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 2020 – 2019خطة تحسين األداء لقسم االقتصاد الزراعي 

 المقدمة  

في ضوء  الوءهات  الاوتد م مك ية ة الا ا ة ءالبتتت  ج هتم ة المءاوي في 
االسوو او ه ة في الوءه ات   مع تمت  ومتشو    ءلألقسوت تنت  ء سو  ططط لةية ت   

ضوء  الم ت    المبتوة  تلم ت ءققة م ت  ءءضوع ططة ويسو ك اءدا  القسو  ال ةمي 
ءو  ءضوع ططة ويسو ك  قدمةمفقد قت  قسو  االقواوتد الا ا ي تتطو ت  م ت     

ي ث ووضومك ططة ويسو ك اءدا  لقسو  االقواوتد   2020 –  2019اءدا  لة ت  
اه  الميتء  ءالفق ا  الوي  ططط لات القسوو  مك اهي اال وقت  ت مي    الا ا ي

القس  ءالود  س  ك ءالطةتة  ةم ت ءايتد م ت ءالناءض ته  ءيذلك ووضمك الططة 
 ت ت  ءم افق أط ى لةقس .وأه ي التن  الويو ة مك ق
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 التخطيط االستراتيجي -المحور األول :
 

 

مؤشرات المتابعة  مسؤولية التنفيذ  فترة التنفيذ 
 والتنفيذ 

 المعيار االهداف إجراءات التحسين

خالل العام 

الدراسي 

 المحدد

رئاسة القسم 

 واللجنة العلمية

تحددددد ضاءدددددا   

اللجدداو وبسددددد   

اإلجددددددددددددد ا ا   

 المناسبة للتحسين

تحددددد ىددر ارتبدا   

الب اىج االكدداددميددة 

المقدددىددة ىي ر دددة  

ورسدددددالدة وا ددا  

المؤسددسددة وباجا   

الدلدلدبددة والدمدجدتدمدي  

وتنميتها لشدديةددية  

 اللال 

 الرؤيا

والرسالة  

 واالهداف 

ط
طي
خ
الت

  
ي
ج
راتي
ست
ال
ا

 

خالل العام 

الدراسي 

 الحالي

 رئاسة القسم •

 اللجنة العلمية •

 اللجنة االرشاددة •

تشددددليدن لجداو   •

ارشدددددددداددددددة  

لتوجيد  الللبدة  

وتددددلددددوددددد  

ىدددهددداراتدددهدددم  

 واتجا تهم.

ىدددندددا شدددددددة  •

الدددمشددددددداكدددن  

وىتداععدة جدجداد 

 الحلول لها.

الددعددمددن اددلدد   •

تدديددعدديددن بدد   

المهندة وتعيدي  

  يمت 

   ددديددداج وىددد اجدددة •

وسددددددائددن الدعدلدمديددة 

 التعليمية

 ديدداج الدمسدددددتدور   •

الددعددلددمددي لددلددلددلددبددة  

وتحددد نقا  الءدع   

 الموجودة

التحددددا المسددددتم    •

لدلدمدقد را  والدمدواد  

التعليميددة المقدددىددة 

 عالقسم

تلبيق وتنييذ 

اإلج ا ا  

 االست اتيجية
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 الهيكل التنظيمي والموارد -المحور الثاني :
 

 

مؤشرات المتابعة  مسؤولية التنفيذ  فترة التنفيذ 
 والتنفيذ 

 المعيار االهداف إجراءات التحسين

خالل العام 

الدراسي  

 المحدد

 رئاسة القسم •

 اللجنة العلمية  •

ترشيييين منتسيييبي  •
القسييييم للحصييييول 
على الميياجسيييييتير 

 والدكتوراه

تييهيييييئييية مييلييفيييات  •
الترقيييات معييامالت 

العلميية ورفعهيا الى 
 عمادة الكلية

اعييداد خطيية االجييازات  •
الدراسيية للحصيول على 
 الماجستير والدكتوراه

 

تقيديم معيامالت الترقيية  •
العلميية للحصيييييول على 

 األلقاب العلمية

 

تلود   

وتحلين  

الهيللية 

 التنظيمية 

ي 
م
ظي
ل التن

هيك
ال

رد
وا
م
وال

 

خالل العام 

الدراسي  

 الحالي

 القسمرئاسة  •

 لجنة المشتريات  •

لجنة الصيانة في   •

 عمادة الكلية 

تددي يددن القددااددا    •

الدراسددددية للللبة 

وتددددددددديوددددددددددد 

االبتيدداجددا  لهددا 

كوضدددي السدددتائ  

والسدددددددبددددورا  

الجدددددة ووضددددي 

 األجهية المللوعة

تدقدددددم الدلدلدبددا    •

وااداد اللشدواا  

وجندددجدددا  تدددلددد   

 االامال

اادداد وتدي يدن القداادا    •

 الدراسية للقسم .

الموارد  
والبنى  
 التحيتية 
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 أعضاء الهيئة التدريسية -:ثالثالمحور ال
 

 

مؤشرات المتابعة  مسؤولية التنفيذ  فترة التنفيذ 
 والتنفيذ 

 المعيار االهداف إجراءات التحسين

خالل العددام  

الددددراسدددددددي 

 المحدد

 رئاسة القسم •

 اللجنة العلمية •

 التدردسيين •

ىشدددددددددداركددددددة  •

التدددردسددددين اي 

ورش الدددعدددمدددن 

 والندوا 

ج اىة النشددددا ا    •

 العلمية

با التدردسددين اي  •

الددمشدددددداركددة اددي 

الددورا  التلود ددة 

وورش الدددعدددمدددن 

المقداىدة اي اللليدة 

 واللليا  األخ ر .

الحدا ال  التعداوو   •

الدددبدددحددد دددي ىدددي 

 المؤسسا  األخ ر

ج داىدة الددورا  العلميدة  •

والحلقدا  النقداشدددديدة 

 والدورا  التدردبية .

تددددنددددمددديدددة 

الدددددقددددددرا   

والدمدهددارا  

 للتدردسيين

ة
سي
ري
ة التد

هيئ
ء ال
ضا
ع
أ

 

خالل العددام  

الددددراسدددددددي 

 الحالي

 التدردسيين •

اندجددا  الدبدحدو   •

العلمية ونشد  ا 

اددي الددمددجددال  

الدددعدددالدددمددديدددة  

والدددمدددحدددلددديدددة  

 وخدىة المجتمي

نشدددد  البحو  العلمية  •

وتدددقددددددددم خددددىدددا  

 للمجتمي.

جىلانية  يام التدردسين  •

عدنشددددد  عدحدو دهدم ادي 

 المستوابا  العالمية

 

تددقدديدديددم ضدا   

ضاءدا   يةة 

 التدردس
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 شؤون الطلبة -: رابعالمحور ال
 

 

مؤشرات المتابعة  مسؤولية التنفيذ  فترة التنفيذ 
 والتنفيذ 

 المعيار االهداف إجراءات التحسين

خالل العام 

الدراسي 

 المحدد

 رئاسة القسم •

 اللجنة العلمية •

 ىق ردة القسم •

اادددداد  دددوائدددم   •

عديسددددمدا  الللبدة  

وىتداععة بءددددور  

 الللبة اي القسم

ىدددددتددددداعدددددعدددددة  •

الددمددحدداضدددددد ا   

االلدددلدددتددد ونددديدددة  

الدةددددددال المددادة  

 العلمية

اصددددددددار االىددد    •

 اإلداري عالتللي 

تحددددددد ىدددر ارتبددا   

الدبد اىدج االكددادددمديددة 

الدمدقدددىددة ىدي ر دددة  

ورسددددددالددة وا دددا   

المؤسدددسدددة وباجا   

الدلدلدبددة والدمدجدتدمدي  

وتنميتها لشددديةدددية  

 اللال 

السياسا  

  بول الللبة

ن ا
و
ؤ
ش

ة
طلب
ل

 

خالل العام 

الدراسي 

 الحالي

 رئاسة القسم •

 ىق ردة القسم •

لجندة اسددددتقبدال  •

 الللبة

ندة  تشددددليدن لج •

اسدتقبال الللبة  

 الجدد.

بددا الدلدلدبددة   •

ال  المشداركة  

عددالدمدنةددددددا   

 .التعليمية

 

 استقبال الللبة الجدد •

تيعين ىنةددا  التعليم  •

 االللت وني

 

الدام 

واليدىا  

 اللالعية
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 مناهج والمقررات الدراسية ال -: خامسالمحور ال
 

 

مؤشرات المتابعة  مسؤولية التنفيذ  فترة التنفيذ 
 والتنفيذ 

 المعيار االهداف إجراءات التحسين

خالل العام 

الدراسي  

 المحدد

 رئاسة القسم •

 اللجنة العلمية •

 ىق ردة القسم •

ىددتدداعددعددة اددمددن  

الهيةة التدردسدددية  

وجددددددددددمددددددددددي  

الددمددحدداضدددددد ا   

وراعهدا ال  ىو ي  

الللية اضددداا  ال   

راددددعددددهددددا اددددي  

الةدددددددددديددددددو   

 االللت ونية

تييطييوييير الييميينييياهييج 
اليدراسييييييية بشيييييكيل 
دوري ورفييييييييع 
ميييييحييييياضيييييييييرات 
التدريسيين الى موقع 
الكلييية لالسيييييتفييادة 

طلبيية منهييا من قبييل 
 القسم والكلية

تقييم  

البرامج  

 والمناهج

 والمق را 

ج 
هيي
الييميينيييا

ت
را
واليميقير

  

سية 
را
الد

 

خالل العام 

الدراسي  

 الحالي

 رئاسة القسم •

لجنة االعالم   •

 القسم

 التدريسيين  •

ارسددددددددددددددال   •

الددددمدددديدددد دا  

لغ ض نشدد  ا 

اددلدد  ىددو ددي  

 الللية .

بددا الدلدلدبددة   •

ادلد  تديدعديددن 

الددمددنةددددددا   

 التعليمية

 

نش  ىي دا  المنا ج   •

الدراسددددية اي ىو ي  

 الللية.

تيعين ىنةدا  التعليم   •

 االللت وني .

 

تحويل  
المناهج  
والمقررات  
الورقي الى  
 االلكتروني 

خالل العام 

الدراسي  

 الحالي

لجنة التدريب    •

 المنهجي 

أساتذة المادة  •

 العلمية  

تدمدلديدن الدلدلدبددة   •

ادددداد ادددلددد  ا

الددددبددددحددددو   

اليراايدة وبدن  

المشدددلال  اي 

  ذا الشيو 

العمددن ال  تدددرددد   •

ادلد   دلدبددة الدقسددددم 

جدمدي الدبديددانددا  ىدن 

  ىديدتدلد  الدمةددددددادر

اإلبةدددددائيدة وكيييدة 

ااددداد اسددددتمددارا   

االسددددتبيداو وتددردد   

الللبة ال  اسددتيدام  

الب اىج اإلبةددددائية  

 والتحليلية الحدد ة 

فعالية  
التدريب  
العلمي  
 للطلبة 
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 فترة التنفيذ 
مسؤولية    

 التنفيذ 
مؤشرات المتابعة 

 والتنفيذ 
 المعيار االهداف إجراءات التحسين

خالل 

العام 

الدراسي 

 المحدد

قيييام التييدريسيييييين  التدريسيين •

بيينشيييييير الييبييحييوث 

وتيثيبيييييت اليبيحيوث 

المنشيورة في اللجنة 

العيلميييية في قسيييييم 

 االقتصاد الزراعي

حييث التييدريسيييييين  •
عيليى عيميييل بيحيوث 
تطيبيييقييييية وعليمييييية  
ذات طيييابيع عيميليي 
لغرض االسيييييتفادة 

 منها انتاجيا

نشييييير بحوثهم في  •
مسيتوعبات عالمية 
لييرفييع مسييييييتييو  

 البحوث .

 البحث

 العلمي

ي
ج
راتي
ست
ال
ط ا
طي
خ
الت

 

خالل 

العام 

الدراسي 

 الحالي

سدعي التدردسديين  • التدريسيين •

ال  جىلدانيدة رادد 

األسددواا المحلية  

عدالبحو  العلميدة 

 والعملية.

با التدردسددددين ال   •

ادددمدددن الدددبدددحدددو   

 التلبيقية

الددعددمددن اددلدد  بددن  •

ىشدددددلدال  الدددوائد  

الديرااديددة ىدن خدالل 

بدداال  التيددااددن ىي 

الددوائ  والتع    دذ  

ال   بيعددة اامددالهددا  

وىشدددداكلها ووضددددي  

 الحلول لها

 

خدمة 
 المجتمع


