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 كلمة العميد

ربدايت وصعوابت بصفة عامة والتعليم اجلامعي بصفة خاصة األردف واجو قطاع التعليم الزراعي يف ي
الزراعة  اتكلييل مشكالت وعقبات تواجو  األخرية لتتحوؿ إ اآلونةوزادت تلك التحدايت يف عديدة، 
مباشر  كانعكاسبكليات الزراعة   االلتحاؽالطالب عن  ومن آاثر ىذا الوضع عزوؼ. يف ادلملكة

مع  ذلكوتواكب  ،ةقطاعات الدولة ادلخصصة خلرجيي كليات الزراع لتقلص فرص العمل يف سلتلف
صعيد القطاع اخلاص,  ى. وعليف ىذا اجملاؿ تشجيعية لفئة اخلرجيني وعدـ وجود برامجالدولة  تواضع دعم

تغريت متطلبات سوؽ العمل يف اخلريج بشكل جذري شلا خلق فجوة كبرية بني مستوايت اخلرجيني 
يواجو صعوابت يف إجياد فرصة عمل مناسبة فأدي  ةالزراعومتطلبات سوؽ العمل. وأصبح خريج كليات 

بتخريج مهندسني زراعيني  الكلية ىداؼأحد أىم أ ضعف ى إىللضعف إقباؿ الطالب اجلدد شلا أدىذا 
 مؤىلني لسوؽ العمل. 

تطوير عادة اذليكلة وربدي  الكلية و وضع خطة اسرتاتيجية متطورة إلعملية بناء على كل ما سبق فإف 
الكلية يف سبيل ربقيق  للنهوض دبهاـبرارلها التعليمية يف ظل ادلعطيات الراىنة أصبحت ضرورة ملحة 

 . جلامعة وصوال إىل ربقيق التنمية ادلنشودة زراعياورؤية ورسالة ا رؤيتها ومهامها
 
 

 عميد الكلية                                                                             
 األستاذ الدكتور معتصم ادلساد
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 :مقدمة. 1
التحسني ادلستمر يف تؤمن بضرورة و األكادديي اجلودة واالعتماد  تلبية متطلباتتؤمن كلية الزراعة أبمهية 

كما تؤمن  .عملها من خالؿ منظومة تعليمية يستخدـ فيها أفضل اساليب التعليم والتعلم والتدريب
على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتؤمن أيضا  ط الدراسيةالكلية بضرورة االرتقاء ابخلط

دلواكبة التطور العامي يف اجملاالت الزراعية خلدمة  ا وطالهبدارية اإلتدريسية و ال كوادرىا بضرورة تطوير أداء  
   والوصوؿ إىل التنمية ادلستدامة ادلنشودة.اجملتمع 

تعد عملية تلبية متطلبات اجلودة واالعتماد األكادديي يف مرافق اجلامعات على اختالؼ غاايهتا وأىداؼ 

سػوؽ  ونػوا قػادرين علػى ادلنافسػة بقػوة يفليكربسػني مسػتوى اخلػرجيني إنشاؤىا أمرا ملحػا ينبػع مػن ضػرورة 
احمللػػي علػػى أقػػل تقػػدير. وال شػػك ابف سػػعي اجلامعػػات لتلبيػػة علػػى ادلسػػتوى يف رلػػاؿ زبصصػػهم العمػػل 

وبػني الكليػػات يف اجلامعػات بػني التنػاف  الشػريف متطلبػات اجلػودة واالعتمػاد األكػادديي خيلػق نوعػا مػػن 
زايدة القػػػدرة ادلؤسسػػػة والفاعليػػػة الػػػذي يصػػػب يف النهايػػػة يف نفػػػ  اجلامعػػػة خاصػػػة ادلنػػػاظرة منهػػػا. األمػػػر 

ني اجلامعػات ت بػالتوثيػق الصػعلى مستوى جامعات الوطن كافة، ويؤدي بشػكل أو خخػر إىل  التعليمية
 واجملتمعات اليت زبدمها ىذه اجلامعات. 

جية تستهدي لتحقيق كل ما سبق ال بد للجامعات والكليات داخل اجلامعات من أف تضع خطة اسرتاتي
هبا أثناء عملها لتحقيق ما تصبو إليو من أىداؼ ربقق من خالذلا متطلبات اجلودة واالعتمػاد األكػادديي 

لتنهض بعملها وتطور سلرجاهتا على ضلو خيدـ األمة ويساىم بتطورىا وتنميتها. الصفحات القليلة القادمة 
يت تسػػعى مػػن خػػالؿ تطبيقهػػا خػػالؿ ادلػػدة ربػػوي اخلطػػة االسػػرتاتيجية لكليػػة الزراعػػة يف جامعػػة جػػرش والػػ

ادلقرتحة فيها إىل لتطوير عملهػا وتلبيػة متطلبػات اجلػودة واالعتمػاد األكػادديي وصػوال إىل ادلسػامهة الفاعلػة 
 يف خدمة اجملتمع وربقيق رفعة وتقدـ وطننا العزيز. 
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 . نبذة عن كلية الزراعة:2

وىذه الكلية  .1993/1994أتسست كلية الزراعة يف اجلامعة مع بداية أتسي  اجلامعة يف العاـ اجلامعي 
درجة البكالوريوس  ىي الكلية الواحدة من كليات الزراعة اليت تتبع جلامعة خاصة يف األردف، وىي وسبنح

نتاج احليواين والوقاية، وعلم الغذاء بتخصصات اإلنتاج النبايت والوقاية، واإل يف العلـو الزراعيةوادلاجستري 
والتغذية، واالقتصاد واالرشاد الزراعي على مستوى البكالوريوس، وزبصصي التغري ادلناخي والزراعة 

وقد زبرج الفوج األوؿ  ادلستدامة واالمن الغذائي، واالقتصاد واالرشاد الزراعي على مستوى ادلاجستري.
حي   1997/1998يف هناية الفصل الدراسي الثاين لعاـ كالوريوس على مستوى البمن طلبة كلية الزراعة 

( طالبًا وطالبة، وزبرج الفوج الثاين يف هناية الفصل الدراسي الثاين لعاـ 20بلغ عدد خرجيي ىذا الفوج )
واالرشاد . أملى مستوى ادلاجستري يف االقتصاد ( طالبًا وطالبة68حي  بلغ عددىم ) 1998/1999

( طالباً 600ويبلغ عدد الطالب احلايل للطلبة حوايل ) .2017زبريج الفوج األوؿ عاـ  الزراعي فقد مت
موظفا ما  30حوايل ويعمل يف الكلية حاليا  .( طالبا دلرحلة ادلاجستري30دلرحلة البكالوريوس و) وطالبة

بني أعضاء ىيئة تدريسية وإداريني وفنيي سلتربات. ويتبع الكلية مزرعة تضم قسمني لإلنتاج احليواين 
 والنبايت ومصنع لتصنيع منتجات احلليب. 

 

 رؤية الكلية، رسالتها، أهدافها وقيمها:. 3
 رؤية الكلية:

التنمية الزراعية وصوال إىل التنمية االقتصادية التميز يف رلاالت العلـو الزراعية لتحقيق ادلسامهة الفاعلة يف 
 ادلستدامة.

 رسالة الكلية:
إعداد كوادر مؤىلة يف رلاالت العلـو الزراعية ادلختلفة وتعظيم االستفادة من النتائج التطبيقية لألحباث 

وتطوير الربامج  احملليالعلمية يف اجملاؿ الزراعي وادلسامهة يف تنشيط التفاعل االجيايب بني الكلية واجملتمع 
 الدراسية وأساليب التدري  والبح  العلمي لتمكػني اخلرجيني من ادلنافسة يف سوؽ العمل.
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 أهداف الكلية:
 رفد سوؽ العمل بكوادر مؤىلة يف العلـو الزراعية على مستوى البكالوريوس وادلاجستري. .1
 دلهنة الزراعة.ادلواءمة ما بني اجلانب العملي التطبيقي واجلانب النظري  .2
تطوير الربامج الدراسية وأساليب التدري  والبح  العلمي لتمكػني اخلرجيني من ادلنافسة يف  .3

 سوؽ العمل.
التعاوف والتكامل مع مراكز األحباث واجلامعات األخرى للقياـ ابألحباث التطبيقية الزراعية  .4

 وحل ادلشاكل الزراعية على ادلستوى الوطين.
دؿ اخلربة وادلعرفة مع ادلزارعني والعاملني يف القطاع الزراعي وأفراد اجملتمع تقدًن ادلشورة وتبا .5

 احمللي يف ادلنطقة احمليطة دبنطقة جرش ذات النشاط الزراعي ادلتميز يف ادلملكة.
لتحسني مستوى عملية التعليم والتعلم  ة يف الكليةتطوير قدرات أعضاء اذليئة التدريسية واإلداري .6

 خدمة اجملتمع.والبح  العلمي و 

 املبادئ والقيم اجلوهرية يف عمل الكلية:
 تنطلق الكلية يف عملها من القيم وادلبادئ التالية:

  الثقة ادلتبادلة بني الكلية ومجيع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج اجلامعة. .1
 . االنتماء وادلواطنة: تعميق االنتماء والوالء للوطن ودلهنة الزراعة لدى منتسيب الكلية .2
 العدالة: ربقيق العدالة يف التعامل ما بني منتسيب الكلية. .3
   بني منتسيب الكلية. التعاوف: تشجيع العمل اجلماعي ادلشرتؾ ما  .4
 اإلبداع: تشجيع ودعم روح اإلبداع وادلبدعني دلنتسيب الكلية. .5
 االلتزاـ: االلتزاـ ابألنظمة والتعليمات اجلامعية وادلهنية دلنتسيب الكلية.  .6
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 :يف الكليةوالفرص والتهديدات نقاط القوة والضعف . 4

 أدانه جدوال يبني نقاط القوة والضعف والفرص يف الكلية والتهديدات اليت تواجهها: 
 نقاط القوة

Strength 
نقاط الضعف 
Weaknesses 

 الفرص
Opportunities 

 التهديدات
Threats 

 األنشطةزلدودية  موقع اجلامعة
 الطالبية

 التوسع يفإمكانية 
 برامج الدراسات العليا

 ضعف إقباؿ العنصر النسائي
 يف بعض التخصصات على الدراسة

انفراد اجلامعة بوجود  
 كلية زراعة

 الشراكةضعف 
 اجملتمعية

 تزايد إقباؿ الطلبة من
 خارج األردف

غياب األماف الوظيفي لدى ادلدرسني 
 والفنيني

الرسـو الدراسية 
 واخلصومات

ادلراكز يف اجلامعة التعاوف مع  اخلرجينيعدـ متابعة 
 مركزمثل 
ومركز اللغات االستشارات 

 ومركز احلاسوب

 معدؿ القبوؿ عفالدعوات ادلتكررة لر 

زلدودية النشاط البحثي  تنوع الكادر التدريسي
 دلدرسنيبعض ال

 منافسة اجلامعات احلكومية 

 ادلختربات وأماكن
 التدريب العملي

 تواضع دور مشريف
يف البح   ادلختربات

 العلمي

 
 

 

الكلية الوحيدة للزراعة 
 يف جامعة خاصة

 غياب الدعم ادلادي
 للمدرسني وللطلبة

  

 
 االسرتاتيجية واألهداف األساسية للكلية: غاايت . ال5

 الغاية االسرتاتيجية األوىل: زايدة تنافسية كلية الزراعة
 االسرتاتيجيات األساسيةاألهداف 
 اخلصائص التنافسية من حي  تقدًن اخلصومات وموقع اجلامعة  التنافسي للكلية ربليل الوضع

  إجياد مكاتب ارتباط زللية وإقليمية لتسهيل تسجيل الطلبة 
 توفري فرص تعليم متميزة حسب ادلعايري األكادديية  ربقيق التميز األكادديي

 تبين سياسات اكادديية رائدة 
  توفري بنية ربتية متطورة 

 توفري جو أكادديي يدعم اإلبداع و التميز   وتشجيع البح  العلميتطوير 
  اقامة األايـ وادلؤسبرات العلمية 
  دعم نشر البحوث العلمية للمدرسني وزبصيص مكافآت رلزية لو 

 العلمية واألكادديية للكلية نظاـ ادلراجعة  تفعيل  نشر ثقافة اجلودة وتطوير األداء 
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  اجلودة والتأكيد عليهاتبين سياسات نشر ثقافة 
 أتسي  وتفعيل دور جلنة اجلودة يف الكلية 

 بناء عالقات قوية مع اجملتمع احمللي الغاية االسرتاتيجية الثانية: 
 االسرتاتيجيات األهداف االسرتاتيجية

إجياد شراكة حقيقية مع ادلؤسسات 
 احلكومية واخلاصة يف ادلنطقة

  العامة واخلاصة يف ادلنطقةبناء جسور تعاوف مع ادلؤسسات 
 عقد اتفاقيات ومذكرات تفاىم مع ادلؤسسات يف ادلنطقة 
  تشجيع ادلؤسسات يف ادلنطقة للمشاركة يف نشاطات الكلية 

اجياد عالقات تعاوف مع اجلمعيات اخلريية 
 يف ادلنطقة

  تشجيع اجلمعيات اخلريية على ادلشاركة يف نشاطات الكلية 
 خدمة اجملتمع احمللي  إشراؾ الطلبة يف نشاطات 

بناء عالقات قوية مع وكاالت اإلغاثة 
 ( يف ادلنطقةواليونيسفالدولية )االونروا 

 تبادؿ الزايرات مع ىذه الوكاالت 
  بناء جسور تعاوف وعقد مذكرات تفاىم مع ىذه الوكاالت 
  تفعيل العمل التطوعي للطالب من خالؿ عقد أايـ تطوعية رلانية يف

 ادلخيمات ويف ادلناطق االقل حظا 
 تطوير القدرة املؤسسية لكلية الزراعة الغاية االسرتاتيجية الثالثة: 

 االسرتاتيجيات األهداف االسرتاتيجية
 الدراسيةالدورية للمناىج   ادلراجعة  تطوير الربامج وادلناىج الدراسية

 االستفادة من نتائج البح  العلمي يف تطوير ادلناىج الدراسية 
  مراجعة آلية التدريب ادليداين للطالب 

 العمل على استحداث برامج دراسات عليا يف كافة التخصصات  استحداث برامج للدراسات العليا
 عقد شراكة مع جامعات أجنبية يف منح درجات علمية مشرتكة 

 اذليئة التدريسية ألعضاءتوافر حـز وبرامج تدريبية   ادلوارد البشرية للكليةدعم وتنمية 
  اذليئة اإلدارية والفنيني ألعضاءتوافر حـز وبرامج تدريبية 
  توفري فرص ابتعاث ألعضاء اذليئات التدريسية والفنيني 

 
 اهليكل التنظيمي التفصيلي لكلية الزراعة مع نبذه عن مهام الكادر:. 6

 الكلية: عميد كلييت العلـو والزراعة.عمادة  .1
 .رئي  قسم العلـو الزراعية .2
  واليت سرتد  هبا ادلوكوؿيشرؼ رئي  القسم على مجيع نشاطات القسم ويقـو جبميع ادلهاـ والواجبات

 الحقا وىو مسؤوؿ عن تنفيذىا أماـ عميد الكلية ورللسها.
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 منسقو األقساـ: .3
 .منسق قسم اإلنتاج النبايت .أ 
 االقتصاد واإلرشاد الزراعي.منسق قسم  .ب 
 .منسق قسم اإلنتاج احليواين .ج 
  .علم الغذاء والتغذيةمنسق قسم   .د 
 من  هبا سم حسب ادلهاـ والواجبات ادلوكوؿيقـو منسق القسم بتنسيق مجيع نشاطات الق

رئي  القسم واليت سرتد الحقا والتأكد من تنفيذىا وىو مسؤوؿ عن تنفيذىا أماـ رئي  القسم 
 ورللسو.

 جلنة اإلشراؼ على عمل ادلزرعة وعمل فنيي ادلختربات:  .4
  تشرؼ ىذه اللجنة على مجيع نشاطات ادلزرعة ونشاطات فنيي ادلختربات يف الكلية ادلتعلقة

بعملهم، وعليها التأكد من تنفيذ ىذه النشاطات واألعماؿ حسب طبيعتها بدقة ومسؤولية 
مدير ادلزرعة ومساعده والعاملني فيها وإىل  هبا وؿذ مجيع ادلهاـ والواجبات ادلوكوالتأكد من تنفي

فنيي ادلختربات واليت سرتد الحقا، واللجنة مسؤولة عن تنفيذ مهامها أماـ عميد الكلية 
 ورللسها.

  مدير ادلزرعة: .5
  يتوىل مدير ادلزرعة عملية اإلدارة واإلشراؼ على مجيع نشاطات ادلزرعة وإعادة ىيكلة ىذه

بات ومهاـ مساعده والعاملني يف ادلزرعة وواجبات مشرؼ ادلبيعات، النشاطات، وربديد واج
وحفظ وإدامة سجالهتا على اختالفها وتوزيع العمل فيها للنهوض هبا دبا حيقق الكفاءة ادلطلوبة 
من نشاطاهتا. ومدير ادلزرعة مسؤوؿ عن تنفيذ مهامو أماـ اللجنة ادلشرفة على عمل ادلزرعة 

 وعميد الكلية ورللسها.
 ودة يف الكلية: مشرؼ مكتب اجل .6

  ادلسؤوليات يتوىل مشرؼ مكتب اجلودة يف الكلية مهاـ اإلشراؼ والتنفيذ لكل الواجبات و
عتماد األكادديي يف الكلية دبا فيها عملية إدامة السجالت وادللفات ادلتعلقة ادلتعلقة ابجلودة واال

كل فصل دراسي وتنفيذ النشاطات هبذا اجملاؿ وذبديدىا وتوفري ملفات ادلساقات اليت تطرح  
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وادلهاـ والواجبات اخلاصة ابجلودة واالعتماد األكادديي واليت ترد من عمادة اجلودة يف اجلامعة 
ىذه اجلودة من موارد  ربتاجووالرد على مجيع استفساراهتم ومراسالهتم وذبهيز مكتب اجلودة دبا 

ة مسؤوؿ عن تنفيذ مهامو وواجباتو ومصادر وما يتعلق بذلك. ومشرؼ مكتب اجلودة يف الكلي
 أماـ عميد الكلية ورللسها واما عميد اجلودة يف اجلامعة.

 جلنة االمتحاانت:  .7
 متحاانت الشهرية والنهائية سؤوليات ادلتعلقة بسالمة سري االتتوىل ىذه اللجنة مجيع ادل

متحاانت وربديد ذلك ربديد قاعات ومواعيد ىذه اال وامتحاانت غري ادلكتمل يف الكلية دبا يف
متحاانت وغري ذلك من ادلسائل ادلتعلقة جراءات اليت جيب اتباعها خالؿ االادلراقبني وربديد اإل

 هبا. اللجنة مسؤولة عن تنفيذ مهامها أماـ عميد الكلية ورللسها.
اللجاف األخرى: يتم تشكيل اللجاف األخرى يف الكلية يف بداية كل عاـ دراسي يف اجتماع خاص  .8

 ، ....... .تأديبيةجتماعية، العلمية، الاية. ىذه اللجاف تشمل اللجاف: االالغذلذه 
 
 مهام وواجبات العاملني يف الكلية:. 7
 ورد يف كتاب التعليمات واألنظمة يف اجلامعة(:ما مهام وواجبات عميد الكلية )مبا ال يتعارض مع أوال:    

العلمية واإلدارية وادلالية ويكوف مسئواًل عن تنفيذ يقـو العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئوهنا  .1
 يف حدود ىذه القوانني واللوائح.اجلامعة و ل  االقوانني واللوائح اجلامعية وكذلك قرارات رل

يقـو العميد بتنفيذ قرارات رلل  الكلية، ويبلغ اذليئات والسلطات اجلامعية ادلختصة ابلقرارات اليت  .2
 جيب إبالغها إليها.

العميد بعد العرض على رلل  الكلية تقرير إىل رئي  اجلامعة يف هناية كل عاـ جامعي عن يقدـ  .3
 شؤوف التعليم والبحوث وسائر األنشطة.

للعميد أف يدعو إىل االجتماع رلال  األقساـ واللجاف ادلشكلة يف الكلية كما لو أف يعرض عليها  .4
 ما يراه من ادلوضوعات.
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 ورد يف كتاب التعليمات واألنظمة يف اجلامعة(:ما مهام وواجبات جملس الكلية )مبا ال يتعارض مع اثنيا: 
يؤلف رلل  الكلية برائسة العميد وعضوية كل من رؤساء األقساـ ومنسقوىا وأستاذ أو أستاذ مشارؾ 

 من كل قسم يف حالة عدـ وجود أستاذ. يقـو اجملل  ابدلهاـ والواجبات التالية: 
 سياسة الكلية دبا ينسجم والسياسة العامة للجامعة وربقيق رسالتها. رسم .1
 إعداد خطط القبوؿ للدراسات األولية يف أقساـ الكلية. .2
 إعداد خطة البح  العلمي ألقساـ الكلية. .3
 التوصية ابستخداـ األقساـ أو الفروع العلمية أو درلها أو إلغائها. .4
 لية.التوصية ابستحداث الدراسات العليا يف الك .5
النظر يف خطط األقساـ العلمية بشأف دعوة األساتذة الزائرين وادلؤسبرات والندوات العلمية  .6

وااليفادات والتفرع العلمي واالعارات واإلجازات داخل البالد وخارجها والتوصية بشأهنا 
 اىل رئي  اجلامعة للحصوؿ على ادلوافقة عليها.

وافقة على تسمية ادلشرفني على طلبة الدراسات إقرار عناوين الرسائل للدراسات العليا وادل .7
 العليا وتسمية أعضاء جلاف ادلناقشة.

 تسمية أعضاء جلاف االمتحاف الشامل لطلبة ادلاجستري. .8
 متابعة ادلناىج واخلطط الدراسية لكافة مراحل الكلية وتقييمها. .9
 إقرار نتائج امتحاانت كافة مراحل الكلية وتقييمها ومناقشتها. .10
 جداوؿ االمتحاانت النهائية بعد رفعها من األقساـ والفروع العلمية.إقرار  .11
 إقرار الرتقية العلمية لعضو اذليئة التدريسية ورفعها اىل رائسة اجلامعة. .12
التوصية ابنتداب أعضاء اذليئة التدريسية واحملاضرين حسب احلاجة وادلدة اليت ربددىا  .13

 األقساـ والفروع.
لثقافية مع الكليات ادلناظرة داخل البالد وخارجها ورفعها إىل عقد االتفاقيات العلمية وا .14

 رائسة اجلامعة للمصادقة عليها.
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اإلشراؼ على شؤوف الكلية واالىتماـ دبختلف أوجو نشاطاهتا العلمية والثقافية والرتبوية  .15
 والرايضية.

 إعداد التقرير السنوي للكلية قبل هناية العاـ الدراسي. .16
 ى أداء مهماتو العلمية واإلدارية والرتبوية.تشكيل جلاف تساعده عل .17
 تنفيذ العقوابت االنضباطية على الطلبة. .18
التوصية دبعاقبة التدريسيني وادلوظفني حسب العقوابت الواردة يف نظاـ اجلامعة عند  .19

 سلالفتهم للقوانني والتعليمات النافذة.
 عد استنفاذ أغراضها.التوصية إببطاؿ العقوابت ادلفروضة على التدريسيني وادلوظفني ب .20
التوصية إبلغاء العقوابت ادلفروضة على التدريسيني وادلوظفني بعد حصوؿ القناعة بزواؿ  .21

 ادلربرات.
 التوصية إبحالة أي من منتسيب الكلية اىل احملاكم ادلختصة نتيجة دلخالفتهم للقانوف. .22
ىا مع خطط الكليات اقرتاح خطة ادلوازنة السنوية للكلية ورفعها اىل رئي  اجلامعة لتوحيد .23

 األخرى يف اجلامعة.
ينعقد رلل  الكلية مرة واحدة شهرايً على األقل بدعوة من رئيسو )العميد( ويكتمل النصاب فيو حبضور 
أغلبية األعضاء وتتخذ القرارات واالقرتاحات والتوصيات أبغلبية عدد احلاضرين وعند تساوي األصوات 

  يرجح اجلانب الذي صوت معو العميد.
 ورد يف كتاب التعليمات واألنظمة يف اجلامعة(:ما مهام وواجبات جملس القسم )مبا ال يتعارض مع اثلثا: 

 التوصية بتعيني أعضاء ىيئة التدري  والفنيني. .1
 التوصية إبقرار اخلطط الدراسية و تعديلها. .2
 التوصية إبقرار الربامج وادلناىج الدراسية. .3
 البحوث العلمية وتنسيقها، والعمل على نشرىا.تشجيع أعضاء القسم على إعداد  .4
اقرتاح أمساء أشخاص غري متفرغني من ذوي ادلكانة العلمية ابلتدري  واإلشراؼ على البحوث  .5

 والرسائل العلمية.
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 النظر فيما حييلو إليو رلل  الكلية أو رئيسو أو أي من وحدات الكلية وإبداء الرأي. .6
 أعضاء ىيئة التدري .تشكيل جلاف دائمة أو مؤقتة من بني  .7
 تشكيل جلاف من بني أعضائو أو من غريىم. .8
 التوصية دبعادلة ادلساقات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة. .9
 اعتماد توزيع احملاضرات واألعماؿ على أعضاء ىيئة التدري  ومن يف حكمهم. .10
 التوصية برتقية عضو ىيئة التدري  وترشيح عدد احملكمني ادلتخصصني وادلشرفني. .11
التوصية ابدلوافقة على مشاركة عضو ىيئة التدري  يف ادلؤسبرات والندوات اليت تعقد يف الداخل  .12

 واخلارج.
 التوصية ابالستعانة أبساتذة غري متفرغني. .13
 التوصية ابعتماد نتائج الطالب. .14
 ترفع التوصيات السابقة إىل رلل  الكلية. .15

ورد يف كتاب التعليمات واألنظمة يف ما يتعارض مع مهام وواجبات رئيس القسم يف الكلية )مبا ال رابعا: 
 اجلامعة(:

مع التقيد ابللوائح واألنظمة والتعليمات يف اجلامعة ومراعاة الصالحيات ادلمنوحة للغري يتوىل رئي  أو رئيسة 
أوجو  القسم إدارة شؤوف القسم التابع لو ويرفع لعميد الكلية يف هناية كل فصل دراسي تقريرًا شاماًل عن سائر

الصادرة اليت زبص القسم  القراراتالنشاطات واالحتياجات يف القسم ويتحمل رئي  القسم مسؤولية تطبيق 
 إضافة لذلك على رئي  القسم القياـ ابلواجبات وادلهاـ التالية:  .ومتابعة تنفيذىا
 .رائسة رلل  القسم وتنفيذ قراراتو ومتابعتها .1
يتعارض مع  تطوير األداء االكادديي ابلقسم دبا الوضع اخلطط والربامج اليت من شأهنا  .2

 .الصالحيات ادلفوضة لغريه والرفع بذلك لعميد الكلية بعد عرضها على رلل  القسم والكلية
ادلراجعة والتقييم الدوري الكفيل بتطوير مناىج القسم العلمية واألكادديية وعرضها على رلل   .3

 .الكلية
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التابع لو دبا ال يقل عن مرة واحدة كل فصل دراسي عقد اجتماع بطالب وطالبات القسم  .4
للوقوؼ على احتياجاهتم وادلشاكل والصعوابت اليت تواجههم خالؿ مسريهتم العلمية ابجلامعة 

 .واجياد احللوؿ الالزمة بذلك ورفع توصياتو لعميد الكلية وآرائهمواالستماع إىل مقرتحاهتم 
 .قسم التابع لو واخلطط ادلستقبلية لوادلشاركة يف وضع وإعداد مشروع ميزانية ال .5
لو وعرضها على العميد  متحاانت اخلاصة ابلقسم التابعوضع اجلداوؿ الدراسية وجداوؿ اال .6

 .وإبالغها لعمادة القبوؿ والتسجيل بعد موافقة العميد والقسم
التابع لو ادلشاركة يف اختيار ادلعيدين واحملاضرين وأعضاء ىيئة التدري  ادلرشحني للعمل ابلقسم  .7

 .وفق األنظمة والضوابط ادلنظمة لذلك
التوصية بتجديد أو إهناء عقود أي من أعضاء ىيئة التدري  ومن يف حكمهم بناء على األداء  .8

الوظيفي ذلم والتوصية ابلتعاقد لشغل بعض الوظائف األكادديية أو الفنية ادلخصصة للقسم 
 التابع لو وأخذ موافقة العميد على ذلك.

تقوًن األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدري  ومن يف حكمهم من غري وادلوظفني  قاريرإعداد ت  .9
 .اإلداريني ورفعها لعميد الكلية

مباشرة أعضاء ىيئة التدري  واحملاضرين والفنيني ومن يف حكمهم وادلوظفني واإلداريني  متابعة .10
وادلستخدمني والعماؿ من موظفي القسم التابع لو بعد عودهتم من اإلجازة والتبليغ عن 

 انقطاعهم عن العمل وإبالغ العميد بذلك.
تابع لو ىيئة التدري  ال إبالغ العميد عن ادلخالفات اليت تقع من موظفي القسم من أعضاء .11

يب القسم من اإلداريني والفنيني وادلستخدمني والعماؿ للتحقيق فيما ستوالطلب كتابة إبحالة من
 .نسب إليهم من سلالفات

متابعة ادلوافقات من عدمها على منح موظفي القسم التابع لو من اإلداريني والفنيني  .12
والدراسية  االستثنائيةعدا اإلجازات  ما ريةواالضطراوادلستخدمني والعماؿ إجازهتم السنوية 

عن  واالنقطاعوإبالغ شؤوف ادلوظفني )لإلداريني( عن مباشرهتم العمل بعد العودة من اإلجازة 
 .العمل

 .متابعة احتياجات القسم ادلختلفة والكتابة هبا لعميد الكلية .13
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العميد عن ادلخالفات متابعة دواـ موظفي القسم من مدرسني وفنيني وإداريني يوميا وإبالغ  .14
 . هبذا الشأف

ورد يف كتاب التعليمات ما مهام وواجبات عضو هيئة التدريس يف الكلية )مبا ال يتعارض مع خامسا: 
 واألنظمة يف اجلامعة(:

الرفع للجهات ادلختصة ابجلامعة دبقرتحات تساعد على تطوير العمل العلمي واإلداري يف  .1
 .وطرؽ تفعيلهااجلامعة وربديد آليات تنفيذىا 

ربمل مسؤولية كل ما يقدمو لطالبو من فكر وسلوؾ وأي إساءة لطالبو أو لزمالئو أو للجامعة  .2
 حبسب اللوائح واألنظمة.

حفظ النظاـ داخل القاعات وادلختربات ويقدـ إىل رئي  القسم تقرير عن كل حادث من  .3
 .شأنو اإلخالؿ ابلنظاـ

والكلية واجلامعة يف خدمة اجملتمع والتوصية دبا يلـز لدى ادلشاركة بفاعلية يف انشطة القسم  .4
 .وكيل اجلامعة للتطوير األكادديي وخدمة اجملتمع

 .يف اقرتاح الندوات وادلؤسبرات ادلسامهة .5
التدري  والبح  واإلرشاد األكادديي والساعات ادلكتبية واللجاف العلمية وخدمة اجملتمع  .6

 .جلهات ادلختصة ابجلامعةواألعماؿ األخرى اليت يكلف هبا من ا
يستجد يف رلاؿ زبصصو وادلسامهة يف تطوير زبصصو والرفع بذلك للجهات ادلختصة  متابعة ما .7

 .يلـز منو والعرض على رلل  القسم ما
توصل إليو العلم يف رلاؿ زبصصو والتوصية لدى رلل  القسم  أف ينقل لطالبو أحدث ما .8

 .ادلطورة اليت ربقق اجلودة النوعية الشاملة بتعديل مفردات ادلناىج واقرتاح ادلقررات
ادلشاركة بفاعلية يف أعماؿ القسم ويف غريه من اجملال  واللجاف اليت يكوف عضوًا فيها على  .9

 .جتماعات دوف أتخرية واجلامعة واحلضور يف مواعيد االمستوى القسم والكلي
ات ويلتـز ابحلضور ىيئة التدري  تدري  ما يكلفو بو رئي  القسم من مقرر  يتوىل عضو .10

أماكن احملاضرات أو والتدري  يف ادلواعيد احملددة ذلذه ادلقررات كما يلتـز بعدـ تغيري مواعيد و 
 .إال بعد التنسيق مع رئي  القسم ودائرة القبوؿ والتسجيلشعب ضم ال
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ختبارات امعي وخاصة ما يتعلق دبواعيد االيلتـز عضو ىيئة التدري  ابلتقوًن الدراسي اجل .11
نهائية وعدـ تغيري موعد اختبار أي مقرر إال بعد التنسيق مع رئي  القسم ودائرة القبوؿ ال

 .والتسجيل
على  بناء احلاجةادلقرر الذي يدرسو وجيوز عند  متحافأسئلة اوضع يضع عضو ىيئة التدري   .12

 .اقرتاح رئي  القسم أف يضعها من خيتاره رلل  الكلية
لرئي  القسم عند احلاجة أف يشرؾ معو متخصصًا أو أكثر وجيوز  متحاانتح أوراؽ االيصحت .13

مناسبا إذا  يف التصحيح وجيوز جملل  الكلية عند الضرورة أف يسند التصحيح إىل من يراه
 اقتضت احلاجة لذلك.

 ات اليت حيصل عليها الطالب وفق النظاـ ادلعموؿ بو يف اجلامعة.عالمرصد ال .14
 .القواعد التنفيذيةتنص عليو  اؿ ادلتعلقة هبا وفق ماالطالب واألحو  متحاانتمراعاة ضوابط ا .15
 التواصل ادلستمر مع رئي  القسم كونو ادلسئوؿ عن إدارة القسم. .16

 
ورد يف كتاب ما مهام وواجبات الفنيني ومشريف املختربات يف الكلية )مبا ال يتعارض مع سادسا: 

 التعليمات واألنظمة يف اجلامعة(:
 الشخص ادلسؤوؿ عن ادلخترب فنيًا وإدارايً، يف الكلية مشرؼ ادلخترب وأيعد الفين 

وىو يؤدي دورًا ابرزًا يف العملية التعليمية من خالؿ مساعدة أعضاء ىيئة التدري  يف أداء دورىم العملي 
ت والتجارب العملية وتوفري مجيع الظروؼ ابشكل جيد، وذلك عن طريق اإلعداد والتنفيذ للمحاضر 

 :الفنيني ومشريف ادلختربات تشملوظائف وواجبات  الستخداـ ادلخترب وتفعيلو.واإلمكاانت ادلناسبة 
 ربمل ادلسؤولية الكاملة عن ادلخترب وزلتوايتو. .1
واستخدامو على  اليت توضح كيفية توظيف ادلختربو إعداد اخلطط الالزمة للعمل يف ادلخترب وتفعيلو  .2

 الوجو األفضل طواؿ العاـ الدراسي.
 مة لعملو.ز تجددة من التجهيزات وادلواد الالترب دبتطلباتو ادلمتابعة تزويد ادلخ .3
وضع لوحات إرشادية يف ادلخترب بشكل جيد وخبط واضح ومقروء وتوضع يف مكاف ابرز إلرشاد  .4

 .الطلبة ومستخدمي ادلخترب إىل أفضل الطرؽ لالستفادة منو
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تتمكن الكلية من أتمينها دلخاطبة وادلواد اليت ال  إعداد قائمة ابحتياجات ادلخترب من التجهيزات .5
ذوي العالقة يف ىذا الشأف من قبل عميد الكلية بتنسيب من عضو ىيئة التدري  صاحب 

 .واللجنة ادلشرفة على فنيي ادلختربات العالقة
تنظيم وترتيب زلتوايت ادلخترب ومقتنياتو وتصنيفها بطريقة تساعد على أداء العمل داخل ادلخترب  .6

 .بسهولة
لى توفري مجيع السجالت والدفاتر وادللفات الالزمة اخلاصة ابدلخترب وعرضها على اللجنة العمل ع .7

 ادلشرفة على فنيي ادلختربات.
 .ادلشاركة بفعالية يف النشاط التعليمي للمساقات ادلتعلقة ابدلخترب .8
 عن نشاط ادلخترب وتقدديو للجنة ادلشرفة على فنيي ادلختربات.  يومي إعداد تقرير  .9
ـ أبي أعماؿ أخرى تسند إليو من مدرسي ادلساقات ذات العالقة أو من قبل اللجنة ادلشرفة القيا .10

 .ادلصلحة التعليمية يف الكلية العميد أو رئي  القسم دبا تقتضي على فنيي ادلختربات أو من قبل
استخداـ وسائل و  العمل على توفري احلد األدىن من وسائل السالمة الواجب توفرىا يف ادلخترب .11

 .السالمة الشخصية ادلناسبة عند اإلعداد للتجارب العملية وعرضها
 .يف ادلخترب التأكد من سالمة توصيالت الغاز، والتمديدات الكهرابئية وتوصيالت ادلاء .12
 .إتباع الطرؽ السليمة حلفظ الكيماوايت داخل ادلخترب .13
 .توفري حقيبة إسعافات أولية دبحتوايهتا الضرورية .14
قبل وبعد إجراء التجارب وإغالؽ ادلخترب بعد الفراغ منو والتأكد من  ومتابعة نظافتوادلخترب هتيئة  .15

 .إقفاؿ النوافذ والتيار الكهرابئي وزلاب  ادلياه والغاز وفق التعليمات اخلاصة بذلك
وذلك  إعداد بطاقات خاصة، يبني فيها طرؽ استخداـ بعض األجهزة ادلستخدمة يف ادلخترب .16

 .ا وإتالفهالضماف عدـ العب  هب
 التنسيق مع مدرسي ادلساقات بفرتة مناسبة بشأف ما حيتاجو ادلساؽ يف ادلخترب. .17
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 حماور وأهداف اخلطة االسرتاتيجية
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 لربامج األكادميية يف الكلية عرب توفري بيئة تعليمية فاعلة واستحداث برامج جديدة.تطوير جودة ا: األول: الربامج واخلطط الدراسية احملور

ميز
الرت

 

 الفرعي اهلدف

رعي
 الف

ميز
الرت

 

 االجراءات التنفيذية

مين
 الز

طار
اإل

 
اجلهة املسؤولة عن  املخرجات  

 التنفيذ
 مؤشر اإلجناز

1-1 
يف تطوير اخلطط الدراسية   

 اجلودةدبا يليب معايري الكلية 

1-1-1 

تطوير اخلطط من رلال  
تقرير + الكلياتاألقساـ + 

تقرير + عمادة اجلودة
 احملكمني

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

 عمادة اجلودة+ األقساـ خطط دراسية معدلة
 رلل  العمداء+

عدد اخلطط اليت مت تعديلها من 
إقرار اخلطط +  عدد اخلطط الكلي

 من قبل رلل  العمداء

1-2 

استحداث برامج 
يف بكالوريوس جديدة 

لتلبية احتياجات الكلية 
 السوؽ

1-2-1
 

وضع اخلطط ادلناسبة 
20 ات ادلستحدثةصللتخص

19
 – 

20
22

 
تمر
مس

 

 +قرارات االستحداث
 اخلطط الدراسية

 عمادة اجلودة+ األقساـ
رائسة + رلل  العمداء+

 اجلامعة

إقرار اخلطط من قبل رلل  
 العمداء

  

 

 

1-2-2
 

 ادلستحدثةربامج ال ترخيص

20
19

 – 20
22

تمر 
مس

 

ربامج +ال ترخيصقرارات 
 ادلستحدثة

 + عمادة اجلودة
 رائسة اجلامعة

 الرتخيص اتصدور قرار 
 عدد الربامج ادلستحدثة 

1-2-3
 

دلدخالت تقييم ذايت 
 والتعلم دلخرجات التعليمو 
 

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

ذايت التقييم استمارة ال
 التعليمدلخرجات دلدخالت و 

 والتعلم

عمادة + مركز احلاسوب
 رلل  العمداء+ اجلودة

+عمادة البح  العلمي 

 نتائج التقييم
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 والدراسات العليا  

1-3
 

سات ابرامج الدر  يفالتوسع 
وربسني مستوى  العليا

 ادلوجود منها
 

 
 

1-3-1
 

ربدي  اخلطط الدراسية 
لربامج الدراسات العليا يف 

 الكلية

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

 عمادة اجلودة+ األقساـ دراسية معدلة خطط
رائسة + رلل  العمداء+

عمادة البح   +اجلامعة
 العلمي والدراسات العليا

إقرار اخلطط من قبل رلل  
 العمداء

1-3-2
 

برامج مشرتكة استحداث 
مع جامعات زللية واقليمية 

20 ودولية
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

برامج مشرتكة مع جامعات 
 ودوليةزللية واقليمية 

 رلل  العمداء+ األقساـ
عمادة  +رائسة اجلامعة+

البح  العلمي والدراسات 
+وحدة التعاوف  العليا

 الدويل

 +شرتكةادلربامج عدد ال
من الربامج  الربامج ادلنفذةنسبة 

 ادلستهدفة

1-3-3
 

اجستري ادلرسائل توجيو 
20 قضااي اجملتمع دلعاجلة

19
 – 20
22

تمر 
مس

 

دبستوى رسائل ماجستري 
 عايل يعاجل قضااي اجملتمع

عمادة البح   +األقساـ
 العلمي والدراسات العليا

 اليت تعاجل اجستري ادلرسائل عدد 
 قضااي اجملتمع

1-3-4
 

استحداث برامج دراسات 
20 عليا

19
 – 

20
22

 
تمر
مس

 

قرار استحداث برامج 
 دراسات عليا

 +عمادة اجلودة+ األقساـ
عمادة البح  العلمي 
 والدراسات العليا

عدد الربامج ادلستحدثة +نسبة 
 الربامج ادلستحدثة إىل ادلستهدفة 

1-4
 

مصادر التعليم  زايدة عدد
 الكلية والتعلم ادلتاحة لطلبة

ربسني مصادر التعليم  
20 الكلية والتعلم ادلتاحة لطلبة

19
 – 20
22

تمر 
مس

 

يف متطورة  ةتعليميرافق م
 الكلية

عمادة +احلاسوبمركز 
 رائسة اجلامعة +ةاجلود

 يةوالتعلم يةصادر التعليمنسبة ادل
 اجلديدة نسبة إىل ادلصادر ادلوجودة
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1-5
 

تطوير نظاـ االمتحاانت 
 يف الكلية

 
 

نظاـ  +ربسني تقييم 
 االمتحاانت يف الكلية

 

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

 متطور  متحاانتنظاـ اوجود 
 يف الكلية

عمادة + احلاسوبمركز 
 ةاجلود

 االمتحاانتاصلاز مواصفات 
دلختلف ادلساقات الدراسية يف 

 الكلية
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رفع كفاءة وفاعلية كلية الزراعة كأحد املراكز البحثية املتميزة اليتيت تعميتل عليتن تنمييتة املشيتاركة والتعيتاون ميتع املؤسسيتات واملراكيتز  :حث العلمي: البالثايناحملور 
 ملي:التعليمية والبحثية ومؤسسات اجملتمع علن املستوى احمللن واإلقليمي والعا

ميز
الرت

 

 الفرعي اهلدف

رعي
 الف

ميز
الرت

 

 االجراءات التنفيذية

مين
 الز

طار
اإل

 
اجلهة املسؤولة عن  املخرجات  

 التنفيذ
 مؤشر اإلجناز

2-1 
البحوث  التوسع يف  

واالستشارات والدراسات 
يف اجملاالت الزراعية 

 وزايدة كفاءهتا وفاعليتها.
 

2-1-1 

تطوير اتفاقات  -
وبرتوكوالت للتعاوف الثقايف 
مع ادلؤسسات التعليمية 
والبحثية احمللية واإلقليمية 

 والعادلية.
 
تطوير اسرتاتيجية وخطة  -

للبحوث ووضع آليات 
للتنفيذ على مستوى 

اجلامعة والكليات وادلراكز 
 والوحدات.

 
20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

تعليمات جديدة للبح  
العلمي دبا يتوافق مع خطة 

 اجلامعة
 حبوث علمية عالية ادلستوى

 عميد الكلية.  -
رلال  األقساـ  -

 العلمية.
أعضاء ىيئة التدري   -

 واإلداريني.
 عمادة البح  العلمي. -

 

 مدى التقيد ابلتعليمات اجلديدة 
 

البحوث والدراسات عدد 
 واالستشارات كل عاـ 
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2-2 

 

طوير قدرات أعضاء ىيئة ت
 يف يف الكلية  التدري 
اسات والبحوث رلاؿ الدر 

 الزراعية. العلمية والتطبيقية
 

2-2-1
 

ربفيز أعضاء ىيئات 
التدري  للتصدي حلل 
مشاكل اجملتمع عن طريق 

حبوث متعددة 
التخصصات. اخلطط 
 والربامج التنفيذية

 
التعاوف مع ادلؤسسات 
األخرى إلجراء البحوث 
ادليدانية والتطبيقية والقياـ 
ابالستشارات دلواجهة 

 القضااي الوطنية واإلقليمية.
 

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

مشاركة أعضاء ىيئة التدري  
ادلشاركني يف دورات التطوير 

+ 
حبوث منشورة يف رلالت 
 عادلية درجة أوىل

 

 عميد الكلية.  -
األقساـ رلال   -

 العلمية.
 أعضاء ىيئة التدري   -
 عمادة البح  العلمي. -

 

عدد أعضاء ىيئة التدري  
 ادلشاركني يف دورات التطوير +
عدد البحوث ادلنشورة يف رلالت 

 عادلية درجة أوىل
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2-2-2
 

وضع نظاـ لتمويل ونشر 
األحباث ادلتميزة ألعضاء 

 ىيئة التدري .
 

اـ لتطوير وضع وتطبيق نظ
رلاؿ  األداء يفوقياس 
 البحوث.

 
ر رلاالت جديدة تطوي

 ومبتكرة للبحوث يف
التخصصات النادرة 

 وادلتميزة.
 

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

 عميد الكلية.  - 
رلال  األقساـ  -

 العلمية.
 أعضاء ىيئة التدري   -
 عمادة البح  العلمي. -

 

 الرتخيص اتصدور قرار 
 عدد الربامج ادلستحدثة 
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 :طلبةوإعداد التطوير دور الكلية كأحد املراكز العلمية املتميزة يف جمال التعليم اجلامعي الزراعي  :لطلبة: االثالثاحملور 

ميز
الرت

 

 الفرعي اهلدف

يز 
لرتم

ا
رعي

الف
 

 االجراءات التنفيذية

مين
 الز

طار
اإل

 
اجلهة املسؤولة عن  املخرجات  

 التنفيذ
 مؤشر اإلجناز
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3-1 
توفري  اخلدمات  التعليمية   

والتدريبية ذات اجلودة 
العالية اليت تزيد من تزيد 
من قدرات الطالب 
  التنافسية يف سوؽ العمل

3-1-1 

القياـ ابلدراسات الالزمة 
ادلهارات وادلعارؼ لتحديد 

 ادلطلوبة يف اخلرجيني.
استقصاء اخلرجيني عن 
مدى جدوى الربامج 
 الدراسية وفاعليتها.

دراسة للتنبؤ ابالحتياجات 
يف زبصصات علمية 

 مستحدثة.
 
 
 
 
 

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

 للطلبةجديدة برامج تدريبية 
 دبا يتوافق مع خطة اجلامعة

 
 

 عميد الكلية. -
 رؤساء األقساـ. -
 عمادة شؤوف الطلبة.  -
مركز اجلودة يف  -

 اجلامعة.
اجلودة يف مكتب  -

 الكلية.
أعضاء ىيئة التدري   -

 يف الكلية  .

 اجلديدة  عدد الربامج التدريبية
 

الطلبة ادلشاركوف يف الربامج عدد 
 التدريبية اجلديدة 
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3-2 

 

يف  الطلبة طوير قدرات ت
وتشجيع اإلبداع  الكلية 

 لديهم
 

3-2-1
 

وتنفيذ برامج  تصميم
للتدريب العملي للطالب 
 داخل اجلامعة وخارجها.

 
 

تشجيع اإلبداع واالبتكار 
والتعلم الذايت لدى 
 الطالب.
 
 
استخداـ التعليم  التوسع يف

االلكرتوين والوسائط 
 ية احلديثة.التعليمية والتعلم

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

وجود ابتكارات وابداعات 
 لدى الطلبة
 

وجود برامج للتعليم 
 االلكرتوين 
 

 

 عميد الكلية. -
 رؤساء األقساـ. -
 عمادة شؤوف الطلبة.  -
مركز اجلودة يف  -

 اجلامعة.
اجلودة يف مكتب  -

 الكلية.
 مركز احلاسب اآليل. -

أعضاء ىيئة التدري  يف 
الكلية  واذليئات اإلدارية يف 

 اجلامعة.

براءات االخرتاع بتكارات و اال عدد
 كل عاـ  لدى الطلبة

 
برامج  عدد ادلشاركني من الطلبة يف
 للتعليم االلكرتوين
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3-2 

ء واالنتماء وحب تنمية الوال
األداء  العمػػػػػػػػػػػػل والتميػػػػػػػػػػػػز يف

وقبػػػػػوؿ الػػػػػرأي األخػػػػػر لػػػػػدى 
 الطالب

 

 

3-2-1
 

وضع برامج وندوات 
 ونشرات تثقيفية.

 
 تطوير نظم تقييم الطالب.

 
وضع اتفاقيات وبرامج 
للتعاوف والتبادؿ الثقايف 

والعلمي للطالب وتنفيذىا 
 مع اجلامعات األخرى.

 
تطوير وتنفيذ برامج دراسية 
مشرتكة مع اجلامعات 

 األخرى.

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

برامج وندوات ونشرات 
 تثقيفية سلتلفة
 

 نظاـ تقييم الطلبة
 

 اتفاقيات تعاوف وتبادؿ ثقايف
 

 برامج مع جامعات أخرى

 عميد الكلية.  -
رلال  األقساـ  -

 العلمية.
 أعضاء ىيئة التدري   -
 عمادة البح  العلمي. -

 

نشرات الندوات و الربامج و عدد ال
 تثقيفية ال

 
 نظاـ تقييم الطلبةمدى تطبيق 

 
تبادؿ التعاوف و الاتفاقيات عدد 

 ثقايفال
 

 خرىاألامعات اجلربامج مع عدد ال
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 :ةواإلقليمية والعاملي احملليةاحملور الرابع: اجلودة: أتهيل الكلية لالعتماد األكادميي من جانب اهليئات 

ميز
الرت

 

 الفرعي اهلدف

رعي
 الف

ميز
الرت

 

 االجراءات التنفيذية

مين
 الز

طار
اإل

 
 املخرجات  

 
 
 

اجلهة املسؤولة عن 
 التنفيذ

 اإلجنازمؤشر 
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4-1 
تطبيق معايري االعتماد   

االكادديي واختيار ادلستوى 
ادلناسب للكلية واألقساـ 

 العلمية هبا.

4-1-1 

وضع وتنفيذ نظاـ داخلي 
للمتابعة وادلراجعة من 
جانب الكلية يتضمن 
ربديد ادلعايري األكادديية 
وآليات القياس وأساليب 
 تصحيح االضلرافات.

 
 

دلراجعة وضع نظاـ دوري 
ادلناىج والربامج  للتأكد 
من اتفاقها ومعايري اجلودة 

وادلعايري األكادديية 
والتوقعات وإعداد تقارير 

 عنها.
 
 
 

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

نظاـ داخلي للمتابعة 
وادلراجعة من جانب الكلية 
يتضمن ربديد ادلعايري 

 األكادديية
 
 
 

نظاـ دوري دلراجعة ادلناىج 
اتفاقها  والربامج  للتأكد من

ومعايري اجلودة وادلعايري 
 األكادديية

 عميد الكلية. -
 رؤساء األقساـ.  -
مركز اجلودة يف  -

 اجلامعة.
مكتب اجلودة يف  -

 الكلية.
أعضاء ىيئة التدري   -

 يف الكلية  

وجود نظاـ داخلي للمتابعة 
وادلراجعة من جانب الكلية 
 يتضمن ربديد ادلعايري األكادديية

 
 
 

وجود نظاـ دوري دلراجعة ادلناىج 
والربامج  للتأكد من اتفاقها 
 ومعايري اجلودة وادلعايري األكادديية 
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 :طلبةوإعداد التطوير دور الكلية كأحد املراكز العلمية املتميزة يف جمال التعليم اجلامعي الزراعي  :اجملتمع حمور خدمة: اخلامساحملور 

ميز
الرت

 

 الفرعي اهلدف

رعي
 الف

ميز
الرت

 

 االجراءات التنفيذية

مين
 الز

طار
اإل

 
اجلهة املسؤولة عن  املخرجات  

 التنفيذ
 مؤشر اإلجناز

5-1 
 وانثقبفي انبيئي انوعينشر   

انمسبهمة بقضبيب انمدتمع و
 مشكالتهفي حم 

5-1-1 

تحديد االحتيبخبت انبيئية 
نعالج مشكالت انمدتمع 
وتحقيق انتطوير وانتنمية 

 انمستدامة.
 
 

إقبمة انمؤتمرات وانندوات 
ألفراد انمدتمع وورش انعمم 

 .انمحهي في انكهية

 
 

 يترويح خدمبت اندبمعة ف
 مدبل اندراسبت

 واالستشبرات وانتدريب
 انمتعهقة بمشكالت انمدتمع

 
 

20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

برامج تدريبية جديدة للطلبة 
 دبا يتوافق مع خطة اجلامعة

 
 

 عميد الكلية. -
 رؤساء األقساـ. -
 عمادة شؤوف الطلبة.  -
مركز اجلودة يف  -

 اجلامعة.
اجلودة يف مكتب  -

 الكلية.
أعضاء ىيئة التدري   -

 يف الكلية  .

 عدد الربامج التدريبية اجلديدة 
 

الطلبة ادلشاركوف يف الربامج عدد 
 التدريبية اجلديدة 
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5-2 

مد جسور للتعاوف بني 
مراكز ووحدات الكلية 
وادلؤسسات واذليئات احمللية 
 واإلقليمية والعادلية

 

5-2-1 

دعوة أفراد اجملتمع 
لالستفادة من خدمات 

 الكلية
 
 

للتدريب زايرات تنفيذ 
يف العملي للطالب 

مؤسسات اجملتمع ذات 
 .العالقة
 
 

وضع آلية للتنسيق إلقامة 
مشروعات مشرتكة بني 
ادلراكز والوحدات التابعة 

للتصدي دلشكالت  للكلية
 بصورة تكاملية.اجملتمع 

 
20
19

 – 
20
22

 
تمر
مس

 

وجود زايرات بني الكلية 
ومؤسسات وىيئات اجملتمع 
 احمللي الرمسية واخلاصة

 
اقباؿ أفراد اجملتمع احمللي على 

خدمات  االستفادة من
 الكلية ومرافقها
 

 

 عميد الكلية. -
 رؤساء األقساـ. -
 .عمادة شؤوف الطلبة.  -
اجلودة يف مكتب  -

 الكلية.
دائرة العالقات العامة  -

 يف اجلامعة
 

الزايرات ادلتبادلة مع اجملتمع  عدد
 احمللي

 
برامج تدريب الطلبة يف عدد 

مؤسسات اجملتمع احمللي وعدد 
 الطلبة يف ىذه الربامج

 
أفراد اجملتمع احمللي ادلستفيدين عدد 

 من خدمات الكلية ومرافقها
 

عدد ونوعية ادلشكالت اليت مت 
التصدي ذلا ابلتعاوف مع اجملتمع 

 احمللي

 


