى العلوم الزراعية درجة البكالوريو* 

 درجاا الدبلوماا  * 

 . التقاويدبلوم إنتاج وجودة  

 درجاا الماجستير  *

 درجة الماجستير  ى العلوم الزراعية 

 درجاا الدكتوراه * 

 سفة دكتوراه  ى العلوم الزراعيةدرجة  ل
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 الخطة االستراتيجية لقسم المحاصيل

 

 الخطة البحثة للقسم  

 

 

 

البحثياة لكلياة الزراعاة بجامعاة   أ مان الخطاةجازالخطة البحثية لقسم المحاصيل جزا ال يت

دمنهور وتتفر معها  ي األئداف من حي  خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذا  اي االئاداف 

 االستراتيجية.

لعلميوة بالكليوة و مراكوز البحووث الزراعيوة و الهيئوات الوطنيوة بالتعاون مع بواقي األقسوام ا

ة مون خوالل أعضواء هيئوة التودريس أبحاث علميوء  المحلية والدولية يستهدف القسم الي اجرا

بالقسم بمختلف درجاتهم العلميوة وكوذلك طوالا الدراسوات العليوا بالقسوم كوال فوي تخصصو  

ئة التدريس بالقسم والكلية وذلك  لتحسين غلة الدقيق منفردا او باالشتراك مع باقي أعضاء هي

التريتكووال و والسووورجم ور الفوودان لمحاصوويل الحبوووا مثوول القمووح واألرز والووذرة والشووعي

البقوليات الرئيسية مثل الفول البلدي و فول الصوويا ومحاصويل الزيوت ومنهوا فوول الصوويا 

منها الكتوان باإلضوافة للقطون باإلضافة لعباد الشمس والكانوال والكتان  ومحاصيل االلياف و

 والتيل ومحاصيل السكر مثل قصا وبنجر السكر.

 

 ة: ليوذلك من خالل المحاور التا 

 ة في استنباط أصناف عالية اإلنتاجية  المساهم -1

المصرية   ةاستقدام أصول وراثية من خارج القطر المصري لدعم التراكيا الوراثي  -2
 وزيادة التنوع الوراثي. 

لوجي لإلجهادات البيئية مثل الحرارة والملوحة والجفاف على إنتاجية  دراسة األثر الفسيو -3
 وجودة المحاصيل المنتجة 

والفيروسية على    ةلألمراض مثل االمراض الفطرية والبكتيري  ثير السلبيتأدراسة ال -4
 إنتاجية المحاصيل  

ة  دراسة التأثير السلبي لإلصابات الحشرية مثل المن واالكاروسات او أي حشرات متطفل -5
 اخري على إنتاجية المحاصيل.  

 



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

74 
 

 الخطة االستراتيجية لقسم المحاصيل

ة  تلفة مثل التسميد والري ومعدالت الزراعة ونوعيمخدراسة أثر المعامالت الزراعية ال -6
 التقاوي على إنتاجية وجودة المحاصيل المنتجة. 

دراسة تأثير التخزين والتداول للحاصالت الزراعية من محاصيل الحقل علي جودة   -7
 ك او كتقاوي المحاصيل المخزونة سواء لالستهال

الدالئل الجزيئية لدراسة وتحديد   ام استخدام التقنية الحيوية والدراسات الوراثية باستخد  -8
 الجهادات الحية او غير الحية.  جينات تحمل ا

 دراسة أثر استخدام التقنيات الزراعية المستحدثة على إنتاجية محاصيل الحقل   -9

 حاصيل الحقل  دراسة أثر التغيرات المناخية علي جودة وانتاجية م -10

 

 األئداف العامة للخطة البحثية:  

نتاجية وجودة محاصيل خطة البحثية للقسم في مجملها وبصفة عامة رفع إالوتستهدف         

الحقل ودعم متخوذ القورار المصوري بمعلوموات تسوتند علوى أسواس علموي والمسواعدة علوى 

ناء كوادر علمية لهوا مصوداقية التخطيط للمستقبل على ان تستخدم المحاور السابقة كأعمدة لب

ع ها معا كقسم علمي تعمل كبيت خبرة لخدمة المجتماععلى المستوي المحلي والدولي وباجتم

 المحلي بمحافظة البحيرة.      

                                                                 

 البعثاا والمهماا العلمية للقسم

أعضائ  على بعثات ومهمات علمية فى مختلف دول العالم لالستفادة    أرسل القسم العديد من  
 واليات المتحدة والصين. المدارس العلمية المختلفة ومنها بعثات إلى ال من

 

 المشاريع البحثية التي نفذئا القسم: 

تراكيا وراثية من محصول القمح مجمع  من مختلف   )تقييم  14935لمشروع رقم ا •

من   االصداء( والممول  ومقاومةف المصرية إلجهاد الجفاف دول العالم تحت الظرو

 . 2017 ى وحت 2016م والتنمية التكنولوجية في الفترة من لوصندوق الع

بدأ فى عام    والذي  والتكنولوجيامن أكاديمية البحث العلمي   والممول إمحتوا  مشروع  •

 . بين جامعة دمنهور ووزارة الزراعة الفرنسية   2016عام   وحتى  2015
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 خدمة المجتمع أنشطة  و دريبالت

 . 2017و   2016عدد من أيام الحقل في مزرعة الكلية بالبستان أعوام  قامةإ  ▪

القوافل الزراعية بمراكز الرحمانية وأبوالمطامير و افالق  بمحافظة  المساهمة في  ▪

 البحيرة. 

 االشراف الفني علي مزرعة كلية الزراعة بالبستان.   ▪

صميم التجارا في  وت في تحليل   Rتطبيقات لغة ال إقامة ورشتي عمل الستخدامات و  ▪

  -عة القاهرة  جام -الزراعة  وكلية(  2016يناير  31جامعة دمنهور ) –كلية الزراعة 

 .  (2015مارس  18-14) الحيوانيقسم اإلنتاج 

 

 سمات التميز بالقسم

  بكليووة الزراعووة حيووث أنوو النبوواتييعتبوور قسووم المحاصوويل أحوود أهووم فووروع اإلنتوواج      . 1

علووى  اسووتراتيجيالمحاصوويل الحقليووة تلعووا دور  موونيخووتص بدراسووة مجموعووة هامووة 

 .القوميالمستوى 

م مجموعووة كبيوورة موون أنووواع المحاصوويل التووى تسوواهم بشووكل تغطووى أبحوواث القسوو     .2

أو آخووور فوووى العمليوووة التنمويوووة لإلنتووواج الزراعوووى المصووورى كوووذلك اسوووتخدام أحووودث 

ى يووؤدى دوره فووى لووذ سووم معموول التقنيووة الحيويووة واالتقنيووات العلميووة حيووث يتواجوود بالق

 مجال التدريس والبحث لمواكبة المركا العالمى.

حاصوويل بتنوووع مجوواالت الدراسووة بوو  حيووث تصوول ألربعووة مجوواالت يمتوواز قسووم الم     .3

فسوووويولوجيا  -تكنولوجيووووا المحاصوووويل -تربيووووة النباتووووات  -رئيسووووية )إنتوووواج المحاصوووويل

امووان ألقسووام الكليووة ه الت تخوودم القسووم وتووؤدى دوران المحاصوويل( كووذلك فووكن هنوواك مجووا

 تجارا.األخرى ولكافة كليات ومعاهد الجامعة مثل علم اإلحصاء وتصميم ال

الجوواد والتعوواون األصوويل حيووث  والعلمووي األدبووي بووااللتزاميمتوواز قسووم المحاصوويل      .4

 يتميز بروح فريق العمل.

هيئوووة التووودريس الحاصووولين علوووى يتميوووز القسوووم بتواجووود العديووود مووون أعضووواء      .5

ممثلووين للموودارس العلميووة المختلفووة الشوومالية والصووين دكتوراه موون مصوور وموون أمريكيووا الوو

 .الخلفية المعرفية للمدرسة العلمية الخاصة بقسم المحاصيل اتساعينعكس على مما 
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 نقاط الضعف بالقسم 

 . يوس بكالورالعدم توافر المعامل الجافة والرطبة لتدريا طالا مرحلة  -1

 .   اإلداري بالقسم من عمال وسكرتارية العجز الشديد في الهيكل  -2

   . ة بالبستانوافر واسائل انتقال من والي مزرعة الكلي ت عدم   -3

عدم توافر العديد من األجهزة والمعامل المتخصصة االزمة لحفظ األصول والوراثية   -4
 . ومراقبة الجودة في محاصيل الحبوا وااللياف 
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 قسم وقاية النبات 

 
 

 

 : فى سطور   قسم وقـاية النبات  ❖

الذي بدأ في المساهمة  جامعة دمنهور ، و  -ية الزراعة  كلقسم وقاية النبات هو أحد األقسام العلمية ب      

 1995/1996الثة ثم الفرقة الرابعة بداية من العام الجامعي  لثفي تنفيذ برنامج وقاية النبات لطالب الفرقة ا

م. وتغير مسمي القسم بعد  لم إلي قسم مكافحة األفات وحماية البيئة والذي اشتمل علي شعبتي الحشرات 

و وكيمياء  المجتمع ،  وخدمة  البحثي  ونشاطه  التعليمية  خدمته  تقديم  في  القسم  واستمر  المبيدات.  سمية 

البيئ منطقة  ة  وتنمية  وخاصة  البحيرة  تدبعد  البستان  بمحافظة  الدراسة  الزراعة ريجياً  نقل  كلية  مقر  إلي 

الجامعي  بدءبالبستان   العام  من  فصل و.  م  2006/2007اً  األ  الكلية  بعد  جامعة  فى  سكندريعن    م 2010ة 

ار الكلية  قربعد استو  لتكون احدي كليات جامعة دمنهور ، عاد مسمي القسم إلي وقاية النبات مرة أخري.

ال خال  2رقم  التعليمي  مبنى  في  األبعادية  بها    م2013ل  بمجمع  العلوي  الثاني  بالدور  القسم  مقر  أصبح 

 . محترمالعلمي ال صرحال

 

 * سمات التميز بالقسم: 

ا1     يتميز  العليا  .  والدراسات  البكالوريوس  مرحلتي  في  به  الرئيسية  الدراسة  مجاالت  بتنوع  لقسم 

االت الفرعية مثل بيئة وسمية المبيدات(. ويشمل مجال الحشرات علي العديد من المجء  )الحشرات ، كيميا

الحشرا تقسيم وتصنيف   ، الحيوية  المكافحة   ، العسل  تربية نحل   ، الحشرات  ، فسيولوجي  ، الحشرات  ت 

ة ونأفات محاصيل الحقل والخضر والفاكهة ، الحشرات الطبية والبيطرية ، حشرات الحبوب والمواد المخز

ي مجال األكاروسات االقتصادية. ويشمل مجال ، الحشرات العامة مثل الجراد والنمل األبيض ، عالوة عل

، العضوية  الكيمياء   ، الفيزيائية  الكيمياء  علي  المبيدات  وسمية  مبيدات    كيمياء   ، التحليلية  الكيمياء 

ا مبيدات   ، القوارض  مبيدات   ، لألفات  الحيوية  المبيدات   ، الحشرات لحالنيماتودا  مبيدات   ، شائش 

 زراعات المحمية ، الزراعة العضوية وحماية البيئة. واألكاروسات ، المكافحة األمنة لل

المجا2    من  العديد  بالقسم  اجراؤها  يتم  التي  األبحاث  تغطي  المركبات  .  استخالص  دراسات  مثل  الت 

يل العديد من المركبات والمبيدات في  حوالطبيعية والزيوت الطيارة والمواد الفعالة بها، دراسات تقنيات ت

استخداماتها في مكافحة األفات الزراعية، دراسات تحليل متبقيات المبيدات والسمية،  صورة النانو وتقييم  

حماية البيئة ، دراسات مكافحة األفات الزراعية المختلفة ، دراسات علي  دراسات تقليل مخاطر المبيدات و

وت العسل  نحل  وأمراض  حشرقلسالالت  بعض  علي  دراسات   ، عليها  والملوثات  المبيدات  مخاطر  ات يل 

الحبوب المخزونة والحشرات الطبية ، دراسات بيئية وتصنيفية علي بعض أفات الخضر وأشجار الفاكهة ،  

 عض األكاروسات االقتصادية.دراسات علي ب

 وا المنافسة في سوق العمل يعحتى يستط   دائماً لتطوير أدائه والرقي بمستوى خريجيه قسمسعى ال. ي3    
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عن طريق التدريبات العملية فى الشركات الزراعية   وقاية النباتال  والحصول على فرصة مناسبة في مج

ة وشركات القطاع الخاص باإلضافة إلى إقامة عدد من  الكبرى والمزارع الحديثة ومراكز البحوث الزراعي

ومرالمؤت العمل  وورش  والندوات  ات  لسوق  اللقاءات  لت هيلهم  والخريجين  للطالب  التدريبية  والدورات 

   .لة المهنةالعمل ومزاو

الممكنة  4    الحلول  وتقديم  المتخصصة  الزراعية  االستشارات  خدمة  لتقديم  دائما  القسم  يسعي  كما   .

التخللمشا في  المتميزة  العلمية  الكفاءات  خالل  من  الزراعية  خدمة  صصكل  أجل  من   ، بالقسم  الدقيقة  ات 

المجتمع  على و  وتنمية  اجراء  البيئة    الحفاظ  خالل  الكيميائية  السمية   دراساتمن  بالتقنيات    والتحاليل 

بمعمل وسميتها  الحديثة  المبيدات  متبقيات  مكافحة    PRATL  تحليل  وكذلم  الح،  والحشائش  شرية  اآلفات 

  .اج وتسويق الخدمات الزراعية بالكليةنتعن طريق وحدة إوالقوارض وتقييم المبيدات 

 

 االمكانيات البشرية 
التدر        القائمين بالعمل أو في مهمات علمية حتي ديسمبر  * بيان ب عداد أعضاء هيئة  يس ومعاونيهم 

2020. 

 اجمالي غير قائم بالعمل قائم بالعمل   الفئة

 3 - 3 أستا  متفرغ 

 4 - 4 أستا 

 7 1 6 أستا  مساعد 

 6 - 6 رسمد

 7 4 3 مدرس مساعد

 2 - 2 معيد

 29 5 24 اجمالي

 

 مصادر التمويل 
عن    تية للقسم )كجزء من الكلية( لتدعيم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمعتنمية الموارد الذا       

 : طريق

 التمويل الحكومي. -1

وتالنشاط -2 انتاج  وحدة  خالل  من  القسم  بها  يقوم  التي  والخدمات  الزراعية  ات سوات  الخدمات  يق 

 مثل مشروعات مكافحة الحشائش بمطارات النزهة وبرج العرب. .الطابع الخاص

 (.PRATLخدمات التي يقدمها معمل تحليل متبقيات المبيدات & السمية )ال -3

 المشاريع البحثية بالقسم.  -4

 مج بدمنهور والنوبارية. برامج التعليم المد -5

 دات.بيدورات رخصة مزاولة مهنة بيع الم -6

 

 

 

 

 

 



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

80 
 

 قسم وقاية النبات ل ستيراتيجيةالخطة اإل

 القسم بها يشارك التي التعليمية والبرامج الدراسة نظام   

 نظام الدراسة:  ➢
لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى أربع مستويات  الساعات المعتمدة  ام  تتم الدراسة بنظ  -

م فصلين دراسيين( ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر  عااديمية )كل  دراسية موزعة على أربع أعوام أك

 فصل دراسى صيفى ويكون التسجيل لهذا الفصل الدراسى إختياريا. 

ة والكلية من حيث نظام الدراسة واإلنذار والفصل وفرص إعادة  يخضع الطالب للنظم العامة بالجامع  -

ة بقانون تنظيم الجامعات والئحته ردلمنظمة الوا القيد واألعذار ووقف القيد وكافة القواعد واللوائح ا

 التنفيذية. 
دة وحدات معتم 6يتم قبول الطالب الذين اجتازوا المستوي الثاني بنجاح )وبما ال يزيد عن عدم اجتياز  -

الثالث وفقا   بالمستوي  النبات  ببرنامج وقاية  االلتحاق  في  والراغبون  والثاني(  األول  المستويين  من 

الكلي والقواعد  لالئحة  التراكمي  الة  النقاط  مجموع  خاصة  الكلية  مجلس  يضعها  للطالب،    GPAتي 

 وتقدير المواد المؤهلة للتخصص.

ث لبرنامج وقاية النبات )الثنائي( بنجاح )وبما ال يزيد  الطالب الذين اجتازوا المستوي الثال  يتم توزيع  -

اجتياز   ف   6عن عدم  أو تخصصات  أربع شعب  معتمدة( علي  مختلفةوحدات  الرابع ب  رعية  المستوي 

)مبيدات ، حشرات ، أمراض نبات ، وقاية نبات( وفقا للقواعد التي يضعها مجلسي قسم وقاية النبات  

له، وتقدير المواد المؤهلة   GPAالب ومجموع النقاط التراكمي  وقسم أمراض النبات خاصة رغبة الط

 للتخصص. 

 : قسم قدمها ال يالبرامج التعليمية التي   ❖
 : )درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة( جامعية األولىالالمرحلة  - أوالً 

 : قاية النبات مع قسم أمراض النبات هو)ثنائي( يشترك في تقديمه قسم وامج تعليمي رئيسي ن بر يوجد      

 وقاية النبات. برنامج  .9

 

 ً  :دمج(التعليم الملزراعية بنظام ا  س في العلوم)درجة البكالوريو المرحلة الجامعية األولى -  ثانيا

يشترك في تقديمه قسم وقاية النبات مع باقي أقسام الكلية  دمجللتعليم المموحد امج تعليمي ن بر يوجد     

 وهو:
 نامج تكنولوجيا وإدارة البيئة الزراعية. بر .1

 ً  مرحلة الدراسات العليا:  - ثالثا

 : قسمالقدمها يأسماء البرامج التعليمية التي  •

 درجتى الماجستير والدكتوراة -أوال 

 في العلوم الزراعية تخصص: 

 ثانيا: درجة الدبلوم  

 تخصص:  في العلوم الزراعية

 وقاية المزروعات المبيدات 1

 تربية النحل و ديدان الحرير  لحشرات االقتصاديةعلوم ا 2

 التلوث البيئي للنظم البيئية الزراعية الكيمياء 3

  ان علوم الحيو 4

 7:  قسممها اليتقديشترك في اإلجمالي لبرامج الدراسات العليا التي د العد* 

 2عدد البرامج المطبقة بالفعل:   * 
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 اجراءات اعداد الخطة االستراتيجية للقسم 

 -ة للقسم:جيالتالية عند إعداد الخطة االستراتي األساليب واألدوات* تم التركيز بشكل خاص على 

واستبيان .5 مع  استمارات  شخصية  ومقابالت  المصلحة ات  أصحاب  جودة    األطراي  مدى  على  للوقوي 

 أهم سبل االرتقاء به.واألداء 

ومعاونيه .6 التدريس  هيئات  أعضاء  من  عدد  مع  الذهنى  العصف  العاملين  طريقة  وبعض  بالقسم  م 

 صية.ئق واللوائح والمقابالت الشخ ثاوالطالب بغرض توليد أفكار تعمق من نتائج تحليل مضامين الو

 دراسة مقترحات خريجى الكلية والمستفيدين.  .7

تنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بين فريق عمل إعداد الخطة حول رصد وتحليل الحالة المجتمعية  .8

 من حيث التخصصات األكاديمية ، واإلمكانات والقدرات المتاحة.  والجامعية الراهنة

  -مرت بالمراحل التالية: إجراءات التنفيذة فإن كلية ومنهجية الخطة المستهدف ال* واتساقاً مع رؤية 

تشكيل فريق إعداد الخطة بشكل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة والتخطيا االستراتيجى   .9

 أعضاء الفريق.وتوزيع المهام على 

 تحديد أهم األساليب واألدوات. .10

 جمع اللوائح والوثائق والبيانات.  .11

 بيانات. مضمون اللوائح والوثائق وال يلتحل .12

 كتابة مقترح أولى )مسودة أولى للخطة( ومناقشته.  .13

 عرض الخطة على مجلس القسم ومناقشتها.  .14

 كتابة الخطة االستراتيجية للقسم ومراجعتها بواسطة المراجع. .15

للكلية   يةسال الخطة بعد مراجعتها لوحدة ضمان الجودة بالكلية إلدراجها ضمن الخطة االستراتيجإر .16

 لس الكلية.وإعتمادها بواسطة مج

 
 عناصر الخطة االستراتيجية 
 )أوال( تحديد هوية القسم 

كم  يقصد بتحديد هوية القسم عملية اعداد ومراجعة رؤية ورسالة القسم وكذلم القيم الحاكمة التي تح

 إعداد الخطة االستراتيجية وتنفيذ بنودها. 

 قسم رؤية ال  ➢

قسم        النبيهدي  التعليم  اتوقاية  مجال  فى  التميز  تنمية    إلى  فى  الفعالة  والمساهمة   ، العلمى  والبحث 

 المجتمع فى مجال وقاية النبات لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية على المستوى المحلى واإلقليمى. 

 سم قرسالة ال ➢
المحلي واالقليمي   ملتلبية احتياجات سوق العخريجين وباحثين قادرين على  كوادر متميزة من  إعداد       

 قاية النبات ل سهام فى تطوير قطاع الزراعة وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة. في مجال و
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 قسم وقاية النبات ل ستيراتيجيةالخطة اإل

 القيم الحاكمة                                 
ا األساسية  الحاكمة  القيم  مراحلهي  كل  تحكم  والتي  القسم  قبل  من  االستراتيجية إ  لمعلنة  الخطة  عداد 

)المتوافقة   المختلفة  والسلوكيات  تنفيذ  والممارسات  أثناء  اتباعها  ينبغي  والتي  المجتمع(  وثقافة  قيم  مع 

 النشاطات المختلفة لتحقيق األهداي االستراتيجية لقسم وقاية النبات. 

 لتحسين   )ثانيا( نقـاط القوة والضعف وا

 

 :  قسم وقاية النبات  ةالنقاط القوة على مستوى رؤية ورس ❖

  دمنهور.. مستمدة من رؤية ورسالة كلية الزراعة وجامعة 1

 

 نقاط الضعف على مستوى الرؤية والرسالة: & 

 . ضعف المشاركة من المستفيدين من الخدمة .4

   .عدم و جود تغذية راجعة من األطراي المختلفة .5

 

 التحسين:  ✓

 . االستراتيجية ي تناسبها مع األهدايمدحد الخبراء للرؤية ورسالة الكلية وأم من تقيي -1

ا  -2 المستفيدين من  آراء  الجديدة  استطالع  بالرؤية والرسالة  الكلية وتعريفهم  لخدمة في رؤية ورسالة 

 . قسملل

 

 :لقسم وقاية النبات  نقاط القوة على مستوى األهداي االستراتيجية ❖

 .والمستمر تحقق التطوير الشاملللقسم ة أهداي استراتيجي -1

هيئة المعاونة   –ئة تدريس اعضاء هي -مشاركة األطراي المختلفة المعنية في تطوير األهداي ) طالب  -2

 الموظفين واالداريين(.  –

 

 نقاط الضعف على مستوى األهداي االستراتيجية: & 

 ضعف المشاركة من المستفيدين من الخدمة. -1

 ي.داغذية راجعة من االطراي المختلفة على األهعدم وجود ت -2

 من قبل مقيم خارجي. االستراتيجية للقسم عدم وجود تقييم لالهداي  -3

 

 التحسين:  ✓

 .قسمومدي تناسبها مع رؤية ورسالة الللقسم وجود تقييم من احد الخبراء لألهداي اإلستراتيجية  -1

تهم  حااإلستراتيجية وعمل خطة الدراج اقترا  قسملاستطالع آراء المستفيدين من الخدمة في أهداي ا  -2

 كلية.قسم والاالستراتيجية لل افي الخط

 

 وارد المالية  نقاط الضعف على مستوى الم

ال يوجد نظام محدد لتوفير التمويل لألبحاث عن طريق القطاع الحكومي ، أو الخاص او المنظمات غير - 1

 الحكومية. 

 أبحاث أعضاء هيئة التدريس .  ال يوجد نظام أو آلية لتسويق - 2

 زانية ثابتة لألنشطة البحثية .ميال يوجد - 3

 من ناحية التطوير والوصول إلى االعتماد.  القسمداي الموارد المالية المتاحة التحقق اه- 4

 المصدر الرئيسى للموارد المالية هو ميزانية الدولة. - 5
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 قسم وقاية النبات ل ستيراتيجيةالخطة اإل

 التحسين:  

 تى: ألا عن طريق قسمتنمية الموارد المالية لل

 .الحصول على المزيد من مشاريع بحثية الممولة من جهات محلية وعالمية. 1
االستشارات  وتقديم  قدمة من خالل وحدة انناج وتسويق الخدمات الزراعية  التوسع في النشاطات والخدمات الم .2

 . المتخصصة الفنية

 . ات التي يقدمهادملخ التوسع في ا، و (PRATLمعمل تحليل متبقيات المبيدات & السمية )اعتماد  .3

 إنشاء وحدة النتاج مفترسات األفات الزراعية.  .4

 لتقنيات الحديثة. منتجات نحل العسل با وتحليل إنشاء وحدة إلنتاج   .5

 .تسويق البحوث التطبيقية التي يجريها القسم .6

لأل .7 الحيوية  والمكافحة  السمية،  ودراسات  المبيدات  تحليل  مجاالت  في  مميزة  تعليمية  برامج    ت، فااستحداث 

 التقنيات الحديثة إلنتاج منتجات نحل العسل. 

عقد   .8 في  في  التوسع  تدريبية  الكروماتوجرافيدورات  التحليل  المكافحة  مجاالت  المبيدات،  سمية   ،

و المناحل  انشاء  الزراعية،  لألفات  العسلالحيوية  نحل  المحمية،  تربية  للزراعات  األمنة  المكافحة   ،

 الزراعة العضوية.

 

 قسم ستراتيجية لل اال ف  هدا األ )ثالثا(  

 قسم: هداف االستراتيجية لل األ  ➢
للدولة  -1 واالجتماعية  السياسية  األهداي  تعميق    تحقيق  المنفعة  وأهمها  وتغليب  الوطن  حب  وترسيخ 

 .العامة علي المصلحة الشخصية

ز  من خالل إعداد خريج متمي  اكتساب ثقة المجتمع المصرى واإلقليمى فى مخرجات العملية التعليمية  -2

للمساهمة الفعالة فى  توفير كفاءات علمية ومهنية متميزة  مجال وقاية النبات قادر على المنافسة و  في

 . والحفاظ على البيئة لزراعةقطاع ا تطوير  

التعاون و  -3 الروابا بين  تعزيز روح  المحيا من جهة  الكلية  القسم واألقسام األخري ب تقوية  والمجتمع 

أخري   جهة  خدممن  تقديم  خالل  المجتمعم  اتمن  علي  إيجابي  مردود  خالل   تميزة  ات  من  وكذلم   ،

المحيطة ووضع الحلول المناسبة لها من خالل    إعداد قاعدة بيانات للمشاكل الزراعية الموجودة بالبيئة

 .اجراء البحوث العلمية الالزمة بالتعاون مع الجهات البحثية المختلفة

ا وتطوير األداء وثقل خبرات ورفع كفاءة أعضاء هيئة ضبو  لتطوير البنية التحتيةالجودة    نشر ثقافة  -4

  ية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كافة نواحي العملية التعليمالتدريس ومعاونيهم بالقسم  

 . والبحوث

للط  -5 مناسب  مناا  القسمتوفير  فيها  يشارك  التي  بالبرامج  الملتحقين  من    الب  استفادة  أقصى  لتحقيق 

التعل المتالحقة   لمتاحةا  يمفرص  العلمية  التطورات  ليواكب  للبرنامج  المستمر  التطوير  خالل  من 

 . ومتطلبات سوق العمل

طرق التعليم والتعلم ووسائل التقييم المستحدثة من خالل التعليم اإللكتروني )التعليم عن بعد(  تطوير    -6

 وكذلم التعليم الهجين.  
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 ت قسم وقاية النبال ستيراتيجيةالخطة اإل

  : النبات ةوقاي لقسم  المستقبلية البحثية االهداي

البحث عن مركبات طبيعية جديدة فعالة بيولوجيا وعزلها من مصادرها الطبيعية بواسطة   -1

 .  GC,HPLC,GC-MSالكروماتوجرافي المختلفة اجهزة الفصل 

مختلفوة مثول الدراسة تركيا وكيمياء المركبات الطبيعية باستخدام اجهزة التحليل الطيفي    -2

UF ,MS,IR,NMR   الي الوسائل الكيماوية.باالضافة 

( االقتصواد ت فطريوادراسة النشاط البيولوجي للمركبات الطبيعية على االفات الزراعيوة )  -3

 .وكذلك على االفات الطبية الهامة 

دراسة التواثيرات السوامة لوبعض المبيودات الموصوى بهوا ضود الكائنوات الغيور مسوتهدفة   -4

 .( مثل نحل العسل ات النافعةالحشر)

استخدام بعض المستخلصات الطبيعية التي تقلل من فعل المبيدات الضارة وتحفز من فعل   -5

 .مضادات االكسدة

ياء وفاعليوة مركوا الكيتووزان وبعوض مشوتقات  الحديثوة ضود بعوض االافوات دراسة كيم  -6

يل الزراعية وبذلك تكون هوذه المحاص الزراعية الهامة مثل الفطريات والبكتيريا التي تصيا 

ركبات  اضافة جديدة الي المكتبة الكيميائية والفاعلية البيولوجية لمشتقات الكيتوزان والتي الم

ان دراسوة فاعليتهوا حيوث انهوا تعتبور بودائل اكثور امنوا مون المبيودات تعتبر من االهميوة بمكو

 .المصنعة

 .   عادن في النظم البيئية المختلفةات والمرصد وتقدير الملوثات المختلفة من المبيد  - 7

 . استنباط طرق جديدة لمكافحة االفات تحت مصطلح بدائل المبيدات التقليدية   - 8

ن وكفاءة  استخدام تجهيزات المبيدات اكثر  - 9  . امانا

 . دراسة التاثيرات الجانية للمبيدات المستخدمة بالسوق المصري - 10
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 الخطة اإلستراتيجية 

 نبات قسم أمراض ال ل 
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 قسم أمرا  النباا*

 

 -رؤية القسم :

أمراض النبات وتأهيل طالا القسم وإعدادهم اإلعداد مجال  يسعى القسم ليكون رائدان في 
 . التطورات العلميةلمواجهة  الجيد 

 

 -رسالة القسم:

يتعامل مع    إعداد خريج على درجة عالية من الكفاءة اض النبات إلييسعي قسم امر
 طبقنا لمتطلبات سوق العمل  ية  المستقبل  التحديات 

 

 -األئداف االستراتيجية للقسم:

فاعليووة توووفير بيئووة تعليميووة جاذبووة وكوووادر بشوورية متميوووزة لوووديها القووودرة زيووادة    -1

 .التكنولوجية الحديثة في عمليتي التعليم والتعلمعلووى استخدام الوسائل 

 .في التدريس اإللكترونية دة استخدام المراجعاتي وزياتعظيم دور التعلم الذ - -2

 .ير المستمر في طرق التدريسزيادة فاعلية سياسة التطو -3

  . وضع استخدام أساليا التعليم التعاوني فى العملية التعليمية والتدريا  -4

 .أنظمة تقويم الطالا  تعديل -5

 .لا زيادة تعزيز وتطوير الدعم والخدمات المقدمة للطا  -6
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 قسم أمرا  النباا

 أمرا  النباا  لقسمالخطة اإلستراتيجية 

 

 ت سوق العمل.تطوير البرامج والمناهج بما يتناسا مع متطلبا ➢

 تفعيل دور المرشد االكاديمى للطالا.  ➢

 ا. التواصل االلكترونى للطالا مع الشئون االدراية للتعليم والطال ➢

 تميزين . للم  تشجيع الطالا على التفوق واالبتكار من خالل مكافآت  ➢

البكالوريوس   ➢ بالقسم علي مستوي مرحلة  الخاصة  الدراسية  المقررات  تطوير محتويات 

 . لعلياوالدراسات ا

 تأسيس نظام للتعليم االلكترونى    ➢

واالجنبي ➢ العربية  والمراجع  الكتا  وكذا  الحديثة  بالدوريات  المكتبة  تخدم  تدعيم  التى  ة 

 لعلمى بالقسم.  حث اجميع التخصصات فى العملية التعليمية والب

 . رض الواقع أعضاء هيئة التدريس علي أ شئون  تفعيل معايير الجودة في مجال  ➢

ول على المشروعات البحثية من قبل الزمالء أعضاء هيئة التدريس بالكلية  تشجيع الحص ➢

الدعم   وتقديم  المانحة  الجهات  مع  واألهتمام  بالتعاون  ذلك  عمل  تسهيل  فى  لهم 

ا البحثية  التطبيقية من خالل عمل ورش  لتعابالمشروعات  لألبحاث  التمويل  لتوفير  ونية 

ك  كيفية  عن  تدريبية  ودورات  اليكترونية  الجهات  عمل  ومعرفة  البحثية  المشاريع  تابة 

 الممولة االقليمية والدولية. 

يتنا ➢ سا مع متطلبات سوق العمل مع تطوير  تطوير برامج ومناهج الدراسات العليا بما 

 بمشاركة األقسام العلمية.  يلها الخطة البحثية وتفع

ليا عن طريق  دعم وتفعيل الشراكة بين االقسام العلمية المختلفة فى مجال الدراسات الع ➢

 التعاون بين األقسام المختلفة في لجان اإلشراف 

 



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

88 
 

 قسم أمرا  النباا

ودعوة ➢ البحث  لتشجيع  المحلية  العلمية  المؤتمرات  من    تنظيم  المستفيدين  األعمال  رجال 

 لتطبيقية واالستفادة من مشاركتهم. اث ااألبح

  زيادة وتطوير معامل الكلية لخدمة البحث العلمى والدراسات العليا، باإلضافة إلى عمل  ➢

دورات تدريبية وذلك لزيادة ايراد الكلية من خالل إعداد العينات بالنسبة ألعداد الباحثين  

تدريبية   دورات  الموإقامة  في  علمي  تقنيني  مستوى  أعلي  المختلفة  جاالعلي  العلمية  ت 

 لالستفادة من األجهزة العلمية الموجودة بالمعمل.  

العليا و ➢ الدراسات  إدارة شئون  داخل  العمل  االخرى عن  ميكنة  االدارية  باألقسام  ربطها 

 طريق شبكة المعلومات. 

 راسات العليا. إنشاء مراكز للترجمة والتحليل االحصائى لخدمة طالا الد  ➢

 . ات إنشاء مركز لإلبتكار ➢

 الخطة البحثية

 {1} ي مجال امرا  النباا:-

استخدام األساليا الحديثة لدراسة أمراض الفول السوداني.  -1  

مراض ما بعد الحصاد. دراسات علي أ -2  

أمراض البنجر.  -3  

أمراض الخضر.  -4  

باذجانية. المكافحة الحيوية للنيماتودا المتطفلة علي العائلة ال -5  

.ماتودا تعقد الجذورفي مصرلني طرق المكافحة الحيوية  -6  

 {2}  ي مجال  سيولوجيا النباا:-

أثر ارتفاع األوزون في الهواء علي نبات القمح.    

 {3} ي مجال الوراثة:-

. إستخدام جهاز قاذف الجينات لزيادة إنتاج الوقود الحيوي من نبات الجوتروفا -1  

  .وراثيا مقاوم للملوحةإنتاج نعناع معدل  -3
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 بااقسم أمرا  الن

. إنتاج ريحان معدل وراثيا مقاوم للجفاف -3  

   .إنتاج قمح معدل وراثيا مقاوم للملوحة -4

ات المسببة لنيماتودا تعقد الجذور في البنجر. إستخدام المعلمات الوراثية للكشف عن الجين  -5  

.نإستخدام المعلمات الوراثية لمعرفة جينات إنتاج البيض في الدواج -6  

. لجينية لجين النمو في الدواجنات ادراسة التتابع -7  

.دراسة جينات إنتاج اللحم في دجاج الرومي -8  

ات القمح ودراسة التعبير الجيني  دراسة تأثير المعادن الثقيلة علي الكالس الجنيني لنب -9

 للجينات المسئولة عن ذلك.

 . دراسات وراثية علي عفن الفطر الفيوزارمي-10
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رشاد الزراعي  الزراعي و اإل 

 والتنمية الريفية 
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تراتيجية لقسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية  سالخطة اال
 الريفية 

 (2025 – 2021بكلية الزراعة جامعة دمنهور )
 

 رؤية القسم:  :أوالا 
تحقيخ ت ةدي  إى ت  ل م تالجةداع ت ت  رتع ت صدا يفيي إى تحقيخ ةسةعتت   ت قااع ت  رت ت     

ت  ت ة د ت  ت دسةيتمت  ت  ه ض  تحقيخ  ت عدفى     رتع ت  تالجةداع ت   إقًا  لدةغيعتصا د ةدع    
  تالقة اضيت  ت بيئ ت  ت ةك    ج ت ت د ا ع .

 ثانيا: رسالة القسم:  
ة يتض و تضر مة ت كعد ية  ت باتثية إى ت  ل م تالجةداع ت ت  رتع ت  لى ضرجت  ا  ت        

  ت ت دسةيتمت.مة ت كفاء  إى س ق ت  دق  ةحقيخ ت ة د ت ت عدف ت  ت ة د ت ت  رتع

 ا القسم: لعلمية التى يمنحهثالثاا: الدرجات ا
 درجة البكالوريوس: 

   )تك ص تقة اض زرت ى( ت  ل م ت  رتع تضرجت ت برا  رد س إى  -
 اض زرت ى(  ضرجت ت برا  رد س إى ت  ل م ت  رتع ت )تك ص ترش -
 رتع ت )تك ص ت ة د ت ت عدف ت(  ضرجت ت برا  رد س إى ت  ل م ت    -
  ت(   ص ت  ل م تالقة اضيت  تالجةداع ت ت  رتعإى ت  ل م ت  رتع ت )تك را  رد سضرجت ت ب -

 درجة الدبلوم:
  تقي م ت دشع  ا  ت  رتع ت ةضتر  ضبل م  -

 درجة الدكتوراة: 
 تقة اض زرت ى(  ت  ل م ت  رتع ت )تك ص ضرجت ضوة رت  ت فلسفت إى  -
 رت ى( ت  رتع ت )تك ص ترشاض ز  فلسفت إى ت  ل مضرجت ضوة رت  ت  -
 م ةدع ردفع(    ل م ت  رتع ت )تك ص فلسفت إى تضرجت ضوة رت  ت  -
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 تراتيجية لقسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفيةسالخطة اال
 م: رابعا: سمات التميز العلمى بالقس

صا قسم  ت با غ  يضهم  ي جي   (1) ت ةيردس  هيئت  أ  اء  بية  سب ت    ثدان ت  شع    تً مة 
ية  ساتذ  ت دسا ي ساتذ   تألتئدت  ةعق ت تأل م هم    ًت إى ت ل  ت ت  لد ت ت ي   تً تساتذ   تتي 

 ي ر  تث ان م هم ادة ق تئم ت دحردية   فس ت ل  ت  ذ    ل    جةداع ت ت  رتع ت ل ل م تال
 ( 2022 –  2019شع )ثت   ت ثا

صا قسم   (2) ت ةيردس  هيئت  أ  اء  ت حا ق  ليها  ت  ام ت  ج تئ   )يبلغ  يض  جائ    1 يض   )
 . ( جائ   تش    ت2   يض )تقييعدت

 ساسية للقسم: خامسا: القيم األ
 ت ت  لد   تألمانت (1)
  ح ت فعدخ ت  لدى ت  تتيت  دق بع  (2)
 تاَلخع ت عأي ل ت عأي   تالتةعتم ت دةباضل  قب (3)
 ت د تقفتال ة تم تألخالقى إى تألضتء تحت مكةلف ت ظع      (4)
  ت  تجبا     ق ت  يل  ت دسا ت  إى ت ة امق ضتخق ت قسم  خارجه مة تي  ت حق (5)

 ها: بتنفيذ سادساا: المشروعات البحثية التى قام القسم
تع   (1) أسا يب  ت حقق  ب ض  ضتخق  ت عي  م اه  مة  ت فاقي  تقييع  مة  مشع ع  وق  إى  شييه 

صا ت بحيع   صدحاإظت  ت قييدت  ت  ييي   ت تألرتاى  مع  تالقل  ة ا ن  د ت  لبح ث د ا س 
 (1997  –  1996 تالرشاض ب زتر  ت  رت ت خالل ت فةع  )

ت د عدت إى (2) صا قعدت  ت دشع  ا  ت  غيع   ت شبا  م تج  ت فيذ مشع ع ض ر  هت مشرال  
ت  أكاضيد ت  مع  ت ة ا ن  خالل  ت  لدىمة  )  بح   ت فةع   خالل   –  1998 ت ةك    ج ا 

2000) 
تالتة اجا    (3) ضرتست  مشع ع  خت فيذ  مة  ت بحيع   مع ت ة د دت  دحاإظت  ت ة ا ن  الل 

 1999 تةى أغساس    1998ة د ت خالل ت فةع  مة ن إدبع  ت   ي ق تالجةدا ى  ل 
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 تراتيجية لقسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفيةسالخطة اال
ت قسم   (4) ت ة ق ام  بعنامج  صا دال  ت  لدى  ة فيذ  ت عدف   شع ق سيخ  املت ت دةك   تلة د ت 

ة ا ن مع مة خالل ت   2005 تةى  ام    1998  خالل ت فةع  مة  ام  دحاإظت ت بحيع ص
  زتر  ت ة د ت ت دحل ت 

المعو (5) مشع ع  ت فيذ  إى  ت قسم  تإلمشاروت  إع  دت  بية  ت ة ا ن  خالل  مة  ت دحل ت  ع  ضتر  
 2007 ام   زتر  ت ة د ت ت دحل تبيم ه ر    جام ت تالسر يردت 

 الزراعى والتنمية الريفية واالرشادلقسم االقتصاد  الخطة التطويرية ابعا: س
 مرحلة البكالوريوس

 :لمرحلة البكالوريوس البرامج الدراسية بالقسمتطوير 
 دسة   ت ثا    د ح ضرجت ت برا  رد س إى ةضتر  ت يرتست بها مة تتااإت ش بت تبيأ   (1)

 ت دشع  ا  ت  رتع ت  
ت ير  (2) تبيأ  صا لغت تالن لي دت  بعنامج خاص  ت ثا ثت  د ح ضرجت  دق  ت فعقت  ف ه مة  تست 

 يت ت  رتع ت"  د ترض ت بشعدت  تالقة اض  رد س تحت مسدى " تضتر  تت برا 
 رحلة البكالوريوس: المحتوى العلمى لمقررات متطوير 

 عتمج ت دكةلفت صا قسم صدا يحقخ ما يلى: ت ييق محة   ت دقعرت  ت يرتس ت إى   تئح ت ب  

بعنامج  (1) وق  مة  ت دسةهيإت  ت ة لم  مكعجا   صا قسم  تسة فاء  ت  لد ت  ت بعتمج   بدا    مة 
 ن يرةسبها ت كعدج  ت ده  ت ت ةى ي ب أ يحقخ ت دهارت  

ت ة لم ت دسةهيإت مة وق بعنامج صدا يحقخ ما تة  (2) ت ة د ت  تسة فاء مكعجا   د ه خات 
   2030تمت تةى  ام ت  رتع ت ت دسةي 

ت   (3) مكعجا   مع  تي  ت ةالتم  مة  صا كل ت  ت  لد ت  تألقسام  إع ع  ت بحثى  دكةلف   شاط 
ف ت  ت د ت  تق مشرال  تالنةاج ت  رت ى  و   تالسةفاض  مة ص ض تاب قاتها إى تحقيخ

 ت دقعرت  ت يرتس ت    تب ى نشعها صا قااع ت  رت ع  ت دي ها
تألص اض تال (4) ت  لدى  ت دحة    ت  رتع ت  لدشع  اقة اضيت  تالجةداع ت  ت بيئ ت  ت دية    

 ت ق م ت 
 س ق ت  دقة اض  تا دع محة دا  ت دقعرت  ت يرتس ت صدا يةالئم مع   (5)
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 تراتيجية لقسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفيةسالخطة اال

 ليا: راسات الع مرحلة الد
ةنشاء م دق  لةحليق تالت ائى صا قسم  البت ت يرتسا  ت  ل ا يةاح صه واإت ت بعتمج ت الزمت  (1)

ذت  إى  ضيت  ه  ما س   يسا ي  ضرتسا  ت  ي   تالقة ا ت ةحليال  تالت ائ ت     الجعتء
 ائت ت  قت  لى تقييم ت كيما  ت الزمت  دعو  ت يرتسا  تالقة اضيت ت د مع تنش

 اسات العليا بالكلية ئحة الدر رامج لل اضافة ب (2)
ت دشع  ا    .1 "تضتر   تقي م  مسدى  تحت  ت برا  رد س  معتلت  ص ي  مه  ت  ضبل مت  بعنامج 

ت يبل م نفس مسدى  ص انب   " ت يرتسا     ت  رتع ت  إى الئحت  صت  ترض  أن  ا كل ت  ت  ل ا   لى 
 ية دة مقعرتته  دق مشع ع صحثى تك  ى 

ة دة مقعرتته  دق   د ت ت عدف ت  لى أن ي ر  ت دحل ت  ت ة ضتبعنامج ضبل مت مه  ت إى تإل  .2
 مشع ع صحثى تك  ى 

 م ت عدفى"ص   تن " تك    ج ا ت ة ل م ت  رت ى  تال ال إى تالرشاض ت  رت ع   تمه   تضبل م  .3
تأل .4 ةضتر   م ال  إى  مه ى  ت  دق ماجسةيع  س ق  مةالبا   ت  رتع ت  ذ    ةلب ت   دال 

 دحلى د ةدع ت صا 
 ات الدراسات العليا: قرر محتوى العلمى لالمطوير ت (3)
 حيي  محة   مقعرت  ت يرتسا  ت  ل ا صحي  تة دة ما يلع: ت
محة   .1 صحي     دا  تا دع  ت يرتس ت  تألإكارت ت دقعرت   أتيث  ت ةحليق   ة دة  إى  ت  لد ت 

  ت ةقي م تالقة اض   تالجةدا ع  لى ت دسة   ت  ا دع. 
  م ش ر  أل  اء هيئت   اث أصح   ضوة رت     ةيع دق مسح  ليرتسا   تالصحاث ت ساصقت) ماجس  .2

ضرتست إع   ر    ا دة  ت   ا   كق  ت ييق   ت ةيردس(  إع  م ها    محة      السةفاض  
ش بت. صاالااإت ة ع ت  ق    لع كق     ت بحث تت دقعرت  ت يرتس ت   اع ت  ر  لكات  

 تألهد ت ت ةاب ق ت  ها. 

 الخطة البحثية للقسم: 
 :االقتصاد الزراعىبشعبة الدراسات الخاصة في مجال (1)

 ت ى ت د ع  مكةلف أن تع ت د ترض إى ت قااع ت  ر تسةكيتم كفاء   .1
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 سلع تالسةعتت   ت تألمة ت غذتئى ت د عي مة ت  .2
 ت  ا د ت ت دحل ت إى ظق ت دةغيعت    سبق تعشييها ت د ترض ت دائ ت مكفاء  تسةكيت .3
ت دحل ت  ت  ا د ت    ت  رت ع  ت ةس دختقة اضيا     .4 ت ة د ت صاألس تق  تحقيخ  إى   ض رها 

 ت  رتع ت 
ت .5 مكةلف   تت ةك    ج   دسةحيثا   ض ر  إى  تالنةاج ت  تالقة اضيت  ت كفاء   تحقيخ  إى 

  إع ع تالنةاج ت  باتى  ت حي تنى
 رت ى  ت غذتئىت ة   ع ت   تقة اضيا   .6
 ةي دع ت دكلفا  ت  رتع ت    قة اضيت  ت بيئ ت تاَلثار تال .7
 ع ت ت س اسا  ت  رت كةلف أن تع تاَلثار تالقة اضيت  ةابيخ م  .8
  ا  ت  بات ت  ت حي تن ت  ت د ةةنةاج  تسةهالك   تقة اضيا   .9

إى مكةلف إع ع تالنةاج  ت ااقت ت شدس ت تاَلثار تالقة اضيت  ت بيئ ت  ةابيخ تسةكيتم  .10
 ت  رت ى 

 
 :شاد الزراعىاالر الدراسات الخاصة بشعبة ى مجال ف (2)

 ى ت ة د ت ت  رتع ت دسةحيثا  ت ةك    ج ت  ض رها إتب ى ت  .1
 تالرشاض ت سدرى .2
 تعشيي تسةكيتم ت د ترض ت دائ ت تالرشاض ت  رت ى إى  ض ر .3
 تي دع ت دكلفا  ت  رتع ت ض ر تالرشاض ت  رت ى إى  .4
 تالرشاض صا دشاروت )ت ديترس ت حقل ت (  .5
 ت دحا يق ت ة ييعدت سية م ت فا  ح تض ر تالرشاض ت  رت ى إى  .6

 فى مجال المجتمع الريفى : (3)
 .سةهالك م اه ت شع  ال ت دعأ  ت عدف ت تعشيي  .1
 .ت عدف ت مي نت ت سل ك ت  ظ فع  ل املية إع ت  تي  ت دحل ت .2
 أثع غ ا  ت د ا س ت ش ب ت ت دحل ت  لع ت د ت ت قعدت ت د عدت. .3
  مي تن ت تألسع  ت عدف ت.مشرلت ت ير س ت ك    ت  .4
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 ت سل ك ت بيئع  لعدفيية.  .5
 ت ة جها  ت ق د ت  لشبا  ت عدفع  ت  ام ع. .6
 ت سل ك ت يي ع  لعدفيية. .7
 اييع ت   ض  إع ميترس ت ة ل م تألساسع إع ت قعدت ت د عدت. م .8
 محيضت  ت ده ت بية ت شبا  ت عدفع. .9

 ت  ييي . ت قع  ن ع ت ت ح ا  إع   .10

 وتنمية البيئة: مع دمة المجتخ
ت دسةدع   (1) أهم   لقسم  ت ةفا ق  ت  رتع  ق ايات مع  ت دؤتدع تالقة اضيت  خالل  قي  مة   ت 

ت  رت ت ول ا  مكةلف  وتصدشار ت س     لقسم   ت بحث ت     مسة       ت د اهي  ت  رتع ت  لى 
تأل ل  ت  ده ردت ت دؤتدع  تم  قي  ت  رتع ت   لقسم  .  قي  ت ة د ت   " صاألرتاى  تحت    تن 

 2019  2/ 25بةاردخ   ("ت دأم ل –ت حل ل  –ت ةحييا    –ت  ييي  )ت  تقع 
ت بشعدت  ت عدف ت   (2) تالقة اضيت  ت ة د ت  معو   ليرتسا   ذت   اصع    صا قسمتنشاء  و تي  

شع  ا  ت  رتع ت  إجعتء ت ةقي م تالقة اض    يتض ضرتسا  ت  ي   تالقة اضيت  لدخاص إل 
ت ب ت  لد ت  ت فيذ  ت كيما  تالرشاضيت  تالسةشارت   ت  املت  تقييم  ت دشع  ا   ج  عتم ألضتء 

ت دحلع   عجال صا د ةدع  ت هيئا   ت بشعدت  دكةلف  ت ة د ت  ال  تأل د  ت ةيردب ت  بعتمج 
  شبا  ت كعد ية 

 إظت ت بحيع  اةثدعدة صدحع  درةب خيمت ت دسق ام ت قسم بةقييم ت   ن ت  لدى ت دسةد (3)
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قسم علوم  ستيراتيجية ل خطة اإل ال
 لبان وتكنولوجيا األغذية واأل 
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية وااللبان 

 

 
 : لقسم  رؤية ا

للريادة المحلية واإلقليمية في االبتكار وتلبية رغبات وتوقعات سوق العمل في  سم  يطمح الق

و األبحاث  يحقق جودة  تعليم جامعي  الغذاء، من خالل  االستشارية  مجال صناعة  الخدمات 

والتدريا المتطّور للطالا والخريجين واألفراد الذين يعملون أو يستعدون للعمل في مجال  

الصناعات  األوتكنولووووجيا    علوووم  أوقطاع  األكاديمية  األوساط  في  سواء  واأللبان  غذية 

 الغذائية الحكومي أوالخاص من أجل تحقيق سبل العيش المستدامة والمضمونة. 

 القسم :  رسالة

يسعى القسم لتعميق المعرفة الغذائية ونشرها من خالل البحوث األساسية والتطبيقية ،و من  

ال التوعية  ،وإعداد خالل  األغذية  ال  مجتمعية  صناعة  في  وظائف  لشغل  للمنافسة  خريجين 

جات  محليًّا وإقليميًّا؛وضمان توفيراإلمدادات الغذائية اآلمنة والصحية والجذابة التي تلبي الحا

 الغذائية الصحية،وتدعم األمان البيئي،وتخدم االقتصاد المحلّي. 

 القيم األساسية المستهد ة  

 قيم الوطنية واالنتماء وحا الوطن   سي لوعى وتعميق وترالعمل على زيادة ا

 العمل على زيادة وتعميق ثقافة العمل بروح الفريق  

 
 أسس وضع الخطة االستراتيجية  

   SWOT analysisتقييم الوضع الراهن    -1

  Requirements analysisتحليل االحتياجات   -2

    Bench Markاختيار المعيار المرجعى  -3
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 اللبانقسم علوم وتكنولوجيا األغذية وا

ستراتيجية للقسم والمنبثقة من األهداف االستراتيجية  للكلية  صياغة األهداف اإل -4

 والجامعة ثم وضع المخطط االستراتيجي  

 وصف القسم داخل الكلية  

مكاتا للسادة أعضاء هيئة التدريس   5ية ويشتمل على عدد يقع القسم فى الدور الثالث بالكل

ر السادس ( مكتا بالدو 1 –ثالث ر المكاتا بالدو 4والهيئة المعاونة )   

 يوجد قاعة تدريسية واحدة  خاصة بالقسم 

 الدرجاا العلمية التى يمنحها القسم  

 درجة البكالوريوس  ى العلوم الزراعية   -1

 ن  برنامج علوم وتكنولوجيا األلبا -

 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية   -

 برنامج علوم وكنولوجيا األغذية واأللبان   -

 

 ية  ير  ى العلوم الزراعاجستدرجة الم -2

 تخصص علوم وتكنولوجيا األلبان   -

 تخصص علوم وتكنولوجيا األغذية   -

 

 درجة  لسفة الدكتوراه  ى العلوم الزراعية   -3

 تخصص علوم وتكنولوجيا األلبان   -

 نولوجيا األغذية  تخصص علوم وتك -

 الدبلوماا   -4

 دبلومة مراقبة جودة األغذية   -

 

 وإلعاراا   لقسمالبعثاا والمهماا العلمية با

 (2العلمية  وعددها ) المهمات  -

 ( 3بعثات كاملة للحصول على الدكتوراه   وعددها ) -

 ( 2منح للحصول على درجة الدكتوراه  وعددها ) -

 



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

100 
 

 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية وااللبان

 ( 1منح للحصول على درجة الماجستير  وعددها ) -

 ( 3االعارات  وعددها ) -

 نقاط القوة بالقسم  

علوم    -  ألغذيةعلوم وتكنولوجيا ا  -مج الدراسية )علوم وتكنولوجيا األلبان  البراتنوع   -1

 وتكنولوجيا األغذية واأللبان 

مدارس   -2 من  الدكتوراه  على  الحاصلين  التدريس  هيئة  أعضاء  بتواجد  القسم  يتميز 
 الصين (.  –لدانمارك ا –ايطاليا –كندا   -علمية مختلفة ) مصر

 والحيادية فى اإلدارة  مانة  الديموقراطية والعدالة واأل -3
 

 نقاط الضعف بالقسم  

 ل خاصة بالقسم سواءا لطلبة البكالوريوس او طلبة الدراسات العليا  عدم توفير معام -1

 عدم وجود سكرتارية بالقسم النهاء األعمال اإلدارية والمكتبية   -2

احتياجات  -3 توفير  فى  شديد  ميدانية    ضعف  زيارات  لعمل  النقل  وسائل  من  القسم 

 لمصانع  ا  لللطال

 الباحثين  عدم وجود األجهزة العلمية الحديثة لتدريا الطالا و -4

 ال يوجد ميزانية خاصة للقسم   -5

 المشاريع العلمية محدودة   -6

 ورش العمل والدورات التدريبية   -7

 محدودية األماكن المخصصة لتدريس المحاضرات   -8
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية وااللبان

 يم والطالب    التعلوى أوال: على مست 

 أئداف الخطة اإلستراتيجية  

  .2030تيجية  الدولة تحقيق األهداف السياسية والتعليمية واالجتماعية  فى ضوء استرا  -1

اكتساا ثقة المجتمع المصري واإلقليمى في مخرجات العملية التعليمية من خالل إعداد  -2

 بيقية متميزة. ية تط مهن خريج متميز قادر على المنافسة وتوفير كفاءات علمية و

المساهمة الهادفة والفعالة والقدرة على استخدام المنهج العلمي التحليلي في تطوير قطاع   -3

والحفاظ على  ال المستدامة  التنمية  الغذائية واأللبان و حل مشكالت   فى ضوء  صناعات 

  .البيئة 

ر  -4 البكالوريوس و  لمرحلة  الدراسية  المستمرللبرامج  والتطوير  بمت بطهالمراجعة  طلبات  ا 

 سوق العمل. 

 ضمان الجودة واالعتماد لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية واأللبان .  -5

 ءة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالقسم. العمل على رفع كفا -6

مثل   -7 مختلفة  أنماط  استخدام  خالل  من  الطالبى  والتواضل  والتعلم  التعليم  طرق  تطوير 

 .... إل (.   -التعليم الهجين –التعليم عن بعد  –وني لكتراإل )التعليم 

 التحتية.  رفع كفاءة استخدام الموارد التعليمية وتطوير البنية  -8

تقوية الروابط بين الكلية والمجتمع المحيط من خالل تقديم خدمات متميزة ذات مردود  -9

للمشاكل   بيانات  قاعدة  إعداد  خالل  من  وكذلك  المجتمع،  على  بقطاع    رتيطةالمإيجابي 

الحلول   ووضع  المحيطة  بالبيئة  البيئة  على  تأثيراتها  وكذا  واأللبان  الغذائية  الصناعات 

  .ا بالتعاون مع الجهات البحثية المختلفةالمناسبة له

نشر ثقافة الجودة لضبط وتطوير اآلداء في كافة نواحي العملية التعليمية النظرية و   -10

 العملية.  

للطا -11 مناسا  مناخ  من  لتحقيلا  توفير  المتاحة  التعليم  فرص  من  استفادة  أقصى  ق 

 مواكبة سوق العمل . خالل تطوير برامج تعليمية مواكبة للتطورات العلمية الحديثة ل
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية وااللبان

 -متطلباا تحقير ذلك 

 تدعيم البنية التحتية للمدرجات والمعامل.  -1

وا -2 األعداد  مع  يتناسا  دراسي  جدول  اإلجراءات لمدرجوضع  مراعاة  و  ات 

 ية. االحتراز

 تشجيع وتطوير األساليا المتميزة للتعليم و التعلم.  -3

 لهجين. إنشاء مكتا فني داخل الكلية للمساهمة في تطبيق التعليم ا -4

 ورفع كفائتها .  زيادة  سرعة خدمة االنترنت  -5

 ثانيا: على مستوى الدراساا العليا والبحو    

 ة  أئداف الخطة اإلستراتيجي

لتماال • العليا  بالدراسات  العملية  رتقاء  كفاءة  تعزيز  بفاعلية فى  االسهام  كينها من 

 التعليمية العليا 

ا بما يحقق درجة رفيعة لمستوى  االرتقاء بنوعية تأهيل خريجى الدراسات العلي •

 الكفاءة الخارجية لها 

خد  • فى  والعلمية  البحثية  والرسائل  العليا  الدراسات  وأهداف  أساليا  مة  تطوير 

 المجتمع  عن طريق:  علم والعملية التعليمية ورقىال

 مراجعة وتطوير برامج الدراسات العليا الحالية  -1

 مميزة للكلية اعداد برامج دراسات عليا متميزة تخدم السمة ال -2

االخرى   -3 والكليات  الكلية  لخريجى  العليا  الدراسات  ببرامج  الملتحقين  اعداد  زيادة 

 والوافدين    

 -:( ivesObjectاألئداف  )

تطبيقات  ذات العائد المباشر على خطط التنمية وخدمة  رفع مستوى البحث العلمى و -1

 المجتمع 

 ئة التدريس رفع الكفاءة االكاديمية والبحثية والوظيفية لعضو هي  -2

 رفع كفاءة عضو هيئة التدريس للمنافسة العلمية الشريفة بين زمالئ  بالكلية.  -3

 مختلفة داخل الكلية وخارجها. ية الالتعاون والتكامل  من األقسام العلم -4

 تشجيع عضو هيئة التدريس على نشر أبحاث  العلمية داخل مصر وخارجها.  -5

 .توجي  البحث العلمى للتخصصات التطبيقية   -6

 .  جيع اإللتحاق بالدراسات العليا لخريجى الكلية و الكليات االخرى و الوافدينتش -7
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية وااللبان

 -(:Policiesاا ) السياس

 األبتكار والتجديد واإلبداع فى األبحاث العلمية.  .1

ا  .2 عالى  نشر  تأثير  ذو  و  دولية  محكمة  علمية  ومجالت  دوريات  فى  العلمية  ألبحاث 

(Impact Factor ) 

التدريس عن مجمل نشاط  العلمى والبحثى من قبل اللجان    التقييم العلمى لعضو هيئة .3

 األساتذة واألساتذة المساعدين.  وظائف العلمية الدائمة للترقية لشغل 

 ة للقسم وخطة الكلية والجامعة وأفادة المجتمع منها. األرتباط الدائم بين الخطة البحثي .4

 البحث الدائم عن مصادر تمويل لألبحاث من خارج الجامعة.  .5

 -( :Action planراااا التنفيذية )اإلج

)ال .1 بالقسم  العليا  بالدراسات  للقيد  المتقدمين  داخل    -ير  ماجست قبول  من   ) الدكتوراة 

 وخارج الكلية  

المصرية .2 الجامعات  العلمية     مشاركة   البحوث  إلجراء  للبحوث  القومى  والمركز 

 المتميزة  مع األقسام ذات الصلة . 

قطاع  .3 فى  مصانع  بعض  مع  وجمع    التعاون  الباحثين  لتدريا  الغذائة   الصناعات 

 البيانات. 

 -(:sitem Research)   -الموضوعاا البحثية :

والدكتوراة   - الماجستير  أبحاث  بالقسم  البحثية  الموضوعات  للمعيدين  تتضمن 

والمدرسين المساعدين باألضافة إلى  األبحاث التى يقوم بها اعضاء هيئة التدريس  

واألساتذة و  المدرسين  ب     من  المنوط  التخصص  حسا  واألساتذة  المساعدين 

 باالضافة الى التعاون مع اقسام الكلية. 

 عات البحثية لتخصص علوم وتكنولوجيا األلبان : لموضو ا

حمر فى صناعة منتجات منتجات األلبان ) البودينج  المثلوجات استخدام الشمندر األ .1

 األلبان المتخمرة (   –اللبنية 

التصن  .2 مخلفات  التمر  استخدام  نوى   ( الغذائى  فى    –يع   ) الفوقى  الترشيح  راشح 

 صناعة منتجات األلبان  

 الستخدام بروتينات الشرش فى صناعة المنتجات الغذائية واللبنية ديثة  اتجاهات ح .3
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية وااللبان

معالجة  تتم  - فى  عالميا  المنشورة  العلمية  األبحاث  دور  للقسم  العامة  الخطة  ثل 

الغذائي الصناعات  قطاع  تخص  التى  فى  المشكالت  التنمية  قضايا  وكذلك  واأللبان  ة 

 ع في  الجامعة وأيضا قضايا التنمية فى مصر والعالم العربى . تى تق المجتمع ال 

المناظ - العلمية  األقسام  مع  والتعاون  الكلية وخارجها  التنسيق  فى  المناظرة  رة وغير 

التصنيع   قطاع  تواج   التى  للمشاكل  حلول  إليجاد  موجهة  متكاملة  خطة  لوضع 

 ئى مما يساهم فى عملية التنمية األقتصادية . الغذا

 قطام البيئة وخدمة المجتمع   الثا:ث

 . المشاركة فى القوافل الزراعية والتوعية بالكلية والجامعة  -1

   . رات تدريبية  تنظيم ندوات ودو -2
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 اإلستيراتيجية  ة  ط الخ 
 نتاج الحيوانى والداجنى قسم اإلل 
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 قسم االنتاج الحيوانى والداجنى 

 

 رؤيه القسم 

ات سوق العمل  في مجال االنتواج  الحيوواني والوداجني والسومكي وكوذلك سم يلبي احتياجالق

 البحث العلمي و تنمية المجتمع لمواجهة التحديات الحالية والمسوتقبلية للتنيموة المسوتدامة فوي

 مجال إنتاج البروتين الحيواني على المستوى المحلي واإلقليمي.

 رساله القسم 

ن وإقليميان وعلى اإلسهام في تطوير قطاع األنتاج على المنافسة مقادرإعداد خريج وباحث   حليا

الحيواني و الداجنى والسمكي و البحث العلمي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئوة المحيطوة 

 .ات العلميةومواكبة التطور

ث البحوفي إطار الخطة األسوتراتيجية للدولوة للنهووض بالعمليوة التعليميوة والبحثيوة وإثوراء *

قسم االنتاج الحيواني والوداجنى وشوعب  المختلفوة باسوتخدام كافوة الونظم الحديثوة العلمي يقوم  

ديث والمتطوره في مجاالت األنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومتطلبات سوق العمول الحو

على المستوى المحلي واألقليمي كما يهدف القسم الوي تووفير خوريج نواجح يغطوي متطلبوات 

 ويواكا التطورات الحديثة لسوق العمل. محلي واألقليميل السوق العم

 يتضمن قسم األنتاج الحيواني والداجني عدد أثنان من البرامج ئما :

                         . برنامج األنتاج الحيواني والداجني -1

 نتاج الدواجن. إبرنامج  -2

داجني ج الحيواني والونتاطالا برنامج األ  نامجين من المستوى الثالث ويتشعا ويبدأ كال البر

 :همفي المستوى الرابع الي ثالث شعا 

 نتاج الدواجن    إشعبة  -1

  .يواني والسمكينتاج الحشعبة اإل -2

 .نتاج الحيواني والداجنيشعبة اإل -3
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 قسم االنتاج الحيوانى والداجنى 

 الحيواني والداجني  اوال برنامج  األنتاج 

           طبيع  البرنامج :          ) أحادى (    -

 حيواني والداجني ج : اإلنتاج الالقسم المسئول عن البرنام 

           2004وتم العمل ب   2003/  9/  15تاري  إقرار البرنامج :    

 االئداف العامة للبرنامج :  -1

 .ني والسمكي تحت نظام االنتاج المكثف. إدارة قطعان األنتاج الحيواني والداج

 الوراثية.ة وحفظ األصول اسل والتحسين الوراثي في خطط التربي. تطبيق تكنولوجيات التن

 . استخدام مفاهيم وأسس تغذية الحيوان والدواجن واألسماك والتغذية التطبيقية لهم.

 .. األسس الفسيولوجية واالنتاجية لالنتاج الحيواني والداجني

 .خطيط وتقسيم مشاريع االنتاج الحيواني والداجني وتفسير السجالت ت. 

 م حلول مناسبة. والداجني وتقديمناقشة قضايا األنتاج الحيواني . 

   اعداد خطة تربية بهدف التحسين الوراثي للحيوان والدواجن. 

ت ان يكون الخريج قادر على أختيار الحيوانات والدواجن الجيدة بناء على ادارة سجال. 

 االنتاج وكيفية اتخاذ القرار. 

 ماك.والدواجن واالسساا األحتياجات الغذائية للحيوانات  تحليل مواد العلف وكيفية ح.  

تكوين عالئق أقتصادية متزنة وحساا تكاليف األنتاج وتطبيق المعايير الدولية للرفق  .  

 بالحيوان. 

 .ود واألرانا والجد  واألمهات، والبياض، التسمين،  بدارى  مزارع  إدارة . 

 .انتاج اللبن واللحم واألغنام مزارع  إدارة. 

 .صحيحة دارة وصيانة المحالا االلية بطريقة ا. 

 .العجول الرضيعة بطريقة مناسبة  تنشاة.  

 تشخيص الحمل بالطرق التقليدية والحديثة. .  

 تدريج وتقييم لحوم وذبائح الحيوان.   .

شاكل انخفاض الخصوبة في الحيوانات  اختيار المعامالت المناسبة للتغلا على م  .

 المزراعية. 
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 يوانى والداجنى قسم االنتاج الح

 .السمكية  مزارع ال إدارة. 

 .خدمة في المزارع السمكيةوالمعدات المستادارة وصيانة األجهزة  . 

 .تدريج وتقييم األسماك .  

 ينشئ ويدير المفرخات السمكية .  . 

 ئيكل و مكوناا البرنامج : -

 مدة البرنامج :أربع سنوات. –أ 

 .......................... برنامج : ....................هيكل ال -ا 

o (    : نىرى          108عدد الساعاا )     (عملى 52 )                (اجمالى  160 ) 

o (151  (              انتقالى )     (            إلزامى )اختيارى  9 ) 

o                            : (20.62(                )33)  مقرراا العلوم االساسية  % 

o (            : 13مقرراا العلوم االجتماعية واالنسانية        )              (8.13 % ) 

 ثانيا برنامج انتاج الدواجن:

 القسم المسئول عن البرنامج : اإلنتاج الحيواني والداجني 

  307بقرار وزاري رقم    2012وتم العمل ب     2011/    2/    13تاري  إقرار البرنامج :     

.   

 لبرنامج المقترح إلى تحقيق األهداف اآلتية :يهدف ا

فهم و تنفيذ أنشطة و استراتيجيات إدارة انشوطة إكسابة مهارات  تنمية معارف الطالا و   -
 صناعة الدواجن. 

إعداد خريج متدرا على وسوائل و أسواليا اسوتخدام نظوم المعلوموات فوى مجوال اتخواذ  -
 ن من انتاج و تسويق و تصنيع.لمهارات إدارة مشروعات الدواج القرارات و مكتسبا

مشروعات الصغيرة و المتوسطة مار و إدارة الإعداد خريج مهنى للتعامل فى مجال استث -
 بما يساعد جزئيا فى حل مشاكل بطالة الخريجين. 

 االئداف العامة للبرنامج :    

 اداره قطعان الدواجن تحت نظام االنتاج المكثف. 

 حسين الوراثي في خطط التربي  لحفظ االصول الوراثي تطبيق تكنولوجيات التناسل والت. 

 لدواجن التغذي  التطبيقي  ل م واسس تغذي  ااستخدام مفاهي. 
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 انتاج منتجات داجن  عالي  الجوده.. 

 تطبيق برامج وقائي  لمنع انتشار االمراض.. 

 اجني.د االسس الفسيولوجي  واالنتاجي  لالنتاج ال.   

االحتياجات الغذائيو  والممارسوات الجيوده فوي تغذيوة الودواجن والخطووات االساسوي  فوي .   

 العالف.تصنيع ا

 ظريات توريث الصفات االنتاجي  واالساليا الرئيسي  للتحسين الوراثي.ن.    

المتطلبات الواجا توافرها في المسكن الصحي و طرق الرعايوة الالزموة للتغلوا علوي .     

 ر السلبيةااالث

 للتغيرات المناخية.      

 و المشتركة.ة و المتواطن  الخطوات الرئسية للسيطرة و منع انتشار االمراض: الوبائي.    

 االساليا و القواعد السليمة لنقل الدواجن و تدوال منتجات الدواجن..    

 .التاثيرات الناتجة من تداخل الدواجن و البيئة.   

 ن اثناء عمليات التغذية و التناسل و االنتاج و سلوكيات االقلمة.جسلوكيات الدوا.    

   كبدائل.  فات و استخدامتاالسس العلمية لتدوير المخل.    

 تخطيط وتقييم مشاريع االنتاج الداجني وتفسير السجالت واستخراج االدل .. 

 مناقش  قضايا االنتاج الداجني وتقديم الحلول المناسب .. 

 التربي  بهدف التحسين الوراثي للدواجن. اعداد خطط. 

واداره سوجالت   ي المظهر العوامان يكون الخريج قادر علي اختيار الدواجن الجيده بناء عل. 

 االنتاج وكيفي  ا

 تحاذ القرار.  

تحليل مواد العلف وحساا االحتياجات الغذائي  للدواجن وتكووين عالئوق اقتصوادي  متزنو    .

 وحساا 

 .تكاليف االنتاج

 تطبيق المعايير الدولي  للرفق بالدواجن. . 
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ور المائية  و الرومي الجدود، و الطيو واألمهات، والبياض، التسمين، بدارى مزارع إدارة .

 .واألرانا 

 .التفري  وبيض  المائدة بيض  وتقييم تدريج. 

 .الدواجن ذبائح وتقييم تدريج. 

 .المفرخات  إدارة. 

 .العالئق االقتصادية باستخدام الحاسا االلي مصانع االعالف و تكوين إدارة. 

مائيوة و الروموي ود و الطيوور الاداره مزارع بوداري التسومين والبيواض واالمهوات والجود .  

 واالرانا.

 تدريج وتقييم لحوم وذبائح الدواجن.. 

 تدوير مخلفات الدواجن و المحافظة علي البيئة.. 

 ئوية النسبة الم  دد الساعات المعتمدةع  المقررات 

 43.05 59  مقرارت العلوم االساسية  

 4.38 6  العلوم االجتماعية و االنسانية

 ج علوم البرنام 

 التخصص مقرارت علوم  .1

 التدريا الميداني    .2

 مقرارت من خارج التخصص  .3

 

36 

24 

12 

 

26.30   

17.52 

8.75 

 % 100   137  االجمالي   
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 الحيوانى والداجنى قسم االنتاج 

 التخصصاا الرئيسيه بالقسم:

 تربي  دواجن  -1

 ن تربي  حيوا -2

 تربي  اسماك -3

 تغذي  دواجن  -4

 تغذي  اسماك  -5

 تغذي  حيوان  -6

 فسيولوجي دواجن   -7

 فسيولوجي حيوان  -8

 

 ها القسم:لميه التى يمنح الدرجاا الع

 بكالوريوس في العلوم الزراعي   -1

 درج  الماجستير في العلوم الزراعي   -2

 وراه في العلوم الزراعي  درج  الدكت -3

 دبلوم  فى انتاج االسماك  -4

 ليه: وصف القسم داخل الك

مكاتا للساده اعضاء هيئو  التودريس   5يقع القسم في الدور الثالث بالكلي  ويشتمل علي عدد  

 ئ  المعاون والهي

 جد قاع  تدريسي  واحده خاص  بالقسم مع استخدام المدرجات والقاعات الخاص  بالكلي يو

 جد معمل مخصص للقسم سواء لطلب  البكالوريوس او طلب  الدراسات العلياال يو

حظيره لالغنوام   2يوجد مزرع  خاص  بالقسم في مزرع  الكلي  بالبستان وتشتمل علي عدد  

 تربي  دجاج اللحم في بطاريات الرانا وعنبر لوعنبر النتاج ا

 اليوجد مكتب  خاص  بالقسم 
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 جنى قسم االنتاج الحيوانى والدا

 البعثاا والمهماا العلميه بالقسم واالعاراا

 4ات علمي  وعددها هو  ارسل القسم عدد كبير من الساده اعضاء هيئ  التدريس لمهم

 3بعتات كامل  للحصول علي درج  الدكتوراه 

 2قنوات علمي  من خط  البعثات 

 4دكتوراه للحصول علي ال منح 

 نقاط القوه بالقسم: 

انتواج )هوي    افورع رئيسوي   3الت الدراس  حيث يشتمل القسم علي  يمتاز القسم بتنوع مجا -1
تخصصوات وهوى تغذيو    4رع يوجود  وتحوت كول فو  (دواجن وانتاج حيوانى وانتواج اسوماك

 .وتربي  ورعاي  وفسيولوجى

ى وكثيور منهوا منشوور فوي ومردود اقتصاد   االبحاث العلمي  التى تجرى بالقسم ذات قيم  -2
 .ما تاثير مرتفعمجالت و دوريات علمي  ذات معا

 .يمتاز القسم بااللتزام المهنى واالدبي والتعاون الجاد بين اعضاء هيئ  التدريس -3

لقسم بتواجد اعضاء هيئ  تدريس حاصلين علي درجو  الودكتوراه مون مصور يتميز ا -4
سبانيا ومن روسيا ومون جمهوريو  الصوين ومن كندا ومن اومن الواليات المتحده االمريكي   

 .لتالي يحتوي القسم على مدارس علمي  مختلف ومن اليابان وبا

دام التعبير الجينوي يوجد مشروع بحثي ل د. وليد حبشي ) التقييم الفسيولوجي باستخ -5
وجيوا للدجاج البياض تحت ظروف االجهاد الحراري( ممول من هيئ  تمويول العلووم والتكنول

 .واالبتكار

 .برنامج دراسي 2القسم يحتوي علي عدد  -6

 القسم:نقاط الضعف ب

 عدم توفير معامل خاص  بالقسم سواء لطلب  البكالوريوس او الدراسات العليا -1

 بالقسم النهاء االعمال الكتابي  عدم وجود سكرتاري  خاص  -2

 عدم توافر وسيل  مواصالت للمزرع  -3

 لوب التحليالت المطعدم توافر اجهزه علمي  الجراء  -4

 عدم توافر ميزاني  للقسم -5

 ياجات القسم من الوحدات التجريبي  بالمزرع ضعف شديد في توفير احت -6

 قل  عدد العنابر والحظائر بالمزرع   -7

 لحيوانات والطيور بالمزرع  لتدريا الطالا عدم توافر جميع انواع ا -8
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خاص  نجاح اي مشروع الروتين االداري من الوحده الحسابي  والتى تعمل علي عدم -9
 .ي او الداجنى او السمكيبالنتاج الحيوان

 

 :البحثية الخطة

 في مجال تربية الدواجن:  -1

لمحلية المحسنة وذلك يتم اجراء ابحاث على تحسين الصفات اإلنتاجية واالقتصادية للسالالت ا -

باستخ وراثى  تحسين  تجارب  اجراء  طريق  عن  وذلك  والبيض  اللحم  من  انتاجها  دام  لزيادة 

 -الجميزة -نتخاب لتحسين إنتاجية كال من سالالت االسكندرانىليدية مثل الخلط واالالطرق التق

بمنط  الخاصة  البيئية  الظروف  تتحمل  لساللة  نواة  يكون  تربية  قطيع  وتكوين  البستان سينا  قة 

الخاصة   الجينات  بعض  على  للتعرف  الوراثية  الهندسة  بتقنية  األبحاث  بعض  تجرى  وكذلك 

انتاج الالصفات االقتصاببعض   انتاج البيض ويستمر العمل في هذه دية سواء في  لحم او في 

 سنوات.  10-8الخطة لعدة سنوات متتالية تتراوح ما بين  

 في مجال تغذية الدواجن:  -2

ث مع طالب الدراسات العليا وذلك بهدف تحسين الصفات اإلنتاجية من اللحم  يتم اجراء بحو -

العال التجارية  الهجن  ساللة  لبعض  مثل  عنمية  والكب  بعض   االربوايكرز  إضافة  طريق 

منشطات النمو الطبيعية مثل االنزيمات واالحماض العضوية والبروبيوتك والبريبيوتك وذلك  

 علف. بهدف تعظيم االستفادة من مواد ال

 في مجال فسيولوجيا الدواجن: -3

الدواج  - إنتاجية  وتحسين  المناعية  الصفات  رفع  على  أبحاث  اجراء  وتح يتم  اللحم  من  سين  ن 

الدم البيوكيميائية من خالل استخدام بعض اإلضافات الطبيعية واالعشاب    جودة اللحم وصفات 

النباتات الطبية والعطرية واالعشاب   الطبية والنباتات العطرية وزيوتها وبعض مستخلصات 

ل فترة وكذلك دور هذه اإلضافات الطبيعية لتقليل االجهاد الحرارى على الطيور وخاصة خال

 . د الحرارى بفصل الصيفاالجها
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ابيض ي - )دجاج  الدواجن  مناعة  إنتاجية ورفع مستوى  لتحسين  أبحاث  اجراء  بلدى  -تم    -دجاج 

ا منشطات  وبعض  االكسدة  مضادات  إضافة  طريق  عن  األسمان(  عديمة  الطبيعية  ثار  لنمو 

 السلبية على المستهلك.

في - الدهون  نسبة  تقليل  لمحاولة  أبحاث  اجراء  )سال  لحوميتم  لألثار البط  لتقليل  الفرنساوى(  لة 

 السلبية للدهون والكوليسترول على المستهلك.
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قسم الموارد  الخطة اإلستيراتيجية ل 
 الطبيعية والهندسة الزراعية 
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قسم الموارد الطبيعية 
  والهندسة الزراعية 

 

يمكن االستغناء عنها والذي يميزه التوأثير   لعمليات التي اليعد التخطيط االستراتيجي من ا

لقد أصبحت الجامعات اليوم   ,مورةكل أقطار المع  القوي والمتزايد للبيئة في الجامعات في

ملزمة بتحسين مسوتوى أدائهوا مون أجول رفوع مسوتوى مخرجاتهوا وتقوديم خوريجين ذوي 

 كفاءات عالية لسوق العمل.

 بالتحكم في مسيرتها ورسم مستقبلها بالطريقة هذه األهداف إال وال يمكن للجامعات تحقيق

تيجي الوسويلة األنسوا التوي يمكون لتخطويط االسوتراالتي تخدم آمالها وطموحاتها. ويعود ا

االعتمواد عليهوا موون أجول تحديوود الوضوع المسووتقبلي المرغووا وحصوور وتعبئوة الموووارد 

 الضرورية للوصول إلى ذلك الوضع.

مستوى الجامعوات يتبعو  عمليوة تخطويط اسوتراتيجي   الستراتيجية علىن إعداد الخطط اإ

ن تحقيق ما تسعى إلي  من غايوات مكين الجامعة معلى مستوى الكليات والمراكز وذلك لت

ولكي تلعا وحدات الجامعة دورها كما ينبغي في هذا المجال ,وبلوغ ما ترنو إلي  من آفاق

تيجية انطالقووا موون الخطووة د خططهووا االسووترافكنوو  يتعووين عليهووا المؤسسووات القيووام بكعوودا

 االستراتيجية للجامعة. 
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 المحتوى *

 الستراتيجي مراحل التخطيط ا  -1

 . ( بيئة القسم ، الكلية)  تحليل البيئة – أوال

 تحليل البيئة الداخلية  -1

 تحليل البيئة الخارجية  -2

 ( SWOTتحليل)  تحليل الوضع الراهن -3

 . رنات المرجعية إجراء المقا -4

 

 تحديدالهوية.  – ثانيا

 الرؤية  -1

 الرسالة -2

 القيم الحاكمة  -3

 تحديدالخياراا االستراتيجية.  – ثالثا

 . ف االستراتيجيةاألئدا – رابعا

 األئداف الفرعية.  – خامسا

 المشاريع.  –سادسا 
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   مراحل التخطيط االستراتيجي*
 

 .الكليةالقسم ، تحليل بيئة  . أوال

 .الكليةالقسم ، تحديد هوية. ثانيا 

 .تحديد الخيارات االستراتيجية   .ثالثا 

 .االستراتيجية تحديداألهداف. رابعا 

 .هداف الفرعيةتحديد األ . خامسا 

 .  تحديد المشاريع. سادسا 
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 لية التخطيط االستراتيجي مراحل عم

 القسم ،تحليل بيئة  –أوال 
وذلك في أربع خطوات رئيسية    القسم ،يقوم الفريق بكعداد الخطة االستراتيجية بتحليل بيئة  

 . لتنتهي إلى المقارنة المرجعيةبيئة التحليل ببدأ  ت

 لية: تحليل البيئة الداخ •
يم البيانات التالية في صورة جداول  )يفضل تقد التي تجمع في هذه المرحلة ما يلي  البيانات  

 كلما امكن ذلك(: 

 فيما يخص الشؤون األكاديمية: 
القسم   • يقدمها  التي  البرامج  مرحلة  عدد  في  ومياه  اراضي  برنامج  القسم  يقدم   :

 (  40الي   30البكالوريوس)عدد الطالا  

 (  6الي   4الطالا  اضي ومياه )عدد برنامج ماجستير ار •

 ( 4الي   3ياه )برنامج دكتوراه اراضي وم  •

 ( 4-3برنامج ماجستير هندسة زراعية ) •

 ( 0برنامج دكتوراه هندسة زراعية ) •

 % 100ة اإلجمالي نسبة الخريجين إلى عدد الطلب •

 (   10:1نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ) •

 %( 20ة )اصلون مع الكلي نسبة الخريجين الذين ال يزالون يتو •

 %(  90لدراسي )نسبة الرسوا والنجاح حسا المستوى ا •

 %(  20نسبة الطلبة الزائرين للكلية والزائرين من الكلية ) •

 بالنسبة لبيئة العمل: 

 %(  70ن مستوى التدريس في القسم  )مستوى رضا الطلبة ع  •

 ( 60مستوى رضا الطلبة عن الخدمات التي يقدمها القسم ) % •

 ( 30ألنشطة المختلفة في الكلية ) %ضا الطلبة عن ا مستوى ر  •

 ( 50ا أعضاء هيئة التدريس عن جو العمل بالكلية )%مستوى رض •
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 قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية 

 

  هرس الجداول 
 ية والهندسة الزراعية تطور اعداد الطالا الدارسين بقسم الموراد الطبيع

 2020-2015 2015 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 العام 
 

 40 21 9 10 صفر 2 9 10 7 العدد 

 

 

 تحليل البيئة الخارجية •

ت ة  ت ب انا   صاال ةداض  لى  ت ةحليق  هذت  مة  عيةم  ت فعدخ  أي   ي د ها  ت كارجيية   ت شعواء 
ص ت  القت  ذت   ت كارج ت  ت  ها   ت   ا قسمكةلف  تالسة انت    ,ت كل تم    2رقم    صا  د ذج ددرة 

ت كارج ت ت ةع ت دع    ها   مة بية ت     ت انا  ت دة لقت صا بيئت ت كارج  ة ظ م  دل ت جدع ت ب 
 م ها ت ب انا  ت ل ت كل ت مثال : 

 من سوق العمل : 

 مي  راا س ق ت  دق  ة خعد ع ت كل ت  •

  ب اء ت كا  ت يرتس ت مي  ةشعتك س ق ت  دق إع  دل ت ت ةكا   صا كل ت •

  ب  ت  وثاإت تت ال ت كل ت صس ق ت  دق •

 ت بح  ت  لدع •

 اضيدع ت   ض   تال ةداض تألك •
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 موارد الطبيعية والهندسة الزراعية قسم ال

 ( SWOTوضع الرائن ) تحليل تحليل ال

ت  اع  تحليق  إع  تالسةعتت   ت  ت كات  صإ يتض  ت فعدخ  يشعع  ت ب انا   جدع  مة  تالنةهاء    ي 
 . 3رقم   د ذج صا تالسة انت  SWOTتحليق  رة خالل ديت عتهة. 

نقاط ق    ة ي ت كل ت  م ت ع مكةلف  أهم ت فعص ت ةع تحدلها    فها   مكةلف نقاط ا ت قسم   
  كل ت  أهم ت ةهيييت  ت ةع ت تجهها.ت ت قسم   بيئت

تحيض نقاط ت ق    نقاط ت   ف ةثع تحليق ت بيئت ت يتخل ت  تحيض ت فعص  ت ةهيييت  ةثع تحليق  
 . ت بيئت ت كارج ت

 (SWOTع ت عتهة )تحليق تحليق ت  ا
 

 البيئة الداخلية 

 STRENTGHSالقوة   نقاط   WEAKNESSنقاط الضعف 

 دة ع العلمية محدوالمشاري •

 فني المعامل  •

 تجهيز المعامل متواضعة جدا  •

  محدودية المعامل كمكان •

 الوسائل التعليمة  •

 ورش عمل  •

 دعم النشر العلمي  •

  منافسة مجلة الكلية محليا ودوليا •

وجود نظام لتشـغيل وصـيانة األجهـزة عدم   •

 .والمعدات والمعامل

وحمايـة البيئـة وعـدم   قصور وسائل األمان •

 .المعاملالمناخ الصحى بوجود 

 

 تنوع درجات اعضاء الهيئة المعاونة  •

 البشرية  التواصل العلمي بين موارد القسم •

 ت المصري لمي مع الجامعاتعاون القسم الع •

 فرص عمل اعضاء هيئة التدريس بالخارج  •

 اعضاء هيئة التدريس خريجي تنوع  •

 تنوع درجات اعضاء هيئة التدريس  •

 .كفاءة وكفاية أعضاء هيئة التدريس •

ــة ام • ــة الئمـ ــاء هيئـ ــى ألعضـ ــص العلمـ لتخصـ

 التدريس للمقررات التى يتم تدريسها.

مانـــة الـــديموقراطى والعدالـــة واألاالســـلوب  •

 .فى االدارة والحيادية
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 .عدم كفاية العمال •

ضــعف المــوارد الماليــة فــى جميــع جوانــب  •

المؤسســـة وهـــذا يـــاتى ســـلبا علـــى كافـــة 

 األنشطة. 

ــى  • ــة فـ ــوث األكاديميـ ــة دور البحـ محدوديـ

 .ت المجتمعيةمواجهة المشكال

غيــاب المشــاركة فــى المشــاريع التــى تتــيح  •

الكليــة وقطــاع رجــال  التعــاون البحثــى بــين

 .لاألعما

العلمى والتـدريب االدارى   ضعف المستوى •

 .للموظفين

عدم مساهمة األطراف المجتمعيـة المختلفـة  •

 .فى توفير فرص العمل لخريجى المؤسسة

عدم وجود نظام لمراجعة اللـوائح والقواعـد  •

 .جراءات العمل وتحديد كيفية تحسينهاوا

عــدم وجــود سياســة محــددة واضــحة لــربط  •

 .جلخريجين بالكلية بعد التخرا

يل سياسات تسويق الخدمة التـى الحاجة لتفع •

ــابع الخـــاص  ــدات ذات الطـ ــدمها الوحـ تقـ

 .بالكلية

االفتقار لمفهوم العمل الجماعى وغياب شبه  •

 ةكامل ألبحاث الفريق ألقسام الكلية المختلف

 

وجود إلتزام بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئـة  •

 .التدريس والهيئة المعاونة

تـــوافر التوصـــيف الـــوظيفى ألاعضـــاء هيئـــة  •

 .التدريس والهيئة المعاونة

 .ملية تقييم الطالب تنوع ع •

استخدام تكنولوجيا التعليم فى بعـض المقـررات  •

 ة.الدراسي

ة كبيرة عليا تحقق بنسبوجود برامج للدراسات ال •

 رسالة القسم وأهدافه

 

 البيئة الخارجية 

 

أوضحت نتائج التحليل البيئى الفرص المتاحة التى يمكن االستفادة منها فى تحقيق غايات  

رت مجموعة من التهديدات التى يتحتم على الكلية ان تتعامل معها  وأهداف القسم؛ كما اظه

 .تحقيق رسالتها وغاياتهافى سبيل  
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 OPPORTUNITIESالفرص  REATSTHالتهديداا    

 االمراض الوبائية   -1

هيئة   -2 اعضاء  بين  والتعاون  المشاركة 

 التدريس 

 خدمة البيئة   -3

الزيادة المستمرة والمتتالية فى قبـول أعـداد  -4

الملتحقــين بكليــات الزراعــة وهــذا الطــالب 

 .يمثل عبئا على الكليات 

كلية الزراعـة يعتمـد فقـط قبول الطالب فى   -5

ءا على معيـار واحـد فقـط تب التنسيق بنامك

وهو مجموع الطالـب دون مراعـاة الرغبـة 

 .او االستعداد او اإلمكانيات لديه

التــدهور المســتمر فــى مســتوى الطـــالب  -6

 .القادمين من التعليم الثانوي

المستوى المادي المتـدني جـدا لعضـو هيئـة  -7

 .التدريس

زة مرافـق الـزوج سياسات اإلعـارات واجـا -8

كليـات خـارج ة التـدريس إلـى  ألعضاء هيئ

 .الوطن

إحجــام أصــحاب األعمــال والشــركات عــن  -9

تدعيم البحث العلمي على مسـتوى البحـوث 

 .األساسية والتطبيقية

ي حـل مشـاكل فـع الزراعـي  مـمشاركة المجت.1

 ث التلو

 مشــاركة المحافظــة فــي استصــالح االرضــي.2

 الزراعية

 اعي في جدولة الريع الزرممشاركة المجت.3

اعي في تقديم المشورة ع الزرمة المجتمشارك.4

 السمادية

 .النمو المتزايد فى أعداد الطالب .5

الزيــادة فــى الطلــب االجتمــاعي علــى التعلــيم .6

 .المتميز بمقابل مادى

 

 

( تقدم قوائم نقاط القوة ونقاط  SWOTفة تحليل الوضع الراهن )تحليل بعد االنتهاء من مصفو

 شة. والفرص والتهديدات للمناق الضعف
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 قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية 

 ط القوة قائمة نقا

درجة  قائمة مقترحة بنقاط القوة م
 التأثير 

 األولوية  درجة التأكد

   %( 100) تنوع درجات اعضاء الهيئة المعاونة   1

   %( 80) البشرية  التواصل العلمي بين موارد القسم  2

   %( 80) القسم العلمي مع الجامعات المصري تعاون  3

   %( 70) ريس بالخارج  فرص عمل اعضاء هيئة التد  4

   %( 100) اعضاء هيئة التدريس خريجي تنوع  5

   %( 100) تنوع درجات اعضاء الهيئة المعاونة   6

 قائمة نقاط الضعف 

درجة  قائمة مقترحة بنقاط الضعف م
 لتأثير ا

درجة 
 التأكد

 األولوية 

 % 10 المشاريع العلمية محدودة  1

 

  

   %  0 %( 0فني المعامل ) 2

   % 10 واضعة جداهيز المعامل مت تج 3

   % 10 محدودية المعامل كمكان  4

   % 50 الوسائل التعليمة  5

   % 10 ور  العمل 6
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   % 10 منافسة مجلة الكلية محليا ودوليا   7

 

 قائمة الفرص 

درجة  قائمة مقترحة بالفرص  

 أثير الت

درجة 

 التأكد

 األولوية 

المجت 1 الزراعي  ممشاركة  مشاكل  فع  حل  ي 

 لتلوث ا

80 %   

االرضي  2 استصالح  في  المحافظة    مشاركة 

 الزراعية 

80 %   

 ع الزراعي في جدولة الري ممشاركة المجت 3

 

80 %   

ع الزراعي في تقديم المشورة  ممشاركة المجت 4

 السمادية

80 %   

 

 قائمة التهديداا

درجة  ئمة مقترحة بالتهديداا قا م
 التأثير 

 األولوية  درجة التأكد

 راض الوبائية  االم 1

 

50 % 

 

  

هيئة   2 اعضاء  بين  والتعاون  المشاركة 

 التدريس 

70 %   

   % 10 خدمة البيئة   3
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 قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية 

 إجراء المقارنات المرجعية •
المقارنة المرجعية من أهم الط تتعد  التي  نفسها بغيرها حتى  رق  المنظمات من مقارنة  مكن 

 تستطيع معرفة وضعها الفعلي. 

ملية التخطيط االستراتيجي في كل المقاربات  حدة من خطوات عوتمثل المقارنة المرجعية وا
 المعروفة للتخطيط االستراتيجي. 

محاور  مواضيع و  يتم اختيار جهات المقارنة المرجعية باالتفاق مع إدارة الكلية وكذا تحديد 

 . المقارنة المرجعية

 قسم تحديد هوية ال -ثانيا 
هوية   بتحديد  الرؤالقسم  يقصد  واتحديد  والرسالة  الخطة  الحاكمة  لقيم  ية  بناء  تحكم  التي 

 أثناء تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية.  المؤسسة االستراتيجية وسلوك وممارسات 

 القسم  رؤية -1
األراض   علوم  فى  والتميز  زراعية    ى االرتقاء  كوادر  وتخريج  إلعداد  وتطبيقاتها  والمياه 

م القسم  يصبح  حتى  العمل  سوق  احتياجات  لسد  المتمؤهلة  األقسام  المستوى  ن  على  ميزة 

 . المحلى واإلقليمى

 

 القسم  رسالة -2
ت ةاب ق ت    ت يرتسا   ت بح ث  تألرتاى  ت د اه  إجعتء  مةدي   إى م ال  ة يتض و تضر زرتع ت 

 .د ت ت بيئت  قاضر   لى م تجهت تتة اجا  س ق ت  دق ت دحلى  تإلقل دى  كيمت ت د ةدع  ت 

 
 القيم -3

القيم  القسم عن  مما  يعلن  تحكم  فتذكر مجموعة من  التي  لرؤيتها ورسالتها.  وتنفيذها  رساتها 

 القيم األساسية التي تنبثق من ثقافتها أو التي تريد أن تضمها لثقافتها. 
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 الزراعية  قسم الموارد الطبيعية والهندسة

 اتيجية تحديد الخيارات االستر  – ثالثا
 

أيضا   يعرف  ما  )أو  الحرجة  القضايا  حصر  أوال  يجا  االستراتيجية  الخيارات  تحديد  قبل 

ا  للقسم الكبرى(    بالمشاكل  تحليل  او  نتائج  على  الحرجة  القضايا  تحديد  في  يعتمد  لكلية. 

SWOT 

الحرجة  القضايا  حصر  االست يتم    بعد  الخيارات  الطرق.  تحديد  من  مجموعة  توجد  راتيجية 

ا بين  بمصفوفة  ومن  المعروفة  تلك  استعماال  األكثر  مجموعة    TOWSلطرق  ترصد  التي 

 التوليفات االستراتيجية. 

 

 ستراتيجية األهداف اال – ارابع
اإلطار   هذا  في  تستعمل  الحرجة.  القضايا  أهم  إلى  بالنظر  االستراتيجية  األهداف  تحدد 

 مجموعة من الطرق. 

 

 



 ستراتيجية  ال  لخطةا

 2025 -2021  دمنهور  جامعة  - الزراعة كلية

129 
 

 سم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية ق 

 نموذج األئداف االستراتيجية 

 ستراتيجية المقترحة األئداف اال م

تقديم برنامج تعليمى متميز لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا مع    1
 ات القسم لطالا المرحلتين . طوير خطة ومقررت

ا  2 ترتبط  متطورة  علمية  ودراسات  ابحاث  بخدمة  تقديم  وثيقا  رتباطا 
تنمية  المجتمع وحل مشاكل  وتحافظ على البيئة من التلوث وتؤدى الى ال

 .المستدامة وتعظيم انتاجية وحدة االرض والمياه 

وال  3 التطبيقى  التدريا  لبرامج  القسم  المستمر  تبنى  بالجانا  تعليم  تهتم 
االر واستزراع  الستصالح  الحديثة  التقنيات  استخدام  فى  اضى  المهارى 

االستصالح   وحديثة  القديمة  االراضى  من  كل  جودة  ورفع  الصحراوية 
 .تخدام وحدة السماد والماءوزيادة كفاءة إس

تنفيذ   4 على  تساعدهم  للخريجين  تدريبية  ودورات  لبرامج  مستمر  إعداد 
فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفى المنافسة محليا    ياسات الزراعية الس

 وعالميا 

وا 5 ومراكز  التعاون  والجامعة  بالكلية  االخرى  االقسام  مع  البحثى  لتكامل 
االخر  والجامعات  المجتمع  البحوث  لخدمة  بحثية  برامج  حزم  لتنفيذ  ى 

 .وتنمية البيئة 

لضم 6 المستمر  للتقييم  نظاما  القسم  االداتبنى  تطوير  مجاالت  ان  فى  ء 
 التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  االستشارات الفنية والعلمية فى مجاالت علوم االراضى والمياه تقديم  7
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 قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية 

 

 داف الفرعية األئ –خامسا 

الفرعية في   إلى أهداف فرعية حيث يجا أن تصا األهداف  تفصل األهداف االستراتيجية 

 داف االستراتيجية.  ة وأن يؤدي تحقيقها إلى تحقيق األه اف االستراتيجي األهد 

 فرعية المقترحةالاألئداف  م

 تخصصية مثل برنامج تسميد وري تقديم برنامج تعليمى    1

 متحصص في تدزير القمامة والمحافضة علي البئية  تقديم برنامج  2

 اء تقديم برنامج االستشعار عن بعد في تنيمية الصحر 3

 نامج متخصص في جدولة الري تقديم بر 4

 البرامج ممكن تقديمها باللغة العربية واالنجليزية جميع  5

 المشاريع  – سادسا

المشاري هذه  وتصاغ  مشاريع  إلى  الفرعية  األهداف  مدى  تترجم  عنها  يتحدد  حيث  بدقة  ع 

 تحقيق األهداف الفرعية ثم األهداف االستراتيجية. 

 مشاريع بحثية  م

 bioremediation  من الملوثات  حماية البيئة  1

 اية البيئية الهوائية من ملوثات مصانع االسمنت  حم 2

 تدوير االطارات المسخدمة في استصالح االرضي والصرف الزراعي  3

 مياه الصرف الصحي في زراعة الغابات الخشية استخدام 4
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 تم إعداد الخطة بواسطة 

 الجودة ضمان وتوكيد    وحدة 

 لتواصلل

qa.unit@agr.dmu.edu.eg: Email 

 وحدة ضمان الجودة بزراعة دمنهور.  علي الفيسبوك: 

 *اإلتصال بالكلية 

 
 تروني: الموقع اإللك -

http://www.damanhour.edu.eg/agrfac/Pages/Page.aspx?id=804 
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