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 المساعدة لمجلس إدارة البرنامج اللجان 

 األعضاء  المنسق  اللجنة  م

 أ.د/ محمود محمد حجازي د/ محمود زكي العطار  .لجنة التخطيط االستراتيجي والنظم اإلدارية 1

 أ.د/ ياسر عزت عرفه 

 م/ أحمد ماهر 

 أ.د/ محمد عبد المجيد   د. وليد كامل الحلو   .لجنة البرامج التعليمية والمعايير األكاديمية 2

 د. زينب محمود هندي 

 م/ محمد جمال

 أ.د/ عبد الفضيل جابر القباني  د. محمد فتحي عطية  .لجنة أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي 3

 د. أسامة محمد بدير 

 م/ ياسمين محمد 

 د. أشرف عبد الجليل  د. شيماء محمد بركة  . لجنة الطالب والخريجين 4

 الحميد د. محمود عبد 

 م/ محمد حسن

 شيماء محمد بركة د.  أ.د/ خالد فران الباجوري لجنة التدريب الميداني والتنمية المهنية.  5

 د. شيماء عبد الفتاح

 م/ ياسين فتح هللا

 أ.د/ خالد فران الباجوري  د. سلوى حسن عبده  وتقويم مخرجات التعلم. االمتحاناتلجنة  6

 د. شيرين شلبي 

 م/ االء سعيد 

 أ.د/ محمد عبد المجيد   د. أشرف عبد الجليل   لجنة التوثيق ونظم المعلومات  7

 د. الشيماء محمد رمزي

 م/ فاطمة مرجان 

 أ.د/ مصطفى فهيم محمد  د. محمود زكي العطار  لجنة مراجعة وتطوير البرنامج. 8

 د. أسامة محمد بدير 

 م/ صبحي محمد  

 أ.د/ أحمد أبو الحسن  ميهوب د. محمد  . لجنة المصداقية واألخالقيات 9

 د. الشيماء محمد رمزي

 م/ محمد عبده 

 أ.د/ مصطفى فهيم محمد  د. عمرو مسعد عبد المقصود  لجنة المشاركة المجتمعية   10

 د. شيماء عبد الفتاح

 م/ ياسين فتح هللا

 الذاتية الدراسة مراجعة  فريق

 ومراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد   متفرغالزراعية الالهندسة  أستاذ - حجازي محمد محمود أ.د/  

 أستاذ الهندسة الزراعية المتفرغ  السحار  أحمدعصام  أ.د/   

 ومدير البرنامج  –  أستاذ الهندسة الزراعية المتفرغ أحمد أبو الحسن عبد العزيزأ.د/  

 المساعد أستاذ الهندسة الزراعية   د. محمود زكي العطار 

 منسق البرنامج –الهندسة الزراعية  مدرس ميهوب أحمد د. محمد  
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 تمهيد
ا إلدارة   ا مهما ا في عملية تطوير العملية األكاديمية، وتعد هذه الدراسة الذاتية حافزا ا أساسيا تعتبر الدراسة الذاتية ركنا

القصور والعمل  وتوضيح نقاط  والعمل على تعزيزها  براز نقاط القوة  إل في عملية التقييم    الهندسة الزراعيةبرنامج  
حيث تعتبر هذه الدراسة بكافة مكوناتها هي الوثيقة المرجعية التي ستعتمد عليها لجان التقييم الداخلية   ها. تحسينعلى  

ا للنموذج الصادر   والخارجية باإلضافة لمجموع الوثائق األخرى التي سيوفرها البرنامج األكاديمي. وقد تم إعدادها وفقا
 . 2015من هيئة الجودة والعتماد يوليو 

الدراس الزراعية ببرنامج  ة  بدأت  الزراعية    قسم /الهندسة  شمس    –الزراعة  كلية    -الهندسة  عين  عام  جامعة 
المعتمدة  ،2008/2009 الساعات  القومية    بنظام  الهيئة  الصادرة عن  القومية  القياسية  األكاديمية  المعايير  ويتبنى 

ولغة  في الهندسة الزراعية  لبكالوريوس  درجة اويمنح البرنامج    م،  2009لضمان جودة التعليم والعتماد دليل يناير  
 . الدراسة هي اللغة العربية

الدراسة الذاتية للبرنامج بمعايير    إعداد   فريق  فيتم توعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين  قد  و
 . البرامجي العتماد 

 الذاتية:  أولا: أهداف الدراسة 

 إلى مجموعة من األهداف األساسية كما يلي:  الهندسة الزراعيةتهدف الدراسة الذاتية الحالية لبرنامج 

 توصيف الوضع الراهن للبرنامج وتحديد نقاط القوة، ونقاط الضعف، ومجالت التحسين.  -1
ا لمعايير العتماد  -2  البرامجي. التعرف على مدى تحقيق البرنامج لرسالته وأهدافه وفقا
 الكمي والكيفي للموارد البشرية والمادية المتاحة للبرنامج.  التقييم  -3
 تحديد األولويات التي ينبغي التركيز عليها في عمليات التحسين أو التطوير.  -4
 لعمليات التطوير المستقبلية.  توفير إطار مرجعي  -5

ا   الذاتية:  : إجراءات إعداد الدراسة ثانيا

 : فيما يلي  الهندسة الزراعية سة الذاتية لبرنامج تتمثل إجراءات إعداد الدرا

 تشكيل واعتماد فريق إلعداد الدراسة الذاتية وكذلك فريق المراجعة والمتابعة.  -1
 تدريب فرق العمل المختلفة للمعايير.  -2
 لتحديد أدوات ومجالت جمع البيانات وتحديد مسئوليات كل فرد.   ألعضاء فريق كل معيار   الفنيتقديم الدعم   -3
 المرفقات الخاصة بكل معيار بشكٍل مبدئي لضبط المؤشرات واألدلة المطلوبة وطريقة توفيرها.  تحديد  -4
 متابعة تطور إعداد الدراسة عن طريق الجتماعات والبريد اإللكتروني.  -5
 األولية للدراسة ومراجعتها.  الصياغة إعداد   -6
 كلية. الصياغة النهائية للدراسة ومناقشتها واعتمادها من مجلس القسم وال  -7

 الدراسة: ثالثا: منهجية إعداد 

اعتمدت الدراسة الحالية على عدة مناهج بحثية وهي المنهج الوصفي، والكمي، والتحليلي الشامل، حيث تم توظيف  
بناءا    زوالتطوير والتعزيلتحديد الوضع الراهن ووضع آليات للتحسين    المعايير الكاديمية   كل منها فيما يخصه لكل

البرامج  على منافسة  البيانات والمعلومات المتاحة التي تؤدي إلى تحسين وضع البرنامج ورفع قدرته  على تحليل كافة  
الحصول على فرص عمل جيدة  واكتسابه مهارات تؤهله لسوق العمل والمناظرة وتطوير قدرات خريج البرنامج  

 ومتطلباتها على المستوى القومي.   طبقا لنوع الفرصة 

 جمع بيانات الدراسة الذاتية: رابعا: مصادر وطرق 

 : على النحو التالي  البيانات الثانوية،وارتكزت هذه الدراسة على البيانات األولية  

 : الذاتية  الدراسة بناء في  عليها   العتماد  تم  التي األولية  األساسية المصادر

   . لكترونية واإل المطبوعة  الستبيانات  -1
 استطالعات الرأي  -2
 ورش العمل.  -3
 العمل الصغيرة. مجموعات  -4
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 جلسات العصف الذهني.  -5
 . للجودة بالبرنامجالمقابالت الفردية والجماعية مع األطراف المعنية خالل تنفيذ األنشطة المختلفة  -6
 . األكاديمي والبريد اإللكتروني،  لكترونيةاإلللتواصل عبر الشبكات  األكاديمية  المجموعات  -7

 بناء الدراسة الذاتية: المصادر الثانوية التي تم العتماد عليها في  

 مج. للبرنا العتماد  معايير تخص   قرارات  أية اشتملت  والتي والكلية   إدارة البرنامج والقسم مجلس  محاضر -1
 . الهندسة الزراعية  ولجان المعايير األكاديمية على مستوى برنامج   الداعمة تقارير اللجان  -2
 تروني. والمعتمدة على عمليات التصحيح اإللك  لكترونيةالتحليالت اإل -3
 . بالكلية ضمان الجودة  وحدةبها    ت والتي قاموالمراجعة الداخلية   تقارير الدعم الفني  -4
 بجامعة عين شمس. من مركز ضمان الجودة   تقارير المراجعة الخارجية للبرنامج األكاديمي   -5
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نامج  -1  البيانات الوصفية للبر
 : بيانات عن المؤسسة 1-1

 

   كلية الزراعة اسم المؤسسة: 

 بحث العلمي وال  التعليم العاليتابعة لوزارة كلية   : نوع المؤسسة

 جامعة عين شمس  : اسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها المؤسسة

 حكومية  : الجامعة/األكاديميةنوع 

 الخيمة ا مدينة شبر -  محافظة القليوبية  : الموقع الجغرافي

 1942 : تاريخ التأسيس

 مستويات دراسية  4 مدة الدراسة بالبرنامج: 

   العربية  لغة الدراسة: 

 

 

 

 

 

نامج القيادة األكاديمية للكلية 1-2  :والبر

 الدرجة العلمية  االسم القيادة

 األستاذية  أ.د أحمد السيد جالل الكلية عميد 

 األستاذية  السيد  أ.د ولء عبد الغني  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 األستاذية  نبيل محمد المدني أ.د  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 األستاذية  الحريري محسن أ.د هشام  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 األستاذية  عبد الفتاح أحمد أ.د سيد  الجودة ضمان لوحدة  التنفيذي  المدير

 األستاذية  أحمد أبو الحسن عبد العزيزأ.د  مدير البرنامج 
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نامج األكاديمي  1-3  : بيانات عن البر

 : بيانات عامة  .أ

 كلية الزراعة  : اسم المؤسسة التابع لها البرنامج

 عين شمس  : الجامعة

 جامعة عين شمس  – كلية الزراعة  المؤسسة التابع لها البرنامج: عنوان 

 ( سنوات 4) : مدة الدراسة بالبرنامج

الزراعية في  بكالوريوس   : سالبكالوريو درجة مسمي  الزراعية  "تخصص    العلوم  الهندسة 
 . 2011/2012حتى  2008/2009" منذ والنظم الحيوية

وحتى    2012/2013بداية    الزراعيةهندسة  الفي  بكالوريوس  
 اآلن. 

 (2013/ 2012دفعات، كان أولها في العام الدراسي )  9 عدد دفعات التخرج: 

 الهندسة الزراعية برنامج  اسم البرنامج المتقدم لالعتماد:

 2009/2008 تاريخ التطبيق الفعلي للبرنامج: 

 )البكالوريوس(  المرحلة الجامعية األولي  نوع البرنامج: 

 أحمد أبو الحسن عبد العزيزأ.د.  المدير األكاديمي للبرنامج: 

 محمد أحمد ميهوب د.  منسق البرنامج: 

 * 1698إجمالي:  : عدد الطالب المقيدين في البرنامج 

 (. 1) الدراسية كما هو موضح بالجدول المستويات على   ون وهم موزع *

 2021/2022: أعداد الطالب المقيدين بالبرنامج عن العام الدراسي 1جدول 

 العدد المستوى 

 768 األول 

 468 الثاني 

 176 الثالث 

 286 الرابع

  1698 اإلجمالي 
 الهندسة الزراعية  عن البرنامج:   المسؤولالقسم العلمي 
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 7 : أستاذ متفرغ  : عدد أعضاء هيئة التدريس

 2 : أستاذ  

 4 : مساعد أستاذ  

 8 :مدرس 

 
عضو تدريس من خارج  
 القسم: 

10 

 31 : اإلجمالي  

 5 : مدرس مساعد  : عدد أعضاء الهيئة المعاونة

 5 : معيد  

 
من خارج   هيئة معاونة 

 القسم: 
7 

 17 : اإلجمالي  

 - : مهمات علميه 

 1 : إعارات 

 55: 1 :الطالب التدريس: أعضاء هيئة 

 100: 1 :الطالب معاونة: أعضاء هيئة 

 : واإلدارات الداعمة البرنامج  في والفني  اإلداري أعداد الجهاز 

 العمال الموظفين  اإلدارة 

 3 مؤقتين 6دائمين +  3 : قسم الهندسة الزراعية 

  3 :شئون الطالب 

  1 :شئون الخريجين 

  1 شئون هيئة التدريس 

  3 الشئون العامة  

  1 الحسابات 

  1 الدفاع المدني 

  3 المكتبة: 

  1 رعاية الشباب  

  1 شئون الدراسات العليا 

  1 شئون العاملين 
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  1 الستحقاقات  

  1 العالقات الثقافية  

 : خالل الخمس سنوات األخيرة  الهندسة الزراعيةبرنامج  في أعداد ونسب الخريجين 

 
العام  
 الجامعي 

 لنجاح ل%  عدد الخريجين عدد الطالب 

 17/18 150 115 76.67 

 18/19 206 134 65.05 

 19/20 119 118 99.16 

 20/21 62 58 93.55 

 21/22 286 260 90.91 

 بيانات تتعلق بالعملية التعليمية: 
 مقرر  68 عدد المقررات بالبرنامج:

من خارج   18من داخل البرنامج +   45)
 متطلب جامعة(  5البرنامج + 

 ساعات معتمدة  نظام الدراسة:  

 وعن بعد وهجين تقليدي   التعليم: نمط  

  : بالمؤسسة  التصال  وسائل 

 11241 -حداـئق شبرا   68 ب.  ص. العنوان البريدي  

 /http://agr.asu.edu.eg للكلية  الموقع اإللكتروني  

 /http://agr.asu.edu.eg للبرنامج الموقع اإللكتروني  

 الكلية  تليفون 
20244441711-20244441296 

202-44441711 - 44441296 

 20244068417 فاكس  

 Dean@agr.asu.edu.eg للكلية  البريد اإللكتروني  

 engineeringprog@agr.asu.edu.eg للبرنامج البريد اإللكتروني  

 01128821305 تليفون مدير البرنامج  

  

 

http://agr.asu.edu.eg/
http://agr.asu.edu.eg/
mailto:engineeringprog@agr.asu.edu.eg
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 برنامج الهندسة الزراعية 
 الدراسة الذاتية 

نامج  -1  رسالة وأهداف البر
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ا للقواعد الخاصة بالهيئة الدراسة الذاتية للبرنامج    والعتماد القومية لضمان جودة التعليم  وفقا

ات وخصائص الدراسة الذاتية"   "مؤشر

نامج   رسالة البر

ا  " • المؤهلة  لبرنامج  ساهم هذا  الزراعية  الكوادر  إعداد  إلى  والتي تسعي  الكلية  تحقيق رسالة  في 
التقانات الزراعية المحققة لإلدارة الرشيدة للموارد  معرفياً ومهارياً ووجدانياً، وابتكار ونشر تطبيقات  

واالرتقاء بمعدالت التنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة من خالل القيام ببحوث تطبيقية  
إليجاد الحلول الهندسية لمشاكل المجتمع في المجال الزراعي باإلضافة ألعمال التدريب والمتابعة،  

 " البحثي محليا ً وإقليمياً ودولياً. ومشاركة نشاطها العلمي 
 . رسالة وأهداف البرنامج: 1

 . الرسالة: 1/1

 .صياغة الرسالة واتفاقها مع رسالة المؤسسة. 1/1/1

في تحقيق رسالة الكلية والتي تسعي إلى إعداد الكوادر    البرنامجساهم هذا  رسالة البرنامج هي:   •
ووجدانياً، ومهارياً  معرفياً  المؤهلة  المحققة    الزراعية  الزراعية  التقانات  تطبيقات  ونشر  وابتكار 

لإلدارة الرشيدة للموارد واالرتقاء بمعدالت التنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة من خالل  
القيام ببحوث تطبيقية إليجاد الحلول الهندسية لمشاكل المجتمع في المجال الزراعي باإلضافة ألعمال  

 ومشاركة نشاطها العلمي البحثي محليا ً وإقليمياً ودولياً.  التدريب والمتابعة، 
 
 روعي عند صياغة هذه الرسالة ما يلي:  لقد 

 أن تكون سهلة الفهم   .1

 تتوافق مع رسالة الكلية وتسهم في تحقيقها  .2

 المجتمعية  هومسؤوليت  تعكس الرسالة دور البرنامج التعليمي والبحثي  .3

 األطراف ذات العالقة بالكلية والبرنامج أن تكون مقبولة من جميع  .4

 

كوادر   بإعداد  الزراعة  كلية  تلتزم  إطار رسالة جامعة عين شمس  "في  الكلية هي:  نص رسالة 

ا، إجراء البحوث المبتكرة في   ا وإقليميا ا، قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ا ومهاريا متميزة معرفيا

يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الحتياجات المجتمعية  مجالت الزراعة والعلوم المرتبطة بما  

 . (1/ 1/1/1)مرفق والوطنية ومواكبة المستجدات العالمية" 

https://drive.google.com/file/d/1oql_1KuhKoXDvGsNjcO8XvVMO9-Phxa5/view?usp=share_link
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وعي أثناء الصياغة لرسالة البرنامج اتساقها مع رسالة الكلية حيث تم إعداد دراسة لمجالت  وقد ر •
وعناصر التساق بين رسالة البرنامج ورسالة الكلية واتضح أن كلتا الرسالتين تتوافقا فيما بينهما بنسبة  

ى المنافسة في سوق  % حيث إنهما تهدفان إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياا ومهنياا قادرة عل100
العمل المحلي والدولي ومجال البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. هذا باإلضافة إلى أن رسالة  

التي بدورها تهدف إلى    ( 2/ 1/1/1)مرفق      البرنامج والكلية تتوافق إلى حد كبير مع رسالة الجامعة  
 إعداد أجيال متميزة قادرة على المنافسة في أسواق العمل محلياا واقليمياا ومواكبة المستجدات الدولية. 

 

 

 

 رسالة الجامعة  رسالة الكلية  رسالة البرنامج 

الزراعية  يسعي برنامج الهندسة 

جامعة عين    -بكلية الزراعة 

شمس إلى نشر أسس ومفاهيم  

وتطبيقات علوم الهندسة  

بكافة األنشطة  الزراعية  

الزراعية. بإعداد المتخصصين  

والمتدربين وإكسابهم  والباحثين  

المهارات العلمية والعملية  

الكافية  والفنية والتكنولوجية  

وصيانة وتحديث لتشغيل وإدارة  

الهندسية في نظم   الوحدات 

اإلنتاج الزراعي بما يتوافق مع  

البيئية والتنمية  المتطلبات  

 المستدامة لموارد اإلنتاج 

في إطار رسالة جامعة عين  

شمس تلتزم كلية الزراعة  

ا   بإعداد كوادر متميزة معرفيا

ا، قادرة على المنافسة   ومهاريا

ا،   ا وإقليميا في سوق العمل محليا

ة في  إجراء البحوث المبتكر

مجالت الزراعة والعلوم  

المرتبطة بما يُساهم في تحقيق  

التنمية المستدامة وتلبية  

الحتياجات المجتمعية والوطنية  

 ومواكبة المستجدات العالمية" 

 شمس مؤسسة جامعة عين 

 تتبنى وخدمية وبحثية تعليمية

 وتؤهل معرفيا  البتكار

 على قادر خريجا  ومهاريا

 العمل سوق فى  المنافسة

 المجتمع طبقا  خدمةو

 .العالمية للمستجدات 

 

تم الموافقة    والتي  رسالة الكلية والبرنامجبين    االتساقعلى مصفوفة  10/2/2020وافق مجلس الكلية بتاريخ   -

 (1/1/1/3)مرفق 15/1/2020ج نامالبر  مجلس ادارة فيعليه 

 

https://drive.google.com/file/d/17j556eqOz-RFcbHFGI2Od-kDADbwi2qt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1COf5odmTZHTKoRuzgJEqOxoSJkJlgha0/view?usp=share_link
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وضع ومناقشة    في مشاركة مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة ذوي العالقة بالبرنامج    1/1/2

 وصياغة الرسالة 

لوضع مقترح رسالة البرنامج واستطالع رأي    ( 2/1/ 1/1)مرفق  ة البرنامج بتشكيل لجنة  قامت إدار

التدريس المعاونة ، وال(  2/ 1/1/2)مرفق    ممثلي أعضاء هيئة    41أعضاء والخريجين    8  هيئة 

  ( 1/1/2/3a)مرفق  طالب   13  سوالطالب لمرحلة البكالوريو  طالب   29خريج وطالب الدراسات العليا  

خالل الفترة من  تم عقد لقاءات معهم    حيث     وذلك لمناقشة مقترح رسالة البرنامج )b3/ 2/ 1/1) مرفق  

إلى    (1/2/5/ 1)مرفق  و  (1/2/4/ 1)مرفق  20/8-11/9/2019 المقترحة والوصول  لمناقشة الصيغة 

البرنامج   لرسالة  النهائية  الستطالعات   (1/1/2/6مرفق  ) الصياغة  نتائج  على  بناء 

قبل  اعتمادها وتم  .  (1/1/2/7)مرفق القسم    من  البرنامج    ومجلس  25/6/2019مجلس  إدارة 

 ( 1/1/2/9) ( 1/1/2/8)مرفق  م 1/6/2019بتاريخ 

وتم   • اإلنجليزية  باللغة  الكلية وإعداد صيغة  البرنامج على مجلس  النهائية لرسالة  الصيغة  تم عرض 

 . ( 1/1/2/10)مرفق 2019/ 14/10الكلية بتاريخ   الصيغتين في مجلس  اعتماد 

 

 عتماد الرسالة من خالل المجالس الحاكمة ذات الصلة. ا1/1/3

في اجتماع مجلس إدارة البرنامج  و  ( 1/1/3/1)    25/6/2019مجلس القسم  اعتمدت رسالة البرنامج  

 . (1/3/3/ 1ق)مرف 14/10/2019بتاريخ  وجلسة مجلس الكلية  ( 1/1/3/2)مرفق 

 نشر الرسالة بوسائل متعددة داخل وخارج المؤسسة  1/1/4

ــرونــــي • ــتــ ــكــ اإللــ ــة  ــيــ ــلــ ــكــ الــ ــع  ــوقــ ــمــ بــ ــة  ــالــ ــرســــــ الــ ــر  ونشــــــ ــالن  إعــ ــم    تــ

(https://www.asu.edu.eg/agr/ar/page/28)   ــامج ــة  والبرن واللغ ــة  العربي ــة  ــاللغ ب

 اإلنجليزية ومواقع التواصل الجتماعي الخاصة بالكلية والبرنامج

(ar.facebook.com/agricengasuedueg-https://ar /) 

 . ( 1/1/4/1  )مرفق ومن خالل مطويات توزع على المستفيدين   

https://drive.google.com/file/d/1wnQRS2jGQ-aAuWQ5UBLk9S2RWdtTWQK3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11uzGlKMfHsFCL_SP9s6fjDRJ0o8UmuMj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OnJGZXxf8OBwXjZWPe5d_-kfKAIlSOJO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1unbXXf1njJRQhD915o9GWz6fp9KjQATl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SghKnVRlo_W3ojbuHzw9WCUo2oMwMLly/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hTl6aUDnB_SXoHvIBk3igg-ir_KSEfo6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EPkpbcpvJLRJGJE2-OIEbqRTg_z3D7OP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPvOwmZJrHn3ozHoOi8MYnfsjnzbP2Em/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p3-tOKUo7yHNtlXBG7zYjDFqWT7GfVGc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EPkpbcpvJLRJGJE2-OIEbqRTg_z3D7OP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-R-gYz15NUKl5VRAKh6CEfQbLDJJthrN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EPkpbcpvJLRJGJE2-OIEbqRTg_z3D7OP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p3-tOKUo7yHNtlXBG7zYjDFqWT7GfVGc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-R-gYz15NUKl5VRAKh6CEfQbLDJJthrN/view?usp=share_link
https://www.asu.edu.eg/agr/ar/page/28
https://ar-ar.facebook.com/agricengasuedueg/
https://drive.google.com/file/d/1OyhWkLZVFqCSxbR-OfjYnZcAMcoowoY_/view?usp=share_link
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امج • ل البرـن ه  .(2/ 1/1/4مرفق، )وفي دلـي إعـداد   جـارىو  وجـارى تحـديـث ة ـب ا داخـل الكلـي نشـــــرـه

ــام العلمية المشــــتركة في البرنامج. كما قامت القيادات األكاديمية   ملصــــقات، ولوحات معلقة باألقســ

)مرفق  العملية  للبرنامج بتنمية ونشــر الوعي بالرســالة بين الطالب من خالل المحاضــرات والدروس  

)مرفق  و  (1/1/4/4)مرفق     ت من خالل الندوا وبين أعضــــاء هيئة التدريس ومعاونيهم  (1/1/4/3

1/1/4/5). 

 للمراجعة الدورية  آلياتتحديث الرسالة من خلال . 1/1/5

مع  ع المستجدات والتطورات التقنية ومسنوات وذلك للتوافق    5  -  3يتم مراجعة رسالة البرنامج كل   ▪ 

الزراعية بصفة عامة وذلك عن طريق اإلجراءات   الهندسة  العمل في مجال  المستمر في سوق    التغير 

 ( 1/1/5/1مرفق )

 األهداف:  1/2

 المؤسسة أهداف واتفاقها مع  لاهداف صياغة ا 1/2/1

، والهيئة  (  1/2/1/1)مرفق    قامت إدارة البرنامج بعقد اجتماع مع ممثلي أعضاء هيئة التدريس  •

والخريجين    8  المعاونة العليا    4أعضاء  الدراسات  وطالب  لمرحلة    عضوا   29أعضاء  والطالب 

لمناقشة    ( 1/2/ 1/2)مرفق    س البكالوريو لقاءات معهم    حيث     البرنامج مقترح أهداف  وذلك  تم عقد 

من   الفترة  الصيغة    ( 2/4/ 1/2)مرفق  و  ( 2/1/3/ 1)مرفق  11/9/2019- 20/8خالل  لمناقشة 

بناء على نتائج   (5/ 1/2/1مرفق  )البرنامج    ألهدافالمقترحة والوصول إلى الصياغة النهائية  

  ومجلس  6/2019/ 25مجلس القسم    من قبل   اعتمادها وتم  .  ( 1/2/1/6)مرفقالستطالعات  

وقد روعي أثناء الصياغة ألهداف    ( 1/2/1/8) ( 1/2/1/7)مرفق    م 2019/ 1/6إدارة البرنامج بتاريخ  

ر  اتساقها البرنامج   بين  التساق  وعناصر  لمجالت  دراسة  إعداد  تم  حيث  البرنامج  رسالة  سالة  مع 

 . واهداف البرنامج وأهداف   الكلية  (9/ 1/ 1/2)مرفق   و  (2/1/9/ 1)مرفقوأهداف البرنامج 

https://drive.google.com/file/d/13JyCXPj3rvIggDIXZiWVwP2c680gTdMV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Bk3EdueszWe_F-UHnboSxvq0-_pVaXu8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Bk3EdueszWe_F-UHnboSxvq0-_pVaXu8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SghKnVRlo_W3ojbuHzw9WCUo2oMwMLly/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hTl6aUDnB_SXoHvIBk3igg-ir_KSEfo6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hTl6aUDnB_SXoHvIBk3igg-ir_KSEfo6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LpfzDLqW1u7wGvYMir7C0IpWudYamw2r/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11uzGlKMfHsFCL_SP9s6fjDRJ0o8UmuMj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OnJGZXxf8OBwXjZWPe5d_-kfKAIlSOJO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SghKnVRlo_W3ojbuHzw9WCUo2oMwMLly/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hTl6aUDnB_SXoHvIBk3igg-ir_KSEfo6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EPkpbcpvJLRJGJE2-OIEbqRTg_z3D7OP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPvOwmZJrHn3ozHoOi8MYnfsjnzbP2Em/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p3-tOKUo7yHNtlXBG7zYjDFqWT7GfVGc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EPkpbcpvJLRJGJE2-OIEbqRTg_z3D7OP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/169YmcT0CNU8d8XrOgloPZ1vltpb5LhHf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17qYuGAtzatK4K37aB_I1o5soYYlqUOLZ/view?usp=share_link
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تم عرض الصيغة النهائية ألهداف البرنامج من خالل منسق البرنامج على مجلس الكلية وإعداد صيغة    •

بناء  . ( 1/2/1/11)مرفق    (1/10/ 1/2)مرفقباللغة اإلنجليزية وتم اعتماد الصيغتين في مجلس الكلية  

   (1/2/1/12)مرفق   م 1/6/2019بتاريخ على موافقة مجلس إدارة البرنامج 

   ومن اهم اهداف البرنامج  •

الحادي  تطوير البرامج والمقررات األكاديمية لتلبي متطلبات المجتمع المعاصر في القرن  -1 •

 والعشرين 

استثمار تكنولوجيا المعلومات لميكنة العمل الكترونياا من اجل تطوير برامج التعليم والتدريب   .2  •

 والبحوث 

تطبيق برنامج توكيد الجودة والمعايير األكاديمية لتحسين معدلت األداء في التعليم والبحث    .3 •

 .وخدمة المجتمع للوصول إلي اعتماد برامج القسم

اتيجية للبحث العلمي مرتبطة بحاجة الصناعة من بحوث التطوير واستحداث المنتجات  تطوير إستر  .4

 .في المجال الزراعي والمستخدم النهائي لتلبية احتياجات المجتمع 

إتاحة فرص لختيار    .5 العلمية والعملية من خالل  تناسب مهاراته  التي  للتخصصات  الدارس  توجيه 

 فه في فرع يختاره  دراسة بعض المقررات التي تدعم معار

 تشجيع التعاون المحلي واإلقليمي والدولي من أجل تطوير نظم التعليم والبحوث العلمية.   .7

 .اعتماد األهداف من خالل المجالس الحاكمة ونشرها بوسائل متعددة داخل وخارج المؤسسة 1/2/2

بتاريخ    اعتماد تم    البرنامج بجلسته  إدارة  البرنامج من مجلس    ( 2/2/1/ 1)مرفق    م 6/0192/ 1أهداف 

 . (2/2/2/ 1)مرفق  14/10/2019بتاريخ وموافقة مجلس الكلية 

اإللكتروني  • الكلية  بموقع  الرسالة  ونشر  إعالن    تم 

https://www.asu.edu.eg/agr/ar/page/28)    

https://drive.google.com/file/d/1-R-gYz15NUKl5VRAKh6CEfQbLDJJthrN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nTP4CRTXn6A6J8UN2_Q5oGhr4uM123rs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p3-tOKUo7yHNtlXBG7zYjDFqWT7GfVGc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p3-tOKUo7yHNtlXBG7zYjDFqWT7GfVGc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-R-gYz15NUKl5VRAKh6CEfQbLDJJthrN/view?usp=share_link
https://www.asu.edu.eg/agr/ar/page/28
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 البرنامج ب باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ومواقع التواصل الجتماعي الخاصة  والبرنامج  •

(ar.facebook.com/agricengasuedueg-https://ar / ) 

 . ( 1/2/2/3  )مرفق ومن خالل مطويات توزع على المستفيدين   

 . وجارى تحديثه   (1/2/2/4مرفق) دليل البرنامج  •

لنشرها • العداد  قسم   جارى  في  معلقة  إعالنية  لوحات  بإعداد  الكلية  الزراعية   داخل  نفذ  الم  الهندسة 

 لبرنامج. ل

والمعنيون   • والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  الرسمي  اللكتروني  البريد  طريق  عن  النشر  تم  كما 

 . (2/2/5/ 1)مرفق  بالبرنامج 

آب   • واتس  بالقسم  الخاصة    WhatsAppمجموعات  التدريس  هيئة  )مرفق  بأعضاء 

1/2/2/6 ) . 

 البرنامج  بالخاصة   Facebookمجموعات فيس بوك  ▪ 

(ar.facebook.com/agricengasuedueg-https://ar /) 

 . ( 1/2/2/7)مرفق  الطالب من خالل المحاضرات والدروس العمليةنشر الرسالة واألهداف بين   •

 الزراعية: الهندسة وأهداف برنامج رسالة بين   االتساقمصفوفة   3/ 2/ 1

بتاريخ   - الكلية  برنامج  ال  رسالةبين أهداف و   االتساقعلى مصفوفة  2020/ 2/ 10وافق مجلس 

 (2/ 1/2/3)مرفق    (1/ 3/ 1/2)مرفق    2020/ 1/ 15ج  نامالبر  مجلس ادارة  فيتم الموافقة عليه    والتي

 المميزة للبرنامج:  الخصائص  . 1/3

 للبرنامج . الخصائص المميزة 1/3/1

البرنامج على مجلس الكلية    مديرمن خالل  للخصائص الخصائص للبرنامج  تم عرض الصيغة النهائية   •

   . (3/1/2/ 1)مرفق  وتم اعتماد الصيغة النهائية في مجلس الكلية.

https://ar-ar.facebook.com/agricengasuedueg/
https://drive.google.com/file/d/1OyhWkLZVFqCSxbR-OfjYnZcAMcoowoY_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13JyCXPj3rvIggDIXZiWVwP2c680gTdMV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/176vseZTEKeL5V6lEuO0r1P4fSXQkTYAI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11uzGlKMfHsFCL_SP9s6fjDRJ0o8UmuMj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11uzGlKMfHsFCL_SP9s6fjDRJ0o8UmuMj/view?usp=share_link
https://ar-ar.facebook.com/agricengasuedueg/
https://drive.google.com/file/d/1Bk3EdueszWe_F-UHnboSxvq0-_pVaXu8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/169YmcT0CNU8d8XrOgloPZ1vltpb5LhHf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17qYuGAtzatK4K37aB_I1o5soYYlqUOLZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vqQoXRm37TfAazaKShP-srAcbTy4B7LW/view?usp=share_link
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 المميزة للبرنامج فيما يأتي:  الخصائص وتتمثل أهم 

   (.1/3/ 3/ 1)  جودة باعتباره أحد البرامج وثيقة الصلة بخدمة المجتمع الالبرنامج يعمل وفق معايير   •

اكتوبر للري    6وجود تواصل مع خبرات عملية من الشركات المتخصصة في المجاالت المختلفة )شركة   •

مصانع   المسطحات  الحديث،  ري  لمستلزمات  هانتر  شركة  للمضخات،  الوايلر  شركة  الحربي،  االنتاج 

 ( 1/3/1/6ق )مرف (5/ 1/3/1)مرفق  ( 1/4/ 1/3مرفق )  الخضراء( لتدريب طالب البرنامج مجانا.

توفر مقررات ليس لها نظير في البرامج المشابهة في الكليات بالجامعات االخرى مثل مقرر تحديات   •

هندسة نظم ري المسطحات الخضراء   -تكنولوجيا المعلومات في الهندسة الزراعية    -الذكاء االصطناعي  

 انتاج االحياء المائية والسمكية. هندسة  -واالمتدادات العمرانية 

وجود معامل متميزة تخدم البرنامج مثل معمل الجرارات، ومعمل الهيدروليكا والري، والمعمل الصيني،   •

 ( 7/ 1/ 3/ 1رفق )مومعمل الغابات ومعالجة المياه. 

تنوع المدارس العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج )االمريكية والروسية وااليطالية   •

 (.3/1/9/ 1)مرفق   (8/ 1/ 3/ 1)مرفق والمجرية( 

وجود نخبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في التخصصات المختلفة وابحاثهم المنشورة   •

 ( 12/ 1/ 1/3)مرفق    ( 11/ 1/3/1)مرفق    (11/ 1/ 1/3)مرفق  0  (.10/ 3/1/ 1فق  )موافي المجالت الدولية  

 ( 3/1/13/ 1)مرفق  

 قيام أعضاء هيئة التدريس بالتحكيم في المجالت الدولية.   •

مناصب   • بالبرنامج  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  واإلقليمي  تقلد  القومي  المستوى  على  رفيعة 

الخبرات المتنوعة  و ( 3/1/14/ 1)مرفق  مدير معهد الهندسة الزراعية(. -)مستشار وزير الزراعة

ومساهمتهم في النشاط العلمي والتدريسي والبحثي على مستوي الجامعة والكلية    البرنامج ألعضاء  

 وخدمة المجتمع المحلي ومن أمثلة ذلك:   

o   (1/3/1/15)مرفق مركز الدراسات واالستشارات مدير  

o  (.1/15/ 1/3)مرفق التنفيذي إلدارة الوافدين بالكلية مدير   

https://drive.google.com/file/d/1jJ_g95M2sdGoij08NQG6wToPWBF2KtmM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_AMFwAf8U0itnZGeSSEwZkBMihHJNn50/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1n9Ds2Uejmu08v3ClSUidJAJx3M2tGkb1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZiO2CORqkv__JUZJX6_LL9UffnnUdbgc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1E2xWPKrSzU7TWvpAWvTOq-qM2D8iVa1I/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CZ_OJ-7HTNvkMi8G0piJ2EVmrlsVa6uv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OfGFALoZJ3p1PATfRcVqSI3xDmCvcCYH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-hqJi7iHW2ZdslbrLfk59wWKwzT-s9Ua/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tlepRBfuDEI8z9hnXABIJQ40YmHaIEPu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16WW7OuLDnvB27Y3Cbn42srJIH6IrMdRI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SMotCr4oEPO0rBocW6onEAizwBsIHWN3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1O2WiIR1pAHYM7f1fxHUJOdZnpJVDJyvV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1J-Bnt3NbXsCJ56v_lQhp8cqmvx0T9Nc2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14ajEDgkgyJGB2ivyUYj-1NNgbzLhzTy5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14ajEDgkgyJGB2ivyUYj-1NNgbzLhzTy5/view?usp=share_link
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o (. 1/3/1/16)مرفقركز التميز لالستدامة بجامعة عين شمس نائب مدير م 

o  (. 1/3/1/17)مرفق  رئيس كنترول برنامج وقاية النبات 

o  (. 1/18/ 1/3)مرفق نائب رئيس كنترول برنامج وقاية النبات 

والجامعات االجنبية مثل    بحثية بالجامعةالمشروعات  مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في ال •

جورجيا    NARP)مشروع جامعة  اريزونا   ATUTمشروع    –مع  جامعة  المجلس    عضوية   -مع 

ال البيئة ل  دولي االستشاري  وبحوث  الهيدرولوجيا    بأستراليا   مجلة 

(http://jher.org/editorialboard.php) . ( 19/ 1/ 1/3)مرفق 

توجد على مسافة قريبة من  الموقع الجغرافي المتميز حيث إن البرنامج أحد برامج كلية الزراعة التي   •

ثالث محافظات هي )القليوبية والقاهرة والجيزة( بما يتيح فرص عمل للخريجين وأماكن للتدريب مما  

 يزيد من جودة وكفاءة الخريج.

 

 نقاط القوة في معيار رسالة وأهداف البرنامج: 

 للبرنامج رسالة معتمدة وتم نشرها بعدة وسائل  -
 

   الدورية لرسالة واألهداف وتحديث  للمراجعة تحديد آلية  -

 
 البرنامج  مشاركة المستفيدين في صياغة رسالة واهداف   -

 
   للبرنامج أهداف معتمدة منشورة -

 
أهداف البرنامج متوافقة مع المعايير األكاديمية القومية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم   -

 والعتماد.  

ا. توافر آليات لمراجعة رسالة وأهدا -1  ف البرنامج دوريا
 تمتع البرنامج بعدة سمات للتميز.   -2

 

https://drive.google.com/file/d/18w6jKBzXXfCih5yPtlV4wGBDXwycv9TB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pYH9FG-c3xRKVivOBmO5anIJMj_wCKxX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pYH9FG-c3xRKVivOBmO5anIJMj_wCKxX/view?usp=share_link
http://jher.org/editorialboard.php)
https://drive.google.com/file/d/1NuvbVJ68SomK6Dwg7Wvcp0Godjh_TPHa/view?usp=share_link
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 . قيادة البرنامج:2

 . القيادة األكاديمية للبرنامج:2/1

 أكاديمي(:. منسق البرنامج )رئيس قسم أو مسئول 2/1/1

 ة(:عتمدة ومعلنم وكيل كلية أو رئيس قسم أو منسق أكاديميج ) معايير اختيار منسق البرنام

 تعليمي  محتوى برنامج دعوته الستيفاء يتم التخصص مجال في الخبرة ذوي األكاديميين األعضاء أحد التعليمي هو البرنامج منسق

مصادر  تقييم وأيضا الطالب  لتقييم مالئمتها  مدى الي المستهدفة باإلضافة التعليمية والمخرجاتالمعايير   مع البرنامج إتفاق ومدى معين

البرنامج وتحديد   (2/1/1/1)مرفق  توجد معايير معلنة وموثقة     .البرنامج لمتطلبات  ومدى كفايتها  التدريس والتعلم إلختيار منسق 

   -مهامه وتتسم تلك المعايير بالشفافية والموضوعية وتحقق تكافؤ الفرص وتتضمن ما يلي:

 يتمتع بسمعة وعالقات طيبة مع أفراد القسم والبرنامج. .1

 يتميز بالقدرة علي كسب تعاون اآلخرين واحترام الرأي األخر. .2

 مهارة مع الفريق. يتمتع بشخصية قيادية وقدرة علي العمل ب  .3

 .والتأثير واإلقناع لديـه مهـارات التواصـل والمناقشـة .4

 لديه المعرفة الكافية بالمقررات الدراسية  وطبيعة عمل البرنامج. .5

 .والنماذج لــه خبـرات سابقة بمتطلبـات البرنامج والتطـوير والمسـتندات الورقية .6

 وعناصر التقويم.على دراية بنظام إدارة الجودة بالبرنامج ومعايير   .7

 العمل. سوق إلحتياجات مطابقتها التعليمية ومدي العملية ومخرجات المنهج وخرائط األكاديمية بالمعايير اإللمام .8

 لديــه عالقــات متميــزة مــع إدارات الكليــة وأعضــاء هيئــة التــدريس ووحــدة ضمان الجودة.  .9

 النجاز أي أعمال يوكلها له مجلس إدارة البرنامج.التمتع بالمرونة وإبداء روح التعاون  .10

 

تم وضع معايير اختيار منسق البرنامج من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية بموافقة األقسام العلمية وتم اعتماد المعايير بمجلس 

 الكلية بتاريخ )مرفق 2/1/1/2(  وإرسالها لألقسام العلمية حيث تم عرضها بمجلس إدارة البرنامج  )مرفق 3/1/1/2(.

البرنامج.و   الكلية وموقع  المعايير وموافقة مجالس األقسامتم اإلعالن عنها بالقسم وموقع  البرنامج بناء على توفر   تم اختيار منسق 

 (2/1/1/4)مرفق 

  

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EtYAlSkV4eBFk8IdLLyjI7wBpiFJXIDicFhWxHpqrgm8Dw?e=ezd1OC
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EvqZnPbPbp5Ng1o0Yr1woVgBEkJY4SyIhxLcU_PFcOMJsg?e=Q4YJkh
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EkwTSYK4eY1Mo42BVaGW60YBcJEQMTobuAQ4r2LtXGDamg?e=cWLgv1
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EvqZnPbPbp5Ng1o0Yr1woVgBIuUIhRvhgBD1s4lOxbdorw?e=dG9dw7
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EvqZnPbPbp5Ng1o0Yr1woVgBIuUIhRvhgBD1s4lOxbdorw?e=dG9dw7
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. مساهمة المجالس واللجان الرسمية بالمؤسسة )مجالس األقسام / مجلس الكلية/ ....( في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج 2/1/2

 )اختيار أعضاء التدريس / توصيف وتقارير المقر ا رت /تقييم األداء / نتائج االمتحانات..... وغيرها(. 

 (2/1/2/1)مرفقتسهم كافة المجالس واللجان الرسمية بالكلية في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج كما هو موضح بعد   -

مجالس األقسام/مجلس إدارة البرنامج هى الجهة المنوط بها إدارة البرنامج ويعاونه عدد من اللجان المساعدة الداعمة  -

 (2/1/2/3)مرفق

القسم من أعضاء هيئة تدريس   - التدريس، وتحديد احتياجات  الزراعية مسئول عن وضع خطط  الهندسة  مجلس قسم 

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخطة القسم البحثية،  وهيئة معاونة، وتجهيزات المعامل، وخطط تدريب الطالب، وتنمية قدرات  

وخطط التعزيز والتطوير، توصيف البرنامج ومقرراته ،  وتوزيع المقررات والدروس العملية علي أعضاء هيئة التدريس حسب  

راته، مراجعة نتائج  تخصصاتهم ومتابعة كافة األنشطة التعليمية، ومناقشة تقارير المراجعات الداخلية والخارجية للبرنامج ومقر

 اإلمتحانات وتحليلها واستخالص الدالالت منها ويعرض ماسبق حصريا علي مجلس إدارة البرنامج والكلية التخاذ مايلزم. 

 كما يعاون في إدارة البرنامج تشكيل معتمد لمجلس استشاري بمساهمة المستفيدين من خارج الكلية

أما مجلس إدارة البرنامج واللجان الداعمة    (2/1/2/4)مرفق  -43مادة  -ات يتشكل مجلس القسم وفقا لقانون تنظيم الجامع -

 تم تشكيلها في بداية كل عام دراسي وفقا  للمعايير المرفقة سابقا . في

كما تساهم وكالة الكلية لشئون التعليم والطالب، ووكالة الدراسات العليا والبحوث، ووكالة البيئة وخدمة المجتمع، ومجلس  -

مجلس إدارة البرنامج في توزيع  /الكلية كل فيما يخصه في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج ، ويساهم أيضا مجلس القسم

وتنظيم األعمال الخاصة بالبرنامج وإسنادها ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، واتخاذ القرارات المرتبطة باعتماد  

 البرنامج

، كما تنعقد اللجان الداعمة ومجلس إدارة من قانون تنظيم الجامعات  55للمادة  ينعقد مجلس القسم مرة كل شهر للقيام بتفعيل مهامه وفقاً  

  (1/2/5/ 2)مرفقالبرنامج بشكل دوري 

 . الهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري2/2

 . الهيكل التنظيمي: 2/2/1

 .هيكل تنظيمي معتمد ومعلن الدارة البرنامج يحدد عالقات السلطة والمسئوليات ويوضح إدارات الخدمات الداعمة للبرنامج

السلطة   عالقات  يحدد  البرنامج  الدارة  ومعلن  معتمد  تنظيمي  هيكل  الداعمة  هناك  الخدمات  إدارات  ويوضح  والمسئوليات 

 ( 2/2/1/2)مرفق للبرنامج.

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EgbhxnrPud1Bjf2KKqksRnMBwmVtyBlXZip1sXjlJ5bBcA?e=GbpQNy
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/ElPnA0nVaRBAsw8EU2XecGABeEjhvyb7WBhIhJM1dIQPHw?e=2PZ8E6
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/En2VtQGe3ndHq37yJ59N-38Bzx2rGQLC5cU6n8csStC4AQ?e=10vChm
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/Ek5Jl7JxYTZIi6s_nI9FpLABNBVpqEKcAoUbaWnNpp4QOg?e=ltmEsp
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EheiNuEtg_lHqjHuvABz-FEBgm3jTHkBctweMNR0U6zGCQ?e=zIB3h2
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لهيكل مالئم لطبيعة نشاط البرنامج ويتصف بوضوح خطوط السلطة ومسئوليات القيادات األكاديمية واإلدارية للبرنامج، ويتضمن وا

 الهيكل التنظيمي عددا من اإلدارات الخدمية الالزمة لدعم أنشطة البرنامج التعليمية والخدمية والبحثية،

 (2/2/1/2)مرفق   

 . الجهاز اإلداري:  2/2/2

  .اري للبرنامج، وتدريبهم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والسلوكيةكفاية وكفاءة أعضاء الجهاز اإلد  •

يعتبر الجهاز اإلداري للمؤسسة هو الجهاز اإلداري للبرنامج حيث ال ينفصل البرنامج بجهاز إداري خاص به، إال أنه يوجد عدد من 

. وهو جهاز اداري كافي وذو كفاءة إلدارة البرنامج ويتم اختياره وفق معايير    االدارايين العاملين داخل األقسام المشاركة في البرنامج

  حيث تم تدريب أعضاء الجهاز االداري لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم البرنامج (2/2/2/2)مرفق موضوعية 

   )وثيقة(( عدد العاملين في الجهاز اإلداري 1جدول )

 اإلدارة عدد العاملين  اإلدارة عدد العاملين 

 أمين الكلية  1 مكتب الوقت  6

 رعاية الشباب  13 السكرتارية  4

 قسم شئون الطلبة   24 قسم الصيانة   1

 قسم الخريجين واالمتحانات   7 قسم السويتش  1

 االستحقاقات   19 مندوب الكلية   1

 وحدة الدفاع المدني   14 قسم المعامل  1

 قسم العالقات الثقافية   4 قسم المزرعة   19

 قسم الدراسات العليا  12 الشئون القانونية  1

 وحدة االمن  29 الشبكات   1

 قسم الخزينة   8 قسم المكتبة  20

 قسم شئون هيئة التدريس  4 صيانة الكمبيوتر  3

 قسم التوريدات )المشتريات(  8 قسم شئون العاملين  8

 اإلجمالي  209   
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يتم تحديد كفاية أعضاء الجهاز اإلداري بتحديد نسبة أعضاء الجهاز اإلداري إلى الطالب، حيث ومن بيانات الجدول المرفق  

 20:  1وتبلغ نسبة العاملين بالجهاز اإلداري إلى الطالب  209يبلغ عدد العاملين بالجهاز اإلداري 

بيان ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب لتقييم  ويتم تحديد مدى كفاءة أعضاء الجهاز اإلداري عن طريق است

الخدمات التي يقدمها أعضاء الجهاز اإلداري، ومستوى الكفاءة في تقديم الخدمة ويتم تحليل النتائج ورصد أوجه القصور في األداء 

وقد تعذر قياس مردود التدريب على كفاءة الجهاز االداري والمخطط .  (2/2/3/1)مرفق  ويتم تدريب اإلداريين من خالل خطة الجامعة  

التعزيز والتطوير بالبرنامج نظًرا لظروف جائحة كورونا حيث لم يتم تنفيذ جميع الدورات التدريبية   له نهاية العام الدراسي وفق خطة

  المخطط لها.

  

 . اإلدارات الداعمة للبرنامج: 2/2/3

تلت إدخال  ما مدى مساهمة اإلدارات الداعمة في تقديم خدمات الدعم األكاديمي واللوجيستي الالزمة للبرنامج بعد التغيرات التي 

 نظام التعليم الهجين؟

بالتعاون مع مركز تقنية االتصاالت والمعلومات ووحدة التعليم االلكتروني كوحدة  19 أتاحت إدارة الجامعة والكليات بعد جائحة كوفيد

لمستوى األول، مقرر الكتروني ل 13داعمة للبرنامج بوضع المواد التعليمية بصورة إلكترونية من خالل نظام الموودل، حيث أعدت  

 مقرر للمستوى الرابع16مقرر للمستوى الثالث، 11مقرر للمستوى الثاني،  11

 . نظم المعلومات والتوثيق: 2/3

هيكل ومحتويات ومقررات    -رنامج وتحدث دوريا )أعداد وأسماء الطالب  الب  نشاطات  مختلف  تشمل  بيانات  قواعد .2/3/1

 ( أعداد وأسماء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -والراسبين إلى أعداد ونسب الخريجيين  الناجحين عدد ونسب  -البرنامج 

للبرنامج،   - بيانات  قواعد  إنشاء  بيانا   (2/3/1/1  )مرفق تم  مثل  بالطالب  الخاصة  المعلومات  جميع  ميكنة  يتم  ونتائج  حيث  تها 

االمتحانات وأعمال الكنترول من حيث عدد ونسب الناجحين والراسبين وأعداد وأسماء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرنامج  

البيانات باستمرار من خالل شئون الطالب. كما تم   البرنامج ومقرراته، يتم تحديث قواعد  وأعداد ونسب الخريجين وتوصيف 

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.إنشاء قواعد بيانات أل

 ويتم تحديث قواعد البيانات باستمرار عن طريق التعاون بين إدارة البرنامج والكلية. -
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 اتاحة كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج على موقع المؤسسة.

 يتم إتاحة الكثير من المعلومات عن البرنامج على موقع الكلية  -

 - معايير اختيار المنسق  -رؤية ورسالة وأهداف البرنامجوموقع البرنامج أو صفحة البرنامج على مواقع التواصل االجتماعي مثل:   

صندوق     - امتحانات  السنوات السابقة   -الجداول الدراسية   –الطالبية  األنشطة    -أعداد الطالب    –معلومات عن اعضاء هيئة التدريس  

نتائج الطالب باإلضافة الى أحدث اخبار البرنامج من فاعليات او مؤتمرات او اتفاقيات تتم من خالل األقسام   -تالشكاوى  والمقترحا

المشاركة. مما يتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والراغبين في التعرف والحصول على المعلومات والبيانات التي 

 توفر صورة واضحة عن البرنامج

 حفظ المعلومات:   2/3/2

 نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق يدعم البرنامج.

النظام علي أساس الحفظ الورقي وااللكتروني على   - الوثائق ، يقوم هذا    Google Driveيوجد نظام لحفظ وتداول واستدعاء 

للوثائق بتصنيفها تبعًا لموضوع المستند بحيث توجد ملفات لكل معيارمن معايير البرنامج مسئولة عن حفظها مسئولى المعايير  

م حفظها في حجرة الجودة المخصصة للبرنامج وكذلك بوحدة ضمان الجودة بالكلية لضمان  بالقسم/األقسام ومنسق البرنامج، ويت

الحفاظ عليها، وال يعني ذلك حجبها عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولكنها متاحة عند الطلب، ويمكن الحصول علي  

رئيس مجلس إدارة البرنامج إذا استلزم األمر ذلك،   /نسخ من هذه المستندات إذا كانت متاحة ومعلنة أو بإذن من رئيس القسم  

ويسهم هذا النظام في تحقيق زيادة كفاءة أداء البرنامج، وحفظ الوثائق والملفات والمستندات وعقد االجتماعات الدورية لمجلس 

 .إدارة البرنامج والقسم

بريد االلكتروني وتتوفر وسائل االتصال الحديثة  كما يتم تبادل المعلومات والمراسالت بين اعضاء هيئة التدريس عن طريق ال -

للبرنامج حيث يوجد جروب ايميل/واتس خاص بأعضاء البرنامج وايضا ايميل خاص بكل طالب متصل بالبرنامج يوزع على  

 اعضاء الفرقة االولى وعند استخراج البطافة الجامعية.

   نقاط القوة

وجود معايير معتمدة ومعلنة الختيار القيادات األكاديمية ومن ضمنها معايير اختيار منسق برنامج بكالوريوس العلوم  •

 .)وثيقة(الزراعية تخصص الهندسة الزراعية 

 .  )وثيقة(مساهمة القسم/إدارة البرنامج في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج  •

 . )وثيقة(هناك مجلس قسم رسمي للبرنامج، ويعُقَد شهرياً  •

 . )وثيقة(وجود نظام معتمد لتقييم أداء القيادة األكاديمية  •

 .  )رابط(البرنامج عليها  صما يخوجود موقع الكتروني للبرنامج لرفع كل  •

 .  )رابط(البرنامج  صما يخكل  هتنشر عليوجود موقع إلكتروني للكلية  •

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EaLqfHrwPXpMnJmnfuHqWqcBd0S8V0fxpWW0E0lI5L5muw?e=x1qgic
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EWPrUl1XDqNCua0dVlQALSsBWsghRTR1ESniPwc4YsH3pA?e=1pLEcR
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EkYVzcpO25xAgGkYySoKodUBZnb0VCg7SXd9cryP3KW_Rw?e=O9VnUB
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/alshaymaamoselhy_agr_asu_edu_eg/EcoZiBeYAaFGqQuEt4tDmtkBMxXiHV8gSbKEI6gKy10Kjw?e=Ta73gg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/_layouts/15/onedrive.aspx?view=4
http://agr.asu.edu.eg/
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 نقاط تحتاج إلى تحسين  

 .األنشطة المختلفة فيضعف مشاركة األطراف المجتمعية  •

 مع وجود خطة تدريبية لهذه الدورات.  يالجهاز اإلدارعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة  •

 أوقات انعقاد اللجان الداعمة غير منتظمة.  •

 موقع الكلية.   علىبيانات البرنامج ليست متاحة بصورة كاملة  •

   تحديث.نظام األرشفة يحتاج إلى  •

 عدم انتظام قياس مردود التدريب على كفاءة الجهاز اإلداري   •

 مقترحات التحسين  

 .األطراف المجتمعية فى األنشطة المختلفةتفعيل مشاركة  •

 تحديد أوقات محددة كل شهر تنعقد فيها اللجان الداعمة.   •

 تحديد دقيق لإلداريين الداعمين فقط للبرنامج.  •

 إتاحة كل البيانات الخاصة بالبرنامج علي موقع الكلية.   •

 متابعة قياس مردود التدريب على كفاءة الجهاز اإلداري.   •

   تحديث وتطوير نظام التوثيق بشكل مستمر. •
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   الموارد المالية: . 1/ 3

  :رسالته وأهدافه وتقييم مدى كفايتهاتحديد مصادر وحجم التمويل المتاح سنويا للبرنامج لتحقيق   3/1/1

تتنوع مصادر تمويل البرنامج سواء كانت من موازنة الدولة أو تمويل ذاتي من داخل المؤسسة أو من  
 )3/1/1/2 ((1/ 3/1/1 (خارجها بالبرنامج

 ،ين شمستعتمد كلية الزراعة على الموازنة والحسابات الخاصة الداعمة من قبل جامعة ع  ▪
 وحدات رئيسية ذات طابع خاص تعُتبر أحد مصادر التمويل لبرامج الكلية 5تضم الكلية  ▪
). 3/1/1/3( 
صناديق خاصة وهي صندوق   النظام المالي للصناديق الخاصة: حيث تضم كلية الزراعة ▪

كما تقوم إدارة المؤسسة  (،  3/1/1/4a  مرفق)  التكافل الجتماعي، رعاية الشباب اتحاد الطالب 
بدعم األنشطة الطالبية ويقوم صندوق التكافل بالمساهمة في دفع المصاريف الدراسية للطالب  

مرفق  )   2023-2022دعم مصروفات الكتاب اللكتروني  ،  (3/1/1/4bمرفق  غير القادرين )
3/1/1/4c ) 

المشاريع البحثية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس والتي تعتبر مصدر هام لشراء  ▪
  )3/1/1/5 مرفق(األجهزة العلمية الحديثة.

 ( 1/6b/ 3/1مرفق (، )1/6a/ 3/1مرفق التعلم المدمج. ) ▪

و  ▪ والتقويم  القياس  في  الرقمي  التحول  إدارة مشروع  من  الكلية  عليه  حصلت  الذي 

 ( 3/1/1/7مرفق ) 2020المشروعات بوزارة التعليم العالي عام 

 (  8/ 3/1/1مرفق . )تبرعات السادة أعضاء هيئة التدريس   ▪

،    2019/    2018وقد بلغ حجم تمويل البرنامج من الموازنة العامة لمدة ثالثة اعوام متتالية  

  16,804,434،     12,852,220،   12,454,886مبلغ  2021/   0202،   2020/   2019

،  84وكانت نسبة المنصرف من الموازنة العامة   ،  (3/1/1/9)مرفق   جنيه مصري  على التوالي 

 % من المصادر الخرى  1.8، 33.3، 16% مقابل  98.2، 66.7

،   2019/   2018وقد بلغ نصيب طالب البرنامج من الموازنة العامة لمدة ثالثة اعوام متتالية   

جنيه مصري  على    14,169،      14,296،     12,307مبلغ    2021/    2020،    2020/    2019

 (. 1/9/ 3/1مرفق التوالي )

عن طريق    2022/  2021في نهاية العام الدراسي  كما توجد اقتراحات لزيادة التمويل الذاتي   ▪

اإللكتروني  الكتاب  بيع  من  عليه  المتحصل  من  جزء  المدمجة    CD) (تخصيص  السطوانة  او 

لستخدامها في تطوير البرنامج وتلبية أي احتياجات لتسهيل اداء العملية التعليمية  للمقررات الدراسية  

a)1/1/1/3 )مرفق  2022/2023بالبرنامج لمواكبة التطورات التكنولوجية وتظهر في العام التالي  

( 3 /1/1/10 ) 

https://drive.google.com/file/d/13SA6mI5jSxo99kd-TOwSulAxkXDvgaD_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1of-qcyp4JcJyN_RZfREU-aCz3qQguMav/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_jA9a41UcH4pHU972TG1iS6nzxy1IIDX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tQ0fHrO1D42E4nNMjf06ezQeRK21Lh4d/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/136ozJVdsI9NV3Fy1ci1ZxOOPa4ykanhz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GikXKM2uFpSesNuGq8JQABfcpQPvnHGu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GikXKM2uFpSesNuGq8JQABfcpQPvnHGu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LEWevOEbboaQ9dr9bpWCn8YZS_olC5qd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19BBc4QSKo7G1PYHdLLqPYF4tfGUymGnN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GjlFpaR-Hg5Axr78nZ6qpEXxtrBHChc2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lLy3XZ2RE2Bf5MjwPfOEx2qL_SmSascx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rHizsXDfi920ItK1TWQ1QTrhvDyYQolE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12AKeU9qXWnJ6u0oHrT8DpE6PxdVqhPgS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13SA6mI5jSxo99kd-TOwSulAxkXDvgaD_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qUyc7NehQWZlccEvo8kl_zzbeFEUTVnN/view?usp=share_link
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 ( 1/2/5/ 3)   يعتبر حجم ومصادر التمويل المتاحة سنويا كافية الى حد ما لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه
  %62 وكانت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن الموارد والتسهيالت الداعمة

(3/1/1/11 ) 

  :تقييم اجراءات المؤسسة في تحديد اولويات الصرف على البرنامج 3/1/2 

بخصوص اإلجراءات األكاديمية لتحديد أولويات اإلنفاق فقد تم إعداد الميزانية المخصصة للبرامج   
وتم التأكد من تطابق بنود اإلنفاق   )3/1/2/1 مرفق (األكاديمية ومن ضمنها برنامج الهندسة الزراعية  

تحرص إدارة البرنامج على توزيع الموارد المالية المتاحة  الفعلي مع ما تم تخصيصه من بنود الميزانية  
الفعلية حسب   لالحتياجات  وفقاا  المختلفة  التعليمية  األنشطة  على  متناسبا  لتحقيق  مالئما  توزيعا  للبرنامج 

موافقات على    ألولويات المرتبطة بالعملية التعليمية كالتالي: شراء أدوات وخامات لورش اللحام والخراطةا
  )3/2/1/2 مرفق  (الشراء من صندوق الخدمات التعليمي 

 )نوعية  –طرق تقييم عوائد اإلنفاق على البرنامج )كمية  3/1/3

حيث إنها تعكس: اإلقبال على   )3/1/3/1 مرفق ( يعتمد البرنامج على الستبيانات في تقييم عائد اإلنفاق 
بالبرنامج، حسن سير العملية التعليمية، وقياس رضا المستفيدين من الطالب وكانت نتيجة رضا    اللتحاق
  تنفيذ الدروس العمليةومعدلت  )3/1/3/2 مرفق (، الطالب 

 . التسهيالت المادية الداعمة: 3/2

 .كفاية قاعات التدريس، ومالئمتها للعملية التعليمية .3/2/1

تعمل لجنة معيار الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة على تقييم الموارد المادية الداعمة للعملية  
اللجنة بإعداد وثيق بالبرنامج وقامت  الهيئة حيث يوجد عدد  التعليمية  بنماذج  الكمي استرشادا  التقييم    3ة 

طالب تم تخصيصها من قبل إدارة المؤسسة    379-308مدرجات رئيسية كبيرة يتسع كل مدرج لعدد ما بين  
لطالب البرنامج بالتنسيق مع باقي البرامج التعليمية بالمؤسسة، وتتناسب عدد القاعات الدراسية والمدرجات  

  عدد كما يمتلك برنامج الهندسة الزراعية    (  3/2/1/1 مرفق  .(امج مع احتياجات البرنامج المخصصة للبرن
يتم   البكالوريوس  مرحلة  لطالب  الدراسية  القاعات  أما  العليا،  الدراسات  لطالب  مخصصة  واحدة  قاعة 

% من عدد الطالب بالكلية مع استيفاء كفاية  40توفيرها من خالل إدارة الكلية وسعة كل قاعة ل تتجاوز  
وأيضا   )3/2/1/2 مرفق  (المساحة األرضية ألعداد الطالب ويتضح ذلك من إحصائيات أعداد الطالب 

  )3/2/1/5 مرفق.(من الجداول الدراسية للبرنامج

للبرنامج مزودة   يتم توفيرها  التي  القاعات  التعليمية حيث أن كل من  العملية  القاعات مع  وتتالءم هذه 
، فضال عن توافر تجهيزات األمن والسالمة من طفايات  سماعات بجهاز حاسوب وجهاز عرض بيانات و

أعداد   مع  والقاعات  المدرجات  سعات  وتتناسب  األولية،  واإلسعافات  الحريق،  إنذار  وأجهزة  الحريق، 
الطالب وجميعها مالءمة للعملية التعليمية، كما يوجد مسؤول إداري لمتابعة المحاضرات بكل قاعة، وعمالة  

 .للنظافة

 

كفاية المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة )ورش/ مستشفيات/ فنادق/ محطات تجارب/ معامل  .3/2/2
   حاسبات آلية/ وغيرها(، ومالئمتها لطبيعة البرنامج:

https://drive.google.com/file/d/1rjMnFmzB212Y5pC1dX7Be0v5FGUi27z5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/104uqYIKjMkFZNtS5ZUKYa3AQI8dMhlIN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jga-dwbDMU66FKLDjc94yM5bLSk2-M-v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1q2mWyFgUJnin3yU_Cdqt53uHHaQyzM0j/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fbblykhvx-sLCxGd1pR5xZyV0wDtSZd5eqWhMz-i_9A/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LUQKVvccPvzejj7u-2a_61SINzbXz9UF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13fbiIJwx_jM81UEBwEpp3tRvWvw_qbqo/view?usp=share_link
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mohamedmayhoub_agr_asu_edu_eg/ERyRlZG2IXZHhOrxooOmLIsB3AYJtk3Kldb9iHoNt4I4Lg?e=uqrEZN
https://drive.google.com/file/d/1OiKIz_XPknYomzK2X_iQnYXCJYAeu2wB/view?usp=share_link
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  معامل  5يضم البرنامج عدد 

 معمل هندسة الري والصرف 1

 ( معمل تشغيل وتشكيل المعادن )الورش 2

 الزراعيةمعمل هندسة النظم  3

 معمل هندسة اآللت والقوى الزراعية  4

 معمل أبحاث المياه والصرف المعالجة والغابات  5

السادة   من  المجهزة  العلمية  المادة  لعرض  اآللية وشاشات  الحاسبات  مثل  داعمة  بتسهيالت  غير مجهزة 
غير   )3/2/2/1 مرفق (،  أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة إلنجاز المناهج والمقررات الدراسية، 

أن األجهزة العلمية الالزمة إلجراء التجارب خالل الدروس العملية والتي تضمن تأهيل الطالب لتحقيق  
ف ورسالة البرنامج كافية لحتياجات البرنامج، باإلضافة الى معمل حديث للري بتمويل صيني مزود  أهدا

باإلضافة إلى مالئمة عدد العاملين بكل معمل، ويتضح ذلك   )3/2/2/2 مرفق  (بأحدث الجهزة للتحكم به 
  )3/2/2/2 مرفق( .من خالل نموذج تقييم الكمي للمعامل  

  عيادة الطبية: ال

الزراعة والتي تضم عدداا من   بكلية  الطبية  العيادة  تقدمها  التي  الصحية  الخدمات  البرنامج من  يستفيد 
تعمل في ساعات العمل الرسمية ويتواجد الطباء والمساعدون خالل    الطباء في تخصصات مختلفة. وهي 

فترة اعمال المتحانات طوال اليوم حتى نهاية اخر امتحان للتعامل مع أي حالة طارئة من الطالب او أي  
ا فرد داخل الكلية من العاملين      NORMSلمعايير ومرفق التقييم الكمي للعيادة الطبية وفقا

 )3/2/2/3 مرفق (

 

 .كفاية األماكن والتسهيالت المادية المتاحة لممارسة األنشطة األكاديمية لطالب البرنامج  3/2/3

األماكن   وورش  تتوفر  معامل  من  البرنامج  لطالب  األكاديمية  لألنشطة  الالزمة  المادية  والتسهيالت 
مجهزة ومالئمة لألنشطة التعليمية، ومكتبة بالقسم خالف مكتبة الكلية التي تتضمن جزءا مخصص لكتب  

مة  ومراجع البرنامج العلمية وبها قواعد البيانات العالمية، وعدد مالئم من أجهزة الحاسب اآللى وخد
 اإلنترنت 

كما تم تجهيز وإعداد قاعة للمناقشات بالبرنامج، يتم بها عقد جميع مناقشات الماجستير والدكتوراة الخاصة  
  2نوافذ وباب واحد وعدد    4متر مربع وتحتوي على عدد    57ببرنامج الهندسة الزراعية، تبلغ مساحتها  

القا  السمعية والبصرية فإن  الوسائل  وفيما يخص عدد  ذكية  تكييف،  عة تحتوي على عدد شاشة عرض 
بيانات  األنترنت، وهناك   ،show data وجهاز عرض  بشبكة  القاعة متصلة  أن  إداري    مسؤول كما 

 .ومسئول خدمات بالقاعة

الصحي في المباني والمعامل المخصصة للبرنامج )التهوية/ اإلضاء الطبيعية/    توافر المناخ- .3/2/4
  النظافة(: 

https://drive.google.com/file/d/19kqgeQLiiHmNWPws39wDXI0pgn3goE41/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mDgqU3OJwBG4W2b1s4jTliuINt2RgIYK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MAa2DI0I8X91ccT4Y9saikwuiGxBOXHB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YoPiU_2SXuiQUm5UiYfrwa-F1tArCbE5/view?usp=share_link
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 توافر المناخ الصحي في المباني المخصصة لبرنامج الهندسة الزراعية:  

فإن جميع القاعات والمعامل   NORMS من خالل الرصد الكمي لقاعات التدريس والمعامل وفقاا لمعايير 
لصحي حيث يتوافر بها مصادر للتهوية الطبيعية والصناعية وكذلك اإلضاءة الطبيعية  يتوافر بها المناخ ا

 .والصناعية كما أن جميع القاعات والمعامل مستوى نظافتها ممتاز 

  :وحدة األزمات والكوارث 

الزراعة  وافق مجلس الكلية في جلسته على اعتماد الالئحة التنظيمية لوحدة األزمات والكوارث بكلية  
 . ( 3/4/ 3/2مرفق

  :خطة اإلخالء

تم إعداد خطة اإلخالء للطوارئ الخاصة بكلية الزراعة بالتنسيق مع وحدة الدفاع المدني، ومرفق نسخة  
، وكذلك مرفق أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  (2/3/5/ 3  مرفق   اإلخالء من خطة  

 ( 3/2/3/6مرفق م على خطة الخالء )والسادة العاملين بالكلية الذين تم تدريبه 

  :وحدة الدفاع المدني

الحفاظ على المناخ الصحي بالكلية  تقوم وحدة الدفاع المدني بالكلية بمتابعة مهامها بشكل مستمر لضمان  
  ) 3/2/3/7 قمرف ) (3/2/3/8 مرفق  .(ومرفق تقرير عن وحدة الدفاع المدني بالكلية 

   :دورات المياه

للطالب   مياه  دورات  توجد  كما  والعاملين  التدريس  هيئة  مياه ألعضاء  دورات  البرنامج  بمبني  تتوافر 
مياه بحالة جيدة من حيث التهوية واإلضاءة وسهولة فتح الشبابيك والصرف  والطالبات، وجميع دورات ال

والتنظيف وتوافر طفايات الحريق،  ومن خالل تقييم دورات المياه المتاحة لطالب برنامج الهندسة الزراعية  
ا لمقياس    نجد أن جميع المؤشرات مستوفاة وذلك ألن جميع دورات المياه بالبرنامج وعددها  NORMS وفقا

استوفت وتتناسب عدد الدورات مع أعداد أعضاء هيئة التدريس ول تتناسب مع    2دورات مياه عدد    5
  ) 3/2/2/4NORMS مرفق(اعداد الطالب، مؤشرات 

 ( قإطفاء الحريتوافر وسائل تحقيق األمن والسالمة )العالمات اإلرشادية/ أجهزة  3/2/5 

لتحديد   اإلرشادية  العالمات  البرنامج  إدارة  المعامل،  االتجاهاتتوفر  في  التحذيرية  اإلرشادات  ، وكذلك 
لذوي   مدرج  ووجود  األولية،  اإلسعافات  ونقاط  الحريق،  وحنفيات  طفايات  وجود    االحتياجاتوأماكن 

 الخاصة في المبنى الذي توجد به العيادة الطبية وبعض قاعات التدريس  

يث تحتوي بعض المعامل على باب  كما تتوافر وسائل األمن والسالمة بجميع المعامل الخاصة بالبرنامج ح 
جميع المعامل تحتوي على أجهزة إطفاء   واحد للخروج في حين يحتوي البعض اآلخر على بابين، كما أن 

 ونقاط إنذار وخرائط للطوارئ، كما تم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع القاعات الدراسية والمعامل 
وفيما يخص وسائل األمن بالقاعة فإن القاعة تحتوي على جهاز إطفاء حرائق ونقطة  )3/2/5/1 مرفق .( 

 إنذار وخريطة للطوارئ 

أجهزة اإلطفاء: تحتوي جميع القاعات والمعامل الخاصة ببرنامج الهندسة الزراعية على أجهزة إطفاء  
بعملية متابعة وصيانة دورية األجهزة اإلطفاء بشكل شهري للتأكد  وقد قامت وحدة الدفاع المدني بالكلية  

https://drive.google.com/file/d/1uxozPnP6NS3RLzVOKwi-A6eT7fbIlcwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6bBHp3OmVHEmAKuNervFQ_YAMlYvqbJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFA0x7MCqa1Td6y-IAJgaWe1uNDeDCTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10M-8KlfRl7WYHMIafCOKhFoLyYOkYbup/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uxozPnP6NS3RLzVOKwi-A6eT7fbIlcwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kfO8Wa8dsRX4OQrnVWhtvaeBUweBPRB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GUT5ch9wtmTLT0kGwP5-o-qq5whdxFU8/view?usp=sharing
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مرفق   )مرفق3/2/5/2(، يةبيان بتوزيع أجهزة اإلطفاء على مستوى الكل  من صالحيتها لالستخدام، ومرفق
لها  الدورية  الصيانة  متابعة  نماذج من كروت  استخدام أجهزة اإلطفاء وكذلك  لكيفية  العامة   الرشادات 

 )3/2/5/3مرفق(

  )3/2/5/4 مرفق (ومرفق سناريو التعامل مع الحريق، خط الحريق: يوجد بالكلية خط الحريق

كما تم عقد دورات لتوعية وتدريب مجتمع الكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين على وسائل  
نسخة   ومرفق  والكوارث،  الزمات  مع  والتعامل  والسالمة  حضور األمن  توقيعات  كشف   )مرفق  من 

).3/2/5/5 

والسالمة ومنع انتشار  نظرا لظروف جائحة كورونا تم اتخاذ العديد من الجراءات للحفاظ على الصحة  

العدوى من خالل تقليل العداد الى ثلث الطاقة الستيعابية داخل المعامل ويراعى عملية التطهير بين كل  

 درس عملي واخر باإلضافة لستخدام الكمامات والكحول للتطهير 

في الدوريات    االشتراك  –المكتبة )توافر المراجع والدوريات الحديثة ذات العالقة بالبرنامج     .3/2/6
نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد    - اتاحة االنترنت وتكنولوجيا المعلومات    –االلكترونية  

  لطالب البرنامج(:  اإلجمالي

عدد الكتب    متصلة باإلنترنت،آلي حاسب  وبها عدد جهاز م  2.5*    8تها مساحيتوفر لدى البرنامج مكتبة 
العلمية    ،53  واألجنبية  158  العربية  التهوية واإلضاءة  ،  221والرسائل  المكتبة جيدة من حيث  وحالة 

 ( 3/2/6/1مرفق )للطوارئ. تتوفر شبكة إنارة و

بمكتبات   الحال  هو  كما  المكتبة  تشترك  األخرى.  البرامج  مع  بالشتراك  الكلية  مكتبة  البرنامج  يستخدم 
الجامعة بمشروع المكتبة الرقمية الذي يهدف إلى ميكنة العمل بالمكتبات، وخلق قواعد بيانات إلكترونية  

 للكتب، 

https://www.asu.edu.eg/ar/230/page 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=DrawInterFa
ce&ScopeID=1.5.15. 

 ( 6/2/ 3/2مرفق ووفرت الجامعة دليال للمستخدم لمعرفة كيفية استخدام المكتبة الرقمية )

عن طريق ربطها بنك    ربط مكتبات الجامعة بقواعد البيانات العالمية الخاصة بالمراجع والدوريات وتم  
 ط التالي يوضح كيفية الدخول على بنك المعرفة للطالب ، والراب  Home (ekb.eg)المعرفة المصري. 

  (asu.edu.eg)المصري خطوات التسجيل علي بنك المعرفة 

توضح   ملصقات  بها  ومعلن  والشبكات  األنترنت  مثل  المعلومات  تكنولوجيا  وسائل  الكلية  بمكتبة  تتوفر 
للكتب    على المحافظة   مناسب  وتوزيع  األرفف  من  كاف  وعدد  والنشر  والتأليف  الفكرية  الملكية  حقوق 

أجنبية،    والمراجع العلمية كل حسب التخصص العلمي. ومقسمة إلي كتب ومراجع عربية وكتب ومراجع
العلمية      و بالرسائل  البيانات    ماجستير،قسم خاص  قواعد  إلي  الدخول  إمكانية  ، كما يوجد   ) دكتوراه 

https://drive.google.com/file/d/1GUT5ch9wtmTLT0kGwP5-o-qq5whdxFU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pHQbie3uGm1vGrKqbvgpINuyqR1-CK1Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wZEtPz8V0Ajxq0tWdrFI9pDWijMhJXjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFA0x7MCqa1Td6y-IAJgaWe1uNDeDCTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFA0x7MCqa1Td6y-IAJgaWe1uNDeDCTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rujqAwcz6hXM-JkBVq_7iYa0tFV0ApgQ/view?usp=share_link
https://www.asu.edu.eg/ar/230/page
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=DrawInterFace&ScopeID=1.5.15
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=DrawInterFace&ScopeID=1.5.15
https://drive.google.com/file/d/1FSAwKLWlri927KERaWHFfmP9_jWHeHP-/view?usp=share_link
https://www.ekb.eg/web/guest/home
https://bus.asu.edu.eg/ar/page/88/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89#:~:text=1-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%87%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7,%D8%B2%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%203-%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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العالمية وبنك المعرفة المصري. كما تتوافر الدوريات العربية واألجنبية الحديثة، ويتم سنوياا شراء الحديث  
    . ( 6/3/ 3/2)مرفق من المراجع والكتب للبرنامج 

 ( المرفق  العامين    (2/6/4/ 3مرفق  ويوضح  المكتبة في  المستفيدين من خدمات  البرنامج  نسبة طالب 
 (2020/2021&   2019/2020الجامعيين األخيرين )

رأي   استطالع  تم  المكتبة،  وقد  خدمات  عن  رضاهم  مدى  لتقييم  المستويات  بمختلف  البرنامج  طالب 
ويرجع   )5/6/2/3 مرفق  (رنامج عن الخدمات المكتبية % كنسبة رضا من طالب الب75وأوضحت نتائجه  

تقديمها للطالب كما يوجد عالمات إرشادية   التي تم  المكتبية  الكبير في شكل الخدمات  التحسن  إلى  ذلك 
بالمكتبة عن مواعيدها واليه العمل حيث تقدم خدماتها من الساعة التاسعة صباحا ا الى الساعة الثانية ظهراا  

 .مع عمليات الطالع والبحث مما يتيح الستفادة 

 

 تحديد مدى مالءمة التسهيالت الداعمة للبرنامج بعد إدخال نظام التعليم الهجين 3/2/7

كورونا    جائحة يحرص مجلس الكلية ومجلس إدارة البرنامج على اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل مع  
نظام الدراسة اعتبارا من  عتماد  ا  على  9/11/2020مجلس الكلية بجلسته الثانية بتاريخ  حيث وافق  

أساليب:    المقررات ثالثليتضمن تدريس  (  3/2/7/1مرفق  )  2020/2021الفصل الجامعي االول للعام  
 (2/ 3/2/7مرفق  )الهجين  التعليم وجها لوجه، التعليم االلكتروني، التعلم الذاتي أي إدخال نظام التعليم  

 )3/7/2/3 مرفق (

 

 من حيث إجراءات الصحة والسالمة ومنع العدوى  19-التعامل مع جائحة كوفيد 3/2/8

حرصت إدارة الكلية والبرنامج على اتخاذ اإلجراءات التي تضمن الصحة والسالمة ومنع العدوى لكل  
االلكتروني، والذي شمل    نظام التصحيحمن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب، حيث تقرر تطبيق  

الجامعي  100حوالي   العام  في  الدراسية  المقررات  إجمالي  من  خطة  %2021/2022  ووضعت   ،
، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات في العديد  االحترازيةتفصيلية لتطبيق اإلجراءات  

والحضور في القاعات الدراسية والمدرجات    من المواقع، وتحديد الحد األقصى للحضور من العاملين
 والمعامل 

 

 .  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  3/3

والتعلم في    نسبة  3/3/1 التعليم  لخدمة أغراض  البرنامج، ومالءمتها  المتاحة لطالب  اآللية  الحاسبات 
 .البرنامج

جهاز حاسب وهي غير متناسبة مع اعداد    12يحتوي على عدد    يلآيتواجد لدى البرنامج معمل حاسب  
ب البرنامج، لذا  طالب البرنامج، وتم عمل دراسة للعدد الالزم توافره من الحواسيب ليغطي احتياجات طال

، وتعمل المؤسسة لتوفير  (3/3/1/1مرفق  )  جهاز حاسب آلي أخرى  20تم مخاطبة المؤسسة بتوفير عدد  
معمل حاسب آلي تحتوي    2ن خالل معامل الحاسب اللي بالمؤسسة حيث يتواجد عدد  العدد المطلوب م

https://drive.google.com/file/d/1WVd4lbEl8RmJ2XvjsO4x5LahfYYFQ4aF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1A_JLXFoDuslHhnAqYMhYgZmKFpcT77Ik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUQKVvccPvzejj7u-2a_61SINzbXz9UF/view?usp=share_link
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mohamedmayhoub_agr_asu_edu_eg/EYl6tP9UgX5EmYF-_vPheEEBe7vv0PtNSPV8u1wdSXWM3Q?e=j7bE2P
https://drive.google.com/file/d/1xAAlcd_T2CpxbFwTXiqOMmNou77gIVsR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ARHkmL1XVg-j2LUsTGfcJ6mJXiJF_RZO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1z9WPGWYNsQtgE2gcMQk9s8TBoKIzIoyI/view?usp=share_link
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)   50على   تحق3/1/2/ 3  مرفق جهاز  كيفية  دراسة  ويتم  واتخاذ  (،  اآللية  للحاسبات  المالئمة  النسبة  يق 
 وذلك من خالل:    .اإلجراءات المناسبة لتحسينها

ا   ✓  مد العمل بالجداول الدراسية حتى الساعة الثامنة مساءا
 تقسيم الدروس العملية للمواد التي تحتاج للحاسب اآللي في تدريسها إلى مجموعات صغيرة.  ✓
    (Flipped Classroom  المدمج والفصل المعكوس والمقلوب تطبيق استراتيجيات التعليم   ✓

 أثناء التدريس، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا. 
 

 وسائل التصالت وتكنولوجيا المعلومات وخدمة النترنت المتاحة لطالب البرنامج: 3/3/2

 )مرفق  موقع الكلية تتنوع وسائل التصالت وتكنولوجيا المعلومات ببرنامج الهندسة الزراعية ما بين  
والبريد اإللكتروني الرسمي لكل   )3/3/2/2 مرفق (الجتماعي،وصفحة على موقع التواصل  3/3/2/1 (

طالب، لوحة اإلعالنات، المراسالت الورقية مع إدارة الكلية والجهات الخارجية. وقد تم تطبيق استطالع  
عية لقياس مدى الرضا عن المصادر المعلوماتية ووسائل التصال  رأى للطالب بالبرنامج الهندسة الزرا

 )3/3/3/3 مرفق (%    75 المتاحة وأوضحت نتائجه ان نسبة الرضا لدى الطالب 

يتم إتاحة خدمة اإلنترنت للطالب من خالل عدد من نقاط شبكة المعلومات باألماكن المخصصة للبرنامج  
 .  Wi-Fiوعن طريق معامل الحاسب اآللي وخدمة األنترنت الالسلكي

 ( نقاط شبكة المعلومات ونقل البيانات الخاصة ببرنامج الهندسة الزراعية  1جدول 

 المكان  العدد 

 معمل النظم الحيوية  1

 معمل الري  1

 معمل القوى واآللت  -

المياه    معمل 1 أبحاث 
   والصرف المعالجة والغابات 

 المكتبة  1

 قاعة المناقشات  1

 مكاتب اعضاء هيئة التدريس  7

  

  )3/3/2/4 مرفق.(ُمرفق تقرير يوضح نقاط شبكة المعلومات ونقل البيانات بكلية الزراعة

https://drive.google.com/file/d/1wO3NmzWlvejeZsHb-6AcA88yg_wfv4ge/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1G5t5uJWY_pc8OkzuWum9XF68RxHFs5b0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1G5t5uJWY_pc8OkzuWum9XF68RxHFs5b0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cUR--2C3BZ0SlDCo3glc83fvOMnjbDl-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LUQKVvccPvzejj7u-2a_61SINzbXz9UF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1h4tbxh7aq1vnxgFJ7M_9QtNu85BYBYYG/view?usp=share_link
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البريد    –الخادم    مثل: الداعمة الخاصة بالبنية اللكترونية لجزء التعلم عن بعد ) تتوافر التسهيالت   3/3/3
  - منصة التعليم اإللكتروني    –خدمات النترنت    –اعداد المادة العلمية للتعلم غير المتزامن    -اإللكتروني  

 ( ني والفنيالدعم التق  –برامج المعامل الفتراضية   – تطبيقات الفصول الفتراضية للتعلم المتزامن 

التعليم   ووحدة  والمعلومات  التصالت  تقنية  مركز  مع  التعاون  على  والكلية  الجامعة  إدارة  تحرص 
إلكترونية من خالل نظام  التعليمية بصورة  المواد  المقررات   As2learn اإللكتروني على رفع  إلدارة 

 اللكترونية وذلك من خالل الرابط

AIN SHAMS UNIVERSITY: Log in to  -FACULTY OF AGRICULTURE  
  the site (asu.edu.eg) 

تفعيل المنصة اعتبارا من   بدأ  للبرنامج من خالل وحدة    1/10/2022يوم  وقد  الفني  الدعم  يتوافر  كما 
اإللكتروني، بشبكة   التعليم  البرنامج  مبنى  أنحاء  فيتوافر من خالل تغطية جميع  التقني  الدعم   Wifi أما 

  ليستطيع الطالب الدخول عليها من خالل الحساب الرسمي

 

  

https://asu2learn.asu.edu.eg/agriculture-new/
https://asu2learn.asu.edu.eg/agriculture-new/
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 الهندسة الزراعية المعايير األكاديمية لبرنامج  معيار 4

 مواصفات الخري    ج  1/ 4

 تحديد مواصفات الخريج  4/1/1

الزراعية    يتبني برنامج  - )الهندسة  المرجعية  األكاديمية  القومية  القومية لضمان جودة  NARSالمعايير  الهيئة  التي وضعتها   )

  واعتماده   الهندسة الزراعية  قة لخريج برنامجي. والتي تضمنت في متنها مواصفات واضحة ودق(a  4/1/1مرفق)والعتماد  التعليم  

   . (c 4/1/1مرفق)  1/2019/ 14ومجلس الكلية بتاريخ  .(b 1/ 4/1مرفق) 2018/ 19/12القسم بتاريخ  في مجلس

من خالل فريق عمل لجنة المعايير االكاديمية ومن خالل استطالع  ( d  4/1/1مرفق  )تم تحديد واقرار مواصفات خريج البرنامج  

 :لإلجراءات اآلتيةآراء المستفيدين وفقا 

 المعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع العلوم الزراعية  تحليل وثيقة -

 (  4/1/1eمرفق)تقرير المراجع الداخلي للبرنامج  -

وتم اعتماد معايير اختيار المراجعين الخارجين للبرامج التعليمية ،  (f  4/1/1مرفق)تقرير المراجع الخارجي للبرنامج   -

مرفق )  2022/ 19/9المنعقدة يوم اإلثنين    2022/2023في مجلس الكلية بجلستيه األولى المنعقدة من العام الجامعي  

4/1 /1g  .) 

 تم تبنى مواصفات الخريج بناءا على نتائج المناقشات المتعددة لألطراف المعنية ذات الصلة بالبرنامج

 وأهم مواصفات خريج برنامج الهندسة الزراعية: 

 زراعية قادرا على: إلى جانب المواصفات العامة لخريجي كليات الزراعة يجب ان يكون خريج برنامج الهندسة ال

 ادارة محطات الميكنة الزراعية.  .1
 تطوير وتشغيل وصيانة انظمة الري والصرف الزراعي.  .2
 ادارة الموارد المائية بكفاءة. .3
 التعامل مع اآللت والمعدات والدوات بطريقة امنة. .4
 الفهم والمعرفة:  -1

 . الزراعي المجال  فيالمبادئ األساسية للتطبيقات الهندسية  .1
 المتباينة وأساليب التعامل معها.  الزراعينظم اإلنتاج  .2
 . الزراعي المجال  فيمفاهيم الطاقة التقليدية وغير التقليدية وتطبيقاتها المختلفة  .3
 القياس.  وأجهزةالمفاهيم الهندسة لوسائل  .4
 طريقة آمنة،عمليات تشغيل المعدات الزراعية ب .5
 النظم الهيدروليكية المختلفة، فيأساسيات الهيدروليكا وميكانيكا الموائع  .6
 ، الزراعيالمجال   فيأساسيات علوم المساحة وتطبيقاتها  .7
 مهنية:المهارات ال -2

 يجب أن يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادراا على:                     

https://drive.google.com/file/d/1auEP_dgG16qnnwUv9mJWrpLVSl3zR12_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/179yecpmvMEgenVDacyf_PcJ7jDmG8kRF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1A4vJLhijojok85Y3scyETmCtAs1awNpf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/124_O1B9rzvClxRa1Jb0QopT4azC3SSuz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1aSdIvN2Bj8o1eZOsDR4mYe8UH6bM5KVu/view?usp=share_link
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/walid_kamel_elhelew_agr_asu_edu_eg/EiDyegQF2FtGihAFQHkTSsUBJ6BP9XWsHjCjAWAm1FHlgw?e=qITnOs
https://drive.google.com/file/d/1NTEoxs4MHo2GxQ0q-nlomLt6vLhHbDvx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NTEoxs4MHo2GxQ0q-nlomLt6vLhHbDvx/view?usp=share_link
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 المناسبة لنوع الخدمة،  والشحوملهيدروليكية اختيار الوقود والزيوت والسوائل ا .1
 اختيار وتشغيل المعدات الزراعية واستعمال أدوات الورشة بصورة آمنة،  .2
 أداء العمل، فيالستفادة من كتيبات وكتالوجات الخدمة والتشغيل  .3
 استخدام أجهزة ووسائل القياس ويعرض النتائج المستخلصة،  .4
 ،الريتصميم وتنفيذ وتشغيل نظم  .5
 اء التجارب المعملية والحقلية ذات الصلة بالتخصص، إجر .6
 والمنشأت الزراعية واختيار مواد البناء المناسبة للمنشئات الزراعية،  المبانيتصميم  .7
 تصميم وتجميع مكونات وقطع لنظام ما، .8
 ، الزراعياختبار وتقييم أداء نظم ميكنة اإلنتاج والتصنيع  .9

 واآللت، تفكيك وتجميع أجزاء المعدات  .10
 يضبط ويعاير اآللت من حيث معدلت الزراعة والتسميد والرش والحصاد والحرث،  .11
 يجرى العمليات المساحية للمناطق المستهدفة،   .12
 المناسب للظروف والصيانة الدورية،  الرياختيار نظام  .13
 استخدام أجهزة القياس ويعرض النتائج المستخلصة  .14

 الذهنية:  المهارات -3
 يجب أن يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادراا على:                       

 تناسب الحتياجات المستهدفة وكيفية حساب تكاليف تشغيلها،  التياختيار المعدات الزراعية  .1
 تقييم التصاميم ـ وأداء المعدات واآللت الزراعية،   .2
 باستخدام التقنيات الهندسية مثل الرياضيات والعلوم ذات الصلة، يحل المشاكل المتعلقة بالنظم الزراعية المتباينة  .3
 يشخص أعطال المعدات الزراعية مستعينا بالدليل السترشادى،  .4
 عمليات الحصاد،  فييقدر فقد المحصول   .5
 عامة: المهارات ال -4

 يجب أن يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادراا على: 
 مناسبة في عرض البيانات والمعلومات. استخدام الوسائل السمعية والبصرية ال .1
 استخدام تطبيقات الحاسب اآللي المتخصصة في مجال المهنة.  .2
 المعلومات والبيانات والتواصل.  علىستخدام تكنولوجيا المعلومات للحصول ا .3

وتظهر مواصفات الخريج في توصيف    ( 4/1/1hمرفق)  القسمومن ثم اعتماد مواصفات الخريج المتبناة للبرنامج في مجلس  

 (  4/1/1iمرفق) 21/3/2020البرنامج المعتمد بتاريخ 

تحرص إدارة البرنامج على استطالع رأي المستفيدين في نهاية كل عام جامعي لتوظيف نتائجه في تطوير مواصفات خريج     -

 ( j 4/1/1مرفق ) الستبياناتالبرنامج وذلك عن طريق 

 مراجعة وتحديث مواصفات خريج:  2/ 4/1

ا لآلليات المقترحة  مراجعة مواصفات الخريج  تتم   - ا "وفقا "مثل جائحة وفقا للمتغيرات المجتمعية  "  ( 4/1/2aمرفق)دوريا

وفي ضوء تبني البرنامج للمعايير    ".19/11/202بتاريخ  وتم اعتماد النتائج بمجلس الكلية    (b 4/1/2مرفق    كورونا )

البرنامج    القومية،األكاديمية   خريج  مواصفات  تحديث  بتاريخ  فيتم  القسم      . (  4/1/2cمرفق)  12/6/2022  مجلس 

   (.d 4/1/2مرفق) 19/9/2022 بتاريخالكلية  ومجلس

https://drive.google.com/file/d/1796h5TVXONiiQ33Ooj7R24mc5Y-S3kW0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ok9-fWoGY2dmB5ypUAUEAMQZ7KAzbuNr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/15QaeyvbK78kqcKkygS5BxuHeGo3Z5bO2?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Cc7IvLldBxZqH01UuIctxknt9C1Iz1GP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qjYo5LuIN8qbqFN5AOFe7C7SlUN0NON0?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1loca4UTFZU603xZx8PDmKQDoi5yNH40D?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Wc8VdcF_C-3oxGPm6VVMouwpGk3KE-ou/view?usp=share_link
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 اآلتية: باإلجراءاتولوضع وتحديد أليات التحديث لمواصفات الخريج للبرنامج قام فريق العمل للمعيار 

 . ( 4/1/2eمرفق)تم عقد اجتماع لفريق العمل للمعيار لمناقشة آليات التحديث والمراجعة لمواصفات الخريج  -

البرنامج - ادارة  مجلس  في  للبرنامج  الخريج  لمواصفات  والمراجعة  التحديث  آليات   12/6/2022بتاريخ    اعتماد 

 . ( 4/1/2fمرفق)

 (  4/1/2gمرفق) 19/9/2202الكلية بتاريخ اعتماد أليات التحديث والمراجعة لمواصفات الخريج للبرنامج في مجلس  -

وقد وضعت هذه المواصفات طبقا لالحتياجات الفعلية لسوق العمل وشارك في وضعها كافة األطراف ذات الصلة )أعضاء هيئة  

ا للقواعد الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم المدنيالخريجون والمجتمع    الطالب،  المعاونة،أعضاء الهيئة    التدريس، ( وفقا

   للكلية. اإللكترونيمطويات ولوحات على الموقع  فيداخل وخارج المؤسسة تم نشرها  والتي والعتماد(

 

نامج للمعايبر األكاديمية تبني  2/ 4   البر

 :األكاديمية القومية المعايير 4/2/1

والعتماد  التعليم  القومية لضمان جودة  الهيئة  الصادرة من  الزراعة  كليات  لقطاع  القياسية  األكاديمية  القومية  المعايير  تبني  تم 

NARS)  بمجلس    وذلك  الهندسة الزراعية ( كمعايير أكاديمية لبرنامج( 4/2/1مرفقالقسم  a)    1/2019/ 14ومجلس الكلية بتاريخ  

 . ( 4/2/1bمرفق)

التأكد من ذلك من خالل عقد مرجعية لهم ويمكن    تعتبر  ألنهاتتفق المعايير األكاديمية المتبناة مع رسالة البرنامج وأهدافه االستراتيجية  

 4/2/1مرفق  )  واألهداف  مقارنة بسيطة مع كل منهما حيث تهدف المعايير القومية إلى خلق خريج متميز وهذا موجود بنص رسالة

c). 

نامج   :التوعية بهذه المعايبر لكافة األطراف ذات الصلة بالبر

مواقع  اإلعالن المختلفة على    إلعالن والتوعية بالمعايير المتبناة لكافة األطراف ذات الصلة بالبرنامج عن طريق وسائطتم   -

موقع الكلية    موقع الكليةوكذلك على    االجتماعي للطالب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين واألطراف المعنية،  التواصل

ولتحقيق التوعية    اإلعالن بالكلية.  على لوحاتونشر مجموعة من الملصقات    http: //agr.asu.edu.eg)رابط(:  

 األتية: اع االجراءات يتم اتب المتبناةللمعايير االكاديمية 

 لإلعالنتم عقد اجتماع لفريق المعيار لمناقشة ألية اعالن المعايير األكاديمية المتبناة للبرنامج وتم وضع األلية المناسبة   -

 .( 4/2/1dمرفق) على موقع الكليةوالطالب  للبرنامج الرسمية على جميع الصفحاتوتم االتفاق على اإلعالن 

للبرنامج والتوعية بها، وشارك في الورشة األطراف ذات    لإلعالن   ورشة عملتم عقد   - المتبناة  المعايير األكاديمية  عن 

وخريجين وطلبة دراسات    هيئة التدريس والهيئة المعاونة  في أعضاءة بالبرنامج من داخل وخارج المؤسسة تمثلت  صل ال

 (  1e/ 4/2مرفق) 1/11/2022 ، وتم عقد الورشة بتاريخعليا بالبرنامج

https://drive.google.com/drive/folders/1L3CEVAlJPYgX25HOaFXbs47RbUiO_yAE?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BX7V_aiy6bV9iCvKlBRJ-u_lcTm2TOwq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Wc8VdcF_C-3oxGPm6VVMouwpGk3KE-ou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179yecpmvMEgenVDacyf_PcJ7jDmG8kRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4vJLhijojok85Y3scyETmCtAs1awNpf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12eLZZI_twVYIPljlkldz_3S11P6aK6ZW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12eLZZI_twVYIPljlkldz_3S11P6aK6ZW?usp=share_link
http://agr.asu.edu.eg/
https://drive.google.com/drive/folders/1yER_YvYrPoT5UycebukM3f_GY2YWY2-8?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16-ehZdU5fIf_TF99YFTPt-Hrxt9OWGmk/view?usp=share_link
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نامجا ي البر
ز
ام بالمعايبر القومية ف ز

 : اللب 

البرنامج وتتمثل   ( فيNARS)  األكاديميةلضمان اللتزام بتطبيق المعايير  الرسمية  تتخذ إدارة البرنامج العديد من اإلجراءات  

 هذه اإلجراءات في: 

الدراسية - المقررات  وتوصيف  البرنامج  التعلم  توصيف  نواتج  مع  المقررات  توافق  ومصفوفة  المقررات  ومصفوفات 

 (  4/2/1gمرفق  ، )( 2/1f/ 4مرفق)المستهدفة من البرنامج 

النتائج   توافق النتائج التعليمية المستهدفة من البرنامج مع المعايير األكاديمية القومية ويتضح ذلك من خالل مصفوفة توافق -

 ( 4/2/1hمرفق)التعليمية المستهدفة مع المعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات الزراعة 

 (  4/2/1iمرفق)تقرير المراجع الداخلي للبرنامج  -

 (  4/2/1jمرفق)تقرير المراجع الخارجي للبرنامج  -

 

نامج ي البر
ز
ام بتطبيق المعايبر األكاديمية ف ز

 : إجراءات رسمية تستخدم لضمان االلب 

 

 االجراءات األتية:اتخاذ  تم إجراءات االلتزام بالمعايير المتبناه في البرنامجولتحقيق 

 هناك العديد من اإلجراءات التي تتخذ لضمان اللتزام بتطبيق المعايير األكاديمية في البرنامج وتتمثل هذه اإلجراءات في: 

 (. 4/2/1kمرفق)اعتماد آخر تحديث لتوصيف البرنامج رسميا متبنياا المعايير األكاديمية في مجلس الكلية  -
 .المعايير األكاديميةتحليل نتائج المتحانات للتأكد من تحقيق أهداف البرنامج والنتائج التعليمية المستهدفة وبالتالي تطبيق  -
ا لآلليات المقترحة  دورية المراجعة الداخلية والخارجية ومناقشتها في المجالس الرسمية -  ".( 4/2/1lمرفق)"وفقا
 

 معايير أخرى معتمدة )في حالة عدم تبني المعايير القومية(:  4/2/2

 .2009الهيئة ال يتبنى البرنامج معايير أخرى معتمدة خالف المعايير القومية األكاديمية الصادرة عن   

 

 نقاط القوة في المعيار: 

مواصفات خريج البرنامج تم وضعها طبقا للمعايير األكاديمية القومية ولالحتياجات الفعلية للبرنامج والمجتمعية   -

 وبمشاركة جميع المستفيدين.  

 تبني المعايير األكاديمية القومية والتي تتفق مع رسالة وأهداف البرنامج.  -

https://drive.google.com/drive/folders/1aZogS9YrWSO3jQWauYHSR3Uka_BLhCqS?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kt4K7aXnWqoYPCilb5AF1s2S6c6HP1AQ?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TjtmWX7xMn-9xumagETIqTFQJlQW6i2F/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1aSdIvN2Bj8o1eZOsDR4mYe8UH6bM5KVu/view?usp=share_link
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/walid_kamel_elhelew_agr_asu_edu_eg/EiDyegQF2FtGihAFQHkTSsUBJ6BP9XWsHjCjAWAm1FHlgw?e=qITnOs
https://drive.google.com/file/d/1Ok9-fWoGY2dmB5ypUAUEAMQZ7KAzbuNr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Cc7IvLldBxZqH01UuIctxknt9C1Iz1GP/view?usp=share_link
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 استخدام المعايير القومية كمرجعية لوضع الرسالة واألهداف والنتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج.   -

 .ورقية وإلكترونيةالل وسائل متنوعة خالتوعية بالمعايير األكاديمية ومواصفات الخريج لكافة األطراف المعنية من  -

  بنجاح.التعاون التام بين أفراد فريق العمل إلتمام المهام  -

 . والمقرراتللبرنامج  نالخارجي ينجود معايير الختيار المراجعو -

 نقاط تحتاج الى تحسين: 

 العمل على تطوير المعايير مع ما يتناسب مع احتياجات البرنامج والمجتمع المحيط.  -

 جات التعلم المستهدفة.تطوير مصفوفة البرنامج والمقررات لتحديد مخر -

 .تحتاج إلى تفعيلها  للمراجعة الدورية لمواصفات الخريج آليةوجود  -

 عدم وجود لجان لدراسة مدى توافق البرنامج العلمي مع المعايير األكاديمية القومية )تحليل الفجوة(.  -

 )نقطة قوة(  وطرق التعليم والتعلم والتقويم بعد تحليل الفجوة. والمقرراتمصفوفة للبرنامج وجود عدم  -

آراء ي - استطالع  خالل  ومن  االكاديمية  المعايير  لجنة  عمل  فريق  خالل  من  البرنامج  خريج  مواصفات  واقرار  تحديد  تم 

 المستفيدين 

 مقترحات التحسين للمعيار: 

ا - األكاديمية  بالمعايير  بالبرنامج  المتبناة  المعايير  احتياجات  مقارنة  يتناسب مع  ما  المعايير مع  لقومية والعمل على تطوير 

 البرنامج والمجتمع المحيط. 

 إعداد مصفوفة البرنامج والمقررات لتحديد مخرجات التعلم المستهدفة.  -

 نشر نتائج استبيانات الطالب عن المقررات الدراسية على الموقع اإللكتروني.  -

 العلمي مع المعايير األكاديمية القومية )تحليل الفجوة(. تشكيل لجان لدراسة مدى توافق البرنامج  -

 للمراجعة الدورية لمواصفات الخريج.  آلية تفعيل -
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 معيار تصميم البرنامج . 5

 هيكل البرنامج  1/ 5

  البرنامجمكونات هيكل  1/ 1/ 5
  33)  48حيث تقسم الى  ،  معتمدة  ساعة  145يتكون هيكل البرنامج من أربع سنوات دراسية، باجمالى

%(  45.5)   66للعلوم النسانية والجتماعية و  معتمدة  ساعات %(    5.5)   8%( ساعة معتمدة للعلوم األساسية، و
ساعة معتمدة للعلوم التخصصية، هذا بالضافة الى التدريب ميداني و تكنولوجيا المعلومات ونسبة تطوير البرنامج  

 قد راعت (. وفي هذا السياق  a 5/1/1%( ساعة معتمدة )مرفق    16)    32وتحقيق الرسالة حيث يمثلوا حوالي  

 .  بالمعايير األكاديمية القومية المرجعية المتبناهبه مقارنة مختلفة إدارة البرنامج التوافق بين نسب العلوم ال

الهندسة الزراعية  مواصفات خريج  )نسب العلوم المختلفة(  وتحقق مكونات هيكل البرنامج بوضعها الحالي   
قة  (، حيث تم مطابNARS)  وتتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة والعتماد 

)مرفق   المختلفة  التقييم  اساليب  مع  التعليمية  المخرجات  مع  المعايير  لجنة  b 1/ 5/1تلك  بتشكيل  قامت  وقد   .)
بالكلية )لئحة   الداخلية  الالئحة  التعلمية  2016لمراجعة وتحديث  العملية  لتطوير  الكلية  إدارة  ( في اطار سعي 

شمس  c  5/1/1)مرفق   عين  جامعة  الزراعة  لكلية  الرسمي  الموقع  على  معلن  البرنامج  وهيكل   .)
(https://www.asu.edu.eg/agr/ar/page/28     .) 

نامج مع المعايبر األكاديمية المتبناة. - 2/ 5/1 نامج، ومصفوفة توافق مخرجات التعلم للبر  توصيف معتمد البر
ا لنموذج الهيـئة وفي إـطار تقرير اـلدعم الفني وتقيم   ا ا ـكامالا للبرـنامج طبـق ا أـعدت إدارة البرـنامج توصـــــيـف

ــحيحة    2020مارس   21األداء من المراجع الخارجي للبرنامج وقد تم اعتماده بتاريخ   ــمن الجراءات التصـ ضـ
(، وقد تبين  a  5/1/2)مرفق    9/11/2020واعتمادة من مجلس الكلية بتاريخ  التي اتخذها مجلس ادارة البرنامج  

(، ومعتمد من المجالس الحاكمة ذات الصلة وتم  b  5/1/2ية )مرفق  أن توصيف البرنامج يغطي معاييره األكاديم
( حيث تم إعداد توـصيف دقيق للبرنامج واعتماده  c  5/1/2)مرفق  اعداد مـصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج

 ، مجلس إدارة البرنامج، ومجلس الكلية(.القسم مجلسفي مجلس القسم والمجالس الحاكمة )

( في  d  5/1/2مرفق  م المستهدفة ) كما تم اختيار استراتيجة التعليم والتعلم واساليب التقييم وفق نواتج التعل
قة بين المقررات الدراسية واساليب التدريس والتعلم واساليب ، وكذلك يوجد مطاب2019/2020العام الجامعي  

النهائي ) المصفوفة  بعد  تم ( ، وe  5/1/2مرفق  التقيمم  التقييم     قد  وأساليب  التعليم والتعلم  استراتيجيات  تحديث 
القرار   على  بناء  وذلك  الجائحة  ظروف  في  تم  لما  ا  وفقا التدريس  وأساليب  الدراسية  المقررات  مطابقة  وكذلك 

رقم   بكلية    15/10/2020بتاريخ    4690الوزاري  الداخلية  بالئحة  تعديل  عين شمس  بشأن  بجامعة  الزراعة 
البرنامج بجلسته الطارئة بتاريخ    (.f  5/1/2)مرفق   ادارة  الجديد على من مجلس  التوصيف  تم اعتماد    4وقد 
ا وموافقة مجلس الكلية بجلسته األولى من    2019سبتمبر   على ماجاء بتوصيف مقررات الهندسة الزراعية طبقا

 (.  g 5/1/2مرفق ) 9/2019/ 18بتاريخ  2019/2020العام الجامعي 

 ة في تصميم البرنامج. مشاركة األقسام العلمية واألطراف المجتمعية ذات الصل - 5/2

الراـضي و البـساتين والمحاـصيل    )قـسمفي تـصميم البرنامج  ت  ـشاركالتي  ذات الـصلة  تم توـضيح األقـسام العملية  
وقد   (.a  5/2/1والنتاج الحيواني(، وذك من خالل مشاركة تلك األقسام تدريس مقررات لطلبة البرنامج )مرفق  

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EeWvHvFbbgJOlFXQm0q6Og4BDeGCIBRUKs059YP3iKsurA?e=oEmCyy
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/ESY32G1udQRPn4YF60UsMjsBXmuk-MH8GFRACeRVA-NQBg?e=DgwB9z
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/ETMbKvpp5rBOt5qUV1X2zUUB2hRScch5EY3c09A7BE69ag?e=YkKU4W
https://www.asu.edu.eg/agr/ar/page/28
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EfvMiS3wIHlBok7QB-PYx-UBDZwVFjaNObLyxhaONtUfaw?e=gexr9g
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EXZp-NZ2r-NBquegpOaIpEoBm_UhR9e4M9cXsBSFK_7OnA?e=2l6rTU
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EURbk3J6LpRKtEaKi-VyW_0BzpjQ-SOJTQ9cSC0cyQzong?e=2WC30u
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EWq-gdsRdoJMpe_hXEvrCHUB146EGzqeGP0P9jmYlMdzYA?e=bj44Id
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EXDAtn72vfZDmPETx64V1MQB1pocxN62WDySv_OoWAY4-A?e=mDiNT3
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EUH8Uv9Ix0BOiMsPoTOwWBsBQa348_QO8_epjnt63HtWRA?e=ptl8Sm
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EUn2z-uA85ZFh8WJPP2hYRQBBerHDV-Sg8KHaOutKpcQug?e=l4u1cE
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/Ef-iXy-4fGNHorrV8AP5cN0BXSGYgnJ4bLSor4vmXXVb8w?e=2T6ypt
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تم مراسـلة السـادة رؤسـاء إدارة البرامج التي لها مقررات يتم تدريسـها الى طلبة برنامج الهندسـة الزراعية وذلك 
(. ويوجد ملف به بعض توصــيفات المقررات الدراســية والتى  b  5/2/1ضــمن الجراءات التصــحيحية )مرفق  

 (.c 5/2/1تخدم التخصص وهي بالشتراك مع القسام األخرى )مرفق 

تخدمة في  بعض    توضـيجتم   ائل المـس اركة  تحقيق  الوـس ائل    المختلفة في تصـميم البرنامج وتمثلت   الطرافمـش وـس
 المشاركة في: 

 .  ( a 2/ 5/2)مرفق  ...لعمل تحديث توصيف وتقرير البرنامج .....عقد ورشة للمستفيدين   •

 . (a 5/2/2)مرفق  مع المستفيدين والعاملين في المجالت المختلفة لقاءات  •

، وتقديم  البرامجىء معايير العتماد  ودعم استيفا  للمراجعة الجودة    وحدة ضمانالستعانة المستمرة بلجان   •

   (. b 2/ 5/2)مرفق   فني الدعم المتابعة والالدعم الفني لجميع الممارسات من خالل تقارير 

ـبالبرـنامج من الكلـيات   المشـــــاركين ـبالـتدريسـبـهذه الوســـــاـئل فـعاـلة للـغاـية وـخاصـــــة فيـما يتعلق  وتعتبر  
األخرى، وكذلك أرباب العمل والمسـتفيدين من البرنامج بهدف مواكبة المسـتجدات في المحتوى العلمي والبرامج  

ويجب    ب ومن جانب آخر ربط محتوى البرنامج بالحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.وأنماط التعلم من جان
  ومجالت   الســــابقة  المختلفة  األطراف  جانب   من  مشــــاركة فى  المســــتخدمة  الوســــائل  فاعلية  بمدى  إعداد تقرير

أي المســتفيدين حول راســتطالع  البرنامج، كما يجب الخذ في العتبار عمل    وتطوير  تصــميم  فى  منها  الســتفادة
 .لعمل تحديث توصيف وتقرير البرنامج، وكذلك عقد المزيد من ورش للمستفدين طبيعية البرنامج

ومخاطبة البرامج المختلفة بإرســـال توصـــيف    (a  5/2/1قد تم حصـــر المقررات التي تغطيها )مرفق  
ــميم البرنامجالمقررات ل ــاركة الطراف المختلفة فى تصـ ــتفادة من مشـ ــحت (  b  5/2/1)مرفق   السـ حيث اوضـ

ى المقررات اـلدراســــــية النـتائج اـنه يـجب ادـخال وتـحدـيث متطلـبات اســـــتقراء ســـــوق العـمل للخريجين في محتو
ــية  ــتويات الدراسـ ــاليب وطرق تدريس  المختلفة، وكذلك اعتماد الجبارية للمسـ ــتجدات   أسـ جديدة تتوافق مع مسـ

بداية من العام  تنمي مهارات البداع والبتكار لدى الطالب العصــر وتبني الخطة التفصــيلية للتعلم الهجين والتي  
( وانشــطة التعلم عن بعد ألعضــاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب a  5/2/3)مرفق    2020/2021الجامعي  

دة من مجل ام الجـامعي  والمعتـم ة من الـع انـي ه الـث ة بجلســــــت دة يوم الثنين الموافق   2020/2021س الكلـي المنعـق
 (. b 5/2/3)مرفق  9/11/2020

مت بعد إدخال نظام التعليم الهجين بعد  التحقق من مدى توافق تصميم وتوصيف البرنامج مع المتغيرات التي ت 
 وإدخال نظام التعليم الهجين  19-التغيرات التي تلت جائحة كوفيد

تم إدراج سياسات جديدة للتعليم والتعلم في توصيف المقررات لتتالءم مع المتغيرات المترتبة على جائحة كورونا  
الل التعليم  واستراتيجية  الهجين  التعليم  استراتيجية  لتوصيف  ومنها  )مرفق  الذاتي  التعلم  واستراتيجية  يكتروني 

(5/2/4a  ) وتقرير(5/2/4b) كنموذج بعد كورونا  المقررات  د أح )   

 المقررات الدراسية:  5/3

 : ررات مع مخرجات التعلم للبرنامجالمق توافق ومصفوفة للمقررات معتمد  توصيف 1/ 5/3

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EavJmfMLqFZAqtQN9QHZZisBEGfgGQyOQmkuyd6RjVWX-Q?e=acD4IO
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EbHS6fT-OUpJrrow-ClkkTIB82uCUMwEQtJlicGfpky-Gw?e=val7EN
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EX61iaheI-NClYRnUoW9UiQBj77-7Y94OV3T0CxPGB9ueg?e=fPafOX
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EX61iaheI-NClYRnUoW9UiQBj77-7Y94OV3T0CxPGB9ueg?e=fPafOX
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EZ1MwpisXXVLtIXpREHwcr4BuQybsAzunEvmO-_Wq8oB3g?e=q4VEMs
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/Ef-iXy-4fGNHorrV8AP5cN0BXSGYgnJ4bLSor4vmXXVb8w?e=2T6ypt
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EavJmfMLqFZAqtQN9QHZZisBEGfgGQyOQmkuyd6RjVWX-Q?e=acD4IO
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EXjsTbDxGv9CkAOmJyeiMPYBCIpo5YIPiA_bo8ohgoyzEw?e=TGYdm7
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EYoB9fBIo3ZMod9Tku0Wm8UBL4UDF6ABqlfB00e2MtWusA?e=2bJ9us
https://drive.google.com/file/d/1MYJCqswFy5-LuhqeSPGR4oQuNthiI_uS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rdqfp6XZD26DuXqvEsKVmnw9WfjHvrkV/view?usp=share_link
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مي  قويم واعتماد البرنامج التعليت  من دليل(  a  1/ 5/3)مرفق    الدراسية بالبرنامجيوجد توصيف معتمد للمقررات  

العالي   التعليم  ) لمؤسسات  الوزاري رقم  القرار  بتاريخ  3447واألزهر، وقد صدر  بشأن إصدار   2016/ 13/8( 

وقد   الالئحة الداخلية لكية الزراعة جامعة عين شمس )مرحلة البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة والمتضمنة ،

للمعايير األكاديمية   وفقاً  المقررات  تبني اعتماد توصيف  بكل تم  الخاصة  والمهارات  المعارف  متضمناً مصفوفة 

ووفقاً لتقرير المراجع الخارجي في لكن   (.b  1/ 5/3)مرفق    2016/ 2/ 15مقرر دراسي من مجلس الكلية بتاريخ  

الى مراجعة   تم    دقيقةيحتاج  وقد  المقررات  بين  تداخل  بتاريخ    لوجود  لجنة  لمراجعة   2020مارس    19تشكيل 

بال تقرير  وعمل  المستهدفة  التعليم  مخرجات  مع  الزراعية  الهندسة  ببرنامج  الخاصة  المقررات  تداخل محتويات 

المقررات   للحل، خصوصاً  آلية  المقررات ووضع  المقرر   آراء استطالع    جبارية االوحصر هذه  في  ت االطالب 

  (.c 1/ 3/ 5)مرفق   وتحليل النتائج والستفادة منها  سياسية في نهاية كل فصل دراالدر

 تقويم المقررات:   .3/ 5/3

ي نهاية كل فصل دراسي وتحليل النتائج واالستفادة منها 
ز
ي المقررات الدراسية ف

ز
 استطالع آراء الطالب ف

سية  راسية في نهاية الفصول الد راالد   المقررات ء الطالب في  رااستطالع آل  عن طريق تم تقييم المقررات الدراسية  ي

 .  ( a 3/3/ 5)مرفق   على نماذج جوجل  كليةمصمم بواسطة وحدة ضمان الجودة بالالكتروني   بناء على استبيان 

التقويم  يتم تحليل   التحليلبيانات هذا  العلمي في  باستخدام األسلوب  في    ا اإلستفادة منهيتم  و  بطريقة موضوعية 

أو طرق تدريسها أو    متضمن خطة التحسين ومجالت التطوير   تقرير المقرر )  تطوير محتويات هذه المقررات 

 .   ( غيرها  المتحانات الخاصة بها أو التسهيالت المادية الداعمة للعملية التعليمية أو

مجلس  الخاصة بالمقرر الذي يقوم بتدريسه من خالل رئيس    الستطالع هيئة التدريس بنتائج    كل عضويتم إخطار  
 ي:  فنتائج هذه ال  الستفادة من  حيث يتم، إدارة البرنامج

 تطوير أساليب التعليم والتعلم في بعض المقررات.   -

   المقررات.استخدام الوسائل التكنولوجية في شرح  -

 تعزيز أداء أعضاء هيئة التدريس في بعض المقررات الدراسية.   -

 مراجعة وتطوير البرنامج    5/4

 مراجعة البرنامج   1/ 5/4

نامج الدورية المراجعة  (. نتائجها من واالستفادة والخارجية الداخلية المراجعة)  البر

يتبع البرنامج عدة اجراءات للمراجعة سواء من خالل استطالع آراء المستفيدين في مختلف المجالت، استطالع  
في المقررات الدراسية وتقييم المتحانات وكذلك الستعانة بالمراجعة الداخلية والخارجية ومراجعة    ب آراء الطال

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/En98qx-xcBVJjtoeydz4pOwB71tXHjYRctkFnSNGXs7QYg?e=jjOkOL
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EX4-ZWHD6F5NjFpqO2Pu0LUBxl_o5MuljF0iKDZkbA8FXw?e=1yUrWd
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/Ef_Bf6VU57tAsn00yFmd8_sB0V5ryAPt-StJ4rc-_IRxTQ?e=aQKXYr
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amr_abdelbari_agr_asu_edu_eg/EVhTxBKPeYtDqlaXkQtuL0kBaChTiOTOOgNClXSQpWvoow?e=xh9kPp


       
 قسم الهندسة الزراعية    

 برنامج الهندسة الزراعية  

نامج الهندسة الزراعية   2022-2021الدراسة الذاتية لبر
 

 

 ( 02) 44444460: فاكس –  167  داخلي: ( 02) 44478775ت:   25/8/2014الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد بتاريخ كلية ُمعتمدة من 

E-mail: qau.agr.asu@agr.asu.edu.eg Facebook Page: https://www.facebook.com/QAU.AGR.ASU 

41/114 

  كأحد المجالس الرسمية للبرنامج،    منر البرنامج  مراجعة وتطوي  يوجد تشكيل معتمد للجنة ، كما  ةخبراء الجود 
 (. b  2/2/ 5)مرفق عن تصميم البرنامج   الداخليتقرير المراجع  اللجان الداعمة للبرنامج. 

، حيث  أحد أهم األدوات لتقويم وتطوير البرنامج  (.b  2/ 5/2)مرفق    يعتبر نظام المراجعة الخارجية والداخلية
  2015  رات الخاصة بالبرنامج بواسطة لجنة المراجعة الداخلية منذ عاميتم عمل مراجعة داخلية لملفات المقر

الفني   والدعم  المتابعة  بالكليةوذلك ضمن اجراءات  الجودة  تفعيل ممارسات ضمان    من وحدة ضمان  لمتابعة 
العلمية وذلك   المناظرة   البرامجخارجيين في التخصص من  تتم الستعانة بمراجعين  كما    ، الجودة في األقسام 

سية والستفادة من نتائج المراجعة في تحديث وتطوير  راالد   والمقررات يه في هيكل وتوصيف البرنامج  رأ بداء  إل
 وذلك من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة.  مقررات البرنامج 

 تتعدد مجالت الستفادة من نتائج المراجعة ولعل أهمها اآلتي:  

 (. a 5/4/1بالمجالس الرسمية )مرفق البرنامج واعتمادها  تم تحديث أهداف  -

  سية راالد   المقررات عة  بما يتناسب مع طبي  وطرق التقويمالتعليم    الستراتيجيات تعديل بعض   -

ا لمستجدات ظروف كرونا   (. a 5/2/3)مرفق  ووفقا

 سية راالد  المقررات الخاصة ببعض  المراجع تحديث  -

  لتغطية نسب المخرجات على كافة أهداف البرنامج   المقررات إضافة عناصر لمحتويات بعض   -

 .  ولكي تتماشي مع احتياجات سوق العمل 

  مقررات   لبعض عمل مصفوفة توضح مالءمة محتوى المقرر مع النتائج التعليمية المستهدفة   -

 .  البرنامج

القومية لضمان   - الهيئة  الصادرة عن  القومية  األكاديمية  المعايير  بين  التوافق  عمل مصفوفة 

 . للبرنامج جودة التعليم والعتماد والمخرجات التعليمية المستهدفة 

عمل مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم   -

 . لبرنامجل والعتماد واألهداف العامة 

 

 مراجعة وتطوير البرنامج 2/ 5/4

 (. نتائجها من واالستفادة والخارجية الداخلية المراجعة) البرنامج الدورية المراجعة

نامج  لتطوير   المتبعة  الرسمية  اإلجراءات ي للمع  تبعا   البر
ز
ف الحديثة  العالمية  والتطورات  المعارصة  ارف 

امج المناظرة.   البر
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تستند إدارة البرنامج على المعارف المعاصرة والبحوث الحديثة عند تطوير البرنامج، وتراعي أن تواكب   -

تطوير   وأهداف  مجالت  بتحديد  البرنامج  إدارة  وتقوم  المناظرة،  البرامج  في  الحديثة  العالمية  التطورات 

امج، مشاركة األطراف المستفيدة  البرنامج، مع ضرورة أن تسهم األقسام العلمية ذات الصلة في تطوير البرن

 الرسمية المتبعة عند القيام بالتطوير.   اإلجراءات لتطوير البرنامج، مع توضيح   اقتراحات المختلفة في تقديم 

تبني برنامج الهندسة الزراعية الالئحة التنفيذية لمكافآت وتكاليف النشر العلمي الدولي لجامعة عين شمس   -

، يجب عمل حصر  (b  2/ 5/4)مرفق    2019. وفي اطار زيارة الدعم الفني في نوفمبر  ( a  5/4/2)مرفق  

الدولي )النشر  الدولي  التعاون  اشكال  يساهم    -بجميع  الذي  والبحوث  البعثات(  المعاصرة  المعارف  نقل  في 

من خالل عمل حصر للنشر الدولي والبعثات بناء   ةتصحيحيالحديثة لتطوير البرنامج، وقد تم عمل اجراءات 

 . ( c 4/2/ 5على الطلب المقدم في )مرفق 

وهو ما يجمع بين اسلوب    2020/2021العام الدراسي    في تم تطبيق نظام التعليم الهجين بالبرنامج   -

تطوير منظومة  وذلك لتوجه الدولة في    وما يطبق يها من أساليب تدريس واسلوب التعلم عن بعد   المحاضرة

ا لظروف الزمة العالمية لفيروس كورونا التعليم     (a  5/2/3)مرفق  الجامعي ونظرا

تشمل جميع مجالت البرنامج بعد استطالع    ( d  2/ 5/4مرفق  )تم إعداد خطة شاملة للتعزيز والتطوير  -
بتاريخ  حيث تم اعتمادها في مجلس الكلية في جلسته الثانية    بالمجالس الرسمية آراء المستفيدين واعتمادها  

الجامعي    11/10/2021 العام  تطوير  و   ،2021/2022من  هذا  ايتم  ويشمل  مستمرة  بصورة  لبرنامج 
 . لتطوير المقررات الدراسية واساليب التعليم والتعلم وأساليب التقويم ا

ي 
ز
ناممساهمة األقسام العلمية واألطراف المختلفة من المستفيدين ف  . جتطوير البر

 وقد ساهم فى هذا التطوير العديد من الطراف 

تطوير البرنامج من خالل تصميم أدوات   البرنامج في يسهم مجلس قسم الهندسة الزراعية والذي يتبعه   -

استطالع رأي المستفيدين ومقترحاتهم وتحليل النتائج ومناقشتها وتطبيق توصياتهم وتحديد المساهمات  

يعرض عليهم، وتقديم  المطلوبة لتعزيز وتطوير البرنامج، وتسهم الفئات المستفيدة بإبداء الراي فيما 

التي تسهم في عملية التطوير، وأن توفر األطراف الخارجية فرص التدريب والمساهمة في   القتراحات 

 دعم أنشطة البحث العلمي والزيارات الميدانية. 
نامج  لتطوير  اإلجراءات المتبعة -  البر

جعة وتطوير البرنامج  رام لجنة مءات ومتضمنة في مها راليات واإلجيعتمد تطوير البرنامج على مجموعة من اآل

   -وهي: 

 . ف المجتمعية لطرح مجالت التطويررابحضور عينة من الط  اجتماعات عقد  •
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 ف ذوي الصلة بالبرنامج.  راأي لألطرتحليل استطالعات ال وطرح   •

 العلمية في مجال التخصص والمجالت المرتبطة.    التطورات الطالع علي أحدث   •

 الخارجي.   والمراجع جع الداخلي  ارالمتفعيل ما جاء من توصيات في تقارير و الستفادة  •

 صياغة مجالت التطوير وعرضها على المستفيدين.  •

 في مجلس القسم ومن ثم مجلس الكلية.   هااعتماد والتفاق النهائي على مجالت التطوير  •

 ت ممارسات تطوير البرنامج: وقد تضمن

  2/2/ 5)مرفق     قائمة الممارسات الفعلية لمجالت تطوير البرنامج ومساهمة األطراف ذات الصلة بالبرنامج 
a)  مرفق و(5/2/3 a ) . 

   2020/2021 الجامعي استراتيجيات التعليم والتعلم للعام تحديث  •

  السنوي وايضا خطط التحسين والتطوير المقترحة فى التقرير  (  الكتب والدوريات )تحديث المراجع العلمية   •

 . ت الدراسيةاللمقرر

  الجامعي من العام    الثاني   الدراسي ظل جائحة كورونا تم عمل المقررات اللكترونية خالل الفصل    في •

العام    2019/2020 خالل  العملية    2020/2021  الجامعيو  والدروس  المحاضرات  رفع  تم  حيث 

 . اللكترونية على المنصة التعليمية 

 تحديث نظام التقويم  •

تم الموافقة علي التعليم الهجين والذى يجمع    2020/2021  الجامعي ظل جائحة كورونا خالل العام    في

لهذا الفصل    الدراسيللطالب والمقررات اللكترونية ويتضح ذلك من خالل الجدول    الفعلي بين الحضور  

 .  الدراسي

تجارب عملية وتسجيل    بإجراءاجراء مشروعات التخرج على صورة دراسة بحثية حيث يقوم الطالب  

 . اعليهومناقشة النتائج المتحصل  

لكل المتحانات النظرية خالل الفصل    اإللكترونيظل جائحة كورونا تم تطبيق نظام التصحيح    في -

 . 2020/2021 الجامعي والعام   2019/2020 الجامعيمن العام  الثاني  الدراسي

بكل    الستبيانات الخاصة   في   آرائهم تطوير البرنامج عن طريق توضيح    في وايضا يساهم الطالب   -

مقرر  والتي  يقوم  الطالب باستكمالها  في  نهاية كل فصل  دراسي  من خالل الموقع  اإللكتروني  )مرفق  3/5/ 3  

a .) 

 نقاط القوة 

 وجود مجلد لتوصف البرنامج معتمد متضمنًا توصيف المقررات الخاصة بالبرنامج.  •
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 توافق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعاير المتبناة والتي بدورها تحقق مواصفات الخريج.   •

   التعليمية.وجود أليات للتأكد من تحقق المخرجات  •

 سي. رامقرر د   لكل ت  رامتضمنة مصفوفة المعارف والمها  سيةار الد   للمقررات توافر توصيفات معتمدة   •

جعين، طالب، تطوير عضو هيئة  )مراف  راري من عدة أطسية بشكل دو ار الد   المقررات يتم تقويم   •
   (لمقرراتهالتدريس نفسه 

   البرنامج.الداخلين والخارجين واالخذ بتوصياتهم لتطوير  المراجعينتفعيل توصيات  •

 تحديث مستمر للتوصيفات لدعم تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج.  •

 مج المناظرة. البرالخريج عن أمثاله في ميزة نسبية لوجود  •

جها ضمن الفاعلية التعليمية، الي  راي تم اد تتطوير أساليب التعليم والتعلم باالستعانة بالتحديثات ال •
 الطالب في العملية التعليمية بشكل فعال.   بعد ليشاركوالتعلم عن   الذاتي والنشطجانب التحول الي التعلم 

 نقاط تحتاج لتحسين  

 البرنامج  تصميم في الصلة ذات  المجتمعية األطراف مشاركة ضعف
  األعمال،   ورجال  والخريجين  الطالب   استبيانات   والخارجية،  الداخلية  المراجعات   نتائج  من  االستفادة  عدم

   جالبرنام تطوير  في المقررات  تقارير

 صعوبة توظيف الوسائل التعليمية المنتجة من خالل التدريب الميداني في سوق العمل.  •

 سية كل عام. راالد  للمقررات ء استبيانات الطالب راعدم انتشار ثقافة التقييم إلج  •

 مقترحات التحسين 

 األطراف المجتمعية ذات الصلة في تصميم البرنامج  مشاركة  تفعيل •

  ورجال   والخريجين  الطالب  استبيانات  والخارجية،  الداخلية  المراجعات  نتائج  من  االستفادة •

  جالبرنام تطوير في المقررات تقارير األعمال،

 التقييم.  اجراءعمل ورشة عمل خاصة لألعضاء هيئة التدريس حول كيفية  •
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 الهندسة الزراعية  سياسات وإجراءات القبول ببرنامج 1/ 6

 مدى مالئمة سياسات القبول بالبرنامج والتحويل منه واليه   1/ 1/ 6

 جراءات تحديد أعداد الطالب المقبولين بالبرنامج إسياسة و 1/1/ 1/ 6

مكتب  العامة ل  سياسةالتي تتبع البالكلية    بالبرنامج سياسات القبول  الُمستجدين  الطالب  قبول سياسات  تتبع ➢

العامة   الثانوية  في  للدرجات  الكلي  المجموع  تعتمد على  والتي  للجامعات  األعلى  للمجلس  التابع  التنسيق 

الكليات  على  الطالب  بال لتوزيع  الطالب  قيد  ويتم  الجغرافي،  للتوزيع  طبقاً  استيفاء    برنامج المختلفة  بعد 

عليه،  الطبي  الكشف  وتوقيع  المطلوبة  دفع   األوراق  إيصال  وبموجب  المقررة،  الدراسية  الرسوم  ودفع 

 ( 1/1/ 1/ 6 )مرفق البطاقة الجامعية له استخراجيتم الرسوم مع صورة شخصية للطالب و

 معتمدة ومعلنة للقبول بالبرنامج  وإجراءاتمعايير   1/2/ 1/ 6

قواعد وسياسات  حيث يوجد    بنظام الساعات الُمعتمدة  يتم التحاق الطالب بالبرنامج من المستوي األول وذلك ➢

فيو  ُمحددة األكاديمي    معلنة  بالكلية  للطالب  الدليل  الموقع  وذلك    (  1/2a/ 1/ 6  )مرفقالخاص  على 

 )مرفق  األكاديمي للطالب الخاص برنامج الهندسة الزراعيةدليل  وال  )  b 2/ 1/ 1/ 6)مرفق  اإللكتروني للكلية  

6 /1 /1/2c )  بالبرنامج    وذلك الخاصة  اإلعالنات  الخاصة  وبلوحة  المختلفة  االجتماعي  التواصل  مواقع 

 .( 1/1/2e/ 6  )مرفق telegramوقناة   ( 1/2d/ 1/ 6 )مرفق Facebookمثل  البرنامجب

يقوم الطالب بتسجيل   ➢ من خالل منصة الجامعة الذكية    الفصل الدراسيبداية  في  مقرراته الدراسية  حيث 

ويقوم منسق اإلرشاد األكاديمي بتوضيح خطوات التسجيل علي المنصة للطالب من    (  2f/ 1/ 6/1  )مرفق

ومعلن    مسجل  فيديو  الكلية    ( 1/2g/ 1/ 6)مرفق  خالل  موقع  علي  معلنه  إلكترونية  )مرفق  ونسخة 

6 /1 /1/2h )  مرفقودليل إرشاد لتوضيح ألية التسجيل(  1/2/ 1/ 6i ) . 

 المقبولين بالبرنامج  إعالن قوائم  1/3/ 1/ 6

بعد التسجيل    ( 6/1/1/3a)مرفق    األول  بالبرنامج بالمستويوتقوم إدارة الكلية بإعداد قوائم الطالب المقيدين   ➢

ويتم إعالن الطالب بعد استيفاء التسجيل وذلك في بداية العام الدراسي من خالل وسائل التواصل المختلفة  

الخدمات اإللكترونية بكلية الزراعة جامعة  وصفحة وحدة    ( 1/3b/ 1/ 6مرفق  ) كالموقع اإللكتروني للكلية  

https://drive.google.com/file/d/1dW7IUXY3qIWqHSJDL4v6lxVXtUBe8Qh5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dW7IUXY3qIWqHSJDL4v6lxVXtUBe8Qh5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gT-Wo29eaJ_rt-bFaGm0jn0CE8UR32T_/view?usp=share_link
https://www.asu.edu.eg/agr/ar
https://drive.google.com/file/d/1UODqn6Oq9MxJEW3xLg-S6tMEveW2g6Ur/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UODqn6Oq9MxJEW3xLg-S6tMEveW2g6Ur/view?usp=share_link
https://www.facebook.com/agricengasuedueg/
https://t.me/agreng
https://ums.asu.edu.eg/
https://www.youtube.com/watch?v=D8mW_tHRndY
https://drive.google.com/file/d/1G3iuV5xWl4KGTVOyPhCdPuEWvlPcKyWL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1G3iuV5xWl4KGTVOyPhCdPuEWvlPcKyWL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o4U2RuAtztyYV9yb-PLSLgbq7cxfa9VQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bfmc1_vVxh13yA-JE1cc5Jf7uMummbR5/view?usp=share_link
https://www.asu.edu.eg/agr/ar
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في لوحة اإلعالنات الخاصة .وأيضاً تقوم إدارة البرنامج بإعالن تلك القوائم  ( 3c/ 1/ 1/ 6)مرفق    عين شمس

 . البرنامجمواقع التواصل االجتماعي المختلفة الخاصة بوبالبرنامج  

عمل   ➢ بالمستويويتم  بالبرنامج  المقيدين  الطالب  عدد  من   األول إحصائية  الدراسية  األعوام    خالل 

 عدد الطالب المقيدين بالبرنامج بإحصائية    وكذلك  ( 1/1/3d/ 6)مرفق    1202/ 0202الى    1920/ 8102

 .(e 1/3/ 1/ 6)مرفق  بالمستويات المختلفة 

 معايير وإجراءات معتمدة ومعلنة للتحويالت من والي البرنامج   1/4/ 1/ 6

معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ    بالكلية  بالبرنامج سياسات التحويل  الُمستجدين الطالب تحويل    سياسات  تتبع ➢

توجد قواعد واضحة للتحويل من وإلي البرنامج ويتم ذلك في  حيث    .(a  4/ 1/ 6/1)مرفق    11/2019/ 11

 . حال تحقيق الطالب للشروط المطلوبة

 (  b 4/ 1/1/ 6)مرفق  وموضح إحصائية بأعداد الطالب المحولين من وإلي البرنامج  ➢

 مرونة سياسات وإجراءات القبول/التحويالت   1/5/ 1/ 6

الكلية وإدارة   ➢ إدارة  تقوم  بالمرونة حيث  البرنامج  والتحويل من وإلى  القبول  تتميز سياسات وإجراءات 

المتبعة   تلك السياسات واإلجراءات  المتغيرا  بصفة دورية،البرنامج بمراجعة  الحالية  خاصة في ظل  ت 

 . ( 6/1/1/5)مرفق من خالل استبيانات  ووفق استطالع آراء الُمستفيدين من الطالب 

 مناظرة أخرى ت  سة في البرنامج عند التحويل من مؤسسااالدر استمرارية 1/6/ 1/ 6

ما جاء بلجنة شئون التعليم والطالب لقواعد التحويل إلي   علىتوجد شروط وقواعد وضعها مجلس الكلية بالموافقة  

 ( a 6/ 1/ 1/ 6)مرفق  الكلية من الكليات المناظرة

 .( 1/6b/ 1/ 6)مرفق  عند الموافقة علي تحويل الطالب من برنامج في كلية مناظرة يتم عمل مقاصة من خالل ألية

للتأكد من دراسة الطالب لكل المقررات التي درسها زمالئه في نفس البرنامج بالكلية لكن إذا وجد بعض المقررات 

التي لم يدرسها في البرنامج المناظر بالكلية المحول منها يقوم بتسجيلها ودراستها ويؤدي األمتحان فيها وفقا لنظام 

 بالكلية مع تقدير عدد الساعات المعتمدة التي حصل عليها الطالب لتسجيله في المستوي المناسب.  األمتحان

 الطالب الوافدين  

https://www.facebook.com/groups/agritu/
https://drive.google.com/file/d/1YVZHwKJNX6U9BW-TGQ6vCH2PmBDaZkCa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-F9BXyi4mH4DksKfizkIHqhElQC1zq9d/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15Z0ycI1OL0jNHwtGmn1eYv3MZs5gTwbR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wEsdZdxTZJhyMbQHmdKRet_6rN1gaKUs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MsoIGgA6HpGa4o34KhIDK0bpIz61MF5Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vX9wA9baBb_aNYgEgudg4oIdBU8tTwVZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EzlwxeBfS-5YehYUM_mZHcekvBvNsPro/view?usp=share_link
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طبقا لأللية جذب   وضعت الكلية وإدارة البرنامج خطة لتشجيع الطالب الوافدين على االلتحاق للدراسة بالكلية -

 : ومن أهم عناصر هذه الخطة  ( 6c/ 1/ 1/ 6)مرفق الطالب الوافدين 

وتطويره ووضع    https://www.asu.edu.eg/agr/arتحديث الموقع اإللكتروني للكلية   -1

 الوافدين من الطالع عليها.    الطالب  الطالبية حتى يتمكن سية واألنشطة اكافة البرامج الدر

والجامعات   -2 الكلية  بين  توأمة  اتفاقيات  الدراسية مما    األجنبية توقيع  المنح  الطالب وتقديم  لتبادل 

 . يعمل على التعريف بالكلية وقيمتها األكاديمية

 . ديمية للكليةعقد المؤتمرات الدولية للرفع من القيمة العلمية واألكا -3

 التواصل مع السفارات المختلفة التي يتم تدريس اللغات الخاصة بها بالكلية  -4

 التعريف بأفضل خريجي البرنامج والجهات التي قاموا بالعمل بها بعد تخرجهم من الكلية.  -5

وقامت الكلية بإعداد  إحصائية    ( 1/6d/ 1/ 6  )مرفق  بالبرنامجويوضح البيان التالي أعداد الطالب الوافدين   ➢

   .( 6e/ 1/ 1/ 6 )مرفقلتلك األعداد 

 دورية المراجعة لسياسات القبول والتحويل   2/ 1/ 6

 الستطالعتتم إجراءات تحديث سياسات وإجراءات القبول والتحويل المتبعة خاصة في ظل المتغيرات الحالية وفقا  

الطالب  خاصة  المستفيدين  تتم  ( 6/1/2a)مرفق    أراء  كما  الطالب   االستفادة،  تظلمات  نتائج  علي   من  والعمل 

 . (b  2/ 1/ 6)مرفق  ةاإلجراءات التصحيحي

إخطار ومناقشة الطالب بنتائج   واجراءاتلقبول وفحص تظلمات الطالب  المعلن  نظام  مدى مالئمة ال  2/1/ 1/ 6

 . التظلم

معلنه في دليل   (a 6/1/2/1)مرفق  من مجلس الكلية  حيث يوجد ألية توضح إجراءات تقديم التظلمات معتمدة  

كما يتم استقبال اللتماسات من الطالب الخاصة بالبرنامج   (6/1/2/1b)مرفق  إدارة المتحانات وأعمال الكنترول  

 . إخطار ومناقشة الطالب بنتائج التظلم  ء اجرايتم و  ة والعمل علي اإلجراءات التصحيحي

https://drive.google.com/file/d/1qDW8tNKJypFQzSwIzsBouvYDFW3whMa4/view?usp=share_link
https://www.asu.edu.eg/agr/ar
https://drive.google.com/file/d/1tidMAHPQMn_mAUUVs1rQYd4b8UEtNnkc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19SvCHPZI5o5FjnqPHyHWzuHJ024hXR_c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MsoIGgA6HpGa4o34KhIDK0bpIz61MF5Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jWEV6SC0OF_-nDGbPPZGiBpwR1zeCcSQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jWEV6SC0OF_-nDGbPPZGiBpwR1zeCcSQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PTKcHBjp2TsusNJU9DC9_fdRNpWtW9uH/view?usp=share_link
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 اإلرشاد والدعم األكاديمي بالبرنامج  2/ 6

 معتمد ومعلن. للطالب المسجلين بالبرنامج نظام اإلرشاد األكاديمي 1/ 2/ 6

الزراعة جامعة عين شمس   ➢ كلية  لتطبق  فعالة  األكاديمي  منظومة  بنظام  إلرشاد  العمل  في  الكلية  بدأ  مع 

الكلية   المعتمدة )الئحة  بمنظومة اإلرشاد  2007الساعات  تبني  (، وقد ازداد االهتمام  المعايير الكلية  منذ 

التعليمية    (2009في )  ئةاألكاديمية الصادرة عن الهي للكلية، حيث في برامجها  وبعد االعتماد المؤسسي 

تطبق الكلية سياسة واضحة في اإلرشاد األكاديمي باعتباره أحد نقاط االرتكاز الهامة في العملية التعليمية 

مساعدته  بالكلية ومساعدة الطالب على تحصيل ما يفيده بعد التخرج مع إزالة جميع العقبات التي تواجهه و

في حل جميع مشكالته األكاديمية باعتبار أن المسئولية مشتركة بين الطالب والمرشد األكاديمي في حال 

وقوع أي ضرر يقع على الطالب، بناًء على حقوق وواجبات كل منهما واألوقات الزمنية الُمحددة لضبط  

 عملية اإلرشاد األكاديمي. 

إنشاء وحدة إلدارة اإلرشاد األكاديمي بالكلية طبقاً لالئحة الداخلية  ونتيجة للخبرات المتراكمة قامت الكلية ب ➢

كما تم التصديق عليها في    األكاديميوضع الية محددة ومنظمة للقيام بمهام اإلرشاد  ل  2016للعام الجامعي  

  مع وضع.  2019/ 24/12محضر الجلسة الرابعة للجنة الفنية لشئون التعليم والطالب يوم الثالثاء بتاريخ  

هيكل تنظيمي له لتحديد المهام والمسئوليات وأصدرت دليالً لإلرشاد األكاديمي موجود على مواقع البرامج  

  وفي األقسام العلمية وإدارة شئون الطالب   )   1a/ 2/ 6)مرفق(الموقع اإللكتروني للكلية)  التعليمية للكلية  

األكاديمي، مهام مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي، مهام  ، الذي يشمل مهام وحدة اإلرشاد    (  6/2/1b  )مرفق

منسق اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج، مهام المرشد األكاديمي، الهيكل التنظيمي لإلرشاد األكاديمي، وآلية  

الدراسية،   المقررات  لتسجيل  الخطوات اإلجرائية  البكالوريوس،  تنفيذ اإلرشاد األكاديمي لطالب مرحلة 

اتباعها عند تسجيل المقررات، وتتضح تلك اإلجراءات من محاضر جلسات وحدة اإلرشاد القواعد الواجب  

تم  التي  والقرارات  والتقارير  للكلية  الداخلية  والالئحة  الكلية  ومجلس  بالكلية  الحاكمة  واللجان  األكاديمي 

 . ( 1c/ 2/ 6)مرفقاتخاذها بشأن اإلرشاد األكاديمي 

https://www.asu.edu.eg/agr/ar
https://drive.google.com/file/d/1D48zcM2vfAcXodUelNWPP01Ynv43sJR_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sFk1JV0SjaVTrjvkIlcKZohiymEVnAC8/view?usp=share_link
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 تاريخ اعتماده وطرق اعالنه  2/ 2/ 6

بداية العام الدراسي   ➢ وذلك علي مواقع تقوم إدارة الكلية بإعالن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في 

   .(a 2/ 2/ 6)مرفق الكلية وترسل للبرامج العلمية 

ومنسق    ( 2b/ 2/ 6)مرفق  المرشدين األكاديميين  تقوم لجنة اإلرشاد األكاديمي بعقد اجتماعاتها دورياً مع ➢

ومع الدراسي  الفصل  بداية  قبل  الكلية  مستوى  على  األكاديمي  والطالب   اإلرشاد  األكاديميين  المرشدين 

كما يتم تحديد أسماء المرشدين من    (، 2c/ 2/ 6)مرفقلمستجدات في إجراءات التسجيل واإلرشاد للتوعية با

ب إلى مجموعات، كل مجموعة لها مرشد أكاديمي من أعضاء  خالل مجالس األقسام العلمية بتقسيم الطال

 ويتم نشر ذلك علي مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبرنامج.  ( 2d/ 2/ 6)مرفق هيئة التدريس 

 . الوسائل التي يتبعها المرشد األكاديمي لمتابعة مستوى تقدم الطالب في البرنامجمالئمة   3/ 2/ 6

قواعد  حيث يوجد    يمي للطالب كما أن التزام إدارة البرنامج والقائمين عليه بتقديم الدعم واإلرشاد األكاد  ➢

مشاركتهم في  إلى    إضافةً  (  3a/ 6/2  )مرفق األرشاد األكاديمي للبرنامج    دليلمعلنة في  و  وسياسات ُمحددة

)مرفق من قبل إداره الكلية  المعلنة بجداول التدريس  باالستعانة   صنع القرار فيما يخصهم بالعملية التعليمية

6 /2 /3 b) مرفق الكلية  إدارةمن قبل  المعلنة االمتحانات بجداول  وكذلك(6/2/3c   )  باستمارات وذلك يتم 

حيث تم اعتماد مكان التسجيل للطالب ومقابلتهم مع المرشدين    .( 6/2/3d)مرفق  تسجيل رغبات معتمدة  

 .(e 2/3/ 6)مرفق   ناألكاديميي

مع  ➢ التواصل  واستمرارية  آرائهم  قياس  على  الطالب هم  والحرص  اللتحاق  الجاذبة  السمات  من  يعتبر 

بالبرنامج معتمدة ومعلنة في من خالل اس  بالبرنامج الطالب عن األرشاد األكاديمي  لقياس رضا  تبيانات 

 . ( 3f/ 2/ 6)مرفق المختلفة الخاصة بالبرنامج  االجتماعيبالبرنامج ومواقع التواصل  اإلعالنات لوحة 

يتابع المرشد األكاديمي مستوى تقدم الطالب من خالل السجل األكاديمي في البرنامج من شئون الطالب  ➢

، وتوجد إجراءات تنظيمية متبعة لمراجعة الخطة الدراسية للطالب وفقا لنظام اإلرشاد    (g  3/ 6/2)مرفق  

األكاديمي، ويخصص نظام اإلرشاد األكاديمي بطاقة تسجيل لكل طالب يسجل بها كافة البيانات الالزمة  

، وتسمح  بإضافة أو حذف مقرر بعد موافقة المشرف (h  3/ 6/2)مرفقعنه والنتائج التي حصل عليها  

 األكاديمي 

https://drive.google.com/file/d/1AncW2VwLU5fvSJpp-wvX1uBmgweg9dbp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17ND1QwTk5_-q48kSYhbVGGJ4EL3LYSiR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XIsxsDRIb9dmfg-HCEqZEVriuOg0w8ls/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zkvFOEjf8nyPtme0nBQjITiqSTl_uML6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tUmb3utdlUwJMuR8vilA9SOJNsaE4LqP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GKj-pZscomGSUkQMK_sKVXOqJsUKqG70/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GKj-pZscomGSUkQMK_sKVXOqJsUKqG70/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Bb7fpysJSATTR54g-jt2hvgGMJICcy82/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MwCRCPWxspZ6XxyBRIK9-lhx7gC7tB8I/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NJIITSm7RCb9H37OwgSGmBWvtWEUrLC5/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/wnLc9hY9kt
https://drive.google.com/file/d/1Si6YZZTzn9InerApJGBnI8V9Qz1wZdKv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MwCRCPWxspZ6XxyBRIK9-lhx7gC7tB8I/view?usp=share_link
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المقررات  ➢ من  الدراسية  المقررات  اختيار  في  الطالب  لجميع  الفرصة  األكاديمي  اإلرشاد  نظام  يتيح 

ع يقل  أو  األقصى  الحد  يتعدى  ال  بما  دراسي  دراستها كل فصل  الراغبين في  األدنى االختيارية  الحد  ن 

للساعات المعتمدة وأيضا تحديد حاالت دواعي التخرج والتي تستدعي بعض الشروط االستثنائية وذلك طبقاً 

في محضر الجلسة و  2020/ 2/ 10لما تم تحديده بمجلس الكلية بالجلسة السادسة يوم االثنين الموافق بتاريخ  

 . 2020/ 2/ 26بعاء بتاريخ  السادسة للجنة الفنية لشئون التعليم والطالب يوم األر

امج وتقديم الدعم األكاديمي  نكما تم توضيح دور المرشد األكاديمي في توعية وتوجيه وتعريف الطالب بالبر  ➢

، كما يهدف هذا النظام إلى تحقيق التواصل المباشر والفعال بين أعضاء    (i 3/ 2/ 6)مرفق واالجتماعي لهم  

كما يحقق المتابعة الدائمة من المرشد األكاديمي لمستوي تقدم كل طالب في مجموعة   هيئة التدريس والطالب 

بالتوقيع على استمارة رغبات الطالب   ، ويقوم المرشد األكاديميالطالب المسئول عنهم كمرشد أكاديمي

 قبل تسجيل المقررات بإدارة شئون الطالب المسئولة عن البرنامج الذي يلتحق به الطالب.

بعد من خالل وسائل   ➢ أكاديمي عن  البرنامج كدعم  تقدم الطالب في  المرشد األكاديمي مستوي  يتابع  كما 

ها عضو هيئة التدريس بالمكتب لتلقي أي تساؤالت من  التواصل المختلفة والساعات المكتبية التي يتواجد في

الطالب سواء علمية أو غير ذلك. باإلضافة إلي إنشاء مجموعات طالبية علي مواقع التواصل االجتماعي  

المختلفة وبتم من خاللها التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس للنقاش معهم ومحاول الوصول الي 

 (.j 3/ 2/ 6)مرفق هه الطالب، مع توافر نماذج لمتابعة األداء األكاديمي للطالب حلول للمشكالت التي تواج

 ، وتعديله/تطويره في ضوء نتائج التقويمتقييم فاعلية اإلرشاد األكاديميل وسائل/ نظام 4/ 2/ 6

تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية كجهة ُمحايدة لجميع البرامج بقياس مستوى رضا الطالب عن منظومة   ➢

بتصميمها وحدة اإلرشاد األكاديمي   يقوم  بالبرنامج على استبيانات  نظام اإلرشاد األكاديمي  فاعلية  لتقييم 

الكلية   ببرامج  الفرعية  الجودة  وحدات  مع  بالتعاون  بالكلية  لالجودة  إلكترونياً  طرحها   طالب ليتم 

، كما يتم استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بصفتهم داخل منظومة اإلرشاد (a 4/2/ 6)مرفق

نتيجة االستبيان    (b 4/ 6/2)مرفقاألكاديمي وعلى تواصل دائم مع الطالب   تقوم  % ،    80، وكانت  ثم 

وعرض النتائج على    ( c 4/2/ 6)مرفق   بإرسال نتائج تحليل استبيانات الرضا إلى وحدة اإلرشاد األكاديمي

https://drive.google.com/file/d/1JZKizRf6cY03wiiwlAEZpmngJdRSloXH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11iZTsdOab30vdhZCBSDudyzyixa9WwIX/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Xuvd1w7V7YwT0fmzb1DScC068ocvuA8/edit?usp=share_link&ouid=101340100000618027240&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1n6bMZBUt50Lae_wtiSJdEv_qjy01fWjE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13-wL4nbFeJzdS2KL7OH7dHwTlH_thbtb/view?usp=share_link
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المجالس الرسمية العتمادها واقتراح خطط تطوير األداء في منظومة اإلرشاد األكاديمي بما يحقق رضاء  

 .التخاذ اإلجراءات التصحيحية حال وجود شكوى من تطبيق منظومة اإلرشاد االكاديمياألطراف الُمستفيدة  

بالتعاون مع إدارة الكلية بتقديم فيديوهات تعليمية    نظرا لظروف جائحة كورونا قد قامت وحدة الجودة بالكلية ➢

وذلك كدعم أكاديمي عن بعد بوسائل االتصال المختلفة وورش عمل للطالب عن   2020/ 10/ 24بتاريخ  

للتدريب علي التعليم عن بعد والتعليم الهجين    Zoomأو     Microsoft teamطريق برامج تفاعلية مثل  

اله التعليم  تطبيق  لمعايير  الهجين   ( 4d/ 6/2)مرفق  جين  طبقا  التعليم  عن  الطالب  رضا  قياس  وتم 

 . (f 4/ 2/ 6)مرفق  التخاذ بعض اإلجراءات التصحيحية  (e 4/2/ 6)مرفق

والنتائج الخاصة    اإلحصائيات موضحه    (g  2/4/ 6)مرفق    المتحانات توفر إدارة الكلية تقرير عن سير   ➢

 ( h 6/2/4)مرفق من الطالب في حاله حدوث إي مشاكل بالنتيجة  اللتماسات  استقبال بالبرنامج ويتم 

 آليات وسياسات التعامل مع الطالب المتفوقين دراسيا   5/ 2/ 6

تقوم وحدة اإلرشاد األكاديمي بدور محوري وجوهري بتشجيع ودعم وتقييم الطالب المتفوقين دراسياً وفقا   ➢

يتم ذلك بوضع آليات لمنح مكافئات سواء مادية أو معنوية لتشجيع    ، ( 5a/ 2/ 6)مرفق  لعدة معايير وآليات 

ويقوم الطالب المتفوق بتسجيل الرغبة في المقررات   يه.الطالب وتحفيزهم للحفاظ على تفوقهم واالستمرار ف

 .(c 5/ 2/ 6)مرفق ،  (b 5/ 2/ 6) مرفق باستمارة خاصة حدثتها وحدة األرشاد األكاديمي 

 - في:  (d  5/ 2/ 6)مرفق  ويتمثل الدعم للطالب المتميزين دراسيا  ➢

 • مكافأة التفوق:   

بواقع   ➢ بالبرنامج  الملتحقين  الجدد  للطالب  تفوق  مكافأة  الكلية  تقدم  معدل   84حيث  على  للحاصلين  جنيه 

جنيه للحاصلين على معدل تراكمي   120( درجة فأكثر وبواقع  3.1( إلى أقل من )2.5تراكمي أكبر من )

للمادة  3.1أعلى من )   (e 5/6/2)مرفق  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات    272(. وذلك وفقاً 

 الكلية.وهو دعم المتفوقين مادياً من 

كما يتم رعاية الطالب المتفوقين دراسياً والموهوبين بالمستويات الدراسية المختلفة بالبرنامج فى احتفاالت   ➢

وفى حفل تخرج بحضور   (g  5/ 6/2)مرفق  وفى معارض عرض إبداعات الطالب   ( f  5/ 2/ 6)مرفق  عامة  

 . (h  5/ 2/ 6)مرفق  األمور وطالب جميع المستويات  اإلدارة العليا للكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء

https://drive.google.com/file/d/1zg_KM0nKIkGOPdOStBFIzVF2mj0yS4Sr/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Xuvd1w7V7YwT0fmzb1DScC068ocvuA8/edit?usp=share_link&ouid=101340100000618027240&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1OBjcvTQlnIsWJC7YJXsPyDAtTJ4s6EL_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GVlNANxya1jZGWBTJLxfy-uPUtIhccou/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jEVf1QxB6iCFoJieqBIih14PKioe13PW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tsJ2s4K1ij_xPK5vpZPQI1bKFolYsk1U/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b2hvsdLz0fQxa4OlNoXcPAZx05gjU0XF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CdkEXvbYAl4nS_vH_1lzqsQpoVoMiFbK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JO5D5lWVQc4sCPjhtwpuJQ8sgMW-twWt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MweS76u4ihycH7fhf3pAW7UXF2IGSH1E/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YpCTOgYkcpc9jTG-812wKVU8q6dkKe74/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17d_vzkS8AGNk5uTGYpWuzOMtJ-eP4ziQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H9YG16jP-8WU9sxLkuqd6DjuegBgej-A/view?usp=share_link
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والتي  ➢ البكالوريوس،  مستوى  على  العلمي  للتفوق  كيشيدا  يوشيكى  جائزة  مثل  المختلفة  للجوائز  الترشيح 

 .تقدمها الجمعية المصرية للهندسة الزراعية

 - المعنوي: إلى الدعم  باإلضافةهذا  •

في   ➢ دراسي  مستوى  كل  عن  الثالث  االوائل  الطالب  أسماء  الخاصة  وضع  الشرف  لوحة  في  البرنامج 

للبرنامج وعلى مواقع   الرسميعلى الموقع  ونشر ذلك ومنحهم شهادات تقدير   معنوي،بالبرنامج وهو دعم 

 االجتماعي  التواصل 

 

 آليات وسياسات التعامل مع الطالب المتعثرين دراسيا وماديا وذوي الهمم  6/ 2/ 6

تم إعداد آلية واضحة لدعم الطالب المتعثرين دراسيًا بالتعاون بين وحدة االرشاد األكاديمي مع قطاع شئون   ➢

، حيث أن الطالب المتعثر هو من  (b  6/ 6/2)مرفق  &    (a 6/6/2)مرفق  الطالب ووحدة ضمان الجودة  

التعليمي(.  2حصل على معدل تراكمي أقل من ) (، )غير مستكمل للساعات المطلوبة الجتياز المستوى 

 ً  من  وتشمل اآللية أيضاً نوعية برامج الدعم المقدمة لكل منهم، حيث يتم اكتشاف الطالب المتعثرين أكاديميا

خالل نتائج االمتحانات سواء كانت امتحانات أعمال السنة، أو االمتحان النصفي أو االمتحانات العملية أو  

التحريري  أو  والمقابالت ة  الشفوية  االستبيانات  االمتحانات،  نتائج  خالل  من  التعثر  أسباب  دراسة  ويتم 

  الجتياز أعضاء هيئة التدريس بمساعدتهم    الشخصية وإعداد تقرير، تدعيمهم أكاديميا من خالل تحفيز السادة

في   الصيفي  الفصل  خالل  المختلفة  الكلية  المقررات  مجلس  توصية  الرابعة  ضوء  بتاريخ  الجلسة 

وضع خطة خاصة بالمتعثرين لدمجهم ولمسايرة أقرانهم في الدراسة    ،(c  2/6/ 6)مرفق   12/2018/ 10

لدراسية ومساعدات عينية من اإلدارة العامة لرعاية  النظرية والعملية، ودفع تكاليف المذكرات والكتب ا 

 .الطالب 

  في حاله التحاقهم بالبرنامج يقوم اإلرشاد األكاديمي بدور جوهري في مساعدة الطالب المتعثرين دراسياً   ➢

وذلك بالتواصل المباشر مع الطالب أثناء الساعات المكتبية المخصصة للقاء الطالب والتي يتواجد فيها  

يوفر كل ُمرشد  أية استفسارات منهم سواء علمية أو اجتماعية، أيضاً  لتلقي  التدريس بمكتبه  عضو هيئة 

لها بين الطالب وأعضاء  أكاديمي مجموعات طالبية على مواقع التواصل االجتماعي يتم التواصل من خال

https://drive.google.com/file/d/1sPZe9NH3E4D_VGzP8D2Pqe-f1jXejUSk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iY1w9Pk86dWoYcxLUP7oUar5t6lMrapU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/190h1crGKNFh7zJKiiote4zxnCkrstxeq/view?usp=share_link
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ويقوم الطالب المتعثر بتسجيل الرغبة في المقررات    هيئة التدريس للنقاش وحل ما يقابلهم من مشكالت.

  (e  6/2/6)مرفق  (،d  6/ 2/ 6)مرفق  باستمارة خاصة حدثتها وحدة اإلرشاد األكاديمي 

مساعدة الطالب المتعثرين ماديا وذلك باإلرشاد للتوجه  أيضا يقوم اإلرشاد األكاديمي بدور فعال وبارز في   ➢

الكلية  قبل  من  المستحق  الدعم  على  للحصول  االجتماعي  التكافل  لصندوق  التابعة  الشباب    لوحدة رعاية 

 . (f 6/ 2/ 6)مرفق 

تقوم إدارة رعاية الشباب من خالل صندوق التكافل االجتماعي والذي يتم دعمه سنوياً بتبرعات من  حيث   ➢

خريجي الكلية وأعضاء هيئة التدريس بتقديم الخدمات المادية والعينية للطالب ُمتمثلة في دفع المصروفات 

جزئي( والسكن بالمدينة الجامعية وتوفير الكتب والُمذكرات الدراسية والمالبس الدراسية )بشكل كلي أو  

 .(g 6/ 6/2)مرفق  والدعم النقدي لفئة الطلبة غير القادرين

الكلية بُمساعدة الطالب الُمحتاجين ذوي الظروف االجتماعية الصعبة من خالل عائد تبرعات    كما تقوم  ➢

 .(h  6/2/6)مرفق   وودائع ُمخصصة لذلك من أعضاء هيئة تدريس الكلية لصالح صندوق أصدقاء الطالب 

 

 آليات وسياسات التعامل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  7/ 2/ 6

  بالبرنامجالرعاية الطبية للطالب المسجلين من حيث 

بالعيادة الطبية ➢ بتوفير االحتياجات الخاصة  بتوفير الرعاية الصحية للطالب  بالتعاون  )مرفق  تقوم الكلية 

6 /2 /7  a.)    توجد عيادة باطنة للطالب داخل الكلية تقوم بالكشف الطبي على أي طالب بالكلية عند  حيث

الطارئة الحاالت  األولية الستقبال  واإلسعافات  الالزمة  التجهيزات  بالعيادة  وتتوفر  يوجد  .الحاجة.  حيث 

مجهزة لنقل الحاالت الطارئة إلى مستشفى الطلبة مباشرة  عيادة األسنان مجهزة كما تتوفر سيارة إسعاف  

أو إلى أقرب مستشفى، كما يتم تقديم التسهيالت للطالب للتقدم إلى مستشفى الطلبة الستخراج البطاقة للكشف  

والحصول على العالج المجاني أو إلجراء العمليات الجراحية خارج الكلية. وقد سعت الكلية لعقد بروتوكوال 

مع مستشفى النيل والتي تقع في محيط المنطقة التي تتواجد بها الكلية لالستعانة بخدماتها الطبية    للتعاون

أو مع   الطالبية  بالعيادة  إمكانيتها  تتوافر  تستلزم إجراءات طبية ال  التي  الطوارئ  واإلسعافية في حاالت 

https://drive.google.com/file/d/1V84Rxnpj8Xg2gRvrcQz2WRsAEmUWPZnA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1f3vCgqdok_1ynjANLgd5LRgnLXKb1nnl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1W5ZmnxAKLeCftCzNbEHhWxBRcoStJ77J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1W5ZmnxAKLeCftCzNbEHhWxBRcoStJ77J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1t6nmr1fPm-KQW8NNIcmcjZHg0-J1byVX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wzt8tCk63yNds-v51000aJJMVKxObMae/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wzt8tCk63yNds-v51000aJJMVKxObMae/view?usp=share_link
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تقرير   ومرفق  الطبية  بالعيادة  للعاملين  اليومي  العمل  ساعات  عدد  وإمكانيتها  انتهاء  الطبية  العيادة  عن 

 .(  7b/ 2/ 6)مرفق

بتوفير الرعاية الصحة النفسية للطالب    الكلية بالتنسيق مع الجامعة ووحدة التأهيل النفسي بالجامعةكما تقوم   ➢

 النفسية. للمساعدة في دعم التفوق األكاديمي وحل مشكالتهم 

الكلية العملية التي تستوجب مجهود في الدروس   ➢ العملية المهارية والتدريبات في المزارع نظرا لطبيعة 

والمصانع بشكل عملي ال توجد برامج دعم للطالب ذوي االحتياجات الخاصة لعدم وجود طالب من ذوي 

االحتياجات الخاصة بمرحلة البكالوريوس بالبرنامج، إال ان هناك تعامل مع بعض الحاالت الخاصة التي  

تم التعامل معها بشكل منفصل وتوفير كل السبل لتلقي الطالب  تطرأ علي الطالب نتيجة حوادث مفاجئة ي

الدعم األكاديمي والمعنوي من الكلية والتي يقوم علي متابعة أنشطتها أعضاء هيئة التدريس استشاريون  

 لهم خبرة في هذا المجال.

ا ➢ وتوفير  الهمم  ذوي  الطالب  ودعم  لتحديد  ألية  والكلية على وضع  الجامعة  مجلس  موافقة  لتسهيالت  وتم 

 المادية لهم وهي كالتالي: 

 تعديل مخارج ومداخل بوابات الجامعة والكلية بما يتناسب مع ذوي الهمم وذلك لتسهيل دخولهم وخروجهم. -1

 بالجامعة والكلية لذوي الهمم.   االجتماعيتوفير الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل  -2

 تنظيم الجامعة األنشطة الطالبية لذوي الهمم.  -3

الجامعة لمركز خدمة الطالب ذوي الهمم والذي يوفر العديد من الخدمات مثل خدمات كتابة التفريغ توفير   -4

 خدمات تسجيل محاضرات أعضاء هيئة التدريس. –الصوتي  

كما حددت الكلية أليات فعالة لدمج ذوي الهمم في المجتمع الطالبي ومراعاة مالئمة اإلنشاءات والتجهيزات،  -5

 الكلية وجود تسهيالت إنشائية مالئمة )مثل مصعد ومنحدرات بمباني الكلية(. حيث تراعي 

 برنامجالرضا الطالب عن   3/ 6

 نحو فاعلية البرنامج التعليمي  مالئمة أساليب قياس وتقييم رضا الطالب  1/ 3/ 6

ل ➢ استبيانات  بعمل  وذلك  البرنامج،  لتقويم  األساسية  المصادر  أحد  الطالب  قياس رضا  طالب تمثل عملية 

المصادر المعلوماتية واإلرشاد   علىستبيان  إتشمل    (a 1/6/3)مرفق  في نهاية كل فصل دراسي  البرنامج

https://drive.google.com/file/d/19QfnC5vlZ1xyAIUb4PiYMSr1_HcNBWqY/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Xuvd1w7V7YwT0fmzb1DScC068ocvuA8/edit?usp=share_link&ouid=101340100000618027240&rtpof=true&sd=true
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تقييم المقررات، عضو هيئة التدريس   األداء العام للبرنامجوورؤية ورسالة وأهداف البرنامج  .  األكاديمي

ائحة كورونا،  وعضو الهيئة المعاونة، طرق وأساليب التدريس وخاصة التعلم عن بعد كإجراء لمواجهة ج

واإلمكانيات المعملية وقاعات المحاضرات واألنشطة الطالبية وااللتزام بما جاء في توصيف المقررات 

الدراسية ومواعيد المحاضرات والدروس العملية، خدمات الدعم واإلرشاد األكاديمي، التسهيالت المادية 

ب الميداني، كما تتم لقاءات دورية بين الطالب للتعليم والتعلم، سياسة التعامل مع المشاكل الطالبية التدري

وبصفة خاصة المتعلقة    التعليميوادارة البرنامج  ويوجد نماذج استبيانات رضا الطالب عن فاعلية البرنامج  

 بتقييم التعلم عن بعد 

لس  امجالب  عرضهايتم    ( 1b/ 6/3)مرفقوذلك بعد تطبيق أدوات القياس، يتم تحليلها والحصول على نتائج    ➢

لبرنامج ثم إرسالها لألقسام العلمية المعنية إلخطار المعنين بوجود نقاط تحتاج إلي تحسين التخاذ ل الحاكمة

كما تم اعتماد نتائج قياس رضا الطالب عن أداء العملية التعليمية بالبرنامج    التصحيحية الالزمة.اإلجراءات  

وفي دورية تحديث قواعد القبول بالبرنامج، وأيضا %    70نسبة رضاء الطالب  كانت    ( 3/1c/ 6)مرفق

بعد   التعلم عن  فيها من إجراءات    2020نتائج  تم  الهجين    ( 3/1d/ 6)مرفقوما  التعليم  نتج عنها تطبيق 

 وجها لوجه. والتعليمعن بعد  اإللكترونيبالدمج بين التعليم 

 بالبرنامجآلية التواصل والتعامل مع شكاوى ومقترحات الطالب المسجلين  2/ 3/ 6

نظراً لظروف جائحة كورونا بالسنوات األخيرة وتطبيق أسلوب التعليم عن بُعد تحت نظام التعليم الهجين   ➢

توفر الكلية نظام الدعم األكاديمي والتقني لطالب البرنامج من خالل التوعية والتدريب على قواعد استخدام 

ال بالسلوكيات  التوعية  تتم  بُعد، كما  التعلم عن  التعلم اإللكتروني أساليب  اتباعها عند استخدام نظم  واجب 

إضافة إلى التواصل مع مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية عن طريق الواتس آب أو تليفونياً، كما  

يقوم أعضاء هيئة التدريس بعمل مجموعات لمقرراتهم على مواقع التواصل االجتماعي يسمح بالتواصل  

المقرر   أستاذ  بين  الساعات  الدائم  أثناء  األستاذ  الطالب مع  تواصل  أمكانية  إلى  باإلضافة  هذا  والطالب، 

المكتبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والتي يتم اإلعالن عنها في جداول بلوحة اإلعالنات وعلى مكاتب 

يث تتلقى  السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وبصفة عامة فإن إدارة الكلية تطبق سياسة الباب المفتوح بح 

 . (2/ 3/ 6)مرفق أية استفسارات أو شكاوى مباشرة لدى قيادات الكلية ورؤساء األقسام 

https://drive.google.com/file/d/1OzGycX-V73bOkmqG02fkgdpxyb1ki1fZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1R6YclxCH19aU39JRO7FfqAH-EpJCuDTt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RKqveNWZ1t0VH2VY-heC6kqxcpmTFvuX/view?usp=share_link
https://forms.office.com/r/wwQfRht3iv
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 االستفادة منها. ومجاالت الطالبتحليل نتائج قياس رضا  3/ 3/ 6

 قياس رضا الطالب عن الخدمات المقدمة لهم في مجلس إدارة البرنامج كما يتم اعتماد نتائج  ➢

والتي تتضمن نتائج التعلم عن بُعد وما تم فيها من إجراءات تصحيحية، وتقوم إدارة  .(a 3/ 3/ 6)مرفق 

ب العلمية  البرنامج  المؤتمرات  عقد  أثناء  الطالب  رضا  نتائج  والملتقى    ( b 3/3/ 6)مرفق  بالقسممناقشة 

 ( c 3/3/ 6)مرفقالتوظيفي للبرنامج 

التعليمية   ➢ العملية  لتحسين  التصحيحية  واإلجراءات  اآلليات  وضع  يتم  االستبيانات  نتائج  خالل  مثل  من 

الستبيانات  التصحيحية  عن  اإلجراءات  الطالب  رضا  المعلوماتية    مدي   ( d 3/6/3)مرفقالمصادر 

تصحيحية  اإلجراءات الو  (e 3/ 3/ 6)مرفق   يات اإلجراءات التصحيحية الستبيانات مدي رضا طالب المستو 

وأهداف   ورسالة  رؤية  عن  الطالب  رضا  مدي  )الستبيانات  واالجراءات   (،f 3/6/3مرفقالبرنامج 

 .(g 3/ 3/ 6مرفقللبرنامج )التصحيحية لألداء العام 

 إجراءات مواجهة جائحة كورونا وتطبيق نظام التعلم الهجين:

تم ايقاف الدراسة بالكلية وجهاً لوجه مع بداية انتشار جائحة كورونا تجنباً للعدوى وتحويل كافة المقررات  ➢

إلى نسخ إلكترونية سهلة التداول حيث    2020- 2019الدراسية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  

نت ورفعها من خالل وحدة النظم  قام أعضاء هيئة التدريس بتسجيل محاضرات صوتية باستخدام الباوربوي 

 على موقع الجامعة وتوفيرها للطالب.     Microsoft teamsوالمعلومات على برنامج 

تم إنشاء مجموعات للمقررات على تطبيق الواتساب لجميع طالب المستويات الدراسية للبرنامج لسهولة   ➢

 التعامل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 

م بأن يكون امتحان  2019/2020جامعة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  تم تنفيذ قرار رئيس ال ➢

وتم وضع  استمارة لتقييم البحث العلمي المقدم  طالب المستوى األول إلى المستوى الثالث على هيئة أبحاث  

وأن يكون امتحان طالب المستوى الرابع حضورياً بالكلية بالصورة التقليدية   (،h  3/ 3/ 6)مرفق  من الطالب  

 مع أخذ كافة اإلجراءات االحترازية لتجنب العدوى بفيروس كورونا. 

وتم إرسال   قام الطالب بإرسال األبحاث إلكترونياً عبر إيميالت خاصة بكل مادة لكنترول البرنامج المقيد به  ➢

هذه األبحاث إلى أستاذ المقرر إلكترونياً لتقييمه إلكترونياً وإرسال النتائج باإليميل إلى اإليميالت الخاصة 

https://drive.google.com/file/d/1PDf_sKwn-oScaXt4p0_3ut7IYMq1yeaP/view?usp=share_link
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بالكنتروالت بالتعاون بين الكنتروالت ووحدة نظم المعلومات والتعليم اإللكتروني وتم نشر نتائج الطالب 

 تواصل االجتماعي مع الطالب. إلكترونياً عن طريق الكلية وباستخدام مواقع ال

التدريبية ألعضاء هيئة   ➢ الدورات  العديد من  تمثلت في عقد  اإللكتروني  للتعليم  بوضع خطة  الكلية  قامت 

 -   Google classالتدريس والهيئة المعاونة للتعريف بالبرامج المختلفة والمنصات التعليمية المختلفة مثل  

Zoom– Microsoft teams فتراضية للتعامل بين األستاذ والطالب.  وهي توفر بيئة ا 

قامت الكلية بخفض عدد الحضور من الطالب )نصف القوة( من خالل تقسيم الطالب في جميع المراحل   ➢

 الدراسية إلى مجموعتين أو أكثر وشرح المحاضرة أكثر من مرة في أوقات مختلفة.

 وفير المناخ الصحي اآلمن. تعقيم القاعات والمعامل يومياً ما بين المجموعات المختلفة وت  ➢

باإلجراءات  ➢ التزاماً  العدوى  لتجنب  الواقية  الكمامات  بارتداء  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  إلزام 

 االحترازية خالل التواجد بالكلية وحضور المحاضرات. 

ليم عن  تنفيذ لقرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة لمواجهة أزمة كورونا مع بدء الدراسة بنظام التع ➢

ثم بتطبيق التعلم الهجين بالدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد لجميع المقررات   م،  2021- 2020بعد  

 ( j 3/ 6/3مرفق (&  (i  3/ 3/ 6  مرفق (2021/2022الدراسية للبرنامج في عام 

 ( k 3/ 3/ 6)مرفق إنشاء وتشكيل وحدة التعليم اإللكتروني تنفيذاً لقرار الكلية  ➢

داخل حرم وتطبيق التصحيح اإللكتروني لتقليل تداول   2021/ 2020تم إجراء االمتحانات بالعام الجامعي   ➢

أحد اإلجراءات االحترازية وتطبيق منظومة التحول الرقمي في التقويم، مع االلتزام بكافة  أوراق اإلجابة ك

زيادة التباعد بين الطالب داخل اللجان( في الخروج  -قياس حرارة -اإلجراءات االحترازية )ارتداء كمامة

 والدخول من وإلى مقر لجان االمتحانات.

م جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين  تم التحقق من تطعي   2022/ 2021مع بداية عام   ➢

 والطالب بلقاحات فيروس كورونا وقد وفرت الجامعة بالتنسيق مع الكلية اجراء التطعيم داخل الكلية. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zg_KM0nKIkGOPdOStBFIzVF2mj0yS4Sr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10-ce64vgdYxmZt-QWTH6STfA-d9lAeit/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jrAonkYJfItXSKqUmBF39s80ReRA_B7b/view?usp=share_link
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 برنامج الهندسة الزراعية 
 الذاتية   الدراسة 

 عضاء هيئة التدريسا. 7
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 عضاء هيئة التدريس. ا7
  

 كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة  -7-1
  
ــاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة كاف لتغطية متطلبات العملية التعليمية للبرنامج )  الكفاية  1 –  1 –  7 ــط العبء  -عدد أعضـ متوسـ

 (الفائضإجراءات للتعامل مع العجز/  -أعباء اإلرشاد والدعم األكاديمي  -التدريسي 
 

بوجود نخبة من أعضـــاء هيئة التدريس وهيئة معاونة من ذوي الخبرة والتفوق األكاديمي والعلمي   الهندســـة الزراعيةيتميز برنامج  

 .والخلقي من أبناء جامعة عين شمس

 : الماضية األربعةعدد أعضاء هيئة التدريس وفقا للدرجات العلمية لألعوام  ( 1ويوضح الجدول رقم )

  

 (: 1جدول )

 

 العام الجامعي  درجة علمية  أستاذ متفرغ  أستاذ   أستاذ مساعد  مدرس  إجمالي 

 العدد 4 3 5 8 20
2018/2019 

 النسبة %20 %15 %30 %35 %100

 العدد 3 4 5 7 19
2019/2020 

 النسبة %15.8 %21 %26.3 %36.9 %100

 العدد 8 2 4 7 21
2020/2021 

 النسبة %38 %9.5 %19.2 %33.3 %100

 العدد 8 2 4 7 21
2021/2022 

 النسبة %38 %9.5 %19.2 %33.3 %100

 

 
ا إلى العدد  ببرنامج الهندسة الزراعية العدد الجمالي ألعضاء هيئة التدريس  ( 2ويوضح الجدول رقم ) منسوبا

 : الكلي للطالب 
 

 (: 2جدول )
 

 عضاء هيئة التدريس أعدد  الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد نسبة 
 العام الجامعي  عدد طالب إجمالي 

 الكلي القائم بالعمل  الكلي القائم بالعمل 
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1:52 1:50 19 20 1003 2018/2019 

1:41 1:41 20 20 832 2019/2020 

1:57 1:54 20 21 1149 2020/2021 

1:82 1:78 20 21 1650 2021/2022 

 

الجد السابقاويتضح من  التدريس  أعداد    أن   ةول  إليهم، حيث وأعضاء هيئة  الموكلة  بالمهام  للقيام  أن معدلت نسبة  غير كافية  جد 

بأعداد الطالب   التدريس مقارنة  ل   (التوالي  على  2022،  2021،  2020،  2019األخيرة )  أعوامخالل األربعة  أعضاء هيئة 

 . (1:25تماد باعتبارها نسبة قياسية ) مع النسبة المعلنة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلع توافقت

نظرا لترقى بعض المدرسين المساعدين  ،  سنوات االخيرة  األربعةخالل    الهيئة المعاونةعضاء  ا نقص في أعداد    وجودويالحظ  

نسبة العدد االجمالي للسادة أعضاء الهيئة (  3ويوضح الجدول رقم )  علميةنح  م   فيإلى مدرسين وسفر بعض أعضاء الهيئة المعاونة  

 األربعة أعوام األخيرة: الطالب خالل  إلىالمعاونة 

 (: 3جدول )

 اعضاء الهيئة المعاونةعدد  نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب 
 العام الجامعي  عدد الطالب 

 الكلي القائم بالعمل  الكلي القائم بالعمل 

1:111 1:91 9 11 1003 2018/2019 

1:92 1:69 9 12 832 2019/2020 

1:127 1:104 9 11 1149 2020/2021 

1:137 1:126 12 13 1650 2021/2022 

 

عضاء ا  في أن تكون أعداد الهيئة المعاونة مالئمة للعملية التدريسية وعدد الطالب، ويتم تعيينالهندسة الزراعية  يسعي برنامج  و 

بناءا  المعاونة  لكل تخصص وطبقا  الهيئة  التدريسية  لالحتياجات  المعيدين موضوعة طبقا  لتعيين  تنظيم   على خطة خمسية   لقانون 

  2021/2022تم تعزيز العدد خالل العام الجامعي    قدف(. نظراا لزيادة أعداد الطالب  a  7/1/1مرفق  )  الجامعات المنظم للتعيينات

 . بتعيين عضوين آخرين زيادة عن الخطة الخمسية بناءا على القرار الرئاسي

(، وللعام b  1/ 7/1مرفق  )  2019/ 2018للعام الجامعي    البرنامجحصاءات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتم عمل ا

الجامعي  c  7/1/1مرفق  )  2020/ 2019الجامعي   وللعام  الجامعي  d  7/1/1مرفق)  2021/ 2020(،  وللعام   ،)1202/2202   

اونة، وحصر درجاتهم العلمية وتاريخ الحصول  كذلك وقد تم عمل قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المع،  (e  7/1/1مرفق)

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/ETQZTiNPowFPlvZQSxbCrCkBcRtTAsQxFLD7K2xX74Tb2A?e=prjuhp
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EUn-116aQmBGs30d1faLzxQB6qU9q7RSH9nmkU3s1llZpw?e=VVsOKi
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/ER2p55OAC7ZPjra_jBLjDT8BlBSdcxWr1IQ96_g8n1QuCA?e=Q8rV5F
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/Ebz7V6tRSvJNh26IHnBJoxcBUuhd2zymHewUEuwNkHCGgA?e=IIDxWR
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EUqsrJIn2rROuodxgqJ8nSMBvk7Khx7R5US-nsLCDDJEJg?e=JDEDmT


       
 قسم الهندسة الزراعية    

 برنامج الهندسة الزراعية  

نامج الهندسة الزراعية   2022-2021الدراسة الذاتية لبر
 

 

 ( 02) 44444460: فاكس –  167  داخلي: ( 02) 44478775ت:   25/8/2014كلية ُمعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد بتاريخ 

E-mail: qau.agr.asu@agr.asu.edu.eg Facebook Page: https://www.facebook.com/QAU.AGR.ASU 

62/114 

وللعام الجامعي   2019/2020وللعام الجامعي    2018/2019للعام الجامعي    البرنامجب  الطالباد  بأعدوكذلك    (.f  7/1/1مرفقعليها )

 . (g 1/ 7/1مرفق) 2021/ 2020

 

    .اجراءات للتعامل مع العجز /الفائض في أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة  -

 برامج  مستوى  على  15/10/2018  تاريخ  في  التدريس  هيئة  اعضاء  عدد  في   الزيادة  العجز/  مع  للتعامل  آلية  باعتماد  الكلية  مجلس  قام

 ( h 7/1/1مرفق) .19/8/2021 في المنعقدة بجلسته  برنامجال إدارة مجلس تبناها وقد الكلية،

 البرنامج:  في المعاونة والهيئة التدريس هيئة عضاءأ في العجز مع التعامل آلية

 

 .(i  7/1/1مرفق) عجز بها التي التخصصات في المنتدبين عدد زيادة -1

 . (j 7/1/1مرفق) أكبر تدريسية  عباءأو أكثر خدمات بتقديم الحاليين التدريس هيئة عضاءأ تكليف -2

 .(k 7/1/1مرفق) النظرية  المحاضرات في وخاصة  صغيرة مجموعات إلي الكبيرة األعداد ذات الطالبية الفرق تقسيم -3

  ASU2LEARN التعليمية  المنصـــة خالل من  الكبيرة  األعداد  تناســـب  التي  التقديمية والعروض التدريس طرق  اســـتخدام -4

 .(l 7/1/1مرفق) أونالين المحاضرات بعض وعقد

 ( m 7/1/1مرفق) السابقة الخمسية بالخطة بمقارنتها القادمة الخمسية الخطة في تكليفهم المطلوب المعيدين  أعداد زيادة -5

 

  .العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج -

 
باإلضافة    (o  7/1/1مرفق)  ،(n  1/ 7/1مرفق)تشمل المهام الموكلة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس المهام التدريسية في المقام األول  

 ( p 1/1/ 7مرفق) إلى مهام اإلرشاد والدعم األكاديمي خالل العام الجامعي

ساعة،   16ما يعادل  وهو    2022/ 2021التدريس للعام الدراسي  متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة  (  4)جدول رقم  الوضح  ي

  .ساعة  16بينما بلغ متوسط العبء التدريسي ألعضاء الهيئة المعاونة 

 
 (: 4جدول )

  اعضاء هيئة التدريس أعضاء الهيئة المعاونة

متوسط 
ساعات  

 تدريس ال

إجمالي 
ساعات  

 تدريس ال

قائمين عدد ال
 بالعمل 

متوسط 
ساعات  

تدريس ال  

إجمالي 
ساعات  

 تدريس ال

قائمين عدد ال
 بالعمل 

 العام الدراسي

21 188 9 17 318 19 2018/2019 

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EZCeCeA_EptLsMEqfZjikyYBms8aU1vVWa3t7xWl-4cSTw?e=hRd0de
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EUeEI7IzswdEl4wc82TF99EBA851RXPAaCdJ0bqXHTQpig?e=u9jqnn
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/ES3VfpHYJsxMlLnHcdk1MyoBHOpAazEZxss1fRHQ7zTRMQ?e=P1ygSU
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/ETgKxsPnVfJLimzpmw21dmkBQ8wS_9FsHvV_9a4eGt9Emg?e=P2gqDE
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EYl2e30ODjJJkIG1KS5OSI8BZRh8pNZtJU4X1ihRmcgGog?e=pwwb3b
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EosT0roo_GhNhJjqIEodytQB5XWuWSqDo4mFlN9DQcQsQQ?e=ndsxms
https://asu2learn.asu.edu.eg/agriculture-new
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EYVD1ajBIidAq8kl_AHUqIQBnVQ6S_y7F1yO50qQ0VEN6g?e=s78Gtx
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EYl2e30ODjJJkIG1KS5OSI8BZRh8pNZtJU4X1ihRmcgGog?e=cepWds
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/ETZuohNlQhRLkd6nWuDf-ugB8RMr8AHf6EMsYmjpKM4asQ?e=rF2pyj
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfathey4182_agr_asu_edu_eg/EmEqSTRd0-JEvMJZcNVTPjYBEo1z3ocEtTlZJ8zi4-KcbA?e=ZRCHVm
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21 188 9 16 318 20 2019/2020 

24 188 8 16 318 20 2020/2021 

16 188 12 16 318 20 2021/2022 

 
 

   .أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء اإلرشاد والدعم األكاديمي كفاية اعداد -

  العلمي   م القسمجلس  من خالل  الكاديميين  تحديد أسماء المرشدين  فيتم  بنظام الساعات المعتمدة،  نظرا ألن البرنامج يعمل  

الدعم الكاديمي والجتماعي أنواع    كأحد يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات، كل مجموعة لها مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس  و

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التواصل المباشر والفعال بين أعضاء هيئة التدريس والطالب، وبحساب عدد   (q  7/1/1مرفق)  لهم

 .اإلرشاد األكاديمي نجد أن النسبة مالئمة جدا ول يوجد عجز في تطبيق نظام الطالب على عدد أعضاء هيئة التدريس،

 

تنوع  - )مالءمة التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج  الكفاءة -  2 - 1- 7
معايير معتمدة ومعلنة الختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين   - المدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس 

 بالتدريس في البرنامج( 
 

 ات الخاصة بالبرنامج  مالءمة التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس للمقرر -

على مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس لما يقوم بتدريسه وذلك عند تشكيل لجان    بالبرنامجالعلمي  القسم    حرصي

القائمين بالتدريس للمقررات الدراسية سواء لطالب مرحلة البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا التي يشاركون في تدريسها طبقا 

 .   (a  7/1/2مرفق)للتخصص الدقيق 

 قررات.الم ألساتذةومن خالل مالئمة التخصصات يتضح أن جميع المقررات الدراسية موزعة بشكل مالئم للتخصصات العلمية 
 

   .تنوع  المدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج  -

المدارس   في  وعووجد تن( c  7/1/2 مرفقأسماء أعضاء هيئة التدريس وعناوين الرسائل العلمية الحاصلين عليها )تم عمل حصر ب

تنوعت وقد  ،رنامج منها على درجاتهم العلمية المختلفة، في التخصــصــات المختلفةالتي حصــل أعضــاء هيئة التدريس بالبالعلمية 

المجالت الخاصـة برسـائل الماجسـتير والدكتوراه التي حصـل عليها أعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكانت في مجالت متنوعة 

الرؤية اللية، الري الذكي، الســتشــعار عن بعد. ويوضــح اســتحداث اســتخدامات للطاقة الشــمســية، ، تطبيقات النظم الخبيرةمنها:  

 ( الجهات التي حصل منها أعضاء هيئة التدريس على درجاتهم العلمية أو التي اوفدوا اليها في مهمات علمية.5الجدول رقم )
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 (: 5جدول )

 جهة الماجستير  جهة الدكتوراة  التخصص  االسم 

 والصرف الزراعي الري   ا.د. عبد الغني محمد الجندي 

  -معهد بحوث الري 

 المجر 

1977 

 جامعة عين شمس 

1972 

 الري والصرف الزراعي  ا.د. محمود محمد حجازي 
 جامعة عين شمس 

1982 

 جامعة عين شمس 

1978 

 االت وقوي زراعية  أ.د. عصام احمد السحار 
 جامعة عين شمس 

1995 

 جامعة عين شمس 

1988 

 الري والصرف الزراعي  العزيز ا.د. احمد ابو الحسن عبد 
 جامعة عين شمس 

1998 

 جامعة عين شمس 

1991 

 االت وقوي زراعية  أ. د. عبد الفضيل جابر القباني 

  جامعة عين شمس

)اشراف مشترك جامعة 

الواليات   –والية كارولينا 

 المتحدة( 

1994 

 جامعة عين شمس 

1987 

 االت وقوي زراعية  أ.د. مصطفي فهيم محمد 
 شمس جامعة عين  

1995 

 جامعة عين شمس 

1989 

 هندسة النظم الحيوية  ا.د. محمد عبد المجيد ابراهيم 
 جامعة عين شمس 

1995 

 جامعة عين شمس 

1988 

 الري والصرف الزراعي  أ.د. ياسر عزت عرفه 
 جامعة عين شمس 

2004 

 جامعة عين شمس 

1999 

 الري والصرف الزراعي  أ.د. خالد فران طاهر 
 جامعة عين شمس 

2004 

 جامعة عين شمس 

1998 

 هندسة النظم الحيوية  د. محمود زكي العطار 
 جامعة عين شمس 

2004 

 جامعة عين شمس 

1999 

 الري والصرف الزراعي  د. اسامة محمد احمد بدير 
 جامعة عين شمس 

2003 

 جامعة عين شمس 

1997 

 االت وقوي زراعية  د. وليد كامل محمد سالم 
 جامعة عين شمس 

2007 

 عين شمس جامعة 

2002 

 هندسة النظم الحيوية  د. عمرو مسعد عبد المقصود 
 ايطاليا  -جامعة باليرمو 

2011 

 يطاليا ا -جامعة توشيا  

2006 

 االت وقوي زراعية  د. أشرف عبد الجليل انور 
 جامعة عين شمس 

2016 

 جامعة عين شمس 

2009 

 هندسة النظم الحيوية  د. محمد احمد ميهوب 
 جامعة عين شمس 

2016 

 جامعة عين شمس 

2009 

 االت وقوي زراعية  د. محمد فتحي عطيه 
 جامعة عين شمس 

2016 

 جامعة عين شمس 

2010 

 الري والصرف الزراعي  د. سلوى حسن عبده 
 جامعة عين شمس 

2017 
 جامعة عين شمس 
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معهد االراضي القاحلة  

)اشراف مشترك جامعة 

 ايطاليا(  – ميالنو 

2010 

 الري والصرف الزراعي  د. زينب محمود هندي 
 جامعة عين شمس 

2019 

 جامعة عين شمس 

2013 

 جامعة عين شمس  جامعة عين شمس  االت وقوي زراعية  د. الشيماء محمد رمزي

 هندسة النظم الحيوية  د. شيماء محمد مصطفي  
 جامعة عين شمس 

2020 

 جامعة عين شمس 

2015 

 االت وقوي زراعية  د.  شيماء عبد الفتاح حسن 
 جامعة عين شمس 

2021 
 جامعة عين شمس 

 جامعة عين شمس   هندسة النظم الحيوية  م/ شيرين شلبي سيد  

 االت وقوي زراعية  م/ محمود عبد الحميد  
ُموفَد في منحة دكتوراة  

 روسيا 
 جامعة عين شمس 

 ايطاليا  - IAMBمعهد    الري والصرف الزراعي  م/ صبحي محمد عبد المنعم  

 جامعة عين شمس   االت وقوي زراعية  م/ فاطمة مرجان  

 جامعة عين شمس   الري والصرف الزراعي  م/ محمد عبده احمد  

 جامعة عين شمس   الري والصرف الزراعي  م/ محمد حسن علي  

   وقوي زراعية االت   م/ ياسمين محمد شحته 

   هندسة النظم الحيوية  م/ االء سعيد  

   الري والصرف الزراعي  م/ سلوى طارق 

   االت وقوي زراعية  م/ محمد جمال 

 
 
 

   . معايير معتمد ة ومعلنة الختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في البرنامج -

 
 

مجلس إدارة البرنامج  من    عتمادهاإصياغتها من قبل وحدة ضمان الجودة وتم  ختيار أعضاء هيئة التدريس، تم  قائمة بمعايير إتوجد  

 معتمدة كآلية    (d  7/1/2  مرفق)   15/10/2018مجلس الكلية بتاريخ    (.ومنe  7/1/2  مرفق)  19/8/2021واعتمادها بتاريخ  

بناء على التخصص األكاديمي، الكفاءة العلمية، التمكن   الختيار عضو هيئة التدريس لتدريس مقررات البرنامج.

 من مهارات التدريس، ومهارات التواصل.
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   .تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع وسوق العمل -

 
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المشاركة المجتمعية بصورة فعالة   السادة  على تحفيز وتشجيعبرنامج  حرص إدارة الت

لمستفيدين من الخدمة بما تقدمه الكلية من خدمات الالزمة لتوعية  تحقيق التنمية البيئة مع  مجالت  و  المختلفة  في الخدمات المجتمعية

 مرفق )  الذاتية للسادة األعضاء  ةالسيرملفات  التفصيل من خالل    مراجعة ذلك بمزيد منويمكن    وتنمية البيئة بصفة مستمرة.  يةمجتمع

7/1 /2  f  وتساهم بشكل مباشر  المجتمع    تخدم  التيجالت  بعض الم  فيتعددت مساهمات أعضاء هيئة التدريس في المجتمع  (. حيث

 إدارةيتولى البعض اإلشراف على أو  بالتنوع حيث    اتسمتالتي  و  (g  1/2/ 7  مرفق)هذه المساهمات    من ثم أمكن حصر وه.  في تنميت

حضور وتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات كما   إليحدات واألنشطة ذات الطابع الخاص كخدمة مجتمعية باإلضافة  الو

 ي. لتدريب للمجتمع المدنا والمرفقيشارك البعض في القوافل االرشادية وبرامج التوعية 

 
ت التدريبية التى حصل  انوعية وأعداد الدور: )الهيئة المعاونةتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/  - 3  – 1  – 7

 (: قييم فعالية ومردود التدريبتآليات  - لسنوات الخمس الماضيةا عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل

 
خطط معتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضااء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أسااليب التعليم والتعلم وجود  

 الحديثة 

 
 الكلية،  برامج  مستوى  على  15/10/2018  تاريخ  فيلتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم    آلية  باعتماد  الكلية  مجلس  قام

تدريبية بناء على دراسة احتياجات أعضاء هيئة التدريس   طتم وضع خطي، و(a  7/1/3  مرفق)  برنامجال  إدارة  مجلس  تبناها  وقد

 (. b 3/ 7/1 مرفق)آرائهم حول الدورات التدريبية المطلوبة  استقصاءوذلك عن طريق  ،بالبرنامجومعاونيهم 

 

ويرتبط ،  (c  3/ 7/1  مرفقالتدريبية السنوية لمركز ضمان الجودة بالجامعة )وفق الخطة    هيئة التدريسأعضاء  السادة  تم تدريب  ي

ورش العمل والدورات التدريبية بأنشطة الجودة ومهارات التدريس ومهارات البحث العلمي واإلدارة وهو ما يتضح من بيان    محتوى

مثلة في تالمختلفة موالجامعة  بوحدات ومراكز الكلية  (  d  7/1/3  مرفق)الدورات التي حصل عليها األعضاء في األعوام السابقة  

كما يلزم على عضو هيئة التدريس والهيئة   .جودة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة تنمية االبتكار والنشر الدوليوحدة ضمان ال

 المعاونة المتقدم للترقي حضور عدد من الدورات التدريبية ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية طبقاً للخطة المعتمدة بمركز تنمية قدرات

 .خارج الجامعةيتم تنظيمها  التيإلى الدورات وورش العمل  باإلضافةدة بالجامعة أعضاء هيئة التدريس والقا

 

 آليات لتقييم فاعلية ومردود التدريب.   وجود -
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  من   مجموعة   من خالل  بالبرنامج  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  على  التدريب  مردود  البرنامج  إدارة  تقيس

 التدريب برامج  لتقييم فاعلية مردود  ويستخدم نظام اإلستبيانات    التدريس،  هيئة  أعضاء  اداء  على  اإليجابي  التأثير  منها  المؤشرات

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، السادة    كليفمن نتائج تقييم فاعلية التدريب بت  الستفادةتفعيل  ، وتم  (e  7/1/3  رفقمالمختلفة )

وطبقاً لما ورد في تحليل االستبيانات يرى اعضاء هيئة التدريس أن هناك لالعتماد،    البرنامجوتأهيل  التعليم  جودة  إدارة  في أعمال  

المختلفة التي شاركوا فيها دورات الأعضاء الهيئة المعاونة انهم استفادوا من أكد  كمامن الدورات التدريبية في تنمية مهاراتهم  استفادة

 ية.مهاراتهم األكاديمية والبحثتنمية قدرات ووأنها بالفعل تساهم في 

 سياسة التحفيز والمحاسبة.   - 4 – 2 – 7

 
دارة اإلتحفيز    اتسياس  توضح  15/10/2018ومعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  وضعتها وحدة ضمان الجودة    توجد وثيقة

  بالعملية  النهوض  وكذلك   األداء  ضبط  الى   تهدف  (a  4/ 7/2  مرفق)  األكاديمية والتنفيذية للبرامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 أداء   في  التقصير  أو  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المرضي  غير  األداء  ذوي  مع  والتعامل  بالواجبات،  والقيام  التعليمية

تبني    األداء.  بمستوي  الجودة   وحافز  النصاب  عن  الزائدة  الساعات  عدد   حافز   وربط  اليهم  الموكلة  المهام تفعيل تلك وقد  البرنامج 

حيث يعتبر مبدأ الثواب والعقاب من أهم المبادئ التي تقوم عليها (.b  2/4/ 7  مرفقالبرنامج لذلك )مجلس إدارة    باعتمادالسياسات  

برنامج سياسات للتحفيز في إطار تشجيع المجتهد وإبراز األداء المتميز لجميع العاملين في البرنامج ال اإلدارة الناجحة وبناء عليه يتبع  

 درجة من الكفاءة والجودة وفي نفس الوقت يتبع سياسات للمساءلة في إطار محاسبة المقصر ولفتبالبرنامج إلى أعلى    سعيا للوصول

نظر أصحاب األداء الضعيف سعيا لرفع مستوى األداء وتحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية بين جميع العاملين بالبرنامج. وتعتمد سياسات 

التقييم الم األنشطة التدريسية والطالبية    تقييم  يعتمد علىعتمد ألعضاء هيئة التدريس الذي  التحفيز والمساءلة بالبرنامج على نظام 

 والبحثية وأنشطة الجودة.  

أعضاء   للجامعات تتمثل سياسات التحفيز المطبقة على   األعلىطبقا لقانون تنظيم الجامعات، واللوائح المنظمة، وقرارات المجلس   

 داء.  بط الزيادات المالية بجودة األهيئة التدريس والهيئة المعاونة في نظام ر

 

 آليات لتفعيل نظم المساءلة والمحاسبة في البرنامج  -

 
 ات سياستوضح    2018/ 15/10ومعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  تم صياغتها من قبل وحدة ضمان الجودة    توجد وثيقة
 (.d 7/2/4 مرفقالبرنامج ) اتبناه ( والتي قدc 4/ 7/2 مرفقفي البرنامج )عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ألالمسائلة والمحاسبة 
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اإلرشاد والدعم الطالبي/ توصيف   /)التدريس . الهيئة المعاونة  /تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس   -  2 – 7
 (: ت الميدانيةات / التدريب والزياراوتطوير المقرر

 

   .آليات معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة -1-  2- 7

 
. ولهذا توجد آليات وتحسين نقاط الضعفيعتبر التقييم السبيل األساسي لتحسين األداء وضمان جودته من خالل تعزيز جوانب القوة  

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتشتمل    لعملية تقييم(  a  1/   7/2  مرفق)   15/10/2018بتاريخ  معتمدة من مجلس الكلية  

 على: 

ومن خاللها  ( b 1/ 7/2 مرفق)التي يقدمها كل عضو هيئة تدريس وكل عضو هيئة معاونة السنوية تقارير األداء  -1

   بالقسم. أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمأداء جميع القسم تقييم مجلس يستطيع رئيس 

  فصل الدراسي.في نهاية ال عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة استبيان آراء الطالب عن  -2

د من خالل لجنة تضم األساتذة فقط  بكل  تقييم أداء عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية لدرجة أستاذ أو لدرجة أستاذ مساع  -3

درجة، ويتم هذا التقييم طبقا للنموذج الخاص بقواعد اللجان العلمية   20قسم علمي عن طريق نموذج تقييم مجموع درجاته 

 .الدائمة للترقيات الصادر عن المجلس األعلى للجامعات

م. وتعلن النتائج ويقدم البرنامج تغذية راجعة ألعضاء هيئة  يتم تجميع هذه الوثائق وتحليلها من خالل لجنة التقييم والتقوي
القوة والضعف في   التدريس/الهيئةاالتدريس عن جوانب    دائهم من خالل إجراءات متصاعدة تبدأ بدعم قدرات أعضاء هيئة 

بعينهم يتم المعاونة من خالل خطط التدريب في حال وجود جوانب ضعف عامة وعند وجود جوانب ضعف تخص أشخاصا  
توجهيهم بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية في لقاء ودي غير رسمي يليه لقاء رسمي من خالل خطاب مكتوب موجه إليه، وإذا  

 الكلية رسميا لتخاذ الالزم  .  دإخطار عميكان التقصير شامال عدة نواحي في األداء يتم 
 

  15/10/2018ومعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ والتي تم صـياغتها من قبل وحدة ضـمان الجودة  معلنة وتوجد معايير موضـوعية  

تقوم عملـية التقييم على مـعايير وأطر و، (a 2/  7/2  مرفق)  لتقييم أداء أعضـــــاء هيـئة الـتدريس والهيـئة المـعاوـنة الـعاملين ـبالبرـنامج

 واضحة وهي كالتالي:  

 األنشطة التدريسية .   .1

 األنشطة البحثية .  .2

 .  توصيف وتطوير المقررات الدراسيةاألنشطة الخاصة بالجودة و .3

 وتشمل هذه األطر العديد من معايير التقييم مثل:   

 التدريس.    .1

 رشاد والدعم الطالبي. اإل .2

 ملف المقرر شامال التوصيف والتقرير وكل ما يلزم.   .3

 أساليب التعليم والتعلم.    .4

 اإلنتاج العلمي.  .5

 األنشطة الجامعية.    .6
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   . األخالق والعالقات المهنية .7

 
 .الهيئة المعاونةأعضاء هيئة التدريس و ءرضا - 3  – 7
 

   .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ءرضاوتقييم قياس أساليب  – 1-  3- 7

ا، حيث تم وضـع آليات مجالت قياس رضـا أعضـاء هيئة تقوم إدارة البرنامج ب قياس رضـا أعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم سـنويا

تباإل عدد من  ه، تم اعدادعلي اا التدريس والهيئة المعاونة. وبناء ، تضـمنت  لقياس رضـا أعضـاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  اتانيـس

ة   ــم والنواحي اإلدارـي ة مجلس القســ ة وديمقراطـي دريبـي دورات الـت ل والبحـث العلمي واألجور واـل ة العـم بء الوظيفي وبيـئ  مرفق )الـع

7/3/1  a،) قد اسـفرت ( 6)رقم   . وكما موضـح بجدولبذلك  عمل تقريرل مجالس األقسـامالنتائج ب يتم تحليل االسـتبيانات ليتم مناقشـة

مطلوب تحســـينها حيث بشـــكل إجمالي  نود الرضـــا  بأن معظم ببالنســـبة ألعضـــاء هيئة التدريس  ( b  7/3/1 مرفق)نتيجة التحليل  

  %.48%، بينما جاءت نتيجة التحليل بالنسبة ألعضاء الهيئة المعاونة وصلت النسبة إلى 45وصلت النسبة إلى 

 
 
 

   (:6)جدول

 بند  أعضاء هيئة التدريس  الهيئة المعاونة 

 الرضا  إستقصاءإجمالي  % 45 % 48

 الرضا  إستقصاءأعلى بنود  % 73 % 80

 الرضا  إستقصاءأقل بنود  % 23 % 20

 

 
 والعملية"  العلمية  إمكانياتي  مع  وظيفتى  مهام  "تتناسبرضا بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس فكان    نسبة  أعلىالذي حقق  أما عن البند  

 جيد   بشكل  موزعة  بها  المكلف  التدريسية  هو "األعباءرضا    نسبة  أعلىالذي حقق  وبالنسبة ألعضاء لهيئة المعاونة فكان  %  73بنسبة  

 للقيام   مناسبة  الطالب  "أعدادرضا بالنسبة األعضاء هيئة التدريس هو  الذي حقق أقل نسبة  البند  % كذلك فإن  80بنسبة    وعادل"  

 لكل  شانون  /دولب  "يتوافر  رضا هوالذي حقق أقل نسبة  وبالنسبة ألعضاء الهيئة المعاونة فكان البند  %  23بنسبة  الفعال"    بالتدريس

 %20نسبة ب معاونة"  هيئة عضو

 

 نقاط القوة

 
 .هيئة التدريس في البرنامج ألعضاءتنوع التخصصات والمدارس العلمية  .1

 .هيئة التدريس للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها ألعضاءمالئمة التخصص العلمي  .2
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والجامعة في القطاعات التعليمية واإلنتاجية  مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في االنشطة االستشارية للكلية  .3

 .والخدمية على المستوى المحلي واإلقليمي

 .وجود خطة قابلة للتحقيق للتعامل مع العجز أو الفائض في أعداد أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة .4

 . وجود معايير معلنة ومعتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .5

 .الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قياس .6

 نقاط تحتاج إلى تحسين 

 
 وجود عجز في عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالنسبة للطالب في البرنامج. .1

 .عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالتخصصية أل التدريبية االحتياجات خطة  قيود مالية لتنفيذ .2

  المتطلبات لتحقيق االمكانات المؤسسة مثل )توفر تي لم تحقق رضا أعضاء هيئة التدريس لدى برنامجوجود بعض البنود ال .3

 هيئة ألعضاء الوظيفي الرضا مستوى لتحسين القرارات اتخاذ في االدارة ايجابية -التدريس   هيئة ألعضاء الوظيفية

 .المؤسسة( من والتقدير التحفيز وسائل تجاه بالرضا الشعور -التدريس 

 مقترحات التحسين

 
 بآليات التعامل مع العجز في عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالنسبة للطالب. االلتزام .1

 الحرص على تنفيذ إجراءات من شأنها تحقيق الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  .2

 السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونةتفعيل سياسات التحفيز وتكريم أصحاب األداء المتميز من  .3

 .االستفادة الفعلية من نتائج تقييم السادة أعضاء هيئة التدريس بواسطة الطالب من خالل تقييم المقررات .4
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 التعليم والتعلم . 8

 سياسات للتعليم والتعلم :  . 8/1

 ياسات/استراتيجية معتمدة للتعليم والتعلم تتفق وطبيعة البرنامج. س - •

يلتزم    حيث    11/2018/ 12بتاريخ    في مجلس الكلية  الجلسة الثالثة من العام الجامعياعتمدت    وجد استراتيجية للتعليم والتعلمت

 (1/3/ 8مرفق  )  9/2021/ 20تحديث الستراتيجية    وقد تم  (8/1/2)مرفق  القسم بما ورد بوثيقة استراتيجية التعليم والتعلم للكلية  

(  وذلك لمواجهة 8/1/5مرفق  ( او لطالب الدراسات العليا )8/1/4مرفق  لتتضمن التعليم الهجين سواء كان لطالب البكالوريوس )

)  كورونا  جائحة بعد  عن  التعلم  واستراتيجية  الهجين  التعلم  نظام  الهجين 8/1/6مرفق  بتفعيل  التعليم  لتطبيق  معايير  وضع  وتم   .)

 صورة للغالف مختومة.   (8/1/7مرفق)

إعداد ملف ب  سقوم عضو هيئة التدريوقد تم توثيق أساليب التعليم والتعلم التي تم تطبيقها بملفات المقررات الدراسية حيث ي

 . نهاية الفصل الدراسي توصيف وتقرير المقرر ب فيخاص بكل مقرر يحتوي على كل ما يخص تدريس المقرر 

 

أعضاء هيئة   يتم مراجعة سياسات التعليم والتعلم دورياً في ضوء نتائج االمتحانات/ ونتائج استقصاء آراء الطالب/هل -. 8/1/2

 والتطورات العلمية والمجتمعية.    /واألطراف المجتمعية ذات العالقة التدريس، والهيئة المعاونة،

 

على   البرنامج  إدارة  والتعلمتبني  تحرص  التعليم  بالكلية    سياسات  السياساتالخاصة  اعتماد  )  (8/1/8)مرفق  صورة 

للمراجعة  8/1/9السياسات الية  توجد  كما  السياسات  وريةالد  (.  ونتائج  لهذه  المتحانات،  نتائج  الطالب   في ضوء  آراء  استقصاء 

، وذلك من خالل اإلستبيانات المختلفة )رقم مرفق( والتى تعرض  ( 8/1/10)مرفق الية المراجعة  وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

مرفق الية تطوير ت يتم التحديث حيث توجد الية لتحديث وتطوير هذه السياسات )على الفئات المعنية بالبرنامج، ومن نتائج الستبيانا

 (.8/1/11وتحديث السياسات

 (.لم تناقش النتائج فى مجلس ادارة البرنامج بعد. مرفقويتم استطالع اراء الطالب فى سياسات التعليم والتعلم )

 هل قامت المؤسسة بمراجعة السياسات بعد ادخال نظام التعليم الهجين   8/1/3

وما تقتضيه سياسة المرحلة الحالية فى ظل جائحة  (  12/ 1/ 8)مرفق تقوم إدارة البرنامج بمراجعة السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم  

كورونا، وتضمنت نتائج تحديثها إضافة إستراتيجية التعلم عن بعد والختبارات اإللكترونية للتغلب على انعكاسات الجائحة، حيث 

  2020لدراسة الهجين  في الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي  على نظام ا  25/8/2020بتاريخ  شئون التعليم والطالب  وافق مجلس  

 (  8/1/13مرفق  (لمرحلة البكالوريوس

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EcGze02_JZdLkpZIKX8ZThkB5W9L9a7jRplegEZ0gXgEkg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/Ea61Ny5ZAvJPgCc8LVna_3sBoxjiEn-NZZnJW_Qc1274-w?e=WlRljX
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/Ec3eqriCGRRKhbbU_W-Y1GMBnMrKSk88IOQd5zyqewbj_g
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EQTZD6qkcitMpnRJvf9n2pYB5VlUebtNX2aJf18LIyoE9Q
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EQTZD6qkcitMpnRJvf9n2pYB5VlUebtNX2aJf18LIyoE9Q
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EZz7DaGyCLFMm-ChjduQopQBk9dQ6g6EHqNwC0MmTdGolw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EZtfDtWJj4xDrdhKHZmM1NYB8Y_O_KZmX1ch_aI3x9_wrA?e=0Strbu
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EZtfDtWJj4xDrdhKHZmM1NYB8Y_O_KZmX1ch_aI3x9_wrA?e=0Strbu
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EQNaUq30rl9Lm2thEYxjzmoBLLDiZLf36LsqpbH8ZXvb0g?e=a2JdPh
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EcZf4hhf6ZxPpt1fp-OXnMkB2qfl8DAQZACocErmkxhD0Q?e=gfbbqZ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EcZf4hhf6ZxPpt1fp-OXnMkB2qfl8DAQZACocErmkxhD0Q?e=gfbbqZ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/Ea0LUDOK3KBHriTbGLfl2KsBTBq_lyr4dcTL7N0YzdrmXQ?e=hpca6M
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/Ea0LUDOK3KBHriTbGLfl2KsBTBq_lyr4dcTL7N0YzdrmXQ?e=hpca6M
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/Ea0LUDOK3KBHriTbGLfl2KsBTBq_lyr4dcTL7N0YzdrmXQ?e=hpca6M
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ashraf_mohamed_agr_asu_edu_eg/EQE5tp5q4edFuvppcyKyP2cBs-LIwhY3qps0_PDnQEO6cA?e=J1uT6h
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/ESeQ2vyShZ5ItWv3FYeMorMBOUIMDQJ6i3kFGp6qIuZNkQ
https://drive.google.com/drive/folders/1BrUobr2Ssu9TDddyPYVSBflbMJRHbE56


       
 قسم الهندسة الزراعية    

 برنامج الهندسة الزراعية  

نامج الهندسة الزراعية   2022-2021الدراسة الذاتية لبر
 

 

 ( 02) 44444460: فاكس –  167  داخلي: ( 02) 44478775ت:   25/8/2014كلية ُمعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد بتاريخ 

E-mail: qau.agr.asu@agr.asu.edu.eg Facebook Page: https://www.facebook.com/QAU.AGR.ASU 

73/114 

 أساليب التعليم والتعلم  . 2

 التدريس والتعلم المطبقة بالبرنامج، ومالئمتها لتحقيق مخرجات تعلم البرنامج. طرق  -1/ 8/2

تطبق إدارة البرنامج طرق تدريس وتعلم مالئمة لتحقيق مخرجات تعلم البرنامج على النحو التالي: التعليم التعاوني لتحقيق المهارات 

لفهم، العصف الذهني لتحقيق المهارات الذهنية والمعرفة والفهم، التعليم المهنية والعامة، التعليم اإللكتروني لتحقيق مهارات المعرفة وا 

ت الذاتي لتحقيق المعرفة والفهم والمهارات العامة، التعليم التجريبي  لتحقيق المهارات  المهنية، التعليم غير المباشر لتحقيق المهارا

 ( المرفق الخاص باستراتيجيات التعليم والتعلمالمهنية )

 الممارسات التطبيقية ألساليب التعلم الذاتي  . 8/2/2

 ة والتي تشتمل علىثدحمن خالل أساليب التعليم والتعلم المست تساهم البرامج الدراسية في تنمية المهارات الذهنية والعامة  

المباشر الذهني  و التدريس  واالستقصاءوالمناقشات  العصف  المشكالت  مجموعاتو  وحل  في  من  .  التعلم  يتضح  ملفات  وكما 

والتعلم وتشجيع الطالب على التعلم الذاتي وإعداد األبحاث   ، تهتم معظم المقررات باستخدام أساليب غير تقليدية للتعليمالمقررات

توجد مصادر متنوعة للتعلم الذاتي متمثلة . وعلى شبكة المعلومات الدولية واستخدام الحاسب اآللي  واالطالعوتنمية مهارات االتصال  

 علم الذاتي والتي يستعين بها الطالب في التالتي تضم أقسام خاصة بالبرنامج في مكتبة الكلية 

 (8/2/1مرفقمحتويات مكتبة القسم من الكتب العربية واالنجليزية ) 

 ( 8/2/2 مرفقرسائل الماجستير والدكتوراة المتوفرة بمكتبة القسم )

الرابع   المستوي  عدا  ما  الثاني  الدراسي  الفصل  خالل  خاللها  من  تقييمهم  وتم  الطالب  من  طلبت  بحثية  موضوعات 

   (8/2/3)مرفق

 ( 8/2/4)مرفقاساليب تعلم غير تقليدي بالبرنامج 

ا لظروف تعليق الدراسة بسبب جائحة  وقد تم تطبيق استراتيجية التعلم الذاتي من خالل التعليم عن بعد والتي تم تطبيقها نظرا

خالل فترة تعليق   كورونا حيث تم إعداد المحاضرات التي تخص تدريس المقررات الدراسية للبرنامج بصورة إلكترونية

الثاني من الدراسي  الفصل  في  تم  2020/ 2019عام    الدراسة  الكلية من خالل وحدة  المقررات  رفع، حيث    على  موقع 

، وذلك لمعاونة الطالب على استكمال دراستهم دون انقطاع ( ي رفع عليه المحتويالمجلد الذ) تكنولوجيا المعلومات بالكلية

التواصل    اتيحت الفرصة ايضا للطالب لالستفسار عن المقررات الدراسية من خالل المجموعات الطالبية على مواقع  كما
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كما امتد تطبيق استراتيجية التعلم الذاتي مع تطبيق نظام التعلم الهجين باستخدام المنصات التفاعلية    (تيلجرام (الجتماعي

 . (المنصة التعليمية (التي أعدتها الجامعة للطالب

هي الطرق التي استخدمتها المؤسسة للتعلم عن بعد ؟ ما  3/ 2/ 8  

 تم استخدام المنصة التعليمية موودل للتعليم عن بعد حيث تم رفع كل المقررات عليها. 

 (. 8/2/5)مرفقنموذج من المقررات على منصة موودل الخاصة بالكلية 

اد فيديوهات يتم رفعها على المنصة وقد تم  حيث  تم اعداد المادة العلمية في صورة تسمح بالتعلم غير المتزامن مثل إعد 

وقد استخدم اعضاء هيئة التدريس وسائل مختلفة (.رابط الفيديوعمل فيديو توضيحي للطالب لالستفادة من المنصة التعليمية )

لدراسي من جوجل او موقع زووم وميكروسوفت تيمز وذلك قبل واثناء استحداث المنصة التعليمية للجامعة  من الفصل ا

(ASU2learn) 

 وعرض النقاش وحلقات األبحاث وإعداد العملية تشجيع الطالب على التعلم الذاتي والتفاعلي داخل المحاضرات والدروسيتم  

الجماعي تعليم أفالم التدريس    االليكتروني، للتعليم باإلضافة بالمشروعات والعمل  هيئة  وأعضاء  الطالب  بين  التفاعل  أمثلة  ومن 

باإلضافة الى تقديم الطالب    ،  التكليفات التي يطلبها أعضاء هيئة التدريس من الطالب والتي يقدمها الطالب خالل الفصل الدراسي

دراسي والذي يستلزم تجميع معلومات عن هذا الموضوع من المصادر لعرض مصغر عن موضوع علمي مرتبط بمحتويات المقرر ال

شبكة االنترنت( حيث يؤدي هذا إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم  المختلفة بما يزيد   –رسائل علمية    –مجالت علمية    –المختلفة )كتب  

ء هيئة التدريس بإنشاء مجموعات على كما يقوم بعض أعضا  ،فرص التوظف لهم. أيضا تفعيل بعض المقررات اإللكترونية بالكلية

كما يوجد الكثير من األنشطة العلمية الطالبية والتي تحتوي على أنماط تعلم  بعض مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع الطالب.

للمشاركة مع الكلية والجامعة  المشاركة إطار  الطالبية ونتخطى  التجمعات  أنشطة  السلوكية مثل  المهارات  العديد من   ذاتي لبعض 

 الجامعات األخرى سواء حكومية أو خاصة. 

 (. 8/2/6)مرفقعناوين مشاريع بحثية قام الطالب بها  •

 .(2/7/ 8)مرفقنماذج لمشاريع التخرج   •

وملفات   المقررات الدراسية  توصيف في بالتفصيل يتضح كما منها المستهدفة التعليمية المخرجات تحقيق تضمن وهذه األنماط

مع    يتالءمبما  للتعلم كثيرة  مصادر بالمؤسسة مختلفة ، وتتوافر تدريس وطرق معينة مجاالت  على تحتوي  حيث  ،المختلفة المقررات

ات  أنماط التعلم المستخدمة )المكتبة المركزية ومكتبات األقسام العلمية، شبكة االنترنت المتاحة بالمجان داخل الكلية ، القاعات والمدرج

مع تطبيق    2020/2021و    2019/2020فضالً عما تم خالل العامين األكاديميين    معامل والورش ، التدريب الميداني ،...غيرها(.، ال
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،  Moodleتم رفع المحاضرات بصورة الكترونية على المنصات التفاعلية    ث نظام التعلم الهجين في ظل انتشار جائحة كورونا حي

ومن ثم مناقشتهم فيما تم تحصيله ذاتياً من موضوع المحاضرة   لمسبق لموضوع المحاضرة القادمة،تكليف الطالب باإلعداد احيث تم  

 Face-To-Faceأثناء لقاء  

 التدريب وتنمية مهارات الطالب    .8/3

تصميم وتوصيف برامج  -التدريب الميداني )خطة معتمدة للتدريب الميداني لطالب البرنامج  .8/3/1

 تنوع جهات التدريب  –لالحتياجات الفعلية للطالب التدريب وفقاً 

 هل يوجد خطة معتمدة للتدريب الميداني لطالب البرنامج  - •

البرنامج خطة   إدارة  الميداني  مقترحة  وضعت  ال  (8/3/1مرفق)للتدريب  بتا  كليةلطالبه معتمدة من مجلس  الثالثة  ريخ  بجلسته 

تتضمن النشاط، ومكان التدريب، ومسئول التنفيذ، وذلك لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من التدريب الميداني،  14/11/2022

الميداني   للتدريب  البرنامج تصميم وتوصيف  التدريب، توزيع الدرجات،   مرفق  ووفرت إدارة  وتتضمن عدد الساعات، الهدف من 

 ع في جهات التدريب الميداني من واقع خطابات بالموافقة علي التدريب لبعض الشركات مثل طريقة التقويم، آلية االشراف، ويوجد تنو

ويتم التدريب الميداني علي حسب التخصص الفرعي )شركة شيرا وشركة الوايلر وشركة راين بيرد وشركة السادس من اكتوبر(  

 .للطالب بالبرنامج في إحدي الجهات تبعا للتخصص

 (.8/3/2مرفقاعالن الخطة للطالب ) •

 (. 8/3/3مرفق) 2020-3اعتماد خطة التدريب الميداني  •

 

 برامج التدريب الميداني للطالب؟  جهات و ما أنواع - •

بمخاطبة الجهات الداخلية أو الخارجية القائمة   تقوم إدارة البرنامج من خالل لجنة التدريب الميداني/لجنة الطالب وبمعاونة الكلية  

لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة من البرامج التدريبية   البرنامجحدده  يوتدريبهم على ما    البرنامجبالتدريب بطرق رسمية الستقبال طالب  

 يتم تدريب الطالب في وجود المشرفين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.. والمقترحة

)شركة الحسن لفرز وتعبئة    ويوجد تنوع في جهات التدريب من واقع خطابات بالموافقة علي التدريب لبعض الشركات مثل •

 (.8/3/4مرفقخاطبات مع جهات التدريب ) مصر ايطاليا لالعمال الزراعية(  -المصرية لالستثمار –الحاصالت 
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 هل تم تصميم وتوصيف هذه البرامج التدريبية وفقا  لالحتياجات الفعلية للطالب؟   - •

ويتم التدريب  ، لرفع مهاراتهم العملية والمهنية تم تصميم وتوصيف البرامج التدريبية وفقا لالحتياجات التدريبية لطالب 

 ( توصيف التدريب الميداني الجهات تبعا للتخصص )مرفقالميداني علي حسب التخصص الفرعي للطالب بالبرنامج في احدي 

فاعلية    - األخذ بنتائج التدريب في عملية تقويم الطالب    - ويم نتائج التدريب  ليات معتمدة لتق ا  -8/3/2

 التدريب في تحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم(.

   هل هناك آليات معتمدة لتقويم نتائج التدريب الميداني  -

وأساليب مختلفة ومتنوعة بما يتوافق مع  داء الطالب في التدريب وذلك من خالل وسائل أحرص إدارة البرنامج على تقويم ت

تقارير المشرفين على التدريب طبقا لنماذج خاصة بذلك لضمان تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة من  :نواتج التعليم المستهدفة مثل

 ، وتقارير الطالب، ونسبة الحضور)مرفق (التدريب، والتقارير الواردة من الجهات المتعاونة مع الكلية في التدريب

 (.8/3/5مرفقاستبيان الطالب عن التدريب ) •

 (.  8/3/6مرفقاستبيان جهة التدريب عن الطالب والتدريب ) •

 

  هل يتم االخذ بنتائج التدريب في عملية تقويم الطالب  - •

التدريس  ا  يستخدم هيئة  أعضاء  التقييماتبالبرنامج  لسادة  تحليل  ال  نتائج  ذكرها  واالجراءات  السابق  التحسين  خطط  قتراح 

وتطوير آلية التدريب وأدواته   اكتساب الطالب للمهارات المهنية المطلوبةو  تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  التصحيحية التي تضمن

أسابيع وتحدد األقسام العلمية خطة   4يكلف الطالب بالتدريب الميداني لمدة    (2016المحدثة )  الالئحة  ( من9وفقا  للمادة )  وموارده.

الذين أتموا بنجاح التدريب لطالب  التنفيذ وأماكن التدريب ونظام توزيع الطالب ونظام المتابعة والتقييم. وال تمنح شهادة التخرج إال ل 

 . لالئحة الكلية وفقا للطالبالمعدل التراكمي في حساب وبالتالي تدخل بالدرجات تقييم التدريب  الالئحة على الميداني حيث تنص 

   تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة للتعلم؟  - •

الخريج وكيفية  ان يكتسبها  التى يجب  التعليم والمواصفات  المستهدفة من  المخرجات  المعتمد على  البرنامج  يحتوي توصيف 

 المخرجات خالل المقررات الدراسية المختلفة.التحقق من اكسابه هذه 

 (.  8/3/7مرفق توصيف البرنامج المعتمد ) •

 (.8/3/8مرفقابقة المعايير والمخرجات المستهدفة مع المقررات )مط •

 (9/ 8/3مرفقالخريج للمخرجات التعليمية المستهدفة ) الية التحقق من اكتساب •

 

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EafbQA_1cElGj9A1dxFAx4kBEuux94sDBQhU-OMESQqf1g?e=szifUI
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/Edg35705-ExCmBNRYDHe5qcB4ILEIjjMik7r_csxOlCeBw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EdmsdhjKWtFNtdFyuI0QIJkBikilKdM7fT7sPDDtEfYn6w
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EdmsdhjKWtFNtdFyuI0QIJkBikilKdM7fT7sPDDtEfYn6w
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EX-NGEnhj79AkUnZUeermKsB3lwxWiStbR6fJXmvYwG5SQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/ERvigOzA2PBEnB95LCB38JoBfr2fMzWtqwNWiQLSwo3xAw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/EdYh-kX7TrlAmtc_MZUgAkkB59dNTurdnK8it9qnIhMqfg


       
 قسم الهندسة الزراعية    

 برنامج الهندسة الزراعية  

نامج الهندسة الزراعية   2022-2021الدراسة الذاتية لبر
 

 

 ( 02) 44444460: فاكس –  167  داخلي: ( 02) 44478775ت:   25/8/2014كلية ُمعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد بتاريخ 

E-mail: qau.agr.asu@agr.asu.edu.eg Facebook Page: https://www.facebook.com/QAU.AGR.ASU 

77/114 

 

    المشاكل المؤثرة في فاعلية التعليم:سياسات التعامل مع   .8/1/4

 إجراءات التعامل مع المشاكل المؤثرة في فاعلية التعلم )الكثافة العددية للطالب / الدروس الخصوصية / الكتاب الجامعى(.  

  العددية من الجراءات للتعامل مع مشكالت التعليم والتعلم الشائعة ، مثل زيادة الكثافة    اا عددكجزء من الكلية    برنامجال  يطبق

 .  ( 8/1/13)مرفق  الكتاب الجامعي ، نقص أو زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس لطالب،ل

  (  14/ 1/ 8)مرفق توجد الية لتنفيذ ومتابعة التعامل مع المشاكل

 ( 15/ 1/ 8)مرفق يوجد الية لتحديث وتطوير سياسات التعليم والتعلم 

 لطالب ل العدديةزيادة الكثافة  •

والتي تتضمن تقسيم الطلبة    24/8/2020بتاريخ  2020/2021تم تحديث آلية للتعامل مع مشكلة الكثافة العددية للعام الجامعى

, تنبني التعامل مع المشكالت الخاص بالكلية  ( 8/1/16)  نظام الدراسة الي مجموعات تناسب الطاقة الستيعابية للقاعات، 

 . (8/1/17)مرفقوتبني البرنامج كل هذه االليات وكذلك هناك مقترحات اضافية خاصة بالبرنامج 

 الكتاب الجامعي 

يتم إصدار الكتاب الجامعي في بداية الفصل الدراسي ويراعي أن يكون في صورة الئقة علي أن يعتمد الكتاب من مجلس القسم 

وتتوافر في المكتبة نسخ من المراجع العلمية التي   والنشر،ومحتويات المقرر وحقوق الملكية الفكرية  بأهدافمع االلتزام 

وبناء على التوجيهات تم عمل اسطوانة مدمجة بكل المقررات المختلفة  الحالي. وفى العام الدراسي  يحددها القائمون بالتدريس

  (8/1/18مرفق)الجامعي. للطالب خالل العام 

    الخصوصية:الدروس 

الدروس الخصوصية حيث    للتعامل مع مشكالت  الكلية  ال توجد سياسة  وبالتبعية أي من برامجها ومنها برنامج ال تعاني 

 .  من وجود ظاهرة الدروس الخصوصيةالهندسة الزراعية 

 نقص أو زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس: 

( 50:  1حيث ان نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطالب وصلت أحيانا الى )  عجز في أعداد أعضاء هيئة التدريسهناك  

 يتم انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية لتدريس بعض المقررات الدراسية،  رجعية ولهذاوالتي ال تتفق مع المعدالت الم

وذلك الن المستويات المختلفة بالبرنامج  يتم انتداب أعضاء هيئة تدريس من كلية الهندسة بشبرا لتدريس بعض المقررات لطالب  حيث  

أعضاء هيئة تدريس من كلية التمريض ( وكذلك  وثيقة االنتداب.)اسي للخريجهذه المقررات في صميم تخصصاتهم كما أنها متطلب أس

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/Ecp-g-LKQrFHmHhFkyBVIecBcnLw5ydr7e3M9TeYuGC9lA?e=s0WK4s
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ألن   وذلك  ،لتدريس مقرر االسعافات األولية ومقرر العمل التطوعي وتعليم الكبار لطالب المستوي األول أو طالب المستوي الثاني

 .هذه المقررات من صميم تخصصاتهم

وإدخال نظام  19-التغيرات التي تلت جائحة كوفيد وبعد  واجهتها أثناءكيف تعاملت المؤسسة مع مشكالت التعليم للبرنامج التي 

 التعليم الهجين؟

تقوم إدارة البرنامج بمواجهة انعكاسات جائحة كورونا بتطبيق نظام التعليم الهجين بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام  

سة الهجين  في الفصل الدراسى على نظام الدرا  25/8/2020بموافقة مجلس شئون التعليم والطالب بتاريخ    2020/2021الجامعي  

لتشمل خطة تدريس المقررات علي أساليب التعليم والتعلم الثالثة والتي تتضمن  لمرحلة البكالوريوس  2020الثاني للعام الجامعي  

 ( مرفقالتعليم وجها لوجه، التعليم االلكتروني، التعليم الذاتي )

 

 نقاط القوة  

  . القسم ومجلس الكلية والتعلم مجلستوجد سياسات للتعليم  •

  . قة عن سياسات التعامل مع المشاكل المؤثرة في فاعلية التعلمتوجد وثي  •

 تبني البرنامج استراتيجية التعليم والتعلم الخاصة بالكلية  •

 خطة معتمدة للتدريب الميداني لطالب البرنامج   برنامجيوجد بال •

 للبرنامج ممارسات تطبيقية ألساليب التعلم الذاتي   •

 نقاط تحتاج إلي تحسين  

 بعض الوثائق تحتاج لالعتماد من مجلس ادارة البرنامج ثم من الكلية

 الية التقييم الخاصة بالتدريب الميداني

 واعتماد الوثائق عبر المجالس الحاكمةعدم تفعيل شبكة للمعلومات 

 مقترحات التحسين: 

 وثائق على مجلس ادارة البرنامج وباقي المجالس الحاكمةعرض ال

 . للطالب من خالل التواصل مع الجامعة لتفعيل وزيادة سرعة االنترنت باإلنترنتتفعيل شبكة للمعلومات واالتصال 
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 برنامج الهندسة الزراعية 
 الذاتية   الدراسة 

 تقويم مخرجات التعلم. 9
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 .وأساليب التقويمنظام . 9/1

 .معتمد ومعلن لتقويم مخرجات تعلم الطالب وطرق حساب درجات التقويم نظام- 1/ 1/ 9 -7

والمعتمد من مجلس الكلية في جلسته الخامسة بتاريخ  لتقويم مخرجات التعلمموحد نظام قامت وحدة ضمان الجودة بوضع  

نابع من قانون ج التعليمية المستهدفة. وهذا النظام للبرامج التعليمية بالكلية لضمان تحقق النتائ، (a  9/1/1مرفق) 2019/ 1/  14

ايضا قامت وحدة القياس والتقويم   .(9/1/1مرفق مرفق الئحة الكلية ) للبرنامج،تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية والئحة الكلية 

والذي يعمل على القياس الصحيح لمدخالت التعلم ومخرجاته وبالتالي  ( a-- 9/1/1مرفق ) بالكلية بوضع دليل للقياس والتقويم

 قق االهداف المطلوبة.وضع الخطط لتطور منظومة التعلم الجامعي التي تح

  تقويمها،تحرص إدارة البرنامج على أن يتضمن توصيف كل من البرنامج والمقررات: مخرجات التعلم لكل منها، وكيفية 

والنظام معتمد من خالل اعتماد توصيف  البرنامج والمقررات، ويتم تقييم (، a- 9/1/1قمرف نموذج توصيف الحد المقررات )

 المقرر على الوجه التالي:  

درجة مخصصة المتحان نصف الفصل  15 درجات، 5ويخصص له  أنشطة فصلية لقياس المهارات العامة والقابلة للنقل  •

الشفهي لقياس مهارات المعارف والفهم والمهارات  المتحاندرجات  5 لقياس مهارات المعارف والفهم والمهارات الذهنية،

 ل.الذهنية والقابلة للنق

متحان العملي لقياس المهارات ال درجة15 (. a---  9/1/1مرفق )  االمتحانات الشفهية إلجراءوقامت الكلية بوضع الية   •

والمهارات  متحان النظري النهائي لقياس مخرجات التعلم من: معارف ومهارات الفهم درجة ال 60و  المهنية و العملية

 .المقرر الذهنية ، ويتم االعالن عنها من خالل توصيف

 (d 9/1/2مرفق). في التدريب الميدانيالمهني والعملي تقييم األداء  •

أساليب التقويم المتنوعة المطبقة بالفعل لقياس مخرجات التعلم، ومالئمتها الكتساب طالب البرنامج للمعارف  

والمهارات المستهدفة )امتحانات عملية/ تقييم األداء في التدريب الميداني/ حاالت تطبيقية/ تمثيل أدوار/ فحص 

 .(إكلينيكي/ وغيرها

بجلسته الخامسة   تم اعتماده في مجلس الكلية ومقرراته وقدحدد البرنامج أساليب مختلفة لقياس مخرجات التعلم للبرنامج 

ويتم تطبيقها لجميع مقررات البرنامج .  عرضه على مجلس إدارة البرنامج العتمادهوتم  .  (b  1/ 9/1مرفق)  2019/    1/    14بتاريخ  

https://drive.google.com/file/d/1OvFiwkAETyY9SSXeiCdvnQG1GIkkyjZ7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HV54ickbxk5DGkjAeeNobAilQ7_KjcBQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DY5AUhe6Jd8_UUUuqunnTLlsGz6hph46/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ewe2LqH04EInrURqF54_89wVd80n4XRq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kRupl1VMQVG3RruJB7CZYVE6Ow0W5dgH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bPb9NP42QqfodkGzX7J16KJ7n7-y2uux/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rWwU43kUpO6LijaNBLPayWUQj7PXUPQH/view?usp=share_link
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المستهدفة، ومنها: أساليب التقويم المستمر لقياس المخرجات المستهدفة من خالل األنشطة الفصلية   وهى تغطى كل المخرجات التعليمية

  نماذج لالختبارات العملية  و  .التحليل واإلبداع  ,التطبيق  ,الفهم,  التي  تقيس مهارات المعرفة(,b-  9/1/1مرفق  )  لمعظم المقررات

التدريب الميداني الكتساب الطالب المهارات المهنية والعملية ، وكلها  ومهارات المهنية و العملية التي تقيس ال ( b-- 9/1/1مرفق )

 وطرق حساب درجات التقويم (  c  9/1/1مرفق)  التقويممتضمنة انواع    مالئمه الكتساب طالب البرنامج للمعارف والمهارات المستهدفة

األداء من خالل تقارير المشرفين على التدريب   ويقيمالمهارات المهنية والعملية  التدريب الميداني الكتساب الطالب  .  (d  9/1/1مرفق)

الحضور الطالب، ونسبة  التدريب، وتقارير  في  الكلية  المتعاونة مع  الجهات  الواردة من  والتقارير  مشروع     (d  9/1/2مرفق)،  ، 

 ( e 9/1/2مرفق) التخرج الذي ينمي القدرات االبتكارية والمهارية العملية والذهنية وحل المشاكل

تم تشكيل لجان    كما  .(f  9/1/1مرفق  )  السنويةومعدالت التخرج    (e  9/1/1مرفق)  تقارير المقررات الدراسية   ايضا 

التصحيح لال العلمية واعتمادالممتحنين ولجان  اقتراح األقسام  فيها   متحانات بناء على  الكلية قبل موعد االمتحانات ويراعى  مجلس 

 ,(h  9/1/1مرفق  )  باالستدالل بالالئحة  (.g  9/1/1مرفق  )  , مرفق نماذج من لجان الممتحنينالضوابط التي تحددها الئحة الكلية

 (. i 9/1/1مرفق ) وتوصيف البرنامج

 

 االطراف المعنية بتطبيق النظام. 

شئون  ة  ، وإدارالمعنية بكل برنامج    رؤساء األقساموتعتبر إدارة الكلية ممثلة في عميد الكلية، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب،    -

من    االمتحانات بالبرنامج، وأعضاء هيئة التدريس كل فيما يخصه  التقويم والطالب بالكلية، ووحدة القياس والتقويم بالكلية، ولجنة  

 المعنيون بتطبيق نظام تقويم مخرجات التعلم. هممقررات 

البرنامج - لتطوير  المقترحة  التعديالت  في  بالبرنامج  العالقة  ذات  االطراف  لكافة  المشاركة  الية  وتم (,  i-  9/1/1مرفق  )  تم وضع 

 .14/1/2019اعتمادها بالجلسة الخامسة لمجلس الكلية بتاريخ 

لبرامج الكلية ويتم اعالن جدول االمتحانات مع جدول وضع جداول االمتحانات وتقوم ادارة الكلية متمثلة في قطاع التعليم والطالب ب -

تعارض فيما بين مواعيد المحاضرات والدروس العملية   أي  ثال يحدحتى    دراسيفصل  بداية كل    فيالمحاضرات والدروس العملية  

لمقرراته   الطالب  بين مواعيد االمتحانات عند تسجيل  النهائي    الدراسية وقبيلوايضاً  الجدول اصدار جدول االمتحانات  يتم إعالن 

مرفق ) لمقترح المبدئي, مرفق الية تحسين رضا الطالب المبدئي لالمتحانات بحيث يشارك الطالب في اقتراح أي تعديالت تتم على ا

9/1/1  j   )    قبل االمتحانات بفترة كافية تصل إلى ثالثة أسابيع على   النهائيبما يتوافق مع رغبات الطالب وذلك قبل اصدار الجدول

األقل؛ وذلك على لوحات اإلعالنات بالكلية، والموقع اإللكتروني للكلية والبرنامج، باإلضافة إلى إعالنها بمواقع التواصل االجتماعي 

 للكلية والبرنامج .

 

https://drive.google.com/file/d/1cuYilE09ASJaP4p38VuVlFJOu0CnBAt3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xzEdp33hgwSx-tZ3Lp9zt-wdUguWHBXw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IxQQmaTvl47FYhQETNdgTjryqbLKdFxH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IxQQmaTvl47FYhQETNdgTjryqbLKdFxH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bPb9NP42QqfodkGzX7J16KJ7n7-y2uux/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NaVC2Ktrb4LGsWly8ogWCSfXWkXctDjo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Y08dgScD1875lzB5O12ZeWxI3vkDHlT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Y08dgScD1875lzB5O12ZeWxI3vkDHlT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CGKRlZKHYw6V3PI3T5eqOLQacSw24tt6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XiNVGShrllXYqIlnEj-MjaE7D30SrtxH/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1-h-N4gpD3UP4m6fz0-t-lTdcqeX7viCj/edit?usp=share_link&ouid=101703133316331625056&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1_4IO-JaXvEvAmaH6e0sV97bvTTaKg6Ok/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YyZg88llM_bxHc3bZQUC9d6eKDmedchW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YyZg88llM_bxHc3bZQUC9d6eKDmedchW/view?usp=share_link
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 مالئمة اساليب التقويم.–2/ 1/ 9 -8

 
حدد البرنامج أساليب مختلفة لقياس مخرجات التعلم للبرنامج ومقرراته، ويتم تطبيقها لجميع مقررات البرنامج وهى تغطى 

 كما هو مبين بالجدول التالي:  كل المخرجات التعليمية المستهدفة

 التقويم أنواع  المخرجات التعليمية المراد قياسها درجة التقويم

 أنشطة فصلية  لقياس المهارات العامة والقابلة للنقل درجات 5

 لقياس مهارات المعارف والفهم والمهارات الذهنية درجة  15
امتحان منتصف الفصل 

 الدراسي 

 درجات 5
لقياس مهارات المعارف والفهم والمهارات الذهنية والقابلة  

 للنقل
 االمتحان الشفهي

 االمتحان التطبيقي والعملي المهارات المهنية و العمليةلقياس  درجة  15

 االمتحان النظري النهائي  لقياس مهارات المعارف والفهم والمهارات الذهنية درجة  60

 

الدراسة بسبب جائحة كورونا، حيث تم إعداد نموذج لكل مقرر تشتمل علي عدد     ت من الموضوعانظًرا لظروف تعليق 

يختار الطالب أحدها لكتابة بحث يقوم بتقييمه 2019/2020البحثية لمستويات النقل خالل الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي  

وقد وافق مجلس الكلية بجلسته الثانية لعام  (.  a-  9/1/2مرفق  )  موذج للموضوعات البحثيةأستاذ المقرر وفق معايير محددة, مرفق ن

تحديث توصيف البرامج التعليمية ومقرراتها وتقارير المقررات والبرامج في ظل   على اعتماد  9/11/2020بتاريخ    2021/    2020

 (.a 9/1/2مرفق) جائحة كرونا

يم المستمر لقياس المخرجات المستهدفة من خالل األنشطة الفصلية لمعظم المقررات مثل بعض نماذج  أساليب التقو :ومنها 

التي تقيس مهارات المعرفة والفهم، والتطبيق والتحليل، او التي تقيس مهارات المعرفة والفهم .  (b  9/1/2مرفق) النظرية  االمتحانات

العمليةيضا  . اوالتطبيق، واإلبداع الميداني  (c  9/1/2مرفق) نماذج لالختبارات  التدريب  العملية ،  المهنية و  المهارات  . التي تقيس 

الطالب   والعمليةالكتساب  المهنية  والمهارات   (d  9/1/2مرفق)  المهارات  للمعارف  البرنامج  طالب  الكتساب  مالئمه  وكلها   ،

الطلبةايضا نماذج مشاري  .المستهدفة ويتم ذلك من خالل فحص فحص االوراق االمتحانية  تم  .  ( e  9/1/2مرفق)  ع تخرج لبعض 

 .من قياسها للمخرجات التعليمية المستهدفة قللتحق .(g  9/1/2مرفق) لورقة االمتحانيةل النواحي الشكلية والفنية والموضوعية

 .استخدام لجان الممتحنين من الداخل والخارج

https://drive.google.com/file/d/17-zIrZVsK-QQalb2QgTDaLuLOfCIzDhM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QtOKWyetPfFhXxh8TnKfm1FvsDTEQ2SN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nyBhAwlzfy3lcFOLAcmRX7hsl0U3_3Y5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1huEzv4kIdWl8OkSKprKzG8Lc799lGMrv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bPb9NP42QqfodkGzX7J16KJ7n7-y2uux/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NaVC2Ktrb4LGsWly8ogWCSfXWkXctDjo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QWBzZYMXbZG8ZvYlqJAqe2zlGbdEH9CR/view?usp=share_link
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البرنامج آلية لتشكيل لجان الممتحنين الداخلية تتضمن ترشيح مجلس القسم التابع له المقرر لجنة من عدد معين من إلدارة  

أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، للعرض على لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية واعتمادها من مجلس الكلية مرفق نموذج للجنة 

وفي حالة وجود ممتحنين خارجيين فانه هناك اهداف ومعايير الخيتار  وال يوجد ممتحنين خارجيين.(،  g-  9/1/2مرفق  )  الممتحنين

 (.  g--- 2/ 9/1مرفق ) نظام الممتحن الخارجي

 ملف متابعة أداء الطالب ان وجد )نتائج االختبارات التحريرية/ الشفوية/العملية، مشروع التخرج/ نتائج التدريب 

 الصيفي/الحقلي/ إكلينيكي، وغير ذلك من األنشطة األكاديمية(. 

المرشد  اسم  ، وااللتحاقالطالب، تاريخ    اسمبيانات الطالب:  يحتوى   تحرص إدارة البرنامج على توفير ملف الطالب والذي  

التقدي  ،المقرر  اسم،  األكاديمي التراكميرالدرجة،  المعدل  يحتوي على  ،  المختلفة ونتائج  أنشطته  ، كما  للمقررات  تقويمها  الفصلية 

سجل اما  (،  g--  9/1/2مرفق  )  الميداني, مرفق نموذج ملف للطالبنتائج التدريب  ،    التخرج  العملية مشروع،  الشفهية،  ةلتحريري

ويتولى   ،خالل المستويات الدراسية المختلفة لألعوام الجامعية، المعدل التراكميفيتضمن النتيجة النهائية لكل مقرر    االكاديميالطالب  

 . ملفات الطالب وتوعية الطالب بأسلوب التقويم استيفاء ةمسؤوليللطالب  االكاديميالمرشد 

 . مراجعة واستثمار نتائج نظام التقويم. 2/ 9

 تحليل نتائج تقويم مخرجات التعلم.أساليب  -1/ 2/ 9 -9

% من قيمة الدرجة الكلية للمقرر على  15يتم تطبيق أساليب التقويم المستمر حيث إن الالئحة الدراسية تنص على تخصيص    

% على أعمال الفصل الدراسي وبالتالي وكما هو موجود في توصيف المقررات يوجد اختبارات 5  الدراسي، االمتحان نصف الفصل  

للطالب. كما دورية شفوية أو تحريرية ووسائل تقييم أخرى، بجانب اختبار نهاية الفصل الدراسي يتم تطبيقها في مواعيد محددة تعلن 

المستهدفة التعليمية  المخرجات  االختبارات جميع  ف  (.a  9/2/1مرفق)  تغطي  نتائج  ذلك من خالل  حص بنسبة كبيرة ويمكن متابعة 

وااللتزام بها قبل امتحانات   .(-b  1/ 9/2مرفق)و    (b  9/2/1مرفق)   كما تتم التوعية الدورية بمعايير الورقة االمتحانية.  االمتحانات

لتوعية بأهداف التقويم اويتم  .  (  https://www.asu.edu.eg/agr/ar)  الكلية االلكترونيكل فصل والتنويه عنها من خالل موقع  

 . ومواصفات الورقة االمتحانية بصفة دورية

 .ائج على المجالس المختصةمراجعة وتحليل نتائج تقويم مخرجات التعلم، وعرض ومناقشة النت

 ، االمتحانيةعن طريق لجنة تقويم الورقة    (9/2/1C  مرفق)  يتم مراجعة وتحليل نتائج نظام تقويم مخرجات التعلم بصفة دورية

  . تخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأن ظهور أي خللللمناقشة ال  المجالس الرسميةيتم عرض تقرير عن نتائج التحليل والمراجعة في  و

https://drive.google.com/file/d/1J9vuQRg-LYJ3gKxNKiQ3vAeLPuSxM4QF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hXsJMGmY33R6ImV_aV6lUptVGUvm9MYX/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/14kPkkOx02Vd9ljcaCBv372dJ9BI2rw_F/edit?usp=share_link&ouid=101703133316331625056&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Gy6n9tmUT3GhFip47RUZPLqLYZoQCEbm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cO25SWmOYZkWH6w5bofsXeFDB0ObIZak/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mtBpAI0UOrDvcPDSJLlmrjoZwb1kwr5A/view?usp=share_link
https://www.asu.edu.eg/agr/ar
https://drive.google.com/file/d/1-BULzfKD9bL_YXjkczk9YfrDXfvwTV33/view?usp=share_link
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 االمتحانية،ايضا هناك الية لمراجعة وتقويم العملية االمتحانية حيث يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن ادخال التعديالت وتطوير العملية 

 (.  f 1/ 9/2مرفق (

 .للتعامل مع تظلمات الطالب من أساليب ونتائج التقويم والمعلن النظام المتبع - 2/ 2/ 9 -10

للتعامل مع   البرنامج واعتمدتها من    الشكاوىتم تشكيل لجنة  المقدمة من طالب  التقويم والمقترحات  والتظلمات من أساليب 

الكلية   للتقدم بالتظلم أو    2019يناير  14بتاريخ  الخامسة  مجلس  المعتمد والمعلن  النظام  الية   (.a  9/2/2مرفق  ) الشكاوىويتضمن 

 : على النحو التاليمحددة وتكون 

تعبئة الطلب المخصص برصد الدرجات والمعد من قبل إدارة الكلية وتقديمه الي عميد الكلية الذي يقوم بإحالة هذه الطلبات إلى  

التظلم  إلجراءاتوتتم االجراءات وفقا      المختصة،الكنتروالت   الكنترول  (.b  2/2/ 9مرفق  )  تقييم  المشكلة من رئيس  اللجنة  تقوم 

المختص، ونواب رئيس الكنترول بفحص التظلمات والشكاوى والتأكد من صحة التصحيح وصحة الدرجات والمجموع الكلي للدرجات 

تذة المصححين وصحة درجات الشفوي والعملي، ثم ترفع اللجنة تقريرها لعميد الكلية أو من ينوب والتأكد من صحة توقيع السادة األسا

يتم العرض على     في حالة وجود خطأ أي أن للطالب أحقية  ,  عنه، وتحرص إدارة البرنامج على إعالم المتقدم بنتائج فحص شكواه

عميد الكلية وبعد الموافقة يتم تصحيح النتيجة في الكشوف المعلنة وإخطار الطالب  /د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ثم على أ /د.أ

 9/2/2مرفق  )  والتظلمات بالكنترول  الشكاوىوتم فحص بعض    .وكيل الكلية لشؤون الطالب والتعليم .د .بنتيجة االلتماس من خالل أ

c.) منصة جامعة عين شمس  على. ايضا هناك موقع الكتروني الستقبال االلتماسات وتبين أحقية الطالب في التظلم وتم تعديل النتيجة

 ( c- 9/2/2مرفق ) الذكية لسهولة وسرعة التواصل مع الطلبة

 االستفادة من نتائج تقويم مخرجات تعلم الطالب وتظلماتهم في عملية تطويرالبرنامج وأساليب التعليم والتعلم. 

حيث يوجد الية لتحديث وتطوير   والتقييم،ستفادة من تحليل النتائج في عملية تطوير البرنامج وأساليب التعليم والتعلم تم اال

 (.9/2/2dمرفق ) سياسات التعليم والتعلم بناء علي تحديد مشكالت التعليم والتعلم

 نقاط القوة:  

   بالبرنامج.وجود نظام معتمد لقياس مخرجات التعلم  -

 وجود نظام واضح لالمتحانات والعمل بالكنتروالت .   -

 توافر أساليب متنوعة لتقييم الطالب تتوافق مع مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج.  -

 وجود نموذج موحد للورقة االمتحانية ونموذج تقييم لالختبار الشفوي.  -

https://drive.google.com/file/d/1yb0EgFl_w7Ejd6ZXVeYDMtUCC2_0LOpH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KLWeJAZPSO9tUAU0Sh5UT41v43Lgiili/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bOsXopRphQsf3c6hk9UgrWKX9J0MuB3N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eQjxE71TNEnLZtb639sUdtmPLNLGf891/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eQjxE71TNEnLZtb639sUdtmPLNLGf891/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Dw8v6l_dnzy8iuJcs4dxYFtCrbDP1geU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CnUwGIAsLX-oqwjzEczGJMBTYj_hJRKh/view?usp=share_link
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 حص الورق االمتحانية. معايير معلنة لف -

وجود آليات لتحليل نتائج تقويم الطالب من خالل دراسة احصائية لقياس مدى رضا الطالب عن عملية  -

 التقويم في نهاية كل فصل دراسي وإعداد تقارير بالنتائج. 

 وجود نظام واضح للتظلمات.  -

   التقويم.إعالم الطالب بصورة دورية بأساليب ومواعيد  -

 قياس رضا الطالب عن عملية التقويم واتخاذ االجراءات التصحيحية بناء علي ذلك.  -

 وجود وحدة للقياس والتقويم بالكلية تتولى التصحيح اإللكتروني لالختبارات.  -

 

   تحسين: نقاط تحتاج إلى  

 وجود ملف متابعة أداء الطالب لجميع المستويات الدراسية.   -

 دورية قياس رضا األطراف ذات الصلة عن نظام التقويم. -

 والتقييم. ،والتعلم ،وأساليب التعليم ،البرنامجمن تحليل النتائج في عملية تطوير  نالمستفيديتحديد  -

 مقترحات التحسين:  

تحديد موعد دوري لفحص الورقة االمتحانية ومدى تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة والتحليل   -

 اإلحصائي للنتائج النهائية للطالب. 

 استيفاء ملف متابعة أداء الطالب لجميع الفرق الدراسية.    -
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ا 2020-11-9  pdf.الهندسة الزراعية - كرون

pdf.2019  معتمد 2020-2019الهندسة الزراعية  برنامج مصادر المعلومات: تقرير  1/4/2-1-10-2

 

pdf.2021  معتمد 2021-2020الهندسة الزراعية  برنامج مصادر المعلومات: تقرير  2/4/2-1-10-2

 

pdf.2022  معتمد 2021-2022الهندسة الزراعية  برنامج مصادر المعلومات: تقرير  3/4/2-1-10-2

 
   معتمد قواعد بيانات برنامج الهندسة الزراعية مصادر المعلومات:  5/2-1-10-2

 _مراجعة داخلية تقرير  معتمد 2022-12الجودة بالكلية المراجعة الداخلية لوحدة  مصادر المعلومات: 6/2-1-10-2

 pdf.برنامج_الهندسة الزراعية- 12 2020

 تقرير زيارة دعم فنى  معتمد 2019-10والدعم الفني  تقارير المراجعة الخارجية مصادر المعلومات: 7/2-1-10-2

قييم اداء برنامج تعليمى 10-28- 2019  pdf.وت

  تقرير دعم فني  معتمد 2019-11والدعم الفني  تقارير المراجعة الخارجية مصادر المعلومات: 8/2-1-10-2

 pdf.هندسة زراعية 2019-11-27

ارة الدعم  معتمد 2021-10والدعم الفني  تقارير المراجعة الخارجية مصادر المعلومات: 9/2-1-10-2  تقرير زي

 PDF.الفني لبرنامج الهندسة الزراعية 2021-10-31

 نقاط القوي والضعف  متاح تقارير نقاط القوة والضعف لمنسقي المعايير العتماد البرامجي  10/2-1-10-2

 pdf.منسقي المعايير

 شركة الحسن لاستيراد  متاح : جهات تدريب نتائج التغذية المرتدة لستطالع آراء األطراف المستفيدة 11/2-1-10-2

تعبئة  pdf.وال

 الملتقي التوظيفي  متاح : جهات التوظيف نتائج التغذية المرتدة لستطالع آراء األطراف المستفيدة 12/2-1-10-2

 pdf.لشركة اوراسكوم التجارية

 مقترح لخطة  2020  متاح : التدريب الميداني نتائج التغذية المرتدة لستطالع آراء األطراف المستفيدة 13/2-1-10-2

 pdf. تدريب ميداني

ء  معتمد : الخريجين نتائج التغذية المرتدة لستطالع آراء األطراف المستفيدة 14/2-1-10-2  تقرير استبيان ارا

 pdf.الخريجين

PDF. الاجتماع الاول 10  متاح محاضر اجتماعات لجنة مراجعة وتطوير البرنامج  15/2-1-10-2

 

PDF. التقرير الاول 10  متاح : تقريرمحاضر اجتماعات لجنة مراجعة وتطوير البرنامج 16/2-1-10-2

 

2-10-1-2/17  الدراسة الذاتية لبرنامج  معتمد مصادر المعلومات: الدراسة الذاتية لبرنامج الهندسة الزراعية  

 docx.الهندسة الزراعية نهائي 2021-2022

 الدراسة الذاتية مراجعة  متاح مصادر المعلومات: المراجعة الداخلية )أ.د. محمود حجازي(  18/2-1-10-2

 pdf.[7067]داخلية أ.د محمود حجازي
 إدارة الجودة في البرنامج 2-10-2

 :بالبرنامجالتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة   2-10-1

 - د مصطفي ثروت  معتمد لمنسقي ومديري البرامج التدعيمية وفرق المعايير األكاديمية ورش عمل  1/2/1-10-2

 pdf. تعليقات عن مرفقات معايير الاعتماد البرامجي 15-09-2022

 الاعتماد البرامجي- ورشة  معتمد لمنسقي ومديري البرامج التدعيمية وفرق المعايير األكاديمية ورش عمل  2/2/1-10-2

 pdf.عمل د مصطفي ثروت

 ورش عمل مناقشة  مصور ورش عمل لمنتسبي برنامج الهندسة الزراعية  3/2/1-10-2

أهداف الخاصة بالبرنامج وطلاب مرحلة البكالوريوس 17  pdf.الرسالة وال
   معلن منصة التواصل األكاديمي بين الطالب وبرنامج الهندسة الزراعية  4/2/1-10-2

   معلن فيسبوك /منصة التواصل الجتماعي بطالب برنامج الهندسة الزراعية 1/5/2/1-10-2

    منصة التواصل الجتماعي بطالب برنامج الهندسة الزراعية/ تيليجرام  2/5/2/1-10-2

 دليل الطالب إلى برنامج  معلن دليل برنامج الهندسة الزراعية  6/2/1-10-2

 pdf.الهندسة الزراعية
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 استبيان رضا الطلاب عن  متاح استطالع أراء طالب برنامج الهندسة الزراعية 3/2-3-2-10-2

 pdf.برنامج الهندسة الزراعية 2022

 رضا اعضاء هيئة  متاح استطالع رضاء أعضاء هيئة التدريس عن أداء برنامج الهندسة الزراعية  4/2-3-2-10-2

 pdf.التدريس

 رضا اعضاء الهيئة  متاح استطالع رضاء أعضاء هيئة معاونة عن أداء برنامج الهندسة الزراعية  5/2-3-2-10-2

 pdf.المعاونة
 بالبرنامجإجراءات التعزيز وعناصر التميز   2-10-2-3-2

   معلن منصة التواصل األكاديمي بين الطالب وبرنامج الهندسة الزراعية  1/1/3-3-2-10-2

 خطة عمل التعليم  معلن الدراسي لالستعداد  اإللكترونيخطة عمل التعليم  2/1/3-3-2-10-2

 pdf.الالكتروني للاستعداد الدارسي

 تقرير اعمال وحدة  معلن اإللكتروني وحدة التعليم  أعمالتقرير  3/1/3-3-2-10-2

 pdf.التعليم الالكتروني

 وحدة التعليم  معلن بكلية الزراعة اإللكترونيوحدة التعليم  4/1/3-3-2-10-2

 pdf.الالكتروني بكلية الزراعة

تعلم التعليم  معلن نظام التعليم الهجين  5/3-3-2-10-2  التعليم وال

 PDF.الهجين
   معلن استراتيجية التعليم والتعلم  6/3-3-2-10-2

 آلية تحديث  آلية  معلن آلية للمراجعة الدورية لسياسات التعليم  7/3-3-2-10-2

تعلم 2018  pdf.مراجعة سياسات التعليم وال
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نامج الهندسة  10-1  الزراعيةالدراسة الذاتية لخطة التعزيز والتطوير ببر

 خطة التع زيز والتطوير  10.1.1

نامج الهندسة الزراعية 10.1.1.1  ( 1-1-10- 2مرفق ) إجراءات إعداد خطة التعزيز والتطوير ببر

 ندسة الزراعية صياغة ومناقشة واعتماد وإعالن خطة التطوير والتعزيز لبرنامج اله 10.1.1.1.1

صيغت خطة شاملة للتعزيز والتطوير لكل معايير العتماد البرامجي بناءا على استطالع آراء األطراف المستفيدة وهي  
   خطة سنوية يتم تنفيذها وفق األنشطة المقترحة لتحقيق األهداف التي أعدت لها

  اعتمدت خطة التعزيز والتطوير بعد مناقشتها في

 2020-1-15بتاريخ   الهندسة الزراعية مجلس إدارة برنامج  .1

  مجلس قسم الهندسة الزراعية .2

   2021-10-11بتاريخ واعتمدت خطة التطوير والتعزيز بمجلس كلية الزراعة   .3

 .أعلنت خطة التعزيز والتطوير على المواقع والمنصات اإللكترونية الرسمية المخصصة للبرنامج .4

  والتطوير ببرنامج الهندسة الزراعية مصادر المعلومات خطة التعزيز   10.1.1.1.2
 ( 2-1-10-22مرفق ،  2-1-10-1/2مرفق وثائق توصيف برنامج الهندسة الزراعية ) .1

 (  2/5-1-10-2، مرفق  4/ 2-1-10-2، مرفق  2/3-1-10-2برنامج الهندسة الزراعية )مرفق  تقارير   .2

 المقررات الدراسية  تقارير  .3

 ( 2/6-1-10-)مرفق المراجعة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بالكلية  تقارير .4

- ، 2/7-1- 10-)مرفق  تقارير المراجعة الخارجية من مالحظات كما سبق إرفاقها في معيار تصميم البرنامج .5

01-1-2/8 ، -10-1-2/9 ) 

  امجي ومقترحات التحسين لنقاط الضعف المقدمة من منسقي معايير العتماد البر  والضعف  تقارير نقاط القوة .6

 ( 2/10- 1-10-)مرفق 

  -أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -خريجين -المستفيدة طالب نتائج التغذية المرتدة لستطالع آراء األطراف  .7

- 1- 10-، 2/12-1-10- )مرفق  الجهات ذات الصلة – ممثلو جهات العمل التي يعمل بها خريجوا البرنامج 

2/13 ) 

نتائج مناقشات وجلسات العصف الذهني ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جلسات مجلس القسم/ مجالس   .8

-  مرفق )األقسام وخاصة ما يخص تصميم البرنامج ومواصفات الخريج ومدى مواكبتها لحتياجات سوق العمل 

01-1-2/11 ،-10 -1-2 /12 ،-10-1-2/13 ،-10 -1-2/14 ) 

 ( 2/16-1-10-، 2/15-1-10-)مرفق  محاضر اجتماعات لجنة مراجعة وتطوير البرنامج  .9

 بالدراسة الذاتية( )  معدلت اإلقبال على البرنامج خالل السنوات الثالث األخيرة مقارنة بالبرامج األخرى .10
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  بالدراسة الذاتية( ) بالبرنامج نسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس  نسبة عدد طالب الدراسات العليا بالبرنامج بال .11

 بالدراسة الذاتية( ) .عدد األبحاث الدولية واإلقليمية والمحلية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج .12

 والتي تضم مجموعة النشاطات الخاصة بالبرنامج والتفاعل به   قواعد بيانات برنامج الهندسة الزراعية  .13

 بالدراسة الذاتية( ) ت التعاون الموقعة مع الجهات الخارجية المختلفة بروتوكول .14

  األطراف التي شاركت في إعداد خطة التطوير والتعزيز ببرنامج الهندسة الزراعية 10.1.1.1.3

  شاركت العديد من األطراف في إعداد خطة التطوير من 

 والتقويم.   ،وآليات التنفيذ، والتقييم  ،معايير البرنامجعبر الطالع ومناقشة واعتماد  اإلدارة العليا بكلية الزراعة  .1

- 1-10-)مرفق  وحدة الجودة بكلية الزراعة من خالل تقديم المشورات الفنية والمراجعات الدورية للبرنامج  .2

2/6 ) 

 عمليات التطوير والتعزيز بالبرنامج المراجع الخارجي عبر الزيارات الدورية وتقديم المشورات لهيكل   .3

 ( 2/9-1-10- ، 2/8-1-10-، 2/7-1-10-)مرفق  

 المراجعة الداخلية عبر ذوي الخبرة في المراجعات البرامجية )ا.د. محمود حجازي( وتقديم الدعم والمشورة   .4

 )2/18- 1-10-)مرفق 

 لجان مراجعة وتطوير البرنامج المنبثقة عن مجلس القسم بالتعاون مع فريق معيار التعزيز والتطوير  .5

 ( 2/15-1-10-)مرفق  

 اونة، اإلداريون، الطالب والخريجون منتسبي برنامج الهندسة الزراعية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المع .6

 ( 14/ 2-1-10-،  2/13-1-10-، 2/12-1- 10-، 2/11-1-10-)مرفق  ممثلون عن سوق العمل  .7

 دسة الزراعية االستعانة بمراجع خارجي في إعداد خطة التطوير والتعزيز ببرنامج الهن 10.1.1.1.4

قام مركز ضمان الجودة بالجامعة وبالتنسيق مع وحدة ضمان الجودة بالكلية باختيار مراجع معتمد بالهيئة القومية لضمان  
الجودة والعتماد كمراجع خارجي للبرنامج وتقديم الدعم الفني في استيفاء معايير العتماد ومراجعة خطة التطوير والتعزيز  

   مطلوبة في الخطة بناء على تقرير المراجعة الخارجيةوإجراء التعديالت ال

نامج الهندسة الزراعية 10.1.1.2  مجاالت التعزيز والتطوير ببر

  المجاالت األساسية للتعزيز والتطوير التي تضمنتها الخطة 10.1.1.2.1

التعليم والعتماد في  متابعة استيفاء معايير اعتماد البرنامج التعليمي التي أقرتها واعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة  
مصر، ومستجدات سوق العمل من أجل إعداد خريج له القدرة على المنافسة في سوق العمل واستمرارية التحديث والتطوير  

ا لمتطلبات سوق العمل ومقترحات المستفيدين    .المستدام طبقا

  أهداف التعزيز والتطوير في نشاطات برنامج الهندسة الزراعية - 10.1.1.2.2
 وير رسالة برنامج الهندسة الزراعية تعزيز وتط  

 تعزيز وتطوير أهداف برنامج الهندسة الزراعية  

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/personal/sec_agri_eng_agr_asu_edu_eg/_layouts/15/onedrive.aspx?view=4
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EV-jBDGQNZFLiOjQJGgNn7ABw73cZpXvtED2B3OSTfWpxg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EV-jBDGQNZFLiOjQJGgNn7ABw73cZpXvtED2B3OSTfWpxg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EacpKW668etOk07Cj_yCTRYBJrsanI_SoiDClGuagzI_uw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EZfnf9huJ59NgR_EdzkO2cgBtYwwgj9iQweD6ukufZlPXQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EfujYG_4T2NGoerYyQiBnQgB6i4lyzlqYP848qY6a9ZRrw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EXSugZFvNb9KiKG-fSiXChcBoENKVJ4tI2VYE35FjtwzCQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EQsGWV71TvhLljbVi8JXAcYBLcoI00mrX9GLE6p_PuWzRQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EfSpTabJA5lFq9Yqj_eQYVwBfl40nGMwdf7Ga9hu4F7FPw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EQQa8cDF4DRDlQs7HXDPAY8BJ0kq4uXDT3oAWGIasZVCtg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ETwDUhq_5zhIkEiyW1plKfMBzVszpONJjeXxBxfsIOofSg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EarL9fY5VnZFj7oSvxeUCZMBbJIJUdG_33GzaZa5ReiEmA
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 قيادة وتنظيم برنامج الهندسة الزراعية  

 تعزيز وتطوير الموارد المالية 

 تعزيز وتطوير التسهيالت الداعمة 

 تعزيز وتطوير المعايير األكاديمية بالبرنامج 

 برنامج الهندسة الزراعية تصميم  تعزيز وتطوير 

 تعزيز وتطوير لطالب برنامج الهندسة الزراعية  

 والهيئة المعاونة ببرنامج الهندسة الزراعية  تعزيز وتطوير التعليم أعضاء هيئة التدريس

 ببرنامج الهندسة الزراعية تعزيز وتطوير نشاطات التعليم والتعلم 

 تعزيز وتطوير تقويم مخرجات التعليم 

 الهندسة الزراعية  طوير وتعزيز نشاطات برنامجت 

 مؤشرات نجاح برنامج الهندسة الزراعية تطوير وتعزيز قياس وتقييم
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نامج 10.1.2 ي البر
ز
 إدارة الجودة ف

يعتبر ضبط نظم الجودة بالبرنامج من األهداف الرئيسية في خطة التعزيز والتطوير، حيث يتم متابعة جودة  
يير العتماد بالبرنامج  األداء بالبرنامج من خالل استيفاء معايير العتماد عن طريق منسق البرنامج ومنسقي معا

  .لمتابعة مدي تقدم العمل 

نامج 10.1.2.1   التوعية بمفاهيم وعنارص الجودة بالبر
يتم التوعية بمفاهيم وعناصر الجودة ببرنامج الهندسة الزراعية من خالل عدد من اإلجراءات والنشاطات الدورية ومنها على سبيل 

 المثال

تخصيص جزء من المحاضرة األولي  من خالل ببرنامج الهندسة الزراعية  التوعية بمفاهيم وعناصر الجودة 

بالمقررات لتوصيف المقرر والتعريف بأهداف دراسته وأهداف الدراسة ومتطلبات الجدارة لجتياز المقرر  

 ( 1/2/4-10-)مرفق 

وورش العمل الخاصة بنشاطات  من خالل للقاءاتالتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة ببرنامج الهندسة الزراعية  

،  2/ 1/2-10-، 1/2/1-10-التطوير بالبرنامج )مرفقالتعزيز و إجراءات فيالبرنامج ومناقشة المتطلبات الواردة 

-10-1/2/3 ) 

المنصة الرقمية المخصصة لبرنامج الهندسة  من خالل  التوعية بمفاهيم وعناصر الجودة ببرنامج الهندسة الزراعية  

 (4/ 1/2-10- الزراعية من قبل الكلية )مرفق 

-  الفيسبوك)مرفق  ماعي من خالل مواقع التواصل الجتالتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة ببرنامج الهندسة الزراعية  

 ( 2/5/2/ 1-10- تليجرام،   5/1/ 01-1/2

-المطبوعات الورقية من دليل البرنامج )مرفق  من خاللببرنامج الهندسة الزراعية التوعية بمفاهيم وعناصر الجودة 

-10-( ودليل الطالب إلى الجودة )مرفق 1/2/7-10-(، دليل الجودة ببرنامج الهندسة الزراعية )مرفق 6/ 10-1/2

 ( 1/2/9-10-)مرفق 2019( والدليل الكاديمي لطالب كلية الزراعة جامعة عين شمس 1/2/8

من خالل تمثيل الطالب والخريجين بمجالس البرنامج  التوعية بمفاهيم وعناصر الجودة ببرنامج الهندسة الزراعية  

 ( 1/2/10-10-)مرفق 

نامج والمقررات الدراسية 10.1.2.2   مراجعة التقارير الدورية للبر

ير الدورية للبرنامج والمقررات الدراسية من أهم اإلجراءات التي يعتمد عليها البرنامج لتعزيز نظم  تعتبر التقار
الجودة به، حيث يتم إعداد تلك التقارير بصورة دورية ويتم اعتمادها من المجالس األكاديمية وتتخذ نتائجها مصدر  

يلي بعض من نماذج التقارير الدورية ببرنامج  . وفيما  رئيسي لإلجراءات التصحيحية وأنشطة التطوير بالبرنامج
 الهندسة الزراعية. 

 ( 2/1/2-1-10- مقررات برنامج الهندسة الزراعية )مرفق توصيف تقارير   .1

 ( 2/ 2-1-10-مرفق للمراجع الخارجي ) 2019-2018تقرير توصيف برنامج  .2

https://asu2learn.asu.edu.eg/agriculture/my/
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ET3hJuLLMipOgNPezZ41BXIBOTWDuBzmrWCr_epbYsACVg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/Ee-Dvzumh7lGpylFE42PnrwBM91x7R96fWGFkyV2KGxM_w
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EVJGd421fM5PgoddCiWiviQBa21CpFIKvkvbmU7zlnaOIQ
https://asu2learn.asu.edu.eg/agriculture/my/
https://m.facebook.com/agricengasuedueg
https://m.facebook.com/agricengasuedueg
https://m.facebook.com/agricengasuedueg
https://t.me/agreng
https://t.me/agreng
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EYGKGYk8UL5CujYC8KI9Mn0BXfLxF5NTWdwyqMQz2l3rxw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EYGKGYk8UL5CujYC8KI9Mn0BXfLxF5NTWdwyqMQz2l3rxw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EfiMpmZl_ixOpK21GIe_P8sB7PaDXB0h8sokKCuz1BTH7Q
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EefgGGKLujRKstVkmMZVbSQBKgfixTYetgN0igb4U_MG4g
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ETenKzzHZMJMsIpvczJJ_iABB9XtEzGpKrhr4S3mvvQbiQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EUEv-Zn7D7tBkFPezokbHcwBVDtYItk1vkN6QkhcnlWb1g
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EaccPRSZ9htMrBKG4xImxykBM9rrvVezHliGx20niQTLrw
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 ( 2/3-1-10- )مرفق  2020-2019  تقارير توصيف المقررات ببرنامج الهندسة الزراعية  .3

 ( 2/4-1-10- )مرفق  2021-2020تقرير توصيف برنامج الهندسة الزراعية  .4

 ( 2022- 2021 / 2021-2020  /2020- 2019الهندسة الزراعية السنوية )مرفق برنامج  رير  اتق .5

  

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EpqqUkfIr8pHvjvIULB5jucB3jaRmhufH1K-ii4psXd3KA
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EUEv-Zn7D7tBkFPezokbHcwBVDtYItk1vkN6QkhcnlWb1g
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ES2O6iNz1OFArbPgqOTC7rcBhpKnzdthxWA8ockMZE3ycA
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ES2O6iNz1OFArbPgqOTC7rcBhpKnzdthxWA8ockMZE3ycA
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EaqVLkQlFJpCjU87n2zgZKQBZUs_HLfBj3Mm8CdJWzjCmA
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EW-6Eg09_0dIsyA0nZ34mesBS6AhTMjZ0q_Ly2QC4aVhFA
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ETskb0dnkhVKgywMTYXgOeoB0VKFzNc_v6ZXZ9wFlBtFNw
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ات الدورية لجودة أداء برنامج الهندسة الزراعية 10.1.2.3  المؤشر

 التقويم التقييم ودورية عملية  10.1.2.3.1
 تتم عمليات نشاطات التقييم والتقويم ببرنامج الهندسة الزراعية عبر 

 الخارجيين لضمان عملية التقويم الدورية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة بالمراجعين الستعانة   .1

 الداخليين لضمان عملية التقويم الدورية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة  بالمراجعينالستعانة  .2

- 1-10-، 12/ 2-1-10-، 2/11-1-10- )مرفق قياس رضاء المستفيدين من أنشطة التطوير والجودة بالبرنامج .3

2/13 ،-10-1-2/14) 

تحديد مؤشرات واضحة لتقييم جودة أداء البرنامج وقياسها بصورة دورية وتوظيف النتائج في خطط التحسين  .4

-3-2-10-مرفق ) والتطوير بالبرنامج. وتم اعتماد مؤشرات قياس تقييم أداء البرنامج في المجالس األكاديمية

2/1 ) 

 عناصر التميز بالبرنامج وتعزيز الإجراءات  10.1.2.3.2
 الهندسة الزراعية على تعزيز عناصر جودته واختيار نقاط التميز عبريعمل برنامج 

 (1/7/4-3-2-10-مرفق )تطبيق نظام اإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية للتواصل مع الطالب  .1

 الرقمية  ل التواص وتطبيقاتإتاحة الفرصة للتواصل عبر المنصات اإلليكترونية  .2

حصول الكلية على مشروع برنامج الهندسة الزراعية بعد  تطوير منظومة تقويم مخرجات التعلم المستهدفة من .3

 ببرنامج الهندسة الزراعية   التحول الرقمي في القياس والتقويم

من وحدة إدارة المشروعات بوزارة  2020إنشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية في ديسمبر استفادة البرنامج من  .4

-3- 2-10-، 1/2/ 3-3-2-10-، 1/ 3/1-3-2-10- ، 1/ 3-3-2-10-مرفق )التعليم العالي مما يسهم بشكل فعال في 

3/1/3 ،-10-2-3-3 /1/4 ) 

 النشاطات وتقييمها  استطالع رأي جميع المستفيدين ومنتسبي برنامج الهندسة الزراعية والمشاركة في   .5

للبرنامج بتسهيالت من وحدة التعلم اإللكتروني بكلية الزراعة   (3/5-3-2-10-مرفق ) إدخال نظام التعليم الهجين .6

 جامعة عين شمس 

استجابة لمتطلبات التطوير والتعزيز واألزمات والطوارئ كما في جائحة  المقررات أو  توصيفات البرامج تحديث .7

 ( 2/4-1-10- ، 2/3-1-10- ،   2-1-10-22/كرونا )مرفق 

قياس مردود خطط التحسين والتطوير والتعزيز على مجالت البرنامج من خالل: تقرير المراجع الخارجي   .8

تقارير لجنة المراجعة الداخلية، تقارير المراجعة الفنية من مركز الجودة بالجامعة، نتائج قياس مؤشرات أداء  

- 10-، 2/3-3- 2-10-، 2/2-3-2-10-مرفق ) البرنامج، تقارير المراجعة الداخلية، نتائج قياس رضا المستفيدين

2-3-2/4 ،-10-2-3-2/5،)   
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https://asu2learn.asu.edu.eg/agriculture/my/
https://asu2learn.asu.edu.eg/agriculture/my/
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EdjYc9UNo55Jrj54VLPDhB4BzKjpkHWf0pQ1a7ypsUOVSQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EV5K9SANrBVGqVVMPzRt4mwBkNr9qi05zN-72nyJZKCM6Q
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EV5K9SANrBVGqVVMPzRt4mwBkNr9qi05zN-72nyJZKCM6Q
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EW-jCN1PjYZAg5cMa1frDJ8B-X2Xw7G8jlCoY90CdJ_gvw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EQV8_iOgG8xFhoR4uENoN08BE3f9NujBfUzX9yaHKIPJGg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EaccPRSZ9htMrBKG4xImxykBM9rrvVezHliGx20niQTLrw
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EUEv-Zn7D7tBkFPezokbHcwBVDtYItk1vkN6QkhcnlWb1g
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ES2O6iNz1OFArbPgqOTC7rcBhpKnzdthxWA8ockMZE3ycA
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EarL9fY5VnZFj7oSvxeUCZMBbJIJUdG_33GzaZa5ReiEmA
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EbkZyrDfSKBEoXOPjevA6GQBbLxf2Uzi1dBvRi3BHFPX4A
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ERMdrrDBnxxLhucYhhASFtkBCX-U_aCaUNnmIibBfJeUdQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ERMdrrDBnxxLhucYhhASFtkBCX-U_aCaUNnmIibBfJeUdQ
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/ES3wBikWOM9Lr5jAADH7oMIBAof4GgyFGVkFhv8OXnfgBg
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توفير الدعم المادي لألبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والرسائل العلمية للهيئة المعاونة بأقسام البرنامج   .9

 (1/5-3-2-10-مرفق ) .صرف مكافآت النشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس بأقسام البرنامجو

 للبرنامج على األداء الكلى للمؤسسة  الذاتي التقويمأثر نتائج  10.1.2.3.3

 :انعكس أثر نتائج التقويم الذاتي للبرنامج على األداء الكلي للمؤسسة في التي

تطوير العمليات والنشاطات التعليمية بالبرنامج عبر التعرف على المشاكل ووضع اآلليات والستراتيجيات التي  .1

-10-لمؤسسة كما في تبني استراتيجية مؤسسية للتعليم والتعلم )مرفق تكفل تخطي العقبات أمام البرامج المختلفة ل

 ( 3/7-3-2-10-والتعلم )مرفق  للمراجعة الدورية لسياسات التعليم ( وتنفيذ آلية2-3-3/6

في جميع برامج الكلية وتبادل الخبرات  والعمل الجماعي بين منسقي معايير العتماد البرامجي خلق روح التعاون .2

  .المعاييرلستيفاء 

نشر مفهوم الجودة والتوعية بأهميتها والعمل على التقدم لالعتماد من جميع برامج الكلية مما سيضيف لسمعة  .3

  .كمؤسسة تعليمية رائدةالكلية  

 .التدريس ومعاونيهمعقد دورات تدريبية داخل الكلية لتنمية قدرات أعضاء هيئة  .4

  .الهتمام بقواعد البيانات المختلفة ببرامج الكلية وتحديثها باستمرار  .5

 .الهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص لزيادة موارد المؤسسة .6

أدي تقويم البرنامج لتخاذ بعض اإلجراءات إلعداد لئحة جديدة تتناسب ومتطلبات سوق العمل مما سيسهم في   .7

معدل توظيف خريجي البرنامج وينعكس باإليجاب علي سمعة المؤسسة وإقبال أرباب العمل على توظيف ادة زي

  .خريجيها

 تطوير أليات واستراتيجيات معتمدة للتعليم والتعلم  - .8

 .الورقة المتحانية ونظام تحليل النتائج، واللتزام بتقديم نموذج اإلجابة النموذجية رمعاييتعميم  .9

 

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EcQi26p6Ra1NnzXXsEsN5pkBXn364YfuPBXGwPp2K9GOUg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/Ef1AFNXEKGlOjjLJOv6BLCoBcZ1MaaBaBoRgk_Y9ItPQeg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/Ef1AFNXEKGlOjjLJOv6BLCoBcZ1MaaBaBoRgk_Y9ItPQeg
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahmoudzakyelattar_agr_asu_edu_eg/EStBmHZwmCxIn5n0q-nfZ08B-r_Uefd3q1_d01QAcuGBBg
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 مؤشرات نجاح البرنامج  11

 مؤشرات نجاح غير المباشرة. 1/11

 التحويل من البرنامجمعدالت : عنوان المؤشر ▪

البرامج األخرى     إليه من  أو  فقط طالب علمي رياضه فال يوجد تحويل منه  يقبل  الزراعية  الهندسة  نظرا ألن برنامج 

ولكن يوجد تحويل للطالب لبرنامج الهندسة الزراعية من كلية الزراعة جامعة عين شمس الى كليات اخرى مناظرة،    ،بالكلية

   .( 11/1/1) مرفقبال كما هو موضح 

 معدالت التخرج من البرنامج: عنوان المؤشر ▪

في   البرنامج  من  الخريجين  أعداد  التالي  الجدول  التاليةيبين  -  2019/2020-  2018/2019-  2017/2018)    األعوام 

  التالي الهندسة الزراعية كما هو موضح بالجدول    نامج  ببروفقًا إلحصائيات نجاح طالب المستوى الرابع    (  2020/2021

 .(11/1/2مرفق )و

  

عدد   العام الجامعي

    الطالب

الملتحقين  

 بالبرنامج

دور  

 يناير 

دور  

 يونيه

دور  

 سبتمبر

اإلجمالي 

الطالب الخريجين  

 من البرنامج

نسبة النجاح 

% 

2017/2018 144 1 114 18 133 92.4 % 

2018/2019 199 8 134 47 189 94.97% 

2019/2020 187 11 139 34 184 98.4% 

2020/2021 105 18 53 19 90 85.7% 

 تم مخاطبة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    وحتى تاريخه لم يصل الرد  2021/2022

 نسب النجاح لكل عام. يوضح الشكل البياني التالي معدالت التسجيل والتخرج من البرنامج مع 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xEIolP4l_7NVKt2qxUxaCHmOkPsrNNOk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1znGaO9DudSFQhrzKc27hCva7ZxDqva3o/view?usp=share_link
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-2017األعوام الدراسية التالية )يتضح من المنحنى السابق ان نسب النجاح في برنامج الهندسة الزراعية في زيادة في  

-2020% في العام الدراسي )85.7(. ثم حدث انخفاض في نسب النجاح وصل الى  2020- 2019،  2018-2019،  2018

 (. وقد يرجع ذلك لحدوث جائحة كورونا في هذا العام الدراسي.2021

 معدالت التوظيف من خريجي البرنامج : عنوان المؤشر ▪

، وحدة التوظيف ومتابعة الخريجين المركزية بالكلية  ومن خريجى البرنامج  نسبيا    حساب معدالت التوظيف  تم  

ويوضح نسبة   وباالتصال بالمؤسسات والشركات من خالل قسم الهندسة الزراعية كلية الزراعة جامعة عين شمس،

من    34د  ، ويوضح تعيين بعض من الخريجيين كنموذج استرشادى  بعد  2021الى عام    2015التوظيف من عام  

الهندسة الزراعية من جهات مختلفة ومنها مؤسسات حكومية مثل مركز البحوث وشركة اوراسكوم    خريج البرنامج  

االراضى   وزراعة  الستصالح  الوطنية  والشركة  االبار  لحفر  ريجوا  وشركة  موتورز  طنطا  وشركة  التجارية 

مرفق بعض من نماذج    للحاصالت الزراعية  الصحراوية ) جهاز مشروعات الخدمة الوطنية( والمجلس التصديرى  

 .)11/1/3(، كما هو موضح بالمرفق التوظيف 

  البرنامج؟ما هي أنواع المؤسسات التي تقبل على توظيف خريجي  •

 - ي برنامج الهندسة الزراعية ومنها:تقبل العديد من المؤسسات والشركات والجهات علي توظيف خريج

 Hunter الرياالمريكية لمنتجات  هانترشيرا وكيل  شركة  (1

 Rain Bird الريوكيل شركة رين بيرد لمنتجات  شركة رين برد (2

 Land Masterشركة الند ماستر  (3

https://drive.google.com/file/d/1LbGB8lRk1GSUoYMDs70vQ_zIK075XVCh/view?usp=share_link
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 الستصالح األراضي الزراعية  المصرية الشركة (4

 لإلنشاءات اوراسكوم  (5

 ( Jinet Landscape and Services)شركة حسن عالم  (6

 طنطا موتورز  (7

 لمستلزمات الرى الحديث  شركة تكنوجرين (8

 (First pipe)بالعاشر من رمضان    UPVCمصنع انتاج المواسير   (9

 شركة الوايلر فريد للمضخات (10

 أكتوبر لصناعة البالستيك ومستلزمات الرى الحديث 6شركة  (11

 شركة ريجوا لحفر االبار  (12

 

 أراء المستفيدين من البرنامج:  استطالععنوان المؤشر:  ▪

البرنامج اإلستبيان الستطالع رأي المستفيدين ذوي العالقة به لتقييم جودة وكفاءة الخريج في  تستخدم إدارة 

مثل   بها  يعمل  التي  السياحية   الريشركات  األماكن  والقرى  الخاصة  والمزارع  االستشارية  والمكاتب  والالندسكيب 

 راعية وزراعة االسطح ، عالوة على ذلك المراكز البحثية،والسكنية والمدن الجديدة ومحطات الخدمة االلية والصوب الز

وبمتوسط عام اعلى من   % 75بنسبة    وكفاءة الخريج    %84.6   بنسبة  ومن نتائجه من حيث الرضا عن جودة الخريج

، كما هو  البرنامج  خريجيعن مستوى  %  80بنسبة    ، وتبين النتائج ارتفاع نسبة رضا المستفيدين من البرنامج  70%

 ( . 11/1/4بالمرفق) 

 

 . أساليب تقويم إضافية للتميز/ دعم القدرة التنافسية للبرنامج: 21/11/

 معدالت التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج.عنوان المؤشر:  ▪

 . الماضية  خمسةليا بالبرنامج في األعوام البالنظر إلى أعداد المسجلين في الدرجات المختلفة للدراسات الع

 58م )  2021حتى    2017التسجيل فى الدراسات العليا من خريجى البرنامج فى الفترة من عام  وقد بلغ معدل  

وربما يرجع تناقص اعداد المسجلين بالدراسات ،    (  28( ودكتوراه )    30( طالب منهم ماجستير )  

 (/511/1  ) مرفقكما هو موضح ب العليا الي تراجع اعداد الخريجين الملتحقين بالجهات البحثية،

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xbGDpDUVtD4ESTBX-LmtGfWR_0MpvzT3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vS1iEfFE0edGWLsl-DwyWSMzvMrBEYmZ/view?usp=share_link
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   برنامج الهندسة الزراعية(: أعداد الطالب المسجلين ببرامج الدراسات العليا ب 2جدول)    

 العام    دكتوراه  ماجستير 

  طالب  طالبة  طالب  طالبة 

5 4 4 5 20172018 / 

6 2 5 1  2018/2019 

6 1 1 1  2019/2020 

2 1 7 3 2020/2021 

1 2 1 - 2021/2022 

 

 

 ومشروع التخرج:    مكون التدريب الميداني في البرنامجعنوان المؤشر:  ▪

عن    لال تقاألسبوع ولمدة   /ساعة24بواقع  يؤدي الطالب فترتين تدريب ميداني للمستوي الثالث  

يوم خالل العطلة الصيفية ، ويعتبر التدريب الميداني مكمال لمقررات المستوي المنقول منها الطالب   30
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منح الطالب درجة  نجاح وال ي/وال يضاف تقديره الى التقدير العام للطالب، ويحسب التدريب مادة رسوب 

 .(ةوالالئح من توصيف البرنامج  البكالوريوس إال بعد اجتيازه التدريب الميداني بنجاح )

تتضمن الالئحة الداخلية للكلية آلية لتدريب الطالب تتمثل في التدريب الميداني لطالب المستوى  و

أو الفرص التي توفرها الكلية  الثالث ومشروع التخرج لطالب المستوى الرابع بالبرامج التعليمية المختلفة  

على    الئحة الكليةفته وتشترط  للطالب من خالل اتفاقياتها مع الشركات المختلفة أو ما يوفره الطالب بمعر

 الطالب لكي يستوفي متطلبات تخرجه أن يستكمل التدريب الميداني المطلوب وانهاء مشروع التخرج.

 التدريب الميداني:  •

كما توضح الالئحة الدراسية   درجة(،100)  درج التدريب الميداني ضمن نظام التقييم بالدرجات أ

يب الميداني بالكلية، والتي يستهدف جزء كبير منها تنمية مهارات  (. وقد تم وضع خطة للتدر2016المحدثة )

مع العديد من الشركات والمزارع   العلميالقسم  في المجاالت العملية؛ ويتم تفعيلها من خالل اتفاق    ب الالط

  .مللتأهيل الطالب بالمهارات والكفاءات المهنية والوظيفية المناسبة الحتياجات سوق الع  البحثية،والمراكز  

البرنامج    الميدانيالتدريب  هدف  ي والتقنيات  لطالب  المهارات  ا  فيزيادة  لهندسة مجاالت 

خبرة   واكتساب  وتنفيذ شبكات    فيالزراعية  الحدائق،  الريتصميم  وتشغيل وصيانة  و  وتنسيق  إدارة 

الزراعية واآلالت  شبكات  الجرارات  منتجات  واختبار  التدريب  الري،  ويتم    انتهاء عقب    الميداني، 

ا الثا  الدراسيلعام  امتحانات  المستوي  لبعض  لث لطالب  ميدانية  زيارات  ويتضمن  البحوث ،  مراكز 

الحقلية    الريوشركات   والمزارع  على  والالندسكيب   لشبكات  للتعرف  المختلفة  التنفيذ   الريطرق 

تعرف على انواع  العمليات الزراعية، وال  فيالمختلفة المستخدمة    اآلالت وصيانة الشبكات والتعرف على  

الشمسية   الطاقة  واستخدامات  وصيانتها  المختلفة  والتحلية  فيالمضخات  المياه  إتاحة    وبالتالي.  ضخ 

 . )11/1/6(مرفق  توظيفهم عقب التخرج.للطالب الخريجيين العمل بهذه الجهات والفرصة 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XYI8flytLW_32V2HZImrlGD9a9-K7Dc6/view?usp=share_link
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 : مقررات مهارية لتنمية القدرات البتكارية فى التطبيق العملي مثل مشروع التخرج  •

اجتماعات مع طالب المستوى الرابع في بداية    الهندسة الزراعية  وفيما يتعلق بمشروع التخرج، فيعقد قسم  

الفصل الدراسي الثاني ليعرض الطالب أفكارهم عن مشروعات التخرج الذين يريدون تنفيذه ومناقشتهم فيها 

لوضع خطط التنفيذ خالل الفصل الدراسي مع تحديد لجنة لإلشراف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي  

يات المتابعة والتنفيذ حتى الوصول إلى كتابة التقرير والمناقشة في نهاية  على كل مشروع وتحديد مسئول 

عناوين مشاريع التخرج وخطط التنفيذ والجدول    يالعلمرسل القسم  ي، وتقديميفي عرض    الفصل الدراسي

الزمني المقترح وأسماء الطالب والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس الى أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم  

 )11/1/7(مرفق    .بالبرنامج لثالثة سنوات متتاليةيوجد بيان بمشروعات التخرج للمستوى الرابع    و  والطالب 

 مقررات مهارية لتنمية القدرات اإلبتكارية في التطبيق العملي مثل مشروع التخرج.عنوان المؤشر:  •

تساعد على تنمية    التيمن المقررات     12  عدد  يتميز برنامج الهندسة الزراعية بأنه يتضمن

وذلك   للطالب  المهارية  المساحة   فيالقدرات   ، الهندسي  الرسم  مثل  بالبرنامج  المختلفة  التخصصات 

العمرانية  واالمتدادات  الخضراء  المسطحات  هندسة   ، الحقلي  الري  شبكات  تصميم   ، المستوية 

مقررات اخرى تخدم التطبيق و والمضخات وأجهزة قياس وتحكم والزراعات المحمية وتصميم أالت 

 .)/811/1(  المرفقموضح بالجدول التالي و كم هو رها للفروع المختلفة للبرنامج وغي العملي

 جدول عدد من مسميات المقررات المهارية وما تحتوي على من أنشطة مهارية.  (:3جدول )

N أنشطة مهارية اسم المقرر 

المعادن   (  101ورش )هـ ن د  1 وتشكيل  والسبائك    –الحدادة    – اللحام    –المعادن 

 النجارة –الخرائط وقطع المعادن  –السباكة 

الرسم   ( 103رسم هندسي )هـ ن د  2 رسم   –مقاييس  )المجسمات(  التصويري  الرسم 

الرسم   –الرسم التجميعي    –اإلسقاط العمودي    –األيزوميتريك  

 التفصيلي

https://drive.google.com/file/d/1igMSHutfIIyv-U0s6ejIvOiPjLGlychf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jj6XIXaFcQnvtoqI0LrE9P2kfb53c4eS/view?usp=share_link
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الموازين    –عملية التحشية    –رسم الخرائط    –أدوات القياس   (  104المساحة وتطبيقاتها ) 3

 األغراضاألجهزة متعددة  –

تطبيقات الحاسب اآللي في الهندسة الزراعية  4

 ( 208هـ ن د )

الحساب اإللكتروني والبرمجة لحل بعض المسائل الطبيعية 

البيانات لألنظمة   –والرياضية   إعداد وكتابة تحليل وعرض 

العددي   المختلفة والتحليل  البيانات    واالستقراءالعلمية    – من 

 اإلنسان اآللي  –دسة الزراعية الرؤية األلية في مجاالت الهن

المكابس والمحركات    –الصمامات    –الدوائر الهيدروليكية   ( 304اآلت هيدروليكية ومضخات )هـ ن د  5

وأنواعها    –الهيدروليكية   األداء    –المضخات  منحنيات 

 الكفاءة(   -القدرة  –التصرف  –)الضغط 

الزراعي  مدخالت   (306هندسة النظم الحيوية )هـ ن د  6 اإلنتاج  أنظمة  العوامل    –ومخرجات 

الزراعية   النظم  وإدارة  علي تصميم  النظم    –المؤثرة  تحليل 

 الهندسية المستخدمة في الزراعة 

الحراثة  (402تصميم اآلالت الزراعية )هـ ن د  7 أالت  لآلداء وتصميم  التصميم  في  العامة  المبادئ 

الهيدر  – والمحاريث   والتجهيزات  الرفع  ولية أجهزة 

اآلالت الديناميكية ونظرية األجزاء الترددية مثل   –وتصميمها  

وتصميمها   والمحشات  المتقدمة    –المكابس  التصميمات 

 باألجزاء المعرضة لألرهاق.

تخطيط وتصميم شبكات نظم الري الحقلي )هـ  8

 ( 403ن د 

المواصفات الفنية القياسية لمكونات ومعدات شبكات الري   

الري  - نظم  الري   –السطحي    تصميم  نظم  شبكات  تصميم 

تقييم أداء    –تصميم شبكات نظم الري بالموضعي    –بالرش  

 شبكات نظم الري الضغطي 

هندسة نظم المسطحات الخضراء واإلمتدادات   9

 (409العمرانية )هـ ن د 

الموقع   الحدائق   –بيانات  وتنسيق  وتخطيط  تصميم  طرق 

الخضراء   التحتية  هندسة    –والمسطحات  والبني  المنشأت 

والمتنزهات   الخضراء  الحدائق   –بالمسطحات  خدمة  أالت 

 والمسطحات الخضراء 

تحديات الذكاء اإلصطناعي في الزراعة )هـ ن  10

 ( 414د 

الذكاء اإلصطناعي   الرؤية اآللية وتطبيقاتها    –هيكلة نظم 

  – الخواص الديناميكية للصور )الدقة    –في الهندسة الزراعية  

 عمليات علي الصور بإستخدام تحويالت فوريير(.   –الوضح 
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ا   ▪ التدريب الميداني )عام(  11 وفقا التالية  المسارات  من  مسار  باختيار  الطالب  يقوم 

   -لرغباته وميوله العلمية لدية :

 إدارة وتشغيل وصيانة الجرارات واآللت الزراعية.   ▪

وتنسيق   ▪ المختلفة  الري  نظم  وتشغيل  وتنفيذ  تصميم 

 حدائق.  ال

في   ▪ اإلنتاج  خطوط  وصيانة  الزراعي  التصنيع  عمليات 

 شركات التصنيع الغذائي. 

 تشغيل وصيانة المعدات الخاصة باستصالح األراضي.   ▪

الخضروات  ▪ حفظ  وثالجات  الصوامع  وصيانة  تشغيل 

 والفاكهة. 

المياه   ▪ ضخ  فى  الشمسية  الطاقة  استخدامات 

 والتحلية 

 الزراعية التحكم البيئ فى الصوب  ▪

الزراعية   )عام(  بحث 12 واللت  المعدات  تصاميم  اداء    -يطبق  يحلل 
الزراعية   واللت  المتعلقة    - المعدات  المشاكل  حل  يناقش 

يطبق التقنيات الهندسية في مجال الهندسة    - بالنظم الزراعية  
الظروف   تحت  الزراعية  المعدات  اداء  يختبر  الزراعية 

  - والمعدات بصورة جيدة وآمن    يستعمل الدوات  - المختلفة   
يختبر نظم النتاج والتصنيع    -ينفذ تصميمات شبكات الري   

يضبط ويعاير اآللت من حيث معدلت الزراعة   -الزراعي 
والحرث،   والحصاد  والرش  اجهزة   -والتسميد  يستخدم 

يجمع ويحلل    -ووسائل القياس المختلفة فى الهندسة الزراعية.  
يعمل ضمن فريق، وتفهم سلوك    -ة   البيانات بأسس متوافق

اإلدارة    -المجموعات.    فى  الساسية  المهارات     - يكتساب 
مجال   في  المتخصصة  اآللي  الحاسب  تطبيقات  يستخدام 

علي    -المهنة.   للحصول  المعلومات  تكنولوجيا  يستخدام 
 المعلومات والبيانات والتواصل.

 لمنظمات التي يعملون بها. متابعة مستوي كفاءة الخريجين في اعنوان المؤشر:  ▪

برنامج الهندسة الزراعية كما موضح   فيالخريجيين    رأىأعدت إدارة البرنامج استبيانا لقياس  

الخريجين  و،    )11/1/9 )  بمرفق كفاءة  بها  التيالمنظمات    فيمستوى  بيعملون  هو موضح  كما  رقم  ، 

   بنسبة    وكانت نسبة الموافقين على بنود االستبيان مثل الرضا عن مستوي الخريج(      11/1/4)    المرفق

المهارات الالزمة    الخريج% ، ولدى  80الخريج بنسبة    والرضا اصحاب العمل عن مهارات   ،%    84.6

 %.74بنسبة  والتوظيفي   المهني%، ولدى الخريج التميز 77الستخدام تكنولوجيا المعلومات بنسبة  

https://drive.google.com/file/d/18rM7vlGJwTb3UIVVvmvS7N4xZCiMwElV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xbGDpDUVtD4ESTBX-LmtGfWR_0MpvzT3/view?usp=share_link
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   -يلي: وأوضحت نتائج االستقصاء ما 

المستفيدين من   العمل  اراء اصحاب  انشاء معمل    خريجيبخصوص مقترحات  تم  انه   ،   للري البرنامج 

التحكم    صينيمويل  بت ا  فييتضمن احدث وسائل  المياه وبعض  والتحكم    الريالختبارات لمعدات  شبكات 

تعمل   والتيبالرشاشات الغاطسة (    الري  –  سطحيتحت    الريالمختلفة )    الريادارة نظم    فياالتوماتيكى  

بواسطة الطاقة الشمسية والطاقة بالرياح والبيانات االرصاد المناخية ومستشعرات الرطوبة وذلك داخل كلية  

، ويخدم المعمل العملية البحثية ومقررات مثل هيدروليكا وميكانيكا الموائع، اجهزة عين شمس– الزراعة  

، وتصميم نظم  الحقلي  الريللمياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، تصميم نظم    المتكاملةقياس وتحكم، االدارة  

السمات  الحقليالصرف   كأحد  جيدة  بصورة  المعمل  اظهار  وكذلك  الخضراء،  المسطحات  نظم  هندسة   ،

 المميزة للبرنامج. 

 

طلبات سوق  وتبين من هذا االستبيان أن نسبة مستوى خريجي البرنامج على قدر كبير من المالئمة مع مت

   العمل . كما أشار المشاركون إلى بعض المهارات التي يحتاج خريجو البرنامج إلى إتقانها، نذكر منها
 . ICDLدورات ال  •

 دورات استخدام اللغة في الحياة العملية.  •

 إتقان مهارات التواصل مع األشخاص في سوق العمل.  •

 والفوتوشوب   توكاد برامج اال •

 ات نجاح البرنامجنقاط القوة لمعيار مؤشر

 مكون التدريب الميداني  •

 تناقص فيحيث انها  ،العليادراسة معدالت التسجيل في الدراسات  •

 القدرات االبتكارية للطالب لتنميةوجود عدد من المقررات المهارية  •

 استقصاء مستوى كفاءة الخريجين وتحليل النتائج •

 نقاط تحتاج الى التحسين:  

البرنامج اتضح وجود فجوة بين النظرية والتطبيق نتيجة تواجد   خريجيالمستفيدين من  من خالل استطالع آراء   •

اساسيات    -كيمياء تحليلية وطبيعية  –  )نباتمثل مقرر    التي ال تتناسب مع متطلبات سوق العمل  المقرراتبعض  

  الغذائية(اساسيات الصناعات  – وداجني حيوانيانتاج –اساسيات وقاية وامراض نبات  – نباتيانتاج 

 البرنامج لتلبى متطلبات سوق العمل الفعلية.  خريجيالسعي لرفع كفاءة  •

 حصر معدالت التوظيف ال يشمل كل خريجي البرنامج.  •

 قلة عدد ممثلي سوق العمل المشاركين في االستطالع حول مهارات خريجي البرنامج.    •

 مقترحات التحسين:  
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الحرص على التواصل مع الخريجين لالستطالع عن وضعهم الوظيفي وتحديث قاعدة بيانات الخريجين لدى  •

 البرنامج. 

 إجراء حصر لممثلي سوق العمل في األماكن التي تقوم بتوظيف خريجي البرنامج.  •

 


