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المقدمـــة

اأ�ضاتذتي االأجالء          زمالئي وزميالتي االأعزاء              اأبنائي وبناتي

اإنها رحلة العمل واالجتهاد     رحلة اأفخر واأعتز بها     فكم من االآمال والطموحات واالأحالم تحققت 
والرقي  �ضاأنه  رفعة  على  والعمل  الكبير  العلمي  والكيان  ال�ضرح  هذا  والعمل     حب  الحب  رحلة  بها     
اإنها رحلة طويلة     رحلة االإ�ضرار والتحدي     تلك الرحلة التي بداأت منذ �ضرفت بوكالة الكلية  به     
اإنها رحلة  الزراعة       اأعرق كليات  البيئة و�ضوالاً ب�ضرف م�ضئولية عمادة  المجتمع وتنمية  ل�ضئون خدمة 
ا اأن ن�ضل  بداأت وانتهت واأنا على يقين اأنني لم اأوِف الدين الكبير نحو كليتنا الحبيبة والتي نحاول جميعاً

ا   بها اإلى المكانة التي تليق بها والتي نطمع اأن تكون في المقدمة وتظل كذلك دوماً

الكلية على االعتماد من هيئة �ضمان جودة  الرحلة بح�ضول  نهاية هذه  وتعالى  �ضبحانه  وقد كلل اهلل 
فراغ  من  ذلك  يكن  ولم  الم�ضرية      الجامعات  في  معتمدة  زراعة  كلية  كاأول  واالعتماد  العالي  التعليم 
اأو ين�ضب بل كان في زيادة م�ضتمرة طوال  ولكنه كان بف�ضل جهدكم الدءوب والمتوا�ضل والذي لم يهداأ 
ال�ضابقة     بف�ضل االإ�ضرار وال�ضبر والمثابرة من الجميع      بف�ضل �ضغيرنا وكبيرنا كل في  ال�ضنوات 
مكانه وعمله     ومن ال ي�ضكر النا�س ال ي�ضكر اهلل     ولذا ال نن�ضى من �ضبقونا و�ضعوا لتحقيق هذا الحلم 
واالأمل وكان لهم جهد وب�ضمات اأكثر بكثير منا وكان لهم الف�ضل في ذلك     وهم عمداء الكلية ال�ضابقون: 
اأ د  نجيب الهاللي جوهر، اأ د  �ضمير اأبو الرو�س، اأ د  �ضلوى بيومى، اأ د  اأ�ضرف برقاوى، اأ د  علي نجم، 
اأ د  عز الدين اأبو �ضتيت وغيرهم الكثير من الوكالء وروؤ�ضاء االأق�ضام ال�ضابقين والحاليين واأع�ضاء هيئة 
التدري�س والهيئة المعاونة والجهاز االإداري والعاملين بالكلية وال اأُغالي اإن قلت اأن م�ضتقبل كليتنا الحبيبة 
ا بدوره فيما ُيوكل اإليه من مهام واأعباء، ولعل اأهم ما يواجهنا اليوم  وتقدمها �ضيظل مرهون بقيام كالاً منَّ

هو الحفاظ على مكانة الكلية وما و�ضلت اإليه حتى اأ�ضبحت منبر م�ضىء للعلم والفكر واالإبداع 

العظيم  العلمي  ال�ضرح  هذا  لخدمة  ا  جميعاً وفقنا  اأن  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  اأ�ضكر  الرحلة  نهاية  وفي 
اأننا  بالكثير على ح�ضرتكم ولكن ح�ضبي  اأثقلنا  ا عند ح�ضن ظن الجميع، فقد نكون  اأكون دوماً اأن  واأتمنى 
ا نعمل بكل الحب واالإخال�س من اأجل كلية الزراعة ولي�س من اأجل االأ�ضخا�س     قد نكون قد اختلفنا  جميعاً
ا وال اختالف فيه     قد نكون اأ�ضبنا  مع البع�س اأو الكثير في طريقة العمل ولكن الغاية والهدف كان واحداً
في القليل عن ق�ضد اأو اأخطاأنا في الكثير دون تعمد ولكن كان المن�ضود والمرجو اأ�ضمى واأكبر من الخطاأ 
اإلى  دفعنا  الذي  اء  البنَّ النقد  على  معهم  اختلفنا  للذين  واالحترام  ال�ضكر  بكل  اأتقدم  كما  وال�ضواب     

ت�ضحيح الم�ضار حتى تر�ضو ال�ضفينة اإلى بر الخير واالأمان 
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دعم  من  للكلية  قدمته  لما  القاهرة  جامعة  اإدارة  اإلى  والتقدير  والتحية  بال�ضكر  اأتقدم  النهاية  وفي 
م�ضتمر حتى الح�ضول على االعتماد وعلى راأ�ضهم ال�ضيد االأ�ضتاذ الدكتور/ ح�ضام كامل – رئي�س جامعة 
النجاح  و�ضركاء  الرحلة  لرفاق  والعرفان  ال�ضكر  بكل  اأتقدم  كما  الجامعة،  رئي�س  نواب  وال�ضادة  القاهرة 
عز  اأ د/  االأ�ضبق،  الكلية  – عميد  نجم  علي عطيه  اأ د/  ال�ضادة  وهم  معهم  العمل  �ضرف  لي  كان  الذين 
اأ د/ ربيع رجب  التعليم والطالب،  ل�ضئون  الجامعة  ونائب رئي�س  ال�ضابق  الكلية  – عميد  اأبو�ضتيت  الدين 
الكلية ل�ضئون  – وكيل  اأ د/ محمد ي�ضري ها�ضم  ال�ضابق،  التعليم والطالب  الكلية ل�ضئون  – وكيل  �ضادق 
الكية  – وكيل  نجيب ح�ضن  اأ د/ محمد  والطالب،  التعليم  ل�ضئون  الكلية  ووكيل  ال�ضابق  العليا  الدرا�ضات 
ل�ضئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اأ د/ ماهر عبدالمح�ضن عبدالحميد – وكيل الكلية ل�ضئون الدرا�ضات 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  ال�ضادة  والحاليين،  ال�ضابقين  االأق�ضام  مجال�س  روؤ�ضاء  ال�ضادة  والبحوث،  العليا 
ا  جميعاً يقدمونه  زال��وا  وال  وقدموه  بذلوه  ما  على  وذلك  الكلية  وعمال  موظفي  ال�ضادة  المعاونة،  والهيئة 

لخدمة الكلية 

بهذه  العمل  في  ن�ضتمر  اأن  واأتمنى  العلمية  المدر�ضة  وهذه  ال�ضرح  هذا  اإلى  االنتماء  ا  لنا جميعاً ا  هنيئاً
ا  المنظومة وبذل المزيد من الجهد حتى نحافظ عليها ونرتقي بها دوماً

ا لوجهه  ا القول والفعل والعمل خال�ضاً دمتم بكل حب وخير ونجاح         ون�ضاأل اهلل اأن نكون قد اأح�ضنَّ
الكريم 

اأ.د/ اأحمد نجيب ال�شيد �شرف

عميد الكلية

يوليو  2013
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الكلية في سطور

كلية الزراعة – جامعة القاهرة 

الكلية: 

اأن�ضئت عام 1889 

العميد: 

اأ د/ اأحمد نجيب ال�ضيد �ضرف 

الوكالء: 

�شئون التعليم والطالب:    

اأ د/ محمد ي�ضري ها�ضم 

�شئون الدرا�شات العليا والبحوث:  

اأ د/ ماهر عبد المح�ضن عبد الحميد 

�شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

اأ د/ محمد نجيب علي ح�ضن
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األقسام العلمية 

10- علوم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية 1- االجتماع الريفي واالإر�ضاد الزراعي
11- الخ�ضر 2- علوم االأرا�ضي 

12- ال�ضناعات الغذائية 3- االقت�ضاد الزراعي 
13- الكيمياء الحيوية الزراعية 4- علوم االألبان 

14- علوم المحا�ضيل 5- علوم اأمرا�س النبات 
15- الميكروبيولوجيا الزراعية 6- االإنتاج الحيواني 

16- علوم النبات الزراعي 7- ب�ضاتين الزينة 
17- الهند�ضة الزراعية 8- ب�ضاتين الفاكهة 

18- الوراثة 9- علوم الح�ضرات االقت�ضادية والمبيدات
المجل�س التنفيذي: 

ا(   )االإدارة + روؤ�ضاء االأق�ضام + مدير وحدة �ضمان الجودة واأمين عام الكلية = 24 ع�ضواً

مجلـ�س الكليــــة:

ا:  عدد 52 ع�ضواً
- عميد الكلية + ال�ضادة الوكالء 

- اأع�ضاء هيئة تدري�س ممثلين لالأق�ضام )18(  - روؤ�ضاء االأق�ضام )18(  
- اأقدم مدر�س )2( - اأقدم اأ�ضتاذ م�ضاعد )2(  

- اأع�ضاء من الخارج )3( - اأع�ضاء ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية من الكلية )5( 

لجـــان تنفيذيــــة: 

)1( مجل�س الكلية
)2( المجل�س التنفيذي لروؤ�ضاء االأق�ضام

)3( لجنة �ضئون التعليم والطالب
)4( لجنة الدرا�ضات العليا والبحوث

)5( لجنة �ضئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



9 بتاريخ 2013/5/23 التعليم واالعتماد  القومية ل�ضمان جودة  الهيئة  تعليمية معتمدة من  القاهرة - موؤ�ض�ضة  الزراعة - جامعة  كلية 

روؤيــة الكليــة: 

ت�ضعى كلية الزراعة جامعة القاهرة اإلى اأن ت�ضبح خالل العقد القادم من بين الموؤ�ض�ضات االأكاديمية 
المجتمع في مجاالت  وتنمية  العلمي  والبحث  التعليم  االإقليمي في  الم�ضتوى  بها على  والمعترف  المتميزة 

الزراعة وعلوم الحياة لمواجهة التحديات الحالية والم�ضتقبلية للتنمية الم�ضتدامة 

ر�شـــالة الكليـــة: 

ا  محليًّ المناف�ضة  على  قادرين  خريجين  الإع��داد  الزراعة  كلية  ت�ضعى  القاهرة  جامعة  ر�ضالة  اإطار  في 
للتعليم  متميزة  وخدمات  واأن�ضطة  برامج  تقديم  خالل  من  الحياة  وعلوم  الزراعة  مجاالت  في  ا  واإقليميًّ

والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

الأهـــــداف: 

البكالوريو�س،  لمرحلتي  المعا�ضرة  العالمية  االتجاهات  �ضوء  في  متميزة  درا�ضية  برامج  توفير  	•
والدرا�ضات العليا تغطي مجاالت الزراعة وعلوم الحياة للطالب من م�ضر والدول العربية واالأفريقية 

واالآ�ضيوية، للوفاء بحاجة االأطراف والجهات المعنية باالأن�ضطة المتعددة لهذه المجاالت  

باكت�ضاب  للمهتمين  بعد  والتعليم عن  الم�ضتمر،  والتعليم  الكبار،  لتعليم  برامج متميزة  تنمية  	•
وطرق  اأ�ضاليب  تطوير  مجاالت  كافة  في  الحديثة  المهنية  الزراعية  والمهارات  المعارف 
الحياة  بنوعية  واالرتقاء  الم�ضتدامة،  البيئية  والتنمية  الزراعي،  والت�ضويق  والت�ضنيع  االإنتاج 

الريفية  

المعلومات  نظم  اإدارة  لتح�ضين  وذلك  بالكلية  المتاحة  البيانات  قواعد  وتدعيم  تحديث  	•
والمعرفة بحيث ت�ضم الكلية بنك للمعلومات والمعرفة العلمية الحديثة في مجاالت الزراعة 

وعلوم الحياة، على الم�ضتوى الم�ضري واالإقليمي 

في  المعاونة  والهيئة  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  لكل  القدرات  لتنمية  برامج  وتطوير  دعم  	•
القيادة  مجاالت  في  االكادمية  وللقيادات  العلمي،  والبحث  التعليم  ونظم  التدري�س  مهارات 

واالإدارة الجامعية ومهارات االت�ضال والتعامل مع االآخرين 

الجهات  وكافة  الكلية  من  التخ�ض�ضات  متعددة  بحثية  وف��رق  وح��دات  وتدعيم  اإن�ضاء  	•
التطورات  من  اال�ضتفادة  �ضبل  وا�ضتك�ضاف  لدرا�ضة  ا  ودولياً ا  واإقليماً ا  محلياً والمعنية  المهتمة 
التكنولوجية الحديثة في مواجهة الم�ضكالت الميدانية والتحديات المعا�ضرة )االأمن الغذائي 

و�ضالمة الغذاء وتح�ضين نوعية الحياة( 

والدولية  واالإقليمية  المحلية  والموؤ�ض�ضات  الكلية  بين  العلمي  والتعاون  العالقات  �ضبكة  دعم  	•
العلمي  البحث  نظم  لتطوير  م�ضتركة  وم�ضروعات  وتدريب  تعليم  برامج  خالل  من  المعنية 

والتعليم والتدريب المهني للطالب  



بتاريخ 102013/5/23 التعليم واالعتماد  القومية ل�ضمان جودة  الهيئة  تعليمية معتمدة من  القاهرة - موؤ�ض�ضة  الزراعة - جامعة  كلية 

الموؤ�ض�ضية  القدرة  محوري  في  االأداء  م�ضتويات  لتح�ضين  الجودة  ل�ضمان  نظام  تطبيق  	•
والفاعلية التعليمية للو�ضول اإلى اعتماد الكلية وبرامجها االأكادمية  

التجريبية  والمزارع  والمعامل  المعلومات  م�ضادر  وتطوير  للكلية  التحتية  البنية  ا�ضتكمال  	•
ا للمعايير الموؤهلة لالعتماد   طبقاً

موا�شفات خريج الكلية: 

اإن موا�ضفات الخريج المعتمدة من مجل�س الكلية والتي تهدف البرامج التعليمية لتحقيقها ت�ضتمل على 
ما يلي:

ا لالأ�ض�س العلمية واالقت�ضادية لطرق اإنتاج وت�ضنيع وتداول المحا�ضيل الحقلية  ا دقيقاً يظهر فهماً 1  
والب�ضتانية والحيوانية وكيفية اإدارة اأعمالها 

تلك  حل  على  قدراتة  وي�ضتخدم  االإنتاج  بنظم  المتعلقة  واالقت�ضادية  التقنية  الم�ضكالت  يحدد  2  
الم�ضكالت بتقييم وا�ضتخدام التقنيات الحديثة مع القدرة على التنظيم واالإدارة 

ي�ضتخدم الموارد المتاحة بكفاءة ويدير االأعمال الزراعية للربح  3  

يخطط وينفذ اأن�ضطة بحثية، ويقيم نتائجها، وي�ضل اإلى ا�ضتنتاجات �ضليمة  4  

مناق�ضات  في  بناءة  م�ضاهمة  وي�ضاهم  التو�ضيحية(،  وبالر�ضوم  و�ضفاهة  )كتابة  بكفاءة  يتوا�ضل  5  
المجموعات 

ي�ضتخدم بكفاءة تقنيات المعلومات واالت�ضاالت  6  

يظهر الوعي بالمو�ضوعات القانونية واالأخالقية واالجتماعية ذات العالقة  7  

ويبرز  المرحلة،  الحتياجات  الالزمة  المهنية  والمعارف  المهارات  وي�ضيف  ذات��ه  ويطور  يقيم  8  
جدارات و�ضلوكيات المهنة )مهارات المبادرة والقيادة والعمل في فريق بكفاءة(  

يدرك االهتمامات والتوجهات العامة في مجاالت اإنتاج االأغذية والتنمية الم�ضتدامة مع المحافظة  9  
على البيئة والموارد الطبيعية 
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حقائق وأرقام

عدد  - الطالب:    اأولاً

1  3761 الطالب الم�ضجلين في مرحلة البكالوريو�س 
 2  632 الطالب الم�ضجلين لدرجة الماج�ضتير  
 3  401 الطالب الم�ضجلين لدرجة الدكتوراه 
 4  23 الطالب الم�ضجلين لدرجة الماج�ضتير المهني  

4817 الإجمـــــالي   

ا– العاملـــون:    ثانياً

6 - اأ�ضتاذ غير متفرغ   1- اأع�ضاء هيئة التدري�س 
238 - اأ�ضتاذ متفرغ    
195 - اأ�ضتاذ     
104 - اأ�ضتاذ م�ضاعد    
8 - اأ�ضتاذ م�ضاعد متفرغ    

136 - مدر�س    
2 - مدر�س متفرغ    
11 2- اأ�ضاتذة زائرون   
121 - مدر�س م�ضاعد   3- اأع�ضاء الهيئة المعاونة  
117 - معيد    
939  الإجمــــــالي   

694 4- االإداريين   
244 5- العم��ال   
14 6- المنتدبين   
952  الإجمـــالي   

6708 اإجمالي مجتمع الكلية   
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 أنشطة وحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعي
2013 /2012 

االأن�ضطة ال�ضتيفاء جميع  بالعديد من  والتعزيز  التح�ضين  الجودة من خالل خطة  قامت وحدة �ضمان 
المالحظات الواردة بتقرير زيارة االعتماد في الفترة من 6-9 / 5 /2012 وقد تم و�ضع خطة منف�ضلة 
ال�ضتيفاء معيار الدرا�ضات العليا ; كما قامت الوحدة باإعداد تقرير ذاتي ا�ضتثنائي يت�ضمن خطتي التعزيز 
يناير 2013 �ضمن  للهيئة في  لتقديمه  زيارة االعتماد  بتقرير  ورد من مالحظات  والتح�ضين في �ضوء ما 

الم�ضتندات المطلوبة لفريق الزيارة اال�ضتكمالية والتي تمت في الفترة من 2-4/4/ 2013 من ال�ضادة: 

ا رئي�ضاً االأ�ضتاذ بكلية الطب – جامعة قناة ال�ضوي�س   اأ د  يا�ضر الوزير   

ا ع�ضواً االأ�ضتاذ بكلية الزراعة – جامعة المنوفية   اأ د  اإبراهيم �ضديق على  

ا ع�ضواً االأ�ضتاذ بكلية الزراعة – جامعة عين �ضم�س   اأد  اأحمد عبد اللطيف ذكى  

ا ع�ضواً االأ�ضتاذ بكلية الزراعة – جامعة �ضوهاج   اأ د  عبد العال علي عبد الخير  

اأق�ضام الكلية المختلفة ومراجعة الوثائق بالوحدة كذلك لقاء ال�ضادة  حيث قام الفريق بزيارة معظم 
العليا وتم  الدرا�ضات  – طالب  البكالوريو�س  – طالب مرحلة  المعاونة  – الهيئة  التدري�س  اأع�ضاء هيئة 
التاأكد من ا�ضتيفاء الكلية لجميع المالحظات الواردة بالزيارة االأولي في مايو 2012 والتي يمكن اجمالها 

في النقاط الأتية:

اإعداد درا�ضة تحليلية عن تطور موارد الكلية الذاتية ودرا�ضة تاثير ذلك علي دعم تمويل االن�ضطة    1
التعليمية والبحثية بالكلية واال�ضتفادة منها في و�ضع خطة لتنمية موارد الكلية الذاتية 

تنفيذ حملة للتوعية بالهيكل التنظيمي المحدث لمجتمع الكلية )مل�ضقات – موقع الكلية – ندوات    2
االكاديمي(  االر�ضاد  – لقاء 

قيا�س مردود التدريب الدوري لتاأهيل العن�ضر الب�ضري علي مواجهة االحتماالت المختلفة للمخاطر    3
من خالل تنفيذ 5 تجارب اإخالء وت�ضجيل انخفا�س في الزمن المخ�ض�س لالخالء تدريجيا 

دعم االجراءات الموؤ�ض�ضية لزيادة الوعي وتحقيق حماية حقوق الملكية الفكرية والن�ضر )مل�ضقات    4
علي 491 جهاز  اال�ضلية  البرامج  – تثبيت  الكلية  موقع  علي  الفكرية  الملكية  كتيب حقوق  – رفع 

حا�ضب اآلي بالكلية( 

تحديث ت�ضكيل لجنتي الحكماء الأع�ضاء هيئة التدري�س والعاملين ولجنة ال�ضكاوي وتفعيلها     5

تفعيل اآليات ل�ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من خالل اإجراءات موثقة ومعتمدة     6
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قيا�س الر�ضا الوظيفي للعاملين بالجهاز االإداري واتخاذ االجراءات الت�ضحيحية الالزمة لتح�ضين    7
ظروف العمل في:

الكلية   باإدارات  واالإحالل  التجديد  عمليات  اإجراء  	•
زيادة نقاط ت�صجيل الح�صور والن�صراف الى ثالثة نقاط لتخفيف عبء النتقال في الكلية   	•

االأق�ضام  تر�ضيح  على  بناءاً  المتميزين  للعاملين  تميز  مكافاآت  �ضرف  	•
8   اتخاذ العديد من االإجراءات الت�ضحيحية لتحديث وتطوير برامج البكالوريو�س 

وفي  االعتماد  بزيارة  المراجعين  تقرير  �ضوء  في  الدرا�ضية  والمقررات  البرامج  تو�ضيف  تحديث    9
�ضوء المراجعة الداخلية والخارجية بوحدة �ضمان الجودة  

المجتمع  منظمات  عن  ممثلين  بح�ضور  التعليمية  البرامج  م�ضتوى  علي  علمية  موؤتمرات  10   عقد 
المدني و�ضوق العمل الزراعي  

11    تحديث ا�ضتراتيجية التعليم والتعلم واعتمادها في مجل�س الكلية بتاريخ 2012/4/19 ون�ضرها في 
�ضوء مالحظات المراجعين الخارجيين بزيارة االعتماد  

12   تخ�ضي�س منتدي الفكر الزراعي في مار�س 2013 لمناق�ضة ا�ضتراتيجية التعليم والتعلم بالكلية  
ح�ضر البحوث الم�ضتركة والمفعلة مع موؤ�ض�ضات علمية دولية     13

14   تقييم نتائج بع�س البحوث العلمية التطبيقية من جانب الموؤ�ض�ضات االإنتاجية والخدمية والحكومية 
والخا�ضة 

15.  و�صع خطة لتح�صين معيار الدرا�صات العليا بناًء على ماجاء من نقاط تحتاج للتح�صين في تقرير 
زيارة االعتماد للكلية 

وقد تم تنفيذ جميع ان�ضطة الخطة طبقا لالطار الزمني التي و�ضعته الكلية في الفترة من 2012/7/8 
حتى 2013/2/11 في المحاور االتية:

لتقارير  الراجعة  ال��راأي  تغذية  �ضوء  في  العليا  الدرا�ضات  لالئحة  التطوير  احتياجات  درا�ضة   •
المراجعين واأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب وقد تم اعتماد التعديالت الجزئية بالئحة الدرا�ضات 
العليا بالكلية بلجنة قطاع الزراعة بتاريخ 2013/2/16 في �ضوء ما ورد من تغذية الراأي الراجعة 

من طالب الدرا�ضات العليا واالق�ضام العلمية 
تعزيز اآليات المراجعة الداخلية والخارجية لبرامج الدرا�ضات العليا وذلك بت�ضكيل لجنة مركزية   •
للمراجعة بالوحدة قامت بو�ضع اآلية الإعادة ت�ضميم جميع برامج الدرا�ضات العليا في �ضوء المعايير 

االأكاديمية التي تم اعتمادها 
عقد ور�س عمل مع مجموعات بوؤرية باالأق�ضام العلمية وبالغرفة القاعدية بوحدة �ضمان الجودة   -

لتقديم الدعم الفني الإعادة ت�ضميم برامج الدرا�ضات العليا 
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ت�ضكيل لجنة من الخبراء في المجال للقيام بالمراجعة الخارجية لجميع البرامج    -
اإعادة تو�ضيف البرامج والمقررات الدرا�ضية في �ضوء المراجعات الداخلية والخارجية واإعداد   -

اأدلة البرامج الإر�ضالها الي الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد 
قيا�س دوري لر�ضا طالب الدرا�ضات العليا التخاذ االإجراءات الت�ضحيحية الالزمة   •

اأن�شطة الوحدة الدورية وفقا للخطة ال�شنوية المعتمدة في المحاور الآتية:

نظم المتابعة الدورية للخطط واالآليات المعتمدة    1
اآليات المراجعة الداخلية والخارجية لجميع البرامج الدرا�ضية بمرحلتي البكالوريو�س والدرا�ضات    2

العليا 
ا�ضتكمال ن�ضر ثقافة الجودة وتنفيذ خطة التدريب ال�ضنوية    3

تنفيذ خطة التعزيز والتح�ضين الواردة بالتقرير ال�ضنوي للعام الجامعي 2011/ 2012    4

وفي �شوء المحاور ال�شابقة فقد تم تنفيذ الن�شطة الآتية:

تقييم اأداء العميد والوكالء وروؤ�ضاء االأق�ضام وجميع القيادات االأكاديمية   •
قيا�س الر�ضا الوظيفي للجهاز االإداري بالكلية من خالل لقاءات بعميد الكلية ومدير وحدة �ضمان   •

الجودة واتخاذ االجراءات الت�ضحيحة الالزمة  
قيا�س ر�ضا الطالب من خالل ثالثة لقاءات مع م�ضوؤلي وحدة �ضمان الجودة واإدارة الكلية   •

قيا�س ر�ضا الطالب الوافدين عن الخدمات الموؤ�ض�ضية وعقد لقاءين مع وكيل الكلية ل�ضئون التعليم   •
والطالب وم�ضئولي وحدة الجودة 

قيا�س ر�ضاء طالب الدرا�ضات العليا   •
تقييم المقرر الدرا�ضي بمقررات مرحلة للبكالوريو�س والدرا�ضات العليا   •

تقييم برامج التدريب الميداني   •
تقييم الورقة االمتحانية من حيث ال�ضكل والم�ضمون   •

بمرحلتي  الدرا�ضية  والمقررات  البرامج  لملفات  والخارجية  الداخلية  للمراجعة  اآليات  تنفيذ   •
البكالويو�س والدرا�ضات العليا 

تحديث تقرير المراجعة البيئية الذي يعك�س مدي ا�ضتيفاء مباني ومرافق الكلية للمعايير القيا�ضية   •
اإعداد تقرير �صنوي عن ن�صاط التدريب بال�صتراك مع وحدة التدريب بالكلية.  •

تنفيذ لقاءات بوؤرية الع�ضاء هيئة التدري�س ممثلين عن االق�ضام العلمية لتقديم الدعم الفني الالزم   •
ال�ضتيفاء معايير االعتماد 
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العام  خالل  الم�ضتهدف  عن  االإ�ضتراتيجية  للخطة  التنفيذية  بالخطة  االنحراف  معدل  تقدير   •
الجامعي 2011 /2012 وتحديد قائمة التح�ضينات بالكلية كانعكا�س لتنفيذ الخطة اال�ضترتيجية من 

خالل ثالث لجان معتمدة للمتابعة 

ا  ا )54 اجتماعاً وقد قامت اإدارة الكلية بالعديد من االجتماعات مع مجتمع الكلية بلغت 115 اجتماعاً  •
ا مع الهيئة  ا مع الطالب، و15 اجتماعاً ا مع العاملين، و20 اجتماعاً مع مجال�س االأق�ضام، و15 اجتماعاً
المعاونة، و6 اجتماعات مع الطالب الوافدين، و5 اجتماعات طارئة لمجل�س الكلية( غير المجال�س 

ال�ضهرية وعددها 10 في ال�ضنة وذلك لدفع وتحفيز مجتمع الكلية للو�ضول اإلى االعتماد 

ا�ضتيفاء  لتوؤكد  واالعتماد  التعليم  جودة  ل�ضمان  القومية  الهيئة  من  اال�ضتكمالية  الزيارة  نتائج  جاءت 
الكلية لجميع المالحظات الورادة بتقرير زيارة االعتماد في مايو 2012 باالإ�ضافة الي تنفيذ العديد من 
االن�ضطة لتطوير برامج الدرا�ضات العليا اعتبرها فريق الزيارة من الممار�ضات الجيدة التي يجب ان تعمم 
بكليات الزراعة بالجامعات الم�ضرية وفي �ضوء ذلك جاء قرار مجل�س اإدارة الهيئة القومية ل�ضمان جودة 

التعليم واالعتماد باعتماد الكلية في 2013/5/21  
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لقاء فريق الجودة مع ال�شادة روؤ�شاء الأق�شام

لقاء فريق الزيارة بال�شادة اأع�شاء هيئة التدري�س

لقاء فريق الزيارة بالعميد
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توا�شل الإدارة مع مجتمع الكلية
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أوالً: إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب 

للعام الجامعي 2013/2012

اأول: �شيا�شات قطاع التعليم والطالب:

الدرا�ضية  والمقررات  للبرامج  والخارجية  الداخلية  المراجعة  نظام  تفعيل  ا�ضتمرار  	•
للطالب  االإلكتروني  الت�ضجيل  بعملية  ي�ضمح  بما  بالكلية  النظام  ميكنة  ا�ضتكمال  	•

تعميق ا�ضتخدام تقنيات التعليم الجديدة والمتجددة )تعلم ذاتي- الم�ضتمر- التفاعلي - عن بعد(  	•
مع  لتتوافق  التعليمية  والو�ضائل  والمعامل  الدرا�ضة  لقاعات  والتطوير  التحديث  منهجية  تبني  	•

تطوير البرامج التعليمية 
المهارات  الإك�ضابهم  الميداني  للتدريب  كامل  درا�ضي  باإتاحة ف�ضل  ي�ضمح  بما  تطوير الئحة 2009  	•

وفق احتياجات �ضوق العمل 
االأجنبية  بالجامعات  المناظرة  الكليات  مع  العلمي  والتبادل  التعاون  اتفاقيات  تفعيل  ا�ضتمرار  	•

والعربية لتبادل االأ�ضاتذة والتدريب للطالب 
للطالب  االجتماعي  التكافل  فر�س  زيادة  	•

الطالبية   لالأن�ضطة  الم�ضتمر  التطوير  	•
وتنمية  المناف�ضة  على  وقادر  ا  وخلقياً ا  علمياً متميز  خريج  باإعداد  المجتمع  تنمية  في  الم�ضاهمة  	•

روح البحث والتفكير االإبداعي 

ا: تح�شين معايير الفاعلية التعليمية: ثانياً

في اإطار تح�ضين معايير الفاعلية التعليمية قامت الكلية باإتخاذ بع�س االإجراءات التنفيذية وذلك لرفع 
كفاءة العملية التعليمية وذلك على النحو التالى:-

1- الطالب والخريجون:

 اأ- الطالب:

الُطالب المتفوقين )نادي الطالب المتفوقين(:

هذه  الكلية  تبنت  حيث  بالكلية،  الجيدة  الممار�ضات  من  المتفوقين  الطالب  نادي  يعتبر  	 	•
ا  طالباً  216 بالنادي  والملتحقين  المتفوقين  الطالب  عدد  بلغ  حيث  �ضنوات  عدة  منذ  الفكرة 

وطالبة خالل العام الجامعي 2013/2012 
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 %90 بمجموع  العامة  الثانوية  على  حا�ضلين  )ُطالب  ا  درا�ضياً المتفوقين  الُطالب  تحديد  	تم  	•
ا خالل العام الما�ضى(  فاأكثر- ُطالب حا�ضلين على تقدير امتياز اأو جيد جداً

لقانون  التنفيذية  بالالئحة  الُمعتمد  ال�ضرف  لقواعد  ا  الطالب طبقاً لهوؤالء  المالي  الدعم  	يتم  	•
مكافاأة  م�ضاعفة  على   2013/4/16 في  بجل�ضته  الكلية  مجل�س  وافق  وقد  الجامعات  تنظيم 
اتخاذ  يتم  اأن  وعلى  وطالبة  ا  طالباً  640 لعدد  ا(  مبلغ )51456 جنيهاً باإجمالي  للطالب  التفوق 

االإجراءات المالية الالزمة 
اأ�ضوة  الوافدين  للطالب  التفوق  مكافاأة  �ضرف   2013/4/16 في  بجل�ضته  الكلية  مجل�س  قرر  	•
من  المبلغ  تدبير  يتم  اأن  على   2014/2013 الجامعي  العام  من  ا  اعتباراً الم�ضريين  بالطالب 

الموارد الذاتية للكلية في حالة عدم اإمكانية �ضرفها من موازنة الجامعة 
ا للر�ضوم الدرا�ضية بن�ضبة %50  تقدم الكلية للُطالب المتفوقين ببرامج اللغة االإنجليزية تخفي�ضاً 	•

ا لالئحة(  ا )طبقاً للُطالب الحا�ضلين على تقدير ممتاز و25% للحا�ضلين على تقدير جيد جداً
اللغة  )دورات  مثل  المتفوقين  للُطالب  المجانية  الخدمات  بع�س  بتقديم  الكلية  تقوم  	•
الرحالت   - العلمية  الرحالت  الكلية-  بمكتبة  االإنترنت  خدمات  اللغات-  بمعمل  االإنجليزية 

الترفيهية - دورات الكمبيوتر بمركز الحا�ضب االآلي – الندوات – الت�ضوير ب�ضعر مخف�س( 
 2013/3/12 الموافق  الثالثاء  يوم  االأول  الم�ضتوى  بمقررات  االأوائل  طالب  الخم�س  تكريم  	•
وذلك  وطالبة  طالب   )71( عددهم  والبالغ  الزراعي  الفكر  موؤتمر  اإنعقاد  اأثناء  الكلية  بمكتبة 

لحثهم على ا�ضتمرار التفوق وتقديم الرعاية الواجبة 
يتوا�ضل ُطالب النادي من خالل �ضفحة التوا�ضل االإجتماعي )Facebook( تحت اإ�ضم نادي  	•

الُطالب المتفوقين - كلية الزراعة - جامعة القاهرة 
المائية  االأحياء  ومتحف  قايتباي  وقلعة  االإ�ضكندرية  مكتبة  لزيارة  رحلة  النادي  اأن�ضطة  	من  	•
اإ�ضتخدام الحا�ضب في التعليم والبحث العلمي«  – ندوة عن »مهارات  وذلك يوم 2013/3/23 

يوم الثالثاء 2013/4/23 - حفل تكريم الُطالب المتفوقين بتاريخ 2013/5/2 

 الطالب الوافدون:

اأعداد الُطــالب الوافدين بالكلية )13 دولة عربية واأفريقية(

 الُطالب الوافدين ٪عدد ُطالب الكليةعدد الُطالب الوافدينالعام الجامعى

2011/201014729185.04
2012/201111731903.67
2013/201211437573.03

تكوين لجنة من الكلية للتوا�ضل مع الطالب الوافدين بمرحلتي البكالوريو�س والدرا�ضات العليا   -
وكذلك مكتب االإت�ضال الدولي لرعاية الوافدين - بجامعة القاهرة 
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موافقة مجل�س الكلية بجل�ضته في 2013/4/16 على عدم كتابة جن�ضية الطالب بكارنيه الكلية   -
وذلك اأ�ضوة بالطالب الم�ضريين 

الدعم الأكاديمي الطالب :

الطالب  م�ضلحة  يحقق  وبما  للقواعد  ا  طبقاً الطالب  �ضكاوي  مع  التعامل  تم  	•
الطالب  رغبة  على  بناءاً  )الكارنيه(  الدرا�ضية  البطاقة  جودة  تح�ضين  تم  	•

الدعم الفني لالإر�شاد الأكاديمى:

قبل  الطالب  جميع  على  وتوزيعه   2013/2012 الجامعي  للعام  االأكاديمي  االإر�ضاد  دليل  طبع  	•
بدء الت�ضجيل في الف�ضل الدرا�ضي االأول 

االأق�ضام  وندوات  العامة  الندوات  نهاية  بعد  ما  اإلى  للمقررات  الطالب  ت�ضجيل  بدء  تاأجيل  	•
�ضرعة  اإل��ى  اأدى  مما  بالكلية  )اأ(  بالنقطة  ا  مركزياً العملية  الح�ض�س  ت�ضجيل  ا�ضتمرار  	•

وي�ضرعملية الت�ضجيل 
الت�ضجيل   مرحلة  اأثناء  الم�ضاكل  لحل  الطالب  �ضئون  باإدارة  مركزية  لجنة  ت�ضكيل  	•

االإنجليزية  اللغة  برامج  لُطالب  االأكاديمي  لالإر�ضاد  مركزية  لجنة  اإن�ضاء  	•
مع  للق�ضم  االأكاديمي  المن�ضق  مع  التعاون  خالل  من  بالت�ضجيل  الخا�ضة  االإجراءات  متابعة  	•

اإر�ضاد الطالب بعدم الموافقة على ت�ضجيل مقررات متعار�ضة في جدول التدري�س 
وكيل  اإلى  الق�ضم  مجل�س  رئي�س  من  معتمد  االأكاديمي  االإر�ضاد  عن  تقرير  الق�ضم  من�ضق  يقدم  	•
المتاحة  المقررات  وكذلك  وال�ضلبيات  االإيجابيات  فيه  ا  محدداً والطالب  التعليم  ل�ضئون  الكلية 

للتدري�س في الف�ضل الدرا�ضى 

ب – الخريجون :

	ا�ضتمرار التحديث الدوري لبيانات الخريجين بالتعاون بين وحدة التدريب واإدارة الخريجين  	•
وحدة  بين  بالتعاون  وتوظيف  تدريب  باعتبارها جهات  التدريب  بيانات جهات  قاعدة  	تحديث  	•

التدريب واالأق�ضام العلمية 

2 – المعايير الأكاديمية:

- اأهم االإجراءات التي اتخذتها الكلية لتطبيق المعايير االأكاديمية هي:
علمية  اأجهزة  من  العلمية  لالأق�ضام  الدعم  تقديم  با�ضتمرار  وذل��ك  العملية  الدرو�س  تفعيل  	•

وُم�ضتلزمات الح�ض�س العملية 
للطالب  العلمي  والتكوين  العملي  التدريب  بهدف  وذلك  بالخارج  الطالب  ل�ضفر  فر�س  توفير  	•
وحتى   2013/1/20 من  الفترة  خ��الل  فلورن�ضا  بجامعة  للتدريب  ط��الب  ثالثة  �ضفر  تم  حيث 

 2013/3/20
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جامعة  اإلى  الزراعية  الهند�ضة  برنامج  طالب  من  وطالبة  ا  طالباً  20 من  مكون  طالبي  وفد  �ضفر  	•
ال�ضودان للعلوم والتكنولوجيا وذلك خالل الفترة من 2013/2/24 وحتى 2013/3/10 

دعم الرحالت العلمية لل�ضركات والم�ضانع والمزارع بهدف تحقيق المعايير االأكاديمية حيث تم توفير  	•
)14( رحلة علمية في الف�ضل الدرا�ضي االأول، )43( رحلة علمية في الف�ضل الدرا�ضي الثانى 

االأكاديمية  المعايير  تطبيق  �ضحة  من  للتاأكد  الداخلية  الُمراجعة  لجان  ا�ضتمرار  	•
عقد ندوات لعر�س البرامج الدرا�ضية والتاأكد من توافق البرامج مع المعايير االأكاديمية القيا�ضية  	•
بتقييم  الدرا�ضية  البرامج  ت�ضيير  لجنة  قيام  على   2013/4/16 في  بجل�ضته  الكلية  مجل�س  وافق  	•

نتائج االإمتحانات لمقررات البرنامج واإتخاذ االإجراءات الت�ضحيحية الالزمة 

3– معيار البرامج التعليمية:

وهى: رئي�ضية  محاور  اأربع  على  والتعلم  التعليم  ا�ضتراتيجية  تعتمد  	•
1- التنوع: في ا�ضتراتيجيات التعليم والتعلم )التقليدية وغير التقليدية( 

2- االإتاحة: االأدوات وو�ضائل التعليم الم�ضاعدة 
3- دعم وتنمية القدرات: للقائمين بتنفيذ عمليات التعليم والتعلم والمتعلمين 

4- المتابعة والتقييم: الم�ضتمر واتخاذ االإجراءات الت�ضحيحية الالزمة 

وبناء على ما �شبق:

البكالوريو�س  لمرحلة  الدرا�ضية  البرامج  مقررات  تو�ضيف  من  االنتهاء  تم  	•
للتدريب  كامل  درا�ضي  ف�ضل  باإتاحة  ي�ضمح  بما  الداخلية  الالئحة  تعديل  من  االنتهاء  	•

قيا�س وتقييم ر�شا الطالب والإجراءات الت�شحيحية:

تقييم المقررات الدرا�ضية واإتخاذ االإجراءات الت�ضحيحية بما يحقق م�ضلحة الطالب وتح�ضين  	•
العملية التعليمية 

التاأكيد على التدري�س باللغة االإنجليزية لطالب برامج اللغة االإنجليزية وتوفير المادة العلمية لهم  	•
بتاريخ  و�ضعت  والتي  التح�ضين  خطة  تنفيذ  بعد   2013/5/23 في  باالإعتماد  الكلية  توجت  ولقد  	•

2012/11/20 ثم تمت زيارة االإعتماد في الفترة من 2-4 اإبريل 2013 

ا: ميكنة النظام: ثالثاً

 - الطالب  )�ضئون  التالية  االإدارات  في  بالكلية  النظام  ميكنة  اأعمال  جميع  من  االإنتهاء  تم  	•
تم  حيث  المخازن(   – الخا�س  الكادر   – العاملين  �ضئون   – االإ�ضتحقاقات   - العليا  الدرا�ضات 
هيئة  اأع�ضاء  ال�ضادة  لجميع  وذلك  ا  اإلكترونياً  2013 يونيه  �ضهر  مرتبات  باإ�ضتخراج  النظام  تفعيل 
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بمنع  اإداري  اأمر  اإ�ضدار  تم  وكذلك  والعاملين   المعاونة  والهيئة  متفرغين(   - التدري�س)عاملين 
التعامل مع اأي مطبوعات تخ�س هذه االإدارات اإال من خالل نظام الميكنة 

النظام  الطالب من خالل  تخرج  واإعالن  الطالب  �ضئون  باإدارة  النظام  ميكنة  االإنتهاء من  �ضيتم  	•
ت�ضجيل  ببدء  الميكنة  نظام  من  الثانية  المرحلة  و�ضتبداأ  الكلية،  كنتروالت  مع  بالتزامن  وذل��ك 
ا على اأن تبداأ هذه المرحلة ببرامج اللغة االإنجليزية وبرنامج الهند�ضة الزراعية  الطالب اإلكترونياً

للف�ضل الدرا�ضي االأول للعام الجامعي 2014/2013  
م�ضئولي  اإختباره عن طريق  بعد  وذلك  البرنامج  الكنترول من خالل  نظام  لتفعيل  االإعداد  جاري  	•

الميكنة باإدارة �ضئون الطالب 

ا: مجمع كنترولت الكلية رابعاً

تكييف  اأجهزة  وتركيب   1 الدار�ضين  بمبنى  العليا  الدرا�ضات  وكنترول  الم�ضتويات  كنتروالت  و�ضع 
ا كامال وتجهيزها بكافة االإحتياجات ال�ضرورية وتاأمينها تاأميناً

ا : اأن�شطة مركز الحا�شب الآلي : خام�شاً

الإ�شراف على تدري�س مقررات الحا�شب الآلي

المدرجة  االآلي  الحا�ضب  مقررات  لتدري�س  الكلية  لطالب  التدري�س  قاعات  بتوفير  المركز  يقوم   -
بمنهجهم الدرا�ضي وذلك لمواكبة تطوير الحركة التعليمية بتوفير امكانية تطبيق المادة العلمية 

ا لبع�س المقررات باأق�ضام:-  عقد امتحانات منت�ضف الف�ضل الدرا�ضي الكترونياً  -

1- االإنتاج الحيوانى 

2- النبات الزراعى 

3- برنامج تكنولوجيا ت�ضنيع االأغذية 

ا لتطبيقها على نطاق اأو�ضع م�ضتقبالاً   وذلك تمهيداً

الإ�شراف والمتابعة الفنية على كل من:-

 MIS ميكنة النظام بالكلية لم�ضروع  -

تركيب �ضبكة االنترنت لمبنى �ضمير ال�ضمان   -

تركيب خدمة االنترنت لق�ضم ال�ضناعات )1( وال�ضناعات )2(   -

ت�ضغيل االنترنت )ويرل�س( في حديقة اال�ضجار واإدارة رعاية ال�ضباب   -

ادارة موقع الكلية وتحديثه وتحميل االخبار وبيانات اأع�ضاء هيئة التدري�س   -
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الت�شال ب�شبكة الإنترنت والطباعة 

وطلبة  ومعاونيهم  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لل�ضادة  االنترنت  ب�ضبكة  االت�ضال  خدمة  بتوفير  المركز  يقوم 
الكلية بقاعة خا�ضة لذلك كما توفر امكانية الطباعة لهم 

الدورات المنعقدة بالمركز 

يتم ب�ضكل دوري عمل دورات مختلفة لخدمة اع�ضاء هيئة تدري�س والعاملين بالكلية والخريجين والطلبة 
وهذا بيان بالدورات

الفئة الم�شتفيدةا�شم الدورة

درا�ضات عليامهارات حا�ضب اآلي 

اأع�ضاء هيئة تدري�س / موظفين ت�ضميم المقررات االلكترونية باال�ضتراك مع مركز التعليم المتميز

�شيانة الأجهزة وتو�شيل النترنت

يقوم المركز بتوفير خدمة �ضيانة اأجهزة الحا�ضب االآلي وفح�س االجهزة الجديدة وكذلك عملية   -
تكهين االجهزة الموجودة بالكلية ب�ضفة دورية 

�ضم وحدة الو�ضائل التعليمية اإلى مركز الحا�ضب االآلي والعمل على �ضيانة االأجهزة   -

اال�ضتراك في تركيب �ضا�ضات LCD للعر�س مبنى �ضمير ال�ضمان ومبنى االدارة   -

االقت�ضادية،  الدرا�ضات  مركز  االأرا�ضى،  ق�ضم  مبنى  التالية:  والمباني  لالأق�ضام  االنترنت  تو�ضيل   -
مبنى مركز الهند�ضة الوراثية، مبنى فرع ف�ضيولوجي النبات، ق�ضم الكيمياء الحيوية 

�ضراء جميع اأجهزة االإنترنت و�ضتقوم ال�ضركة المكلفة بذلك بالتركيب خالل ال�ضيف الحالى   -

ا: التعليم المفتوح �شاد�شاً

ا للطالب الم�ضجلين بمركز التعليم المفتوح وذلك للطالب  اإجراء امتحانات الدبلومات المهنية اإلكترونياً
الم�ضجلين بمركز التعليم المفتوح 

التعاون مع المجل�س العلى للجامعات

Google Apps من قبل المجل�س االعلى للجامعات  بم�ضروع  العمل  بداأ  	•
االلكترونية  البوابة  اأعمال  في  اال�ضتراك  	•

االخبار  بوابة  اأعمال  في  اال�ضتراك  	•
للجامعات  االعلى  للمجل�س  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لل�ضادة  الذاتية  ال�ضيرة  توفير  في  اال�ضتراك  	•

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لل�ضادة  الرقمية  المكتبة  على  ح�ضاب  ان�ضاء  في  البدء  	•
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ا: الُمقررات الإلكترونية  �شابعاً

وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية:

ا  اإلكترونياً مقررات   4 اإنتاج  من  االإنتهاء  تم  	•
اإنتاجها   في  العمل  جاري  بالوحدة  مقررات   )6( عدد  يوجد  	•

االلكترونى   التعليم  بوحدة  االإعداد  تحت  مقرر   )15( عدد  يوجد  	•
ا وجاري جمع المادة العلمية للقيام بعملية االإنتاج  تم الموافقة على اإعداد )4( مقررات اإلكترونياً 	•

الفترة من 4/7  االإلكتروني في  المحتوى  وتطوير  بناء  المتميز عن  التدري�س  بمركز  تم عقد دورة  	•
اإلى 2013/4/11 لل�ضادة اأع�ضاء هيئة التدري�س والهيئة المعاونة والموظفين 

ا: الم�شابقات: ثامناً

1- م�شابقة اأف�شل مقرر 

تقدم ق�ضمي )الحيوان الزراعي – االألبان( للم�ضابقة، وتم عمل الم�ضابقة بين الق�ضمين وقد فاز في 
المقررات النظرية مقرر 402 )ح ي و( اآفات اأكارو�ضية )ق�ضم الحيوان الزراعي( بالمركز االأول، وفاز 
مقرر 414 )اأ ل ب( نواتج اللبن الدهنية )ق�ضم االألبان( بالمركز الثاني، بينما فاز في المقررات العملية 

مقرر 415 )اأ ل ب( ميكروبيولوجيا ت�ضنيع المنتجات اللبنية 

2- م�شابقة العر�س الفعال للطالب 

 اإ�ضترك في الم�ضابقة عدد)16( مجموعة من الطالب ممثلة ل�ضبعة اأق�ضام علمية وقد فاز بالمراكز 
االأربعة االأولى االأق�ضام التالية:
المركز االأول: ق�ضم االألبان 

المركز الثانى: ق�ضم الح�ضرات االإقت�ضادية والمبيدات 
المركز الثالث: ق�ضم االإنتاج الحيوانى 

المركز الرابع: ق�ضم الميكروبيولوجيا الزراعية 
ا لكل مجموعة باالإ�ضافة اإلى �ضهادة تقدير  كما تم منح جميع الم�ضاركين مكافاأة مالية قدرها 250 جنيهاً

لكل طالب 

ا: معمل اللغات: تا�شعاً

	يقوم المعمل بعمل دورات تدريبية في اللغة االنجليزية لل�ضادة اأع�ضاء الهيئة المعاونة وطالب الدرا�ضات  	•
  TOEFL �العليا والعاملين والطالب بالكلية باالإ�ضافة اإلى دورات للتاأهيل للح�ضول على ال

ا   مجاناً المتفوقين  للطالب  الدورات  هذه  تقدم  الكلية  	•
	تم عقد )3( دورات تدريبية خالل الفترة من 2012/9/4 وحتى 2013/2/11، بلغ عدد الُم�ضتفيدين  	•

من هذه الدورات 28 ُمتدرب باإجمالي عدد �ضاعات تدريب 144 �ضاعة خالل الثالث دورات 




