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وم المحاصيل الحقلية على تطبيق الرؤية و الرسالة التي يتبناها القسم من خالل يعمل منتسبو قسم عل       
 ةوضع معايير لجودة األداء تكون هدفًا في التخطيط و معيارًا لتقييم األداء للوصول إلى األهداف للعملي

من خالل الدراسة للمعايير العالمية للجامعات الرصينة و أهمية المعايير في التعليمية و البحثية للقسم ، و 
تصنيف الجامعات و جودة مخرجاتها ، ناقشت اللجنة العلمية في قسم علوم المحاصيل الحقلية مجموعة من 

ه االنقاط األساسية ألعتمادها كركائز مهمة التخطيط لسياسة القسم التعليمية و البحثية و النشاطات تج
 ،ميالهيكل التنظي ،الخطة االستراتيجيةسم العلمي على المجتمع وقد أعتمدت المعايير اآلتية في جودة األداء للق

 ،البرامج التعليمية والمقررات الدراسية ،الطالب والخريجون ،الجودة وإدارةالتقويم المؤسسي  ،الموارد المالية ،الجهاز ااالداري
 والتي اختصرت بالمعايير التالية  البحث العلمي ،التدريس اعضاء هيئة ،االتعليم والتعلم

  

 ( %01النشاط البحثي و األستشاري للهيئة التدريسية في القسم . ) المعيار  -0

اج البحثي أولوية إلى جودة النتيهتم القسم بدرجة كبيرة للجانب البحثي في أداء القسم ، ويسعى إلى وضع     
مكانية تبني الخطط البحثية ذات الجانب التطبيقي لصالح تطوير األداء اإلنتاجي لمشاريع ورصانته و   إلنتاجاا 

اعتمادها في بحوث التدريسيين و بحوث طلبة الدراسات العليا ، ويتم األعتماد في تنفيذ و  المحاصيل الحقلية
 م الصيغة اآلتية: المعيار على نتائج تقييم األداء السنوي في محور البحث العلمي بأستخدا

 X 04.0المعيار= )مجموع تقييمات األداء البحثي لتدريسسي القسم / عدد التدريسيين ( 

 (%01جودة األداء ألعضاء الهيئة التدريسية . )المعيار -9

يتوفر في القسم كادر تدريسي بألقاب علمية مختلفة يغطي مختلف األختصاصات العلمية ، و بالنظر     
التي مرت بها البالد لم تتوفر الفرصة للكادر التدريسي لألحتكاك بالجامعات المتقدمة و ية للظروف األستثنائ

اكتساب الخبرات الضرورية لرفع جودة األداء ، لذلك يتبنى القسم سياسة التحفيز لرفع جودة األداء للكادر 
ثمار وسائل ليم و التعلم و استالتدريسي من خالل تحديث المناهج الدراسية و استخدام الوسائل الحديثة في التع

األتصال األلكترونية في الحصول على المعلومات وتداولها ، مع تشجيح حركة التأليف و الترجمة لتحديث 
الكتب المنهجية و المساعدة ، فضاًل عن مراجعة اللجنة العلمية المستمرة آللية التقييم المستخدمة في فحص 

عة جودة األسئلة لألمتحانات النظرية ، اختبارات اكتساب المهارات العملية، الطلبة و تقييمهم سواء في مجال متاب
اختبارات القدرة على التعلم الذاتي ـ اختبارات اإلدارة الناجحة لألزمات 4 و ينفذ هذا المعيار باألعتماد على نتائج 

 تقييم األداء السنوي للتدريسسن في الجوانب التعلمية وبأستخدام الصيغة اآلتية: 



 X 04.0المعيار= )مجموع تقييمات األداء التعليمي لتدريسي القسم / عدد التدريسيين ( 

 

 (%91تطوير و تحديث المناهج الدراسية و طرائق التدريب. ) المعيار  -0

بصورة مركزية من قبل اللجنة القطاعية في الوزارة مع وجود هامش توضع مفردات المناهج الدراسية     
 رهاي، و تشجع اللجنة القطاعية على تحديث المناهج و تقديم المقترحات لتطو  %51حدود للتدريسي لإلضافة ب

ألنتاج ا4 و تهدف فقرات المناهج الدراسية لتزويد الطالب على امتالك المهارة األحترافية في مجال اختصاص 
لحديثة مع مراقبة الوسائل ا النباتي و تدريب الطلبة على األستجابة الفطرية لمتطلبات العملية اإلنتاجية بأتباع

حركة التطور العالمي المتسارعة و تداخل العلوم المختلفة مما يتطلب إدخال علوم جديدة الى المناهج او تحديث 
حديث تقارير لجنة تطوير و تالمصادر المتبعة في التعليم 4 و تعمل اللجنة العلمية في القسم على مراجعة 

رض النقاط الجوهرية على اللجنة القطاعية بصيغة مقترحات لتطوير المناهج المناهج في القسم و مناقشتها لغ
 المعتمدة4 

 و ينفذ المعيار بأعتماد اآلتي:

درجات  01عدد المقترحات المقدمة من لجنة تطوير المناهج التي توافق عليها اللجنة القطاعية و بواقع  -أ
 لكل مقترح4

عدد المقترحات التي تقدمها لجنة تطوير المناهج و التي يوافق عليها مجلس الكلية و بواقع درجتان   -ب
 لكل مقترح4

 (%01توفير البنى التحتية . )المعيار -0

إن تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي يتطلب توفير الموارد المادية األساسية التي تخلق بيئة تعليمية صحيحة     
اب و محفزة على اإلبداع و أطالق رغبة التعلم الذاتي المرافقة للتعليم ، لذلك يتوجب على إدارة مالئمة لألستيع

القسم السعي المتواصل لتوفير وصيانة المتطلبات المادية للعملية التعليمية و البحثية في القسم العلمي، مع 
تحقيق حتية المتوفرة و مدى مالئمتها لإجراء االستطالعات آلراء الطلبة و التدريسيين لتحسين جودة البنى الت

أهداف القسم4 و يشمل ذلك القاعات الدراسية التي توفر المساحة و الفضاء الكافي للطالب و مدى توفر 
اإلضاءة و وسائل التعليم و العرض الحديثة ، و المختبرات و أمتالكها لألجهزة العلمية الحديثة المعتمدة في 

 وكثر حداثة مع توفر الكادر الفني المتخصص للعمل على األجهزة و إدامتها4 سوق العمل و اإلنتاج أو األ
توفير المكتبة الجيدة التي تمتلك المصادر الحديثة في مجال األختصاص و توفير األنترنيت للتدريسيين و 

ر دالطلبة ، فضاًل عن توفير فرص التدريب الحقلي للطلبة و تنفيذ مشاريع بحوث الطلبة و البحوث للكا
 التدريسي4 



 ينفذ المعيار وفق اآلتي:

من رضا الطلبة عن  %00درجات ، و تتحقق الدرجة الكاملة بالدرجة  1بأستطالع آراء الطلبة بواقع  -أ
 درجتان فقط4 %00البنى التحتية ، بينما تحقق نسبة الرضا 

رضا الطلبة من  من %00درجات و تتحقق الدرجة الكاملة بالدرجة  1أستطالع آراء التدريسيين بواقع  -ب
 درجتان فقط4 %00رضا الطلبة عن البنى التحتية ، بينما تحقق نسبة الرضا 

 


