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 مقدمة .1

سبعينات الزراعيفيمصرأالقرنالماضيبدمنذ قطاعالتعليم تكثيرمنالتحدياتتواجه

ليمشكالتإخيرةلتتحولونةاألادتتلكالتحدياتفياألزمةوالتعليمالجامعيبصفةخاصةوبصفةعا

 باشا سابا الزراعة كلية تواجه الزراعية–وعقبات التعليمية المؤسسات كل ضمن االسكندرية جامعة

نعكاسمباشرلتقلصإلتحاقبكلياتالزراعةكناإلعيةعليمستويالجمهورية.فقدعزفالطالبعالجام

فرصالعملفيمختلفقطاعاتالدولةالمخصصةلخريجيالكلياتالزراعيةوتواكبهذامعتخليالدولة

التشجيعيةالموازيةكمنحعنب لباترتمتطراضيللخريجين.وعليصعيدالقطاعالخاص,تغيأرامجها

الخريجينومتطلباتسوقالعمل.ريمماخلقفجوةكبيرةبينمستوياتذسوقالعملفيالخريجبشكلج

قبالإديهذالضعفأيجادفرصةعملمناسبةفإلتعليمالزراعييواجهصعوباتفيصبحخريجكلياتاأو

عضاءهيئةالتدريس.كماأعدادأالطالبوعدادأختاللشديدفيهيكلةالكليةبينديإلأالطالبالجددمما

هدافهابتخريجمهندسينزراعيينمؤهلينلسوقالعمل.أهمأحدأكليةفقدتال

 عملية فإن الإولذلك وبرامجها الكلية وتحديث الهيكلة الراهنةعادة المعطيات ظل في تعليمية

صبحتأقرؤيتهاومهامها.كماسبيلتحقيليالطريقالصحيحفيإعادةالكليةصبحتضرورةملحةإلأ

ستفادةمنكليةالزراعةساباباشاإقصيأللنهوضبالتعليمالزراعيوتحقيقضرورةعليالمستويالقومي

كجزءمنمواردالدولةالعلمية.
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 ستراتيجية الكليةإسس بناء أ .2

الجديدةعلينيتخططهاوبرامجهاتكليةالزراعةساباباشافيتحديثكيانهاوبرامجهاوبأبد

قدكانتسسعلميةومعرفيةحديثةوعليخبراتسابقةوسوابقتعدمننقاطالقوةالتيتتميزبهاالكلية.فأ

 باشا سابا الزراعة الساأكلية نظام تطبق زراعة كلية مرحلول طالب جميع علي المعتمدة تيعات

 )عام العليا والدراسات نش2006و1985البكالوريوس منذ تنبهت كما الترتيب(. أعلي إتها هميةألي

زراعةالقطنالمصريوخصصتلهقسماخاصالدراستهتتفردبهعنباقيكلياتالزراعةعليالمستوي

اليالبرامجالدراسيةفيالزراعيةامجالتكنولوجياالحيويةندخالبرإليإالمحليواالقليمي.وكانتسباقة

(.2008نتاجوتكنولوجياالنباتاتالطبيةوالعطرية)عامإ(وكذا2004)عامحلهاالتعليميةكلمرا

ءبناو هذا كل أعلي الضروري من وإصبح التطوير وتإستكمال الهيكلة البرامجعادة حديث

هدافهاأشامؤسسةفعالةقادرةعليتحقيقهمبجعلكليةالزراعةساباباليالغايةاألإللوصولفيالنهاية

فسهاممايواكبالتغيراتمحلياودوليا.وتطويرن

 منهجية الدراسة الحالية  .3

و القوة نقاط لتحديد والخارجية الداخلية البيئة تحليل تم الحالية الدراسة الضعفوالفرصفي

ةخاصةوتمذلكعليعدةثيركلمنهمعليالتعليمالزراعيبصفةعامةوالكليةبصفأوالتهديداتوعالقةت

إوتمتحديثهاو2008منذعامتأمراحلبد 2010و2009عوامكثرمنمرةخاللاألأعادةصياغتها

شتركفيعملياتالدراسةوالتحليلمجموعاتمتعددةداخلإو2011صلتللصورةالحاليةللعامنوأليإ

جتمعالكليةوخارجهاممثلينفيقياداتأكاديميةوأعضاءهيئةتدريسوإداريينوطالبوأعضاءمنالم

المحلي.

 إتم تم والذي البيئي التحليل إجراء في والكيفي الكمي التحليل تصميمستخدام ضوئه في

قوائماالستقصاءاتوالفحصالوثائقوالمقابالتوالمالحظات,وقداستخدمتإاإلستراتيجيةوتم ستخدام

مماساعدعليترتيبهميتهأكلعاملمنالعواملوتحديدمديالكليةناتجعمليةالتحليلفيتحديدوزن

.SWOTستخدامتحليلإبهدافكليةالزراعةساباباشاأاألولوياتو



ث  
 

ستراتيجيةومناقشتهامعكافةاألطرافالمعنيهوالمستفيدةداخلالكليةوقدتمعرضالخطةاإل

العلميةواإلداريينومجلسالكليةومم التدريسومعاونيهمومجالساألقسام ثليينلمنظمات)أعضاءهيئة

مثل:سوقالعمل(

 ختبارات القطنالهيئة العامة للتحكيم وإ. 

 مراكز البحوث الزراعية. 

 قطانشركة الوادي للتجارة وحليج األ. 

 صحاب المزارع الخاصةعدد من أ. 

 :مصادر المعلومات .4

 التقريرالسنويللكلية.

 رشيفوحدةالجودةأبيانات. 

 بياناتجامعةاالسكندرية. 

 شئونالتعليموالطالبوالخريجينسجالت.

 تقريرالزيارةالميدانية.

 الالئحةالداخليةلكليةالزراعةساباباشاالحاليةواللوائحالسابقةومايناظرها.

 2020ستراتيجيةجامعةاالسكندريةإ. 

 ستراتيجيةللكلياتوالمؤسساتالتعليميةالمناظرةاريرالجودةوالخططاإلتق.

 غذيةوالزراعةلدولىومنظمةاألتقاريرالبنكا.

 علىللجامعاتاعالدراساتالزراعيةبالمجلساألقط.

 وزارةالتعليمالعالىومشروعاتالتطوير.

 خططالدولةللتنميةالزراعية. 

 سكندريةوالبحيرةةفيمحيطمحافظتياإلبياناتوتقاريرالشركاتالزراعي.
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 ستراتيجيةات التى استخدمت فى وضع الخطة اإلاألدو .5

 .استطالع آراء مجتمع الكلية

 ستثمرين ومسئولى وزارة طراف المعنية والمستفيدة بما فى ذلك الطلبة وبعض الماستطالع آراء األ

ستصالح االراضى ومراكز البحوث.الزراعة وإ

  عتماد الخطة من المجلس.االقسام ومجلس الكلية وإالعرض على مجالس

  إلعالم مجتمع الكلية والنقاش حولها.نشر ملخصات الخطة داخل الكلية 

 ستشارة الخبراء والمراجعين المعتمدين.إ

 ستراتيجي.ارج الكلية متخصصة في التخطيط اإلورش عمل داخل وخ 

 خطوات الدراسة الحالية  .6

 .التعرف علي الوضع المحلي والدولي للتعليم الزراعي ومشكالته .1

 Needs Assessmentحتياجات تحليل اإل .2

 SWOT Analysisالراهن للكلية  تقييم الوضع .3

 .(Vision and Mission) تحديد رؤية ورسالة الكلية .4

 ستراتيجيه للكليه صياغة األهداف اإل .5

 ستراتيجية للكلية.السياسات اإل .6

 .الخطة التنفيذية  .7

 . طراف المعنيه والمستفيدةكافة األلي صول إستراتيجية اتصال فعال للووضع خطة إعالمية وإ .8
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 الرؤية  .7

 هدافها"أقادرة علي حتقيق  فعالةحبثية زراعة سااب ابشا مؤسسة تعليمية ن تكون كلية أ"

 الرسالة .8

حتالل إسرتاتيجية و هدافها اإلأطاقات الكلية خلدمة ستخدام كافة "صناعة ونقل العلوم الزراعية إب
 "مىاإلقليمركزا منافسا يف جمايل التعليم الزراعي والبحث العلمي علي املستوي احمللي و 

 

 المبادئ والقيم الحاكمة لتحقيق رسالة الكلية: .9

 ساس كل تطور.التأكيد علي أن اإلبداع أ 

 .النزاهة والشفافية واإلحترام المتبادل 

 .اإللتزام بمعايير الجودة الشاملة فى التعليم والبحث والتطوير 

 نفتاح والتواصل محليا وعالميا.اإل 

  رغم تعدد التخصصات.اإليمان بتكامل المعارف وشمولية المنهج 

  .المهنيه والمعاصره 

   سوق العمل والقطاعات المستفيده وإحتياجات التنميه فى مصر هي موجه متطلبات

 ساسي لتحديد الخطط واالهداف.أ
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 القيم والمبادئ الخاصة بالكلية: .11

وهىعبارةعنقيمومبادئتحكمعملالكليةمنالناحيةالمهنية:

 نتماء اإل 

 نكار الذاتإ 

 التميز 

 يجابيةاإل 

 العمل الجماعي 

 قيمة العمل 

 أخالقيات المهنة 

 نضباطاإل 

 المسئولية نحو المجتمع 

 لتزام بمعايير الجودةاإل 

 المرونة 

 الثواب والعقاب 

 الشفافية 

 :ستراتيجية لكلية الزراعة سابا باشااألهداف اإل .11

ورسالتهاوهيكمايلي:ستراتيجيةلتحققبهارؤيتهابنتالكليةمجموعةمناألهدافاإلت

 رفع كفاءة وقدرة خريج الكلية بما يناسب سوق العمل ويزيد الطلب علي خريجي الكلية: 

 ن تكون برامج ومخرجات الكلية متميزةأ: 

 المساهمة الفعالة في صناعة العلم والمعارف في المجال الزراعي: 

 التناغم مع المجتمع: 

 رتقاء والتطور المستمرالنمو واإل: 
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 :ستراتيجية للكليةالسياسات اإل .12

 في مجال التعليم: 

 دخال التكنولوجيا في العملية التعليمية وكذا التدريب والتقييمتطوير طرق التدريس وإ 

 لكترونية سنوياً.زيادة عدد وجودة المقررات اإل 

 ستخدام المنهج العلمي التحليلي للمساهمه فى حل المشكالت التأكيد علي إ 

  مستمر للبرامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا )في مراجعة وتطوير

ة شقها التعليمي( لزيادة إرتباطها وتوافقها مع متطلبات التنمية للمجتمع واإلستجاب

 قليمى والعالمي لزيادة فرص العمل لخريجي الكلية.لمتطلبات سوق العمل القومي واإل

 ج الكلية عتماد األكاديمي لبرامضمان الجوده واإل 

  .رفع الكفاءة والمهارات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بالكليه 

 :فى مجال البحوث

 .ربط اإلستراتيجيه البحثيه بالكلية بالقضايا التنموية في مصر 

  .دعم البحوث فى مجاالت التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها فى التنمية الزراعية المستدامة 

 الخالقة.فكار تشجيع اإلبتكار واأل 

  التعرف علي تصال الفعال بالمجتمع والقدرة علي قدرات الباحثين علي اإل تنمية

 حتياجاته وتحليل المشكالت.إ

 نتاجي في ظل محدودية الموارد اإلهتمام ببحوث التحسين اإل 

 هتمام بمجاالت البحوث الخاصة بالزراعات غير التقليدية والبديلة والزراعة العضوية اإل

 حة الحيوية والمتكاملة بما يحقق حماية البيئة وصحة المجتمع.ونظم المكاف

 ستمرار التعاون الوثيق مع مراكز البحوث الزراعيةالتأكيد علي إ. 

 ختالف التخصصات.تكامل الخطة البحثية للكلية رغم إكيد علي التأ 

 عتمادهالكل الخطط البحثية بالكلية قبل إ ثر البيئيدراسة األ. 

 قاعدة بيانات لألبحاث المنشوره واألبحاث الجاريه التوثيق والتحديث ل. 
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 مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة: فى -

 حتياجاته ومالحظاته ومقترحاته ل بالمجتمع والتعرف المباشر علي إتصال الفعااإل

 ودراستها.

  نتاج الزراعي موثوق ومعتمد.تضع الكلية كبيت خبرة في مجال اإلتقديم خدمات متميزة 

  فراد ومنتجات قياسية لتفعيل الدور الخدمي للكلية في المجتمع.خدمات مباشرة لألتقديم 

  للمهندسين الزراعيين والمزارعين وغير المتخصصين من المهتمين  تقديم برامج تدريبية

 بمجاالت الكلية.

 .نشر الوعي البيئي والمنهجيات الحديثة فى مجال الزراعة 

 م الخدمات المعرفية المستمرة الالزمة لتنمية دورهم تقوية روابط الكلية بخريجيها وتقدي

 فى قطاعات أعمالهم المختلفة.

  .تشجيع تمويل البحوث من الهيئات المانحة المختلفة فى مجاالت التنمية الزراعية والبيئية 

  تحفيز وإشراك قطاعات اإلنتاج الزراعي والقطاع الخاص والمؤسسات األهلية فى تمويل

 ودعم مشروعات البحث العلمي 

 



 


