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أ

 .1مقدمة
منذ سبعينات القرن الماضي بدأت كثير من التحديات تواجه قطاع التعليم الزراعي في مصر
بصفةعامةوالتعليمالجامعيبصفةخاصةوزادتتلكالتحدياتفياألونةاألخيرةلتتحولإليمشكالت
وعقبات تواجه كلية الزراعة سابا باشا – جامعة االسكندرية ضمن كل المؤسسات التعليمية الزراعية
الجامعيةعليمستويالجمهورية.فقدعزفالطالبعناإللتحاقبكلياتالزراعةكإنعكاسمباشرلتقلص
فرصالعملفيمختلفقطاعاتالدولةالمخصصةلخريجيالكلياتالزراعيةوتواكبهذامعتخليالدولة
عنبرامجهاالتشجيعيةالموازيةكمنحأراضيللخريجين.وعليصعيدالقطاعالخاص,تغيرتمتطلبات
سوقالعملفيالخريجبشكلجذريمماخلقفجوةكبيرةبينمستوياتالخريجينومتطلباتسوقالعمل.
وأصبحخريجكلياتالتعليمالزراعييواجهصعوباتفيإيجادفرصةعملمناسبةفأديهذالضعفإقبال
الطالبالجددمماأديإلختاللشديدفيهيكلةالكليةبينأعدادالطالبوأعدادأعضاءهيئةالتدريس.كما
فقدتالكليةأحدأهمأهدافهابتخريجمهندسينزراعيينمؤهلينلسوقالعمل .
ولذلك فإن عملية إعادة الهيكلة وتحديث الكلية وبرامجها التعليمية في ظل المعطيات الراهنة
أصبحتضرورةملحةإلعادةالكليةإليالطريقالصحيحفيسبيلتحقيقرؤيتهاومهامها.كماأصبحت
ضرورةعليالمستويالقوميللنهوضبالتعليمالزراعيوتحقيقأقصيإستفادةمنكليةالزراعةساباباشا
كجزءمنمواردالدولةالعلمية .



ب

 .2أسس بناء إستراتيجية الكلية
بدأتكليةالزراعةساباباشافيتحديثكيانهاوبرامجهاوبنيتخططهاوبرامجها الجديدةعلي
أ سسعلميةومعرفيةحديثةوعليخبراتسابقةوسوابقتعدمننقاطالقوةالتيتتميزبهاالكلية.فقدكانت
كلية الزراعة سابا باشا أول كلية زراعة تطبق نظام الساعات المعتمدة علي جميع طالب مرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا (عام  1985و 2006علي الترتيب) .كما تنبهت منذ نشأتها إلي أهمية
زراعةالقطنالمصريوخصصتلهقسماخاصالدراستهتتفردبهعنباقيكلياتالزراعةعليالمستوي
المحليواالقليمي.وكانتسباقةإليإدخالبرنامجالتكنولوجياالحيوية الزراعية اليالبرامجالدراسيةفي
كلمراحلهاالتعليمية(عام)2004وكذاإنتاجوتكنولوجياالنباتاتالطبيةوالعطرية(عام .)2008
وبناء علي كل هذا أصبح من الضروري إستكمال التطوير وإعادة الهيكلة وتحديث البرامج
للوصولفيالنهايةإليالغايةاألهمبجعلكليةالزراعةساباباشامؤسسةفعالةقادرةعليتحقيقأهدافها
وتطويرنفسهاممايواكبالتغيراتمحلياودوليا .

 .3منهجية الدراسة الحالية
في الدراسة الحالية تم تحليل البيئة الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديداتوعالقةتأثيركلمنهمعليالتعليمالزراعيبصفةعامةوالكليةبصفةخاصةوتمذلكعليعدة
مراحلبدأتمنذعام 2008وتمتحديثهاوإعادةصياغتهاأكثرمنمرةخاللاألعوام 2009و2010
إليأنوصلتللصورةالحاليةللعام2011وإشتركفيعملياتالدراسةوالتحليلمجموعاتمتعددةداخل
الكليةوخارجهاممثلينفيقياداتأكاديميةوأعضاءهيئةتدريسوإداريينوطالبوأعضاءمنالمجتمع
المحلي .
تم إستخدام التحليل الكمي والكيفي في إجراء التحليل البيئي والذي تم في ضوئه تصميم
اإلستراتيجيةوتمإستخدامقوائماالستقصاءاتوالفحصالوثائقوالمقابالتوالمالحظات,وقداستخدمت
الكليةناتجعمليةالتحليلفيتحديدوزن كلعاملمنالعواملوتحديدمديأهميته مماساعدعليترتيب
األولوياتوأهدافكليةالزراعةساباباشابإستخدامتحليل .SWOT


ت

وقدتمعرضالخطةاإلستراتيجيةومناقشتهامعكافةاألطرافالمعنيهوالمستفيدةداخلالكلية
(أعضاءهيئةالتدريسومعاونيهمومجالساألقسامالعلميةواإلداريينومجلسالكليةوممثليينلمنظمات
سوقالعمل)مثل :
 الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن.
 مراكز البحوث الزراعية.
 شركة الوادي للتجارة وحليج األقطان.
 عدد من أصحاب المزارع الخاصة.

 .4مصادر المعلومات:


التقريرالسنويللكلية .



بياناتأرشيفوحدةالجودة.



بياناتجامعةاالسكندرية.



سجالتشئونالتعليموالطالبوالخريجين .



تقريرالزيارةالميدانية .



الالئحةالداخليةلكليةالزراعةساباباشاالحاليةواللوائحالسابقةومايناظرها .



إستراتيجيةجامعةاالسكندرية.2020



تقاريرالجودةوالخططاإلستراتيجيةللكلياتوالمؤسساتالتعليميةالمناظرة .



تقاريرالبنكالدولىومنظمةاألغذيةوالزراعة .



قطاعالدراساتالزراعيةبالمجلساألعلىللجامعات .



وزارةالتعليمالعالىومشروعاتالتطوير .



خططالدولةللتنميةالزراعية.



بياناتوتقاريرالشركاتالزراعيةفيمحيطمحافظتياإلسكندريةوالبحيرة .



ث

 .5األدوات التى استخدمت فى وضع الخطة اإلستراتيجية
 استطالع آراء مجتمع الكلية .
 استطالع آراء األطراف المعنية والمستفيدة بما فى ذلك الطلبة وبعض المستثمرين ومسئولى وزارة
الزراعة وإستصالح االراضى ومراكز البحوث .
 العرض على مجالس االقسام ومجلس الكلية وإعتماد الخطة من المجلس .
 نشر ملخصات الخطة داخل الكلية إلعالم مجتمع الكلية والنقاش حولها.
 إستشارة الخبراء والمراجعين المعتمدين .
 ورش عمل داخل وخارج الكلية متخصصة في التخطيط اإلستراتيجي.

 .6خطوات الدراسة الحالية
 .1التعرف علي الوضع المحلي والدولي للتعليم الزراعي ومشكالته.
 .2تحليل اإلحتياجات Needs Assessment
 .3تقييم الوضع الراهن للكلية SWOT Analysis
 .4تحديد رؤية ورسالة الكلية ).(Vision and Mission
 .5صياغة األهداف اإلستراتيجيه للكليه
 .6السياسات اإلستراتيجية للكلية.
 .7الخطة التنفيذية .
 .8وضع خطة إعالمية وإستراتيجية اتصال فعال للوصول إلي كافة األطراف المعنيه والمستفيدة.





ج

 .7الرؤية
"أن تكون كلية زراعة سااب ابشا مؤسسة تعليمية حبثية فعالة قادرة علي حتقيق أهدافها"

 .8الرسالة
"صناعة ونقل العلوم الزراعية إبستخدام كافة طاقات الكلية خلدمة أهدافها اإلسرتاتيجية وإحتالل
مركزا منافسا يف جمايل التعليم الزراعي والبحث العلمي علي املستوي احمللي واإلقليمى"
 .9المبادئ والقيم الحاكمة لتحقيق رسالة الكلية:
 التأكيد علي أن اإلبداع أساس كل تطور.
 النزاهة والشفافية واإلحترام المتبادل.
 اإللتزام بمعايير الجودة الشاملة فى التعليم والبحث والتطوير.
 اإلنفتاح والتواصل محليا وعالميا.
 اإليمان بتكامل المعارف وشمولية المنهج رغم تعدد التخصصات.
 المهنيه والمعاصره.
 متطلبات سوق العمل والقطاعات المستفيده وإحتياجات التنميه فى مصر هي موجه
أساسي لتحديد الخطط واالهداف.



ح

 .11القيم والمبادئ الخاصة بالكلية:
وهىعبارةعنقيمومبادئتحكمعملالكليةمنالناحيةالمهنية :
 اإلنتماء
 إنكار الذات
 التميز
 اإليجابية
 العمل الجماعي
 قيمة العمل
 أخالقيات المهنة
 اإلنضباط
 المسئولية نحو المجتمع
 اإللتزام بمعايير الجودة
 المرونة
 الثواب والعقاب
 الشفافية

 .11األهداف اإلستراتيجية لكلية الزراعة سابا باشا:
تبنتالكليةمجموعةمناألهدافاإلستراتيجيةلتحققبهارؤيتهاورسالتهاوهيكمايلي :
 رفع كفاءة وقدرة خريج الكلية بما يناسب سوق العمل ويزيد الطلب علي خريجي الكلية:
 أن تكون برامج ومخرجات الكلية متميزة:
 المساهمة الفعالة في صناعة العلم والمعارف في المجال الزراعي:
 التناغم مع المجتمع:
 النمو واإلرتقاء والتطور المستمر:


خ

 .12السياسات اإلستراتيجية للكلية:
 في مجال التعليم:
 تطوير طرق التدريس وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية وكذا التدريب والتقييم
 زيادة عدد وجودة المقررات اإللكترونية سنوياً.
 التأكيد علي إستخدام المنهج العلمي التحليلي للمساهمه فى حل المشكالت
 مراجعة وتطوير مستمر للبرامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (في
شقها التعليمي) لزيادة إرتباطها وتوافقها مع متطلبات التنمية للمجتمع واإلستجابة
لمتطلبات سوق العمل القومي واإلقليمى والعالمي لزيادة فرص العمل لخريجي الكلية.
 ضمان الجوده واإلعتماد األكاديمي لبرامج الكلية
 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.
 تشجيع اإلبتكار واألفكار الخالقة.
 تنمية

قدرات الباحثين علي اإلتصال الفعال بالمجتمع والقدرة علي التعرف علي

إحتياجاته وتحليل المشكالت.
 اإلهتمام ببحوث التحسين اإلنتاجي في ظل محدودية الموارد
 اإل هتمام بمجاالت البحوث الخاصة بالزراعات غير التقليدية والبديلة والزراعة العضوية
ونظم المكافحة الحيوية والمتكاملة بما يحقق حماية البيئة وصحة المجتمع.
 التأكيد علي إستمرار التعاون الوثيق مع مراكز البحوث الزراعية.
 التأكيد علي تكامل الخطة البحثية للكلية رغم إختالف التخصصات.
 دراسة األثر البيئي لكل الخطط البحثية بالكلية قبل إعتمادها.
 التوثيق والتحديث لقاعدة بيانات لألبحاث المنشوره واألبحاث الجاريه .

د

 فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة: اإلتصال الفعال بالمجتمع والتعرف المباشر علي إحتياجاته ومالحظاته ومقترحاته
ودراستها.
 تقديم خدمات متميزة تضع الكلية كبيت خبرة في مجال اإلنتاج الزراعي موثوق ومعتمد.
 تقديم خدمات مباشرة لألفراد ومنتجات قياسية لتفعيل الدور الخدمي للكلية في المجتمع.
 تقديم برامج تدريبية للمهندسين الزراعيين والمزارعين وغير المتخصصين من المهتمين
بمجاالت الكلية.
 نشر الوعي البيئي والمنهجيات الحديثة فى مجال الزراعة.
 تقوية روابط الكلية بخريجيها وتقديم الخدمات المعرفية المستمرة الالزمة لتنمية دورهم
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



ذ

