
دليل الطالب

–



                                                                                              
 

                                                       
 

  

 1 جامعة المنصورة  –كلية الزراعة   –لبرنامج التقنية الحيوية الزراعية    دليل الطالب 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                              
 

                                                       
 

  

 2 جامعة المنصورة  –كلية الزراعة   –لبرنامج التقنية الحيوية الزراعية    دليل الطالب 

 

 

 
 

5692062021 

أعتماد على 

101562021

31262021 

 

 
 

 



                                                                                              
 

                                                       
 

  

 3 جامعة المنصورة  –كلية الزراعة   –لبرنامج التقنية الحيوية الزراعية    دليل الطالب 

 

 

كفرع لجامعة القاهرة ثم أنشأت جامعة شرق الدلتا بالقرار الجمهوري    1962بدأت الدراسة بكلية الطب عام  

وتعتبر الجامعة السادسة  ،  1973وتم تعديل المسمى إلى جامعة المنصورة عام    1972لسنة    49بالقانون رقم  

من حيث النشأة بين جامعات الجمهورية وللجامعة دور فعال فى خدمة ورعاية الطالب على مستوى محافظة  

 الدقهلية وعلى مستوى الجمهورية . 

من الوحدات ذات الطابع الخاص كما تضم عدد من المنشآت الحيوية    66وتضم جامعة المنصورة عدد  

 -لى مستوى الجامعة مثل : التى تقدم خدمات جليله ع 

 - مجمع الخدمات الطالبية : -1

يضم مستشفى للطلبة ومستشفى للعالج بأجر ، صيدلية ، سنتر متكامل للمأكوالت السريعه للطلبه  

هيئة   وأعضاء  للعاملين  حديثاً  ومطبخاً  ثقافية  ومكتبة  إجتماعى  نادى  يضم  كما  المكتبات  بعض  على  عالوة 

 التدريس بالجامعه 

 - تقنية االتصاالت والمعلومات :  مركز -2

تم إنشاء مركز تقنيه االتصاالت والمعلومات وقد كانت جامعة المنصورة أول جامعة مصرية الكترونيه  

وذلك من خالل نظم معلومات فعال ليكون جزءاً من النظام العالمى للمعلومات على شبكة االنترنت بحيث  

الجامعة فى الشئون اإلدارية والتعليمية والبحثية وربط جميع كليات   يقوم هذا النظام بتطوير وتوحيد وميكنة أداء

التدريس والطالب فى  السادة أعضاء هيئة  بيانات عريضه تخدم  الجامعى بقاعدة  الحرم  الجامعة داخل مطابع 

 جميع المراحل التعليمية بالجامعة . 

 - القرية األولمبية : -3

للنهوض بمستوى الرياضه فى جميع المجاالت الرياضيه    فدان   15يعتبر حرم رياضى كبير تبلغ مساحته  

 لخدمة طالب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والراغبين من الخارج فى كافة االلعاب الرياضية . 

وحدة    -التنس االرضى     -مجمع االسكواش    -صالة االنشطة الرياضية     -وتضم القرية )االستاد الرياضى  

المخيم    -المالعب المتعددة االغراض المالعب الخضراء    -الصاله المغطاه    - حة  حمام السبا  - الرياضه البدنية  

 معسكر جمصة الدائم(  -الكشفى 

كز الطبية المتخصصه . - 4  ويضم الحرم الطبى المستشفيات الجامعية والمرا

فى  بالجامعة  العاملون  كما يساهم  التدريس  هيئة  أعضاء  نخبة من  للطالب  التعليمية  بالخدمة    ويقوم 

  تقديم الخدمات االدارية والمالية والفنيه. 
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تقع كليتكك العريقكة فى محكافظكة الكدقهليكة وتمتكد خكدمكاتهكا إلى محكافظكة دميكال فقكد أنشككككككككككأت الكليكة بكالقرار 

مكان المعهد العالى    73/1974الدراسككككة بها إعتباراً من العام الجامعى  وبدأت    1974لسككككنة   542الوزارى رقم 

 .65/1966الزراعى بالمنصورة الذى بدأت الدراسة به إبتداء من العام الدراسى  

وتعتبر كلية الزراعة الرابعة من حيث النشككككأة مع بعض الكليات ا خرى وتتبوأ موقع جغرافياً مميزاً داخل  

 -وتتعدد االنشطة بها مثل:الحرم الجامعى  

 خدمة المجتمع والوحدات  المتعدده ذات الطابع الخاص .  -1 

وإجرائها البحوث الزراعية ومشكاريع التطوير والمشكاريع البحثية المموله خارجية و التى تشكتهر بها كلية   -2 

 الزراعه حيث إنها من أحد الكليات الرائده من هذا المجال .

 عليا مثل الماجستير والدكتوراه.برامج الدراسات ال  -3

تحككديككث اللوائت وإتجككاه الكليككة للعتراى العككالمى بهككا عن طري  االعتمككاد من الم سككككككككككسكككككككككككات القوميككة    -4

 والعالمية .

 :شعار الكلية

  

 يمثل شعار الكلية رمزاً مترابطاً بين اإلنتاج النباتى أساس الحياة وترس التصنيع والتطوير الزراعى .

 ويتمثل فى :

الوحدة القوية المترابطة لثالث سنابل شامخة من القمت أقدم محصول زراعى عرى فى مصر داخل وحدة  

 زخرفية تمثل عجلة التقدم والتطوير ورمز التصنيع . يحيط بهذه الوحدة الزخرفية غصن الزيتون رمز السالم .
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 رؤيـــة الكليــــة

كافة المجاالت الزراعية تعليميا وبحثيا ومجتمعيا على المستويين المحلى   الريادة والتميز فى

 .واإلقليمى فى ظل التنمية المستدامة لم سسات التعليم العالى

 رسالــــة الكليــــة 

 لمرحلتى  دراسية  برامج  بتقديم  تلتزم  حكومية  تعليمية  م سسة  المنصورة   جامعة  الزراعة  كلية

 المحلى   المستويين  على   منافسين   وباحثين  خريجين  إلعداد  العليا  والدراسات  البكالوريوس

 للمجتمع والخدمى  التنموى دورها اطار فى واإلقليمى

 األهداف االستراتيجية

 .الهدى ا ول: تطوير القدرة الم سسية للكلية

 الهدى الثانى: تطوير وتعزيز التعليم والتعلم

 الهدى الثالث: تدعيم وتعزيز البحث العلمى واالبتكار 

 الهدى الرابع: التوسع فى المشاركة المجتمعية

 الهدى الخامس: تعزيز الوضع التنافسى للكلية محليا وإقليميا والتحول نحو مجتمع المعرفة

 الهدى السادس: التنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية بالكلية

 مية الموارد الذاتية للكلية الهدى السابع: تن

 الهدى الثامن: دعم الطالب والخريجين وتنمية مهاراتهم 
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 إدارة الكلية

 
تعمل إدارة الكلية على تنظيم ا نشكككككطة الدراسكككككية والطالبية بالشككككككل الذى يحق  أهداى الطالب وييسكككككر لهم 

الخدمات الرياضككية واإلجتماعية بشكككل الحصككول على أفضككل الخدمات التعليمية .. وتسككاعدهم على تلقى كافة  

منظم .. كمكا تسككككككككككعى إدارة الكليكة إلى توفير ا دوات والمعكدات التى تطور العمليكة التعليميكة والعمكل على حكل  

مشكككككككاكل الطالب .. وتسكككككككعى إدارة الكلية إلى التأكد من أن المسكككككككتوى العلمى لطالب الكلية يسكككككككير على النحو  

 المستهدى .

إدارة الكلية العالقات بين الكلية والمجتمع .. من خالل دعم إمكانيات هذا المجتمع والمشكككككاركة  كما تنظم  

 فى حل مشاكله . وفيما يلى الهيكل التنظيمى للكلية والبرنامج .
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 التقنية الحيوية الزراعية إسم البرنامج:  ▪

 إسم المؤسسة: كلية الزراعة   ▪

 المنصورة جامعة إسم الجامعة:  ▪

 نوع الجامعة: حكومية  ▪

 المدينة : المنصورة  ،       المحافظة : الدقهلية        الموقع الجغرافى: ▪

 للكلية   1973تاريخ التأسيس:   ▪

   مرفق القرار (   2009/ 07/ 01( بتاريخ  1485)   )بالقرار الوزاري رقم   2009الدراسي  تاريخ تفعيل البرنامج : العام   ▪

 نوع البرنامج : بكالوريوس   ▪

 بنظام الساعات المعتمدة    )أربع سنوات(  بكل مستوى فصلين دراسيينمستويات  مدة الدراسة: أربع   ▪

 لغة الدراسة: العربية   ▪

 الكيمياء الزراعية   - الميكروبيولوجي   -الوراثة   :عن البرنامج  ةالمسؤول األقسام العلمية  ▪

 

 الدرجة العلمية  الوظيفة  اإلسم 

 أستاذ  عميد الكلية  قائم بعمل  أ.د / أيمن محمد الغــــــــــــمرى

 أستاذ  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أ.د / صالح السيد ســــعده 

 أستاذ  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  أ.د / أيمن محمد الغــــــــــــمرى

 أستاذ  وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع  أ.د / محمد على شـــــــــــــــــــــــــــــــــــطا

 مساعد  أستاذ (CV) ، مدير البرنامج   محمد حسن عبد العزيزد/م. أ.

https://medmansedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mohahassan_mans_edu_eg/EdtwLhYyRuJNtp0xcQi7IMYBgjdX0Du_Os_bo4qEVexY1Q?e=imVWBG
https://medmansedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mohahassan_mans_edu_eg/ERwcvdfVo9BBjDXoqNge6FkBOdOXOleVCm_TGoLeq1bg0A?e=yXG89W
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▪  

 الوظيفة  االسم   الفئة 

 رئيسا   بصفته عميد الكلية 

 نائبــا    بصفته وكيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 رؤساء األقسام العلمية المعنية بالبرنامج 

 عضوا   رئيس مجلس قسم الوراثة

 عضوا   الكيمياء رئيس مجلس قسم

 عضوا   الميكروبيولوجى  رئيس مجلس قسم

 أمين المجلس -الوراثة مساعدأستاذ  أ.م. د/محمد حسن عبد العزيز  التعليمى  مدير البرنامج 

 عضوا   بصفته أمين الكلية

 عضوا   بصفته مدير شئون التعليم والطالب

 ممثل المستفيدين 
عضوا    - وكيل معهد بحوث الهندسة الوراثية لإلرشاد والتدريب  أ.د/ أشرف حسين فهمى محمد    

   عضوا    - مركز النيل   – مختبر البيولوجيا الجزيئية    مسئول  د/ شيماء عبدالغني علي عشماوي

▪ 20202021 

 اإلجمالى مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ القسم

 8 2 2 4 (  األعضاء) الوراثة

 10 3 2 5 ( األعضاء) الميكروبيولوجي

 11 2 2 7 ( األعضاء) الكيمياء الزراعية

 29 9 6 16 اإلجمالى

▪  

 اإلجمالى مدرس مساعد  معيد القسم 

 2 0 2 الوراثة 

 2 1 1 الميكروبيولوجي 

 4 2 2 الكيمياء الزراعية

 8 2 5 اإلجمالى

▪  

 القسم 
 اإلجمالى  خدمات معاونة  إدارى وفنى 

 5 3 2 الوراثة 

 3 1 2 الميكروبيولوجي

 4 2 2 الكيمياء الزراعية 

 12 6 6 اإلجمالى 

https://mymans.mans.edu.eg/staffCVs/1.3.25./2
https://mymans.mans.edu.eg/staffCVs/1.3.12./2
https://mymans.mans.edu.eg/staffCVs/1.3.22./2
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 منذ نشأته حتى األنأوائل البرنامج 
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 2020/2021العام الجامعى   الرابعأوائل البرنامج المستوى 

 
 2020/2021العام الجامعى   الثالثأوائل البرنامج المستوى 
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 قبــول الطــالب بالبرنامج قواعد  

إلتحاق طالب المستوى  فيما يخص  محددة وواضحة وتتسم بالعدالة والشفافية  قواعد    تتبع الكلية

 على النحو التالى:هذه القواعد الثانى ببرامج التخصص خالل الفصل الدراسى الثانى 

 

      . رغبة الطالب. 1

كمي 2 كمى   لمعدثالث برامج في ال  و سنوياً هو من أعلى للطالب GPA. المعدل الترا   للقبول .الترا

% من العدد الكلي للطالب المستجدين في المستوي 15. ال يزيد عدد الطالب المقبولين بأي برنامج عن  3

و سنوياً هو من أعلى ثالث برامج في عدد الطالب    الثانى الذين لهم ح  اإللتحاق ببرامج التخصص

 . %(  15المقبولين بالبرنامج حيث يدخله الحد ا قصى للقبول )نسبة 

يتم فتت باب التحويل بين البرامج من اليوم التالى إلعالن نتيجة اإللتحاق ببرامج التخصص لمدة ثالثة    .4

كمى " " أعلى من الحد ا دنى للبرنامج  GPAأيام فقط بشرل أن يكون الطالب قد حصل على معدل ترا

ذين لهم ح  اإللتحاق  % من العدد الكلى للطالب ال2الذى يرغب اإللتحاق به على أال يتجاوز العدد عن  

 ببرامج التخصص. 

 . تعلن قواعد اإللتحاق والتحويالت ببرامج التخصص على موقع وصفحات الكلية على شبكة اإلنترنت. 5

 

سنوياً    تتولى  حيث الكلية  البرامج  يتشكإدارة  مديرى  تتضمن  القواعد  هذه  لتطبي   لجنة  ل 

في مدة محددة  يقر أعمالها  و القواعد السابقة  الطالب في ضوء    فحص طلبات إلتحاقمهامها  التعليمية  

 . مجلس الكلية
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 المطبقة بالبرنامج والتعلم إستراتيجيات التعليم

المعلومات   معالجة  على  قادراً  يكون  أن  للطالب  تضمن  التي  الوسائل  توفير  إلى  الزراعة  كلية  تسعى 

التفكير  مهارات  تنمية  ذلك  فيتطلب  الذاتي.  التعلم  بقدرات  متمتعاً  فيصبت  مستقالً  منطقياً  تفكيراً  والتفكير 

 المتعددة، وجوانب الشخصية كلها، 

 استراتيج ية  التعليم   مثل: الحديث ة االستراتيجيات  من مجموعة على  والتعلم التعليم   عملية   حيث ترتكز

المباشر والتعليم   التفاعلى  التقليد ية   تطور   الى  باإلضافة الذاتي، والتعلم غير    التعليم   على  المبنية   االستراتيجية 

  للمشكالت. استراتيجي على حل واالعتماد الذهني، العصف استخدام خالل من المباشر،

التعلم ي مخرجات  المستوى،  الطالب،  نوعية  مثل:  معينة   لمحددات  طبقاً  اإلستراتيجية  اختيار  تم 

 المستهدفة، مدى توافر ا جهزة المساعدة، المحتوى العلمي. 

 : للتعليم والتعلم كما يل ى  استراتيج يا ت خمسةويقترح 

 التفاعلي  التعليم استراتيجية -1

االستراتيجية على إسلوب  ويم كن تطبي    العلمية ، والمادة والمحاضر الطالب بين   التفاعل تعتمد هذه 

 . الذهنى والعصف اإللكترونى  والتعليم   التعاونى  التعليم   منها: وسائل عدة  خالل من المفهوم هذا 

 التعاوني التعليم  أوال :

مل  استراتيجية هى عر متبادل  إيج ابى تفاعل فى  صغير ة  مجموعات  شكل  على الطالب فيه ا يع  فيه    يش 

 التعليم   افراد مجموعة عدد ويت رواح مشتركة أهداى تحقي    بغيه   االخرين   وتعلم تعلمه عن مسئول أنه فرد كل

ا فى يت فاعلون  طالب ستة الى طالبين   بين   ما التعاونى   لتحقي    البعض مساعدة بعضهم فى ويت عاونون  بين هم م 

في التطبيقات )التمارين(، وفي العملي،   ويمكن إستخدامها التعاونى. التعلم مجموعة افراد تفاعل خالل من لتعلما 

 وفي التكليفات، وخاصًة المقاالت المختصرة ومقرر البحث والمقال. 

 االلكتروني ثانيا :  التعليم

ية ، العملية   تدعم وسيل ة  إلى  وتهدى وتنمية  المهارات، والتفاعل اإلبداع طور إلى  التلقين   طور من وتحولها التعليم 

 تطبيق ات على تعتمد  حيث   والتعلم، اإللكترونية  للتعليم   ا شكال كل تجمع بالتطبيق ات  غنية   تفاعلية   بيئ ة إيج اد
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المتعددة اإلتصال وشبكات اإللكترونية   الحاسبات  عبر تطبيق ات وتضم والمعارى، المهارات نقل فى والوسائط 

 والفيد يو ، السمعية   وا شرطة عبر اإلنترنت وسدر محتوى تقديم   يت م حيث   التدريس  اإلفتراضية ، وغرى الويب  

 .مكان  وأي وقت أي في التعليم   مصادر إلى  الوصول من ويم كن الطالب

 االلكتروني إلى:  يقسم التعليم  

تطيع   :بعد عن التعلم • الحصول يس  يريد ها المواد على  الطالب  التي  ية   ني هذا  بعد، عن التعليم   أن  يع 

يح رصون  المواقع تصميم   على  القائمين   ية   ية   المواد المواقع هذه تتضمن أن  على  التعليم   التدريس 

ة المتغير ات يو اكب بما وتطوير ها تغيير ها مع إمكانية   الممكنة، والتدريب ية    المعرفًي.  بالمجال المحيط 

تطيع   :المفتوح التعلم • ية   المواقع دخول الطالب يس  ية   بالمناهج الصلة التدريب ية  ذات أو التعليم   التعليم 

اء. وقتما يت علمه ما ويخ تارمنها  يش 

ية   المواد  استخدام من الطالب يم كن لمجموعة  :الجماًعى  التعلم • عضو   إشراى  تحت معا  المتاحة  التعليم 

.  هيئة  التدريس 

 : الذهني ثالثا : العصف 

على  فهي التقليد ية،  المحاضرة لتطوير   حديث ة طريق ة وهى  الطاقات وتطل  اإلبداعي التفكير   تشجع 

مت وا مان، الحرية   من جو في المتعلمين   الكامنة عند  قمة في الطالب يك ون  حيث   وا فكار، اآلراء كل بظهور يس 

  التعليم ى، الموقف فى التفاعل

 وبعد  المشكلة،  بحل  المتعلقة  ومقترحاتهم  بعرض أفكارهم  الطالب  ويق وم  المشكلة  بعرض  المحاضر  يق وم 

تمد  منها،  ا نسب  تحديد   ثم  الطالب  ومناقشتها مع  المقترحات  هذه  بتجميع   المدرس  يق وم  ذلك   اإلسلوب  هذا  ويع 

 .ا خرين   أفكار  على  البناء  وجواز  ا فكار  من  قدر  أكبر  توليد   على  التقيم  والتركيز   وإرجاء  التفكير ،  حرية   إطالق  على 

 الذاتي  التعلم استراتيجية -2

 في الذاتية   قدراته على  والمهارات معتمداً  المعارى بتحصيل   الطالب قيا م على  الذاتي  التعلم استراتيجية تعتمد

التدريس، التعليم   مصادر من التحصيل   هيئة  عضو  من  ومتابعة  بدفع  شخصية   تنمية   يح ق   مما المختلفة، 

 تخصصه، مجال في يح دث الذي والتطور التقدم لمتابعة ي  هله مما بنفسه، التعليم   مواصلة والقدرة على  الطالب

والمقال، من اإلسلوب هذا تطبي    ويمكن البحث  مادة  المختصرة، خالل   في والتطبيق ات والتمارين والمقاالت 

ية   مقررات العديد من  .المختلفة البرامج التعلم 
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 التجريبي  التعلم استراتيجية -3

 المقررات العملية )سواًء كانت منفردة أو مكملة لمادة نظرية( في  التجريب ي التعلم استراتيجية تستخدم

ية   البرامج في الطالب من المختلفة التعليم  قيا م   في المكتسبة المعارى لتطبي    معملية   تجارب بعمل خالل 

الى  بما الدراسية   المقررات بعض  ميد انية   زيا رات عمل إلى  باإلضافة الطالب لدى المفاهيم   ترسيخ   ي  دي 

المختلفة،   للمصانع الطبيعية  والجبلية  النباتية  والبيئات  الخدمية  والم سسات  التدريب   والشركات  ا   وأيض 

 .البكالوريو س مرحلة من عامين مختلفين في الصيف ية   الفترة خالل يت م الذي الميد اني 

 المباشر  غير التعليم استراتيجية -4

 التمارين  التطبيق ية   من مجموعة بحل الطالب قيا م خالل من المباشر غير   التعليم   استراتيجية تستخدم

ها يتم التي المعارى على  الهيئ ة أو التدريس   هيئ ة عضو ويق وم الدراسية   بالمقررات تدريس   المعاونة عضو 

زز مما المشكالت، تلك حل في لهم المساعدة وتقديم   الطالب بمتابعة  التي المشكالت حل الطالب على  قدرة يع 

 .العملية   الحيا ه في تواجههم

 الهجين  التعليم استراتيجية -5

ظل مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا وهى تعنى الجمع بين تنفيذ   وهذه االستراتيجية مستحدثه فى 

في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنظيم    التعليم المباشر )وجها لوجه( والتعليم عن بعد

الكثا المصرية بما يساهم في خفض  الجامعات  الحكومية ومنها  المنشآت والم سسات  العمل داخل  فة  دوالب 

بالمستوى   الخدمات  كافة  وتقديم  العمل  سير  حسن  يعي   وال  االجتماعي  التباعد  من  جيد  مستوى  وتحقي  

الكلية من  المترددين على  ا فراد  اإلجراءات االحترازية للحفاظ على سالمة وصحة كافة  المرضي مع اتخاذ كافة 

اإل خطة  واقع  ومن  وطالب  وعمال  وموظفين  ومعاونيهم  تدريس  هيئة  والوقائية  أعضاء  االحترازية  جراءات 

الجامعي   للعام  المصرية  بتاريخ    2021/ 2020بالجامعات  للجامعات  ا على  المجلس  من  والمعتمدة 

التعليم  9/2020/ 19 التنفيذية لها 2020م وخطة الجامعة للتعايش مع تداعيات فيروس كرونا بقطاع  والخطة 

بتاريخ   الجامعة  التعايش مع فيروس كورونا بجامعة  م ود19/5/2020والمعتمدتين من مجلس  إجراءات  ليل 

المنصورة ، تم وضع هذه الخطة التفصيلية الشارحة لكافة اإلجراءات المتبعة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية العام  

 2020/2021الجامعي  
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 الخطة التفصيلية لتحقيق األهداف العامة واإلجرائية

وإجرائيكة بخطكة الجكامعكة والتي تسككككككككككتهكدى إتبكاع ككافكة اإلجراءات االحترازيكة تم مراعكاة مكا ورد من أهكداى عكامكة  

 الالزمة بصورة دقيقة وحاسمة من خالل اإلجراءات التالية:

 إجراءات تعزيز نظام التطهير والتعقيم والتعامل مع حاالت االشتباه في اإلصابة:  •

قيم المترددين على مباني الكلية السككتة  بوابات تعقيم من قبل الجامعة السككتخدامها في تع  6تم تركيب عدد  •

 باإلضافة إلى الكواشف الحرارية.

تم توفير كميات كافية من محلول الكلور لتعقيم الحوائط وا رضككيات وكافة ا سككطت ا خرى وكميات كافية   •

 % لتعقيم ا يدي مجموعة صبانات )صابون سائل لغسيل ا يدي بدورات المياه(.70من الكحول اإليثيلي 

ما تم وضككككع مجموعة إجراءات لتغطية كافة االحتماالت المتوقعة خالل التعامل في إطار الروتين اليومي أو  ك •

 خالل فترة انعقاد االمتحانات كالتالي:

 أوال  : خالل الروتين اليومي

تم تركيكب البوابكات على المكداخكل الرئيسكككككككككيكة للمبكاني السكككككككككتكة بكالكليكة في اتجكاه إجبكاري للكدخول منفصكككككككككل عن بوابكات   •

 تة بجوار البوابة. الخروج مع إلزام جميع المترددين بالدخول من البوابة طبقاً للتعليمات اإلرشادية للتعقيم المثب 

 م في مسار واضت ومحدد. 2تم تحديد عالمات واضحة  ماكن وقوى ا فراد على مسافات تباعد   •

تم لص  مجموعة من التعليمات واإلرشادات الصحية  داخل وخارج مباني الكلية لتوعية المترددين باإلجراءات   •

 االحترازية الواجب اتباعها. 

مبكاني الكليكة ووحكداتهكا المختلفكة بحيكث يتم تعقيم المبنى الواحكد مرتين أسكككككككككبوعيكاً تم وضكككككككككع جكدول زمني لتعقيم   •

 بمحلول الكلور  مع مست أرضيات وتنظيف وتطهير دورات المياه بكل مبنى يومياً. 

  متابعة التزام ا فراد المتواجدين بالكلية والمترددين عليها بارتداء الكمامة بصككككورة صككككحيحة ومنع دخول ا فراد بدون  •

 كمامة وإنذار المخالفين كإجراء أولى يتبعه إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة. 

تكليف رئيس كل قسكككم إدارى بمتابعة عملية تطهير مكاتب الموظفين واإلداريين باسكككتخدام المطهرات المنصكككوص   •

 عليها. 

 ن بوابات المباني. يتم قياس درجة حرارة المترددين والعاملين ومنتسبي الكلية حال دخول أى فرد م  •

تم توفير أربع غرى عزل متفرقة بالكلية لعزل أى حالة يشكتبه في إصكابتها بداللة درجة حرارتها وتكليف العيادة الطبية   •

 بالتعامل مع الحالة طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة وتعليمات اإلدارة الطبية بالجامعة. 

 ماد على التهوية الطبيعية ما أمكن. تم التأكيد على ضرورة عدم استخدام المكيفات واالعت  •

تم وضكككككع عالمات التباعد لمسكككككتخدمي المصكككككعد بالمبنى الجديد مع التأكيد على أن ال يسكككككتخدم المصكككككعد سكككككوى   •

 شخص واحد فقط كل مرة )لصغر حجم المصعد(. 

كمامة قماشكككية )تم توفيرها من قبل الجامعة( لالسكككتخدام اليومى   2تم تسكككليم كافة ا فراد المنتسكككبين للكلية عدد   •

 وااللتزام بارتدائها داخل الكلية. 

 تم تركيب صبانات وتوفير المناديل الورقية داخل دورات المياه.  •
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 ثانيا  : خالل أعمال االمتحانات

تم تحككديككد موعككد إنعقككاد االمتحككانككات النهككائيككة لطالب مرحلتي البكككالوريوس والككدراسككككككككككات العليككا على أن تبككدأ 

 .   2021/ 3/ 28وتنتهي يوم ا حد المواف     2021/ 2/ 27امتحانات مرحلة البكالوريوس من يوم السبت المواف   

قياس درجة    - فرد مختصكين بإرشكاد الطالب إلى أماكن اللجان    25نة إدارة االمتحانات مكونة من  كما تم تشككيل لج 

تعقيم أيدي الطالب بالكحول    - م  2تنظيم دخول الطالب على بوابات التعقيم مع الحفاظ على مسكككككككافات التباعد    - الحرارة  

تنظيم  - تعقيم دورات المياة قبل وبعد االسكككككتخدام    -   تعقيم اللجان قبل وبعد إنعقاد االمتحانات يومياً   - قبل دخول اللجان  

 . نقل الحاالت المشتبه فيها إلى لجان العزل   - تنظيم صرى الطالب من اللجان    - حركة الطالب في إتجاه اللجان  

لجنكة إمتحكانيكة بكإجمكالى    57تم وضككككككككككع جكدول إمتحكانكات طالب مرحلكة البككالوريوس بحيكث تم تحكديكد عكدد  

 أقصى لعدد الطالب في الفترة الواحدة :  طالب وطالبة كحد  1100

 لجنة( موزعة على النحو التالي:  39المبنى )أ(: )

 عدد الطالب  اللجان  المكان  م.

أ /1مدرج ) 1 A1 ) 19 -21  50 

أ /2مدرج ) 2 A2 ) 22 -24  50 

أ /3مدرج ) 3 A3 ) 25 -27  50 

أ /4مدرج ) 4 A4 ) 28 -30  50 

المدرجات طرقة الدور ا رضي أمام  5  31 - 32  40 

35- 33 طرقة الدور ا رضي  6  60 

41 - 36 طرقة الدور الثاني  7  120 

 20 42 الدور الثانى مدرج الوراثة  8

 20 43 الدور الثانى مدرج اإلنتاج الحيواني  9

 20 44 الدور الثانى قاعة اإلنتاج الحيواني  10

50 - 45 طرقة الدور الثالث  11  120 

الثالث قاعة أمراض النبات الدور  12  51 20 

57 - 52 طرقة الدور الرابع  13  120 

 لجنة( موزعة على النحو التالي:  18المبنى )ب(: )

 عدد الطالب  اللجان  المكان  م.

ب /1مدرج ) 1 B1 ) 1 - 8  160 

10- 9 صالة الدور الثالث  2  40 

 20 11 صالة الدور الثاني  3

 



                                                                                              
 

                                                       
 

  

 18 جامعة المنصورة  –كلية الزراعة   –لبرنامج التقنية الحيوية الزراعية    دليل الطالب 

 

 - المرضية:إيقاف القيد واألعذار 

يقككدم طلككب اإلعتككذار عن عككدم إداء اإلمتحككان قبككل بككدء اإلمتحككان أو أثنككاءه أو خالل يومين على ا كثر من  .1

تكاريخ إنتهكائكه وال يلتفكت إلى أى طلكب يقكدم بعكد هكذا التكاريخ ويقكدم الطلكب بكإسككككككككككم عميكد الكليكة ويودع أمكا  

صككككحوب بعلم الوصككككول وال يلتفت إلى أى  باليد بأرشككككيف الكلية أو يرسككككل إلى الكلية بالبريد المسككككجل الم

 طلب يقدم بغير هذين الطريقتين .

تقوم شكككئون الطالب بالكلية فور وصكككول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للدارة الطبية  بالجامعة كما   .2

 تخطر فى اليوم ذاته اإلدارة الطبية بذلك .

ى الطالب وكتابة التقرير الطبى فوراً بمعرفة  إذا كان المرض اثناء اإلمتحان يتم توقيع الكشككككككف الطبى عل .3

 الطبيب المعين بلجنة اإلمتحان على أن يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .

 ال يجوز تكرار اإلعتذار من عدم دخول اإلمتحان فى الدور الواحد إال لظروى طارئة . .4

 ال يجوز تشكيل لجان إمتحان خاصة بالمرض إال بمقر الكلية . .5

ن يزيد عدد ا عذار المرضكككية عن عدم دخول اإلمتحان عن مرتين خالل سكككنوات الدراسكككة تضكككاى  ال يجوز أ  .6

 إليها مرة ثالثة بقرار مجلس شئون التعليم والطالب بالتفويض عن مجلس الجامعة .

 -حاالت إيقاف القيد :

 التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية أو اإلستدعاء. .1

 بالخارج .مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل   .2

كثر . .3  المرض الطويل الذى يستلزم عالجاً لمدة عام دراسى أو أ

 حاالت الوضع ورعاية الطفل وذلك بالنسبة للطالبات المتزوجات . .4

 سجن الطالب تنفيذاً للعقوبة أو التحفظ علية أو إعتقاله . .5

 ب قهرية  تاخير قبول الطالب بكليات الجامعة وتأخر وصول الطالب الوافدين من بالدهم  سبا .6

 -الرسوم الدراسية :

 الرسوم الدراسية على الطالب المستجدين المصريين

 التعليم مجانى  بناء الجمهورية : –)ق (  169مادة 

وي دى جميع الطالب رسككككككككماً مقابل الخدمات الطالبية المختلفة وتخصككككككككص حصككككككككيلة كل رسككككككككم منها للخدمة 

 بدء الدراسة وال يجوز إعفاء الطالب منها .الم دى عنها وت دى هذه الرسوم دفعه واحدة قبل 
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 المقدمة لطالب البرنامج  الخدمات الطالبية

    -بطاقة التأمين الصحى : .1

لكل طالب الح  فى الحصكول على بطاقة التأمين الصكحى من إدارة شكئون الطالب بالكلية وبناًء على هذه 

 بالجامعة ومقرها مجمع الخدمات الطالبية أمام كلية التربية .البطاقة يمكن أن يعالج مجاناً بمستشفى الطلبه 

 كيفية الحصول على بطاقة التأمين الصحى :

 التقدم إلى إدارة شئون الطالب بالكلية وتسليم صورة شخصية للطالب . (1)

 تسديد إيصال الخزينة بمبلغ جنية وأربعون قرشاً ) تدفع مرة واحدة ( (2)

 الصحية من موظف الفرقة المختص بإدارة شئون الطالب .يتسلم الطالب البطاقة   (3)

 -التربية العسكرية : .2

على جميع الطالب المصكككريين الذكور والمقيدين بالكلية تأدية التربية العسككككرية من خالل دورة تدريبية  

 فى أجازة نصف العام أو االجازة الصيفية لمدة خمسة عشر يومياً .

س إال بعكد إجتيكاز الكدورة التكدريبيكة المقررة بنجكاح وت دى مرة واحكدة  يراعى عكدم منت الطكالكب البككالوريو 

 فى اى فرقه دراسية .

 -اشتراك السكة الحديد : .3

 وت دى مرة واحدة فى أى فرقة دراسية.

 صورة شخصية للطالب .  2إحضار أستمارة من هيئة السكة الحديد + عدد (1)

 لطالب .تمأل استمارة بواسطة موظف الفرقة المختص بإدارة شئون ا  (2)

 تسدد الرسوم الدراسية شرل الحصول على هذا االشتراك . (3)

 -تحفيز الطالب : .4

 شروط إستحقاق قيمة مكافأة التفوق للطالب 

 المستوى الثالث  المستوى الثانى

ــتوى  ــلين على تقدير ممتاز المنقولين للمســـــ الحاصـــــ

 جنية فى السنة 120الثالث يمنح كل منهم 

المنقولين للمســـــــــتوى الرابع  الحـاصـــــــــلين على تقـدير ممتـاز  

 جنية فى السنة 120يمنح كل منهم  

 84الحـاصـــــــــلين على تقـدير جيـد جـدا  يمنح كـل منهم  

 جنية فى السنة

ــلين على تقدير جيد جدا  يمنح كل منهم  جنية فى   84الحاصـــــ

 السنة

للسككككككككنة التالية  كما تقدم الكلية تشككككككككجيعاً للطالب المتفوقين من خالل اعفاءه من مصككككككككاريف الدراسككككككككة  

 ترفيهية با جازه الصيفية. ةواالعفاء من دفع اشتراك استخدام قاعات الحاسب لمدة عام ورحل
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 -اجراءات لمراجعة رصد درجات الطالب بعد إعالن النتيجة :  .5

يقوم الطالب بتقديم إلتماسكككه إلى شكككئون الطالب على نموذج طلب رصكككد الدرجات المعد من قبل إدارة   .1

 لهذا الغرض باسم السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية .الكلية  

 يتم عرض هذه الطلبات على أ.د/ عميد الكلية إلتخاذ ما يلزم من إجراءات . .2

يقوم السككككيد ا سككككتاذ الدكتور / عميد الكلية )رئيس عام اإلمتحانات( أو ما ينوب عنه )أ.د/ وكيل الكلية  .3

 لبات إلى الساده رؤساء الكنتروالت المختصه للمعاينه .لشئون التعليم والطالب( بإحالة هذه الط

يقوم السككادة رؤسككاء وأعضككاء الكنتروالت المختصككة بالنظر فى الطلبات المقدمة وفحص كراسككات اإلجابة   .4

والتأكد من صكككككحة تصكككككحيت جميع االجزاء الواردة بها وصكككككحة مدة االجزاء  الفرعية للجابة على السككككك ال  

السككككككككككئلة بجزئياتها ورصككككككككككدها فى المكان المختص للورقة )الغالى( والتأكد من  والمجموع الكلى إلجابة ا 

 صحة توقيع السادة االساتذة المصححين والتأكد من مطابقة وجمع درجات الشفوى والعملى .

يقوم أ.د/ رئيس الكنترول بمكلء طلبكات مراجعكه رصككككككككككد الكدرجكات المقكدمكة إليكه ) بكالجزء المخصككككككككككص   .5

 مطابقة النتيجة من عدمه ثم توقيع رئيس الكنترول على هذا الطلب .لنتيجة المراجعة ( لبيان  

 يوم .  60يتم إفادة الطالب بنتيجة اإللتماس خالل أسبوعين من تقديم طلب اإللتماس وقبل   .6

 -فى حالة وجود حاالت :

مطكابقكة : يوقع أ.د/ رئيس الكنترول المختص بصككككككككككحكة النتيجكة المعلنكه كمكا هى مكدونكه بكالكشككككككككككوى    –أ  

 تصة مع الكشوى المعلنة للطالب بقسم شئون الطالب .المخ

غير مطابقة : يتم العرض على أ.د/ وكيل الكلية لشكككككككككئون التعليم والطالب ثم على أ.د/ عميد الكلية    -ب

 وبعد الموافقة يتم تصحيت النتيجة فى الكشوى المعلنة وإخطار الطالب بنتيجة االلتماس .

 -:متنوعة خدمات الكترونية  .6

  https://agrfac.mans.edu.eg   موقع الكلية

 https://myu.mans.edu.eg بوابة خدمات الطالب  

  systems#edu-management-https://www.mans.edu.eg/e لتعليم والطالبلنظم الجامعة ا لكترونية  

 https://agrfac.mans.edu.eg/bio  موقع البرنامج

 serv/tables-graduates/stud-https://agrfac.mans.edu.eg/students  الجداول الدراسية

  https://agrfac.mans.edu.eg/bio23  نتائج الطالب

 ar-office-graduates-up-graduates/graduate/follow-https://agrfac.mans.edu.eg/students   ومتابعة الخريجين   مكتب التأهيل الوظيفى 

 

https://agrfac.mans.edu.eg/
https://myu.mans.edu.eg/
https://www.mans.edu.eg/e-management-systems#edu
https://agrfac.mans.edu.eg/bio
https://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/stud-serv/tables
https://agrfac.mans.edu.eg/bio23
https://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/follow-up-graduates-office-ar


                                                                                              
 

                                                       
 

  

 21 جامعة المنصورة  –كلية الزراعة   –لبرنامج التقنية الحيوية الزراعية    دليل الطالب 

 

 -مكتبة الكلية :  .7

الكككدور الرابع من المبنى اإلدارى )مبنى و(  والتى تقكككدم للطالب والبكككاحثين   • العكككامكككه فى  تقع المكتبكككة 

باإلعداد الجيد للكتب والدوريات حتى يسككككككهل وتمدهم بأحدث الكتب والدوريات المختلفه وذلك يأتى 

إسكككتخدامها وملح  بالمكتبة معامل الحاسكككب اآللى فى المبنى الجديد ومزوده بإمكانية البحث بقواعد  

 البيانات للطالب.

وتضككككككككم هذه المكتبة مكتبة الطالب باإلضككككككككافة إلى مكتبة ا بحاث التى تخدم طالب الدارسككككككككات العليا  •

 ذلك إيماناً بأسلوب البحث وإلطالع .وأعضاء هيئة التدريس و 

وتضكككككككككم المكتبة اإلسكككككككككتعارة الخارجية أو الداخلية للكتب تبعاً لعدد النسكككككككككخ باإلعارة الخارجية للكتب  •

والمراجع ذات النسكككخة الواحدة أو الدورية وتفتت المكتبة أبوابها من السكككاعة الثامنة والنصكككف صكككباحاً 

معى وحتى إنتهائه ، كما أنه ال يجوز اإلسكتعارة أو اإلطالع بدون  حتى الرابعة مسكاء منذ بداية العام الجا

 البطاقة الجامعية .

وعلى الطالب الذى يريد اإلسكككككككتعارة الخارجية أن يقدم البطاقة الدراسكككككككية ويمأل اإلسكككككككتمارة الموجودة   •

 بالمكتبة والخاصة بالضمان ويقدمها  مين المكتبة ثم يستخرج بطاقة اإلستعارة الخارجية .

 -رعاية الشباب : .8

 توجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الشباب يتلخص دورها فيما يلى: •

 الرعاية الطالبية وتتم عن طري  : ( أ )

دراسكككككككة ما يعترض الطالب من مشككككككككالت إجتماعية ونفسكككككككية ودراسكككككككية ومحاولة إيجاد الحلول   -  1

 المناسبة لها مع الطالب الذين يواجهونها .

الب من مشككككككالت إقتصكككككادية عن طري  صكككككندوق التكافل اإلجتماعى  محاولة حل ما يعترض الط -  2

 لطالب الكلية .

 -االنشطة الطالبية وتتم عن طري : (ب)

وضككع خطة لألنشككطة المختلفه من رياضككية وإجتماعية وثقافية وفنية تتناسككب مع ميول ورغبات   -  1

 الطالب .

ب الكلية لمسككككككككاعدته فيما  تقديم مشككككككككروعات فى مجاالت االنشككككككككطة المختلفة لمجلس إتحاد طال -  2

 يقترحه من أنشطة وخدمات لطالب الكلية .

المعكاونكة اإليجكابيكة فى تنفيكذ االنشككككككككككطكة التى يقرهكا إتحكاد طالب الكليكة وتكذليكل مكا يتعرضككككككككككهكا من   -  3

 معوقات حتى تخرج بالصورة المناسبة .
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 -وعن طري  هذه الخطول العريضة يتحق  االهداى اآلتية : •

 هوايات الطالب.تنمية   -أ  

 إستثمار وقت فراغ الطالب وتنظيمه فى نشال إنتاجى مثمر يكسب الطالب    -ب

 خبرات تخل  منهم قادة يستطيعون تفهم مشكالت مجتمعهم.    

تشجيع روح الخدمة العامة وغرس الروح القيادية بين الطالب وذلك عن طري  ) معسكرات الخدمة   -جكككككك 

 الرحالت .....(. –المعسكرات الترفيهية   –  المعسكرات الثقافية –العامة  

 بث روح الزمالة والحياة الجامعية بين الطالب وتوثي  الصلة بينهم وبين أساتذتهم .  -د

 وتعتبر الكلية من كليات القمة على مستوى الجامعة فى مختلف االنشطة الطالبية . •

 إتحاد الطالب .9

 بالكلية .يقع مقر إتحاد الطالب بالدور ا رضى   •

 يعتبر إتحاد الطالب هو الممثل الشرعى الذى من خالل لجانه يمارس الطالب أنشطتهم المختلفه . •

 -أهداف اإلتحاد: (أ)

 تنمية القيم الروحيةواالخالقية والوعى القومى والوطنى بين الطالب. -1

 تعويد الطالب على القيادة وممارستها . -2

 بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب . -3

كتشاى مواهب الطالب وصقلها وتشجيعها . -4  إ

 نشر وتشجيع وتكوين االسر الطالبية . -5

 نشر وتنظيم االنشطة المختلفة واإلفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع . -6

 -إختصاصات مجلس اإلتحاد: (ب)

 رسم سياسة اإلتحاد فى ضوء البرامج المقدمة من اللجان . -1

 لفه ومتابعة تنفيذها .إعتماد برامج عمل لجان اإلتحاد المخت -2

 توزيع اإلعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنه السنوية للمجلس ولجانه. -3

 إعتماد الحساب الختامى للتحاد. -4

 تنسي  العمل بين لجان اإلتحاد الستة . -5

 توثي  العالقة بين اإلتحاد واإلتحادات الطالبية ا خرى بالكليات . -6

 لمجلس اإلتحاد من بين أعضائه الطالب .إنتخاب أمين وأمين مساعد   -7
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 -اللجان المشكل منها اإلتحاد : (ت)

 لجنة االسر الطالبية .

تقوم إدارة رعاية الشككككباب بتشككككجيع الطالب على تكوين اسككككر طالبية على مسككككتوى الكلية والعمل على 

الجامعة لالرتقاء بهم إلى  إعداد برامج مالئمة من شككككأنها الربط والتواصككككل بين اسككككر الكلية واسككككر كليات  

 مستوى أعلى من اإلعتماد على النفس وإتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات وا نشطة .

 ويجوز إنشاء أسر طالبية بكل كلية وتعتبر من وحدات إتحاد طالب الكلية . •

ال يجوز إقامة أسككككر طالبية على أسككككاس سككككياسككككى أو عقائدى كما ال يجوز أن تتخذ االسككككرة إسككككماً أو   •

 اراً يوحى بذلك .شع

يقدم طلب تكوين ا سككككككرة إلى أحد أعضككككككاء هيئة التدريس بالكلية للموافقة على ريادة االسككككككرة وفى   •

حالة موافقته تشككل جمعية تاسكيسكية لألسكرة بإشكراى رائد ا سكرة تتولى وضكع نظام داخلى لعمل  

 عد التالية :ا سرة فى نطاق أحكام الالئحة والقوانين المعمول بها ويراعى فيها القوا 

 تحديد إسم االسرة ورائدها . -  1

 قيمة رسم العضوية . -  2

تشككيل مجلس إدارة لألسكرة باالنتخاب ويتكون من مقرر وأمين الصكندوق وثالثة أعضكاء ويجوز أن   -  3

 يضم إلى عضوية المجلس عضوان يختارهم رائد االسرة .

 -تقسيم عمل ا سرة من خالل اللجان التالية : -  4

 لجنة للعالقات تتولى العمل على تحقي  التعارى بين أعضاء االسرة.  -أ 

 لجنة رياضية وتختص بالنشال الرياضى .  -ب

 لجنة فنية وتختص بالنشال الفنى.  -ت

 لجنة ثقافية وتختص بالنشال الثقافى .  -ث

الجامعة أو خارجها  يراعى قبل تنفيذ أى نشككككال من ا نشككككطة التى تدخل فى برامج ا سككككر سككككواء داخل  

أن يتقدم مقرر ا سككككككرة بطلب للموافقة على النشككككككال معتمد من رائدها إلى رائد االسككككككرة ثم إلى اإلتحاد  

 إلعتماده .

: يشككككككككككل اإلتحاد من طالب الكلية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس والمسكككككككككددين    (318مادة )

 الرسوم الدراسية .

ن المسككككددين رسككككوم اإلتحاد ح  ممارسككككة أوجه نشككككال اإلتحاد دون أن يكون  ويكون للطالب الوافدي

 لهم ح  اإلنتخاب أو الترشيت .
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: يعمككل مجلس إتحككاد طالب الكليككة على تحقي  أهككداى اإلتحككاد من خالل سككككككككككبعككة لجككان    (325-  320مــادة )

 وأسمائهم .

 ينها .لجنة ا سر : وتعمل على قيام االسر بالكلية ودعم نشاطها والتنسي  ب .1

لجنة النشكككككال الرياضكككككى : وتعمل على تكوين الفرق الرياضكككككية بالكلية وإقامة المباريات والمسكككككابقان   .2

 واالشتراك فى الدورات الزراعية والدورات التى تقيمها رعاية طالب الجامعة .

ة  لجنكة النشككككككككككال الثقكافى : وتعمكل علىتنظيم أوجكه النشككككككككككال الثقكافى وتنميكة الطكاقكات ا دبيكة والثقكافيك  .3

 للطالب وكذلك االشتراك .

لجنة النشككككال الفنى : وتعمل على تنمية النشككككال الفنى للطالب وإتاحة الفرصككككة إلبراز مواهبهم الفنية   .4

 فى عمل طالبى هادى واالشتراك فى المسابقات على مستوى الجامعة والدورات الزراعية .

الكشككككككككككفيكة واإلرشككككككككككاد كمكا تعمكل على تنفيكذ  لجنكة الجوالة والخكدمةالعكامة : وتعمكل على تنظيم الحركة   .5

برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس الكلية أو ا قسكككككككككام . وكذلك االشكككككككككتراك فى الدورات  

 الكشفية وكذلك االرشادية .

لجنة النشككككال االجتماعى والرحالت : وتعمل على تنمية الروابط اإلجتماعية بين الطالب وأعضككككاء هيئة   .6

يكة . كمكا تعمكل على تنظيم الرحالت والمعسكككككككككككرات اإلجتمكاعيككة  التكدريس والعكاملين بكالكل

 والثقافية . وكذلك تسديد المصاريف للطالب ذوى الظروى اإلجتماعية الصعبة .

 -لجنة النشال العلمى والتكنولوجى تختص هذه اللجنة با أعمال اآلتية : .7

 عمل معارض علمية .  .1

 عمل قصص الخيال العلمى . .2

 بتكارات االلكترونية والميكانيكا .تنمية االختراعات واال .3

عمل صكككككككككحائف الحائط العلمية والوسكككككككككائل التعليمية والمشكككككككككاركة فى تنظيم اللقاءات  .4

 العلمية والندوات .

كتشككككككككككاى المواهكب والمهكارات عنكد الشككككككككككبكاب ذوى العقول المبكدعكه بككافكه الوسككككككككككائكل   .5 أ

 والحصول على براءات اختراعات العمالهم .

 كنولوجيا بصفة دورية .عمل مسابقات فى مجال الت .6

 اشتراك فى نادى العلوم فى الجامعه . .7
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: تشككككل كل لجنة من لجان اإلتحاد سكككنوياً برياده رائد من أعضكككاء هيئة التدريس ) يصكككدر بتعينه    (326مادة )

قرار من عميكد الكليكة ( وعضككككككككككويكة طكالبين عن ككل فرقكة دراسككككككككككيكة ينتخبهكا سككككككككككنويكاً طالب فرقتهمكا  

 اع السرى .الدراسية بطرق اإلقتر 

 وينتخب الطالب أعضاء كل لجنة من بينهم أمينا مساعداً لها . ▪

 ويحضر إجتماعات اللجان ممثل الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية . ▪

 -: يختص مجلس إتحاد الكلية بما يلى :(  327مادة )

 رسم سياسة اإلتحاد فى ضوء البرامج المقدمة من اللجان. .1

 اإلتحاد ومتابعة تنفيذها .إعتماد برامج عمل مجلس  .2

 توزيع اإلعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنه السنوية للمجلس ولجانه . .3

 إعتماد الحسابات الختامية للتحاد . .4

 تنسي  العمل بين لجان مجلس اإلتحاد . .5

 العمل على توثي  العالقات مع اإلتحادات الطالبية بالكليات ا خرى. .6

 وأمين مساعد لمجلس اإلتحاد من بين أعضائه الطالب.إنتخابات أمين   .7

 

: تشكككككل مجلككككس إتحاد طالب الكلية سنوياً بريادة عميد الكلية ) أو من ينيبه فى ذلك من أعضاء    (328مادة )

 -هيئة التدريس ( وعضوية :

 راود لجان مجلس اإلتحاد من أعضاء هيئة التدريس . -1

 طالب .أمناء مساعدى لجان مجلس اإلتحاد من ال -2

 وينتخب الطالب أعضاء لمجلس من بينهم أميناً وأميناً مساعد للمجلس. -3

 ويحضر إجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية ويكون أميناً للصندوق. -4

 : يشترل فيمن يتقدم للترشيت لعضوية لجان مجلس اإلتحاد :  (334مادة )

 جمهورية مصر العربية .أن يكون متمتعاً بجنسية   -1

 أن يكون متصفاً بالخل  القويم والسمعة الحسنة . -2

 أن يكون طالباً نظامياً مستجداً فى فرقته غير باق للعادة فيها  ى سبب . -3

 أن يكون مسدداً لرسوم اإلتحاد . -4

 أن يكون من ذوى النشال الملحوظ فى نجاح عمل اللجنة التى يرشت نفسه فيها . -5
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م إنتخاب مجالس اإلتحاد ولجانها فى موعد غايته نهاية شككككهر نوفمبر من كل عام ويصككككدر قرار  : يت(  335مادة )

من رئيس الجامعة بتحديد المواعيد التفصكيلية للنتخابات للمسكتويات المختلفة واليح   ى طالب 

 اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيداً بجداول الناخبين من الطالب ويحمل إثبات شخصية .

% على ا قل من طالب  50: يشككككككككترل لصككككككككحة اإلنتخابات فى لجان إتحاد طالب الكليات حضككككككككور    (336مادة )

 الذين لهم ح  اإلنتخابات .

فكإذا لم يكتمكل العكدد ت جكل اإلنتخكابكات لموعكد  مخر فى مكدى ثالثكة أيكام على ا كثر ، وفى هكذه الحكالكة   •

 .% على ا قل من الناخبين    20يشترل لصحة اإلنتخابات حضور  

 فإذا لم يكتمل العدد هذه المرة يتعين تمثيل كل طلبة الفرق التى لم يكتمل عدد ناخبيها . •

: إذا تعذر تكوين مجلس إتحاد طالب الكلية للسكككككبب السكككككاب  يعين عميد الكلية  مجلسكككككاً إلدارة    (337مادة )

تتوافر فيهم    شككئون اإلتحاد يضككم عناصككر من الطالب المتفوقين فى الدراسككة وفى نشككال اإلتحاد ممن

 شرول الترشيت .

ويكون لرائد هذا المجلس وأمينه سكككككككككائر حقوق العضكككككككككوية فى مجلس تنسكككككككككي  ا نشكككككككككطة الطالبية  

 بالجامعة .

: يختص رائد مجلس اإلتحاد أو لجنته بتحضككككير جدول ا عمال والدعوة إلى اإلنعقاد وإدارة الجلسككككة   (338مادة )

ومتككابعككة تنفيككذ القرارات ويقوم بتبليغ القرارات إلى وكيككل الكليككة وعميككد الكليككة أو نككائككب رئيس الجككامعككه  

 بحسب ا حوال وفور صدورها.

 

 رعاية الطالب بالكلية : .10

لجان إتحاد طالب الكلية وتووجه أعضاء اإلتحاد إلى ا هداى التى تنمى القيم ا خالقية  تقوم باإلشراى على  •

كتشاى مواهب زمالئهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم .  والوعى الوطنى وتشجيعهم على إ

تقوم باإلشراى على ا نشطة الرياضية واإلجتماعية والرحالت والنشال الثقافى والفنى والجوالة والمرشدات   •

  سر الطالبية من خالل م هلين لهذه االنشطة.ا 

يقوم القسككككككككم بمسككككككككاعدة الطلبه المحتاجين مادياً لتشككككككككديد مصككككككككروفاتهم الدراسككككككككية واإلقامة فى المدينة   •

 الجامعية عن طري  تقديم الطالب بحث إجتماعى لمعرفة ظروفه اإلجتماعية واإلقتصادية .

ى بين الطلبكه والطكالبكات حتى يكونوا قريبين منهم  يقوم السككككككككككاده ا خصككككككككككائيين اإلجتمكاعيين بعمكل تعكار  •

ليتعرفوا على حل مشكككككاكلهم حتى يشكككككعر الطالب أنه يتعامل مع أسكككككرته وليس بعيداً عنها وبذلك يتم  

 توجيه الطالب التوجيه السليم .
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يقوم القسككم بعمل انشككطة صككيفية للطالب المتمزين فى ا نشككطة خالل العام الدراسككى فى مصككيف جمصككة   •

وفى ممارسكككة أنشكككطة تنس طاولة وتدريب كرة قدم فى المالعب الخاصكككة بالجامعة وا شكككتراك فى   الدائم

ا نشكككطة الشكككاطئية التى تنفذها رعاية طالب الجامعة وعمل لقاءات رياضكككية بين الطلبة وأعضكككاء هيئة  

 التدريس للزيد فى التقارب بينهم .

يكة وحكدة للتكأهيكل الوظيفى ومتكابعكة الخريجين من : يوجكد بكالكل  وحـدة التـأهيـل الوظيفى ومتـابعـة الخريجين

كتسكككككبها   أهدافها متابعة الخريجين والمسكككككاهمة فى حصكككككولهم على وظائف تتواف  مع المهارات التى إ

الخريج أثناء دراسكككته وتسكككجيل البيانات الكافية عن كل خريج . واإلتصكككال المسكككتمر إلكترونياً بالخريج  

 ن العمل وتوفر له البرامج التدريبية الالزمة .لتزيل العقبات التى تواجهه فى ميدا 

ــاوى ــ ــ ــ : ويوجد بالكلية أيضاً لجنة لتلقى الشكاوى من الطالب باآللية موثقة وموزع بالكلية صنادي  لهذا   الشكــ

 الغرض وتقوم اللجنةعلى فحص الشكاوى أسبوعياً والعمل على دراستها وإيجاد الحل المناسب .

كاديمياً من السككككككاده أعضككككككاء هيئة  : يحد  اإلرشــــــاد األكاديمي د لكل طالب أو عدد من لطالب بالكلية مرشككككككداً أ

التدريس يعلن سكككيادته على باب مكتبه أسكككماء الطالب والوقت المحدد لقيامه بمهمة متابعة وإرشكككاد  

 الطالب بما يتواف  مع مصلحة الطالب وتذليل العقبات التى تواجهه .  

 -: تعتبر مخالفة تاديبية كل إخالل بالقوانين واللوائت والتقاليد الجامعية وعلى االخص :  (124مادة )

 االعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية . -1

 تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو اإلمتناع المدبر عن حضور الدروس. -2

 لوك .كل فعل يتنافى مع الشرى أو الكرامة أو مخل بحسن السير والس -3

 كل إخالل بنظام اإلمتحان الالزم له وكل غش فى إمتحان أو شروع فيه . -4

 كل إتالى للمنشآت أو ا جهزة أو لمواد أو الكتب الجامعية أو تدبيرها . -5

كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو اإلشكتراك فيها بدون ترخيص سكاب  من السكلطات الجامعية   -6

 المختصة .

 جرائد حائط أو جمع توقيعات بدون ترخيص ساب توزيع النشرات أو إصدار   -7

 اإلعتصام داخل المبانى الجامعية أو اإلشتراك فى مظاهرات مخلة للنظام العام أو اآلداب . -8

: كل طالب يرتكب غشكككككا فى إمتحان أو شكككككروعاً فيه ويضكككككبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من   (125مادة )

ينوب عنكه من لجنكة اإلمتحكان ويحرم من دخول اإلمتحكان فى بكامى المواد ويعتبر الطكالكب راسككككككككككبكاً فى  

 جميع مواد هذا اإلمتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

 -: العقوبات التأديبية هى :  (126مادة )
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 التنبيه شفاهة أو كتابة . -1

 اإلنذار. -2

 الحرمان من حضور درس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهراً. -3

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهراً . -4

كثر . -5  الحرمان من اإلمتحان فى مقرر أو أ

كثر . -6  إلغاء إمتحان فى مقرر او أ

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصالً دراسياً . -7

كثر . -8  الحرمان من اإلمتحان فى فصل دراسى واحد أو أ

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى . -9

 الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات ا خرى. -10

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصكككادر بالفصكككل النهائى بعد مضكككي ثالث سكككنوات على االقل من 

 القرار .  تاريخ صدور

 -: الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :  (127مادة )

االسكككككاتذة واالسكككككاتذة المسكككككاعدون : ولهم توقيع العقوبات ا ربع ا ولى عما يقع من الطالب أثناء  -1

 الدروس والمحاضرات وا نشطة الجامعية المختلفة .

دوث إضككككككككككطراب أو إخالل بكالنظكام  عميكد الكليكة : ولكه توقيع العقوبكات الثمكانى االولى. وفى حكالكة حك  -2

يتسكككككككبب عنه أو يخشكككككككى منه عدم إنتظام الدراسكككككككة أو اإلمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع  

العقوبكات ، على أن يعرض االمر خالل أسككككككككككبوعين من تكاريخ توقيع العقوبكة على مجلس التكأديكب  

بالنسككبة إلى غير ذلك من إذا كانت العقوبات بالفصككل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة  

 العقوبات وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .

رئيس الجكامعكة : ولكه توقيع جميع العقوبكات عكدا العقوبكة ا خيرة وذلكك بعكد أخكذ رأى عميكد الكليكة  -3

المحككككدد   اليوم  الجككككامعككككة حتى  التككككأديككككب من دخول  إلى مجلس  المحككككال  الطككككالككككب  أن يمنع  ولككككه 

 .  لمحاكمته

 مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات . -4

: يصككككككككدر قرار إحالة الطالب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسككككككككه أو بناء على    (182مادة )

 طلب العميد .

 -: يشكل مجلس تأديب الطالب على الوجه التالى :  (183مادة )



                                                                                              
 

                                                       
 

  

 29 جامعة المنصورة  –كلية الزراعة   –لبرنامج التقنية الحيوية الزراعية    دليل الطالب 

 

 عميد الكلية . •

 وكيل الكلية. •

 الكلية .أقدم أعضاء مجلس  •

الواردة فى البنككد الخككامس ومككا بعككده من المككادة )  (128مــادة ) ( إال بعككد  126: ال توقع عقوبككة من العقوبككات 

التحقي  مع الطالب كتابة وسككككككماع أقواله فيما هو منسككككككوب إليه فإذا لم يحضككككككر فى الموعد المحدد  

ة. وال يجوز لعضكككككوهيئة  للتحقي  سكككككقط حقه فى سكككككماع أقواله ويتولى التحق  من ينتدبه عميد الكلي

 التدريس المنتدب للتحقي  مع الطالب أن يكون عضواً فى مجلس التأديب .

(  127: القرارات التى تصككككككككككدر من الهيئكات المختصككككككككككة بتوقيع العقوبكات التكاديبيكة وفقكاً للمكادة )    (129مـادة )

 تكون نهائية .

ديب وذلك فى خالل أسككككككبوع من ومع ذلك تجوز المعارضككككككة فى القرار الصككككككادر غيابيا من مجلس التأ

تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص  

 الطالب أو ولى امره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

سككككككككككتئنككاى ويرفع  : ال يجوز الطعن فى القرار الصكككككككككككادر من مجلس تككأديككب الطككالككب إال بطري  اإل(  184مــادة )

اإلسكككككككتئناى بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خالل خمسكككككككة عشكككككككر يوماً من تاريخ  

إبالغه بالقرار وعليه إبالغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب ا على خالل خمسككككة عشككككر يوماً ويشكككككل  

 -مجلس التأديب االعلى من :

 يساً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب       رئ •

 عميد كلية الحقوق او أحد ا ساتذه بها . •

 أستاذ من الكلية التى يتبعها الطالب . •

 ويصدر باختيار ا ساتذه ا عضاء قرار من رئيس الجامعة .

ا على قبكككل   التكككأديكككب  أو مجلس  الطالب  تكككأديكككب  الحكم بوقف تنفيكككذ قرار مجلس  ال يجوز  ا حوال  وفى جميع 

 الموضوع .
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  الدراسة واالمتحاناتشئون 

قرار  وف  الئحة الساعات المعتمدة للكلية  المعتمدة بال  الساعات المعتمدةالدراسة بالبرنامج بنظام  نظام  

 وبها العديد من المواد الخاصة بالبرنامج :    7/2009/ 1في   1485  رقم وزاريال

 :   ا قسام التاليةالتقنية الحيوية برنامج   يتبع ( :   5مادة )  

 األقسام التى يتبعها البرنامج  البرنامج رقم البرنامج بالالئحة 

 الوراثة  -1 التقنية الحيوية الزراعية  6

 الكيمياء الزراعية  -2

 امليكروبيولوجي -3

لمستوى ليلتح  به طالب البرنامج العام من الفصل الدراسى الثانى وهو برنامج وال يضم تخصصات فرعية  

 لثانىا 

)مكائكة وسككككككككككبعكة    137يشككككككككككترل لحصككككككككككول الطكالكب على درجكة بككالوريوس العلوم الزراعيكة أن يجتكاز     ( :6مـادة )

وثالثون( سكككاعة معتمدة  على ا قل بنجاح ، للحصكككول على درجة البكالوريوس فى البرنامج باإلضكككافة  

سية  إلى مقررات المهارات ا ساسية ، والتدريب الميداني ، بمستوييه ،  مقسمة على ثمان فصول درا 

 ، مدة كل منها خمسة عشر أسبوعاً   

نظام الدراسككككككة المتبع فى الكلية هو نظام السككككككاعات المعتمدة ، فى إطار الفصككككككل الدراسككككككي الواحد ، ( :   7مادة ) 

   -ويقوم نظام الساعات المعتمدة المقترح فى هذه الالئحة على ا سس التالية:

السكاعة المعتمدة : السكاعة المعتمدة ) الوحدة ( هي وحدة قياس دراسكية لتحديد وزن كل مقرر بالنسكبة إلى    -1

المقررات ا خري ، وهى تعادل محاضكرة نظرية مدتها سكاعة واحدة خالل الفصكل الدراسكي الواحد ، وبالنسكبة  

ل فترة تكدريبكات عمليكة مكدتهكا  للكدروس العمليكة والتكدريبكات التطبيقيكة تحتسككككككككككب سككككككككككاعكة معتمكدة واحكدة لكك 

 ساعتين أسبوعيا خالل الفصل الدراسي الواحد . 

أسكبوعا ، والفصكل الدراسكي هو   15: تسكتمر الدراسكة بالفصكل الدراسكي الواحد    Semesterالفصكل الدراسكي    -2

 . الفترة الزمنية الممتدة بين بدء الدراسة بالفصل ونهايتها ، ببدء انعقاد االمتحانات التحريرية  

يتكون من فصكككككككلين دراسكككككككيين إجباريين تسكككككككتمر الدراسكككككككة بهما ثالثين  :    Academic yearالعام الجامعي    -3

 أسبوعا .   15أسبوعا ، ومدة كل منهما  

 هو معدل درجات      :   Grade points average  ( GPA ) المعدل الفصلي    -4 

 فى الفصل الدراسي . جميع المقررات التى يدرسها الطالب ، نجاحا ورسوبا ،      

كمي    -5   : هو معدل    Cumulative Grade Points Average ( CGPA )المعدل الترا

 درجات جميع المقررات التى يدرسها الطالب ، نجاحا ورسوبا ، حتى تاريخ حساب المعدل .      
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: هو منهج دراسككي محدد ا هداى والمحتويات والنشككاطات النظرية والعملية كما    Moduleالمقرر الدراسككي    -6 

 هو وحدة تعليمية مرتبطة مع المقررات ا خرى.  

: هى مجموعة من المقررات وا نشككككككككطة الدراسككككككككية ، نظرية وعملية )  إجبارية   Curriculaالمناهج الدراسككككككككية    -7

لب درجة بكالوريوس العلوم الزراعية فى إحدى برامج التخصص  واختيارية ( ، ي دي النجاح فيها إلى منت الطا

المبينة بهذه الالئحة بموجب إسكككككتيفاء الطالب عدد السكككككاعات المعتمدة الالزمة للتخرج كما هو وارد بالمادة  

 ( من هذه الالئحة .   6رقم ) 

فى فصكككككل ما ويكون   : هو مجموع السكككككاعات والمقررات التي يسكككككجلها الطالبCourse loadالعبء الدراسكككككي    -8

سككككاعة معتمدة لكل فصككككل دراسككككي على حده . وفى إطار العبء    12سككككاعة ، والحد ا دنى    18الحد ا قصككككى  

 الدراسي يراعي ما يلي :  

كثر من   سككككككككاعات معتمده والذين لهم معدل   6أ ( الطالب الغير منقولون للمسككككككككتوى التالي لرسككككككككوبهم في أ

لهم بالتسككككجيل في عدد من المقررات في كل فصككككل دراسككككي  ( يسككككمت    2أقل من    Gpaتراكمي متدن )

سكاعة معتمدة تشكمل كل المقررات التي رسكب فيها ومقررات من الفصكل الدراسكي    12بما ال يزيد عن 

 بالمستوى التالى . 

ب ( يجوز لمجلس الكليكة أن يعفي الطكالكب المحول من كليكة منكاظرة ، يتم التكدريس بهكا بنظكام السككككككككككاعكات  

ن بعض مقررات المسكككككككككتويات ا ول والثاني ، إذا ثبت نجاحه فى مقررات تعادلها فى الكلية المعتمدة ، م

 المحول منها ، وال يجوز إعفاء الطالب من أى مقرر من مقررات المستوى الثالث والرابع . 

المقرر اآلخر : هو مقرر دراسككككي يجب دراسككككته والنجاح فيه قبل التسككككجيل في Prerequisite المتطلب السككككاب     -9

 ال يسمت للطالب بدراسة مقرر ما له متطلب ساب  إال بعد إجتيازه للمتطلب الساب  بنجاح. يعتمد عليه ، و  الذي

: هو عضكككو هيئة تدريس يختاره القسكككم العلمي لمسكككاعدة الطالب    Academic advisorالمرشكككد ا كاديمي  -10

دة بهذه الالئحة ، ومسكككاعدته على حل المشككككالت التى قد اختيار المقررات ، وفقا للخطط الدراسكككية الموجو  في 

كاديمياً واجتماعياً طيلة فترة دراسككككته حتى  تعترضككككه أثناء الدراسككككة ، ويقوم المرشككككد بتوجيه الطالب وإرشككككاده أ

 يتخرج. ويخصكككص المرشكككد ا كاديمي بطاقة لكل طالب يسكككجل فيها كافة البيانات الالزمة عنه ، والنتائج التى 

ا ، كما يقوم بمراجعة المقررات التى يسككككجل فيها الطالب فى كل فصككككل دراسككككي حتى تخرجه  حصككككل عليه

من الكلية ، ويكون رأى المرشككككككد ا كاديمي إسككككككتشككككككاريا ، والطالب هو المسككككككئول كلية عن المقررات التى 

  يقوم بالتسجيل فيها بناء على رغبته.  

رقكام الكوديكة وحسككككككككككب تكدرج جكداول المقررات  دراسككككككككككة المقررات يتم حسككككككككككب التكدرج الكذى تعبر عنكه ا   -11

اإلختيارية لكل فصككل دراسككي ، وقد روعي عند ترتيب المقررات بالمسككتويات المختلفة أن لبعض المقررات  

 متطلب ساب  مدون قرين المقررات التى تتطلب ذلك . 
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 ال تدخل مقررات المهارات المختلفة فى حساب عدد الساعات المعتمدة الالزمة    -12 

للتخرج ، وبكذلكك فهى تعتبر مواد نجكاح ورسككككككككككوب فقط ، وال تكدخكل ضككككككككككمن المعكدل الفصككككككككككلي أو المعكدل  

كمى العام للطالب.  الترا

 الساعتان أو الثالث ساعات عملية تعادل ساعة واحدة معتمدة .    -13

14-  Quality points  عبكارة عن وحكدة تسككككككككككتخكدم لقيكاس أداء الطكالكب فى المقرر ، وهى  ى مقرر    ى مقرر هى

 عبارة عن عدد الساعات المعتمدة للمقرر ، مضروبة فى الدرجة التى حصل عليها الطالب فى هذا المقرر .  

   -( :  8مادة )

 الساعات المعتمدة والفصول الدراسية .  ييقوم النظام الدراسي بالكلية على نظام –أ  

مكدة الكدراسككككككككككة لنيكل درجكة البككالوريوس فى العلوم الزراعيكة ال تقكل عن أربع سككككككككككنوات جكامعيكة موزعكة على    -ب

ثمانية فصكككول دراسكككية ، وتسكككتمر الدراسكككة بكل فصكككل دراسكككي خمسكككة عشكككر أسكككبوعا  . ويكون قيد الطالب  

يكة لقكانون تنظيم  للحصككككككككككول على درجكة البككالوريوس فى العلوم الزراعيكة طبقكا لمكا تتضككككككككككمنكه الالئحكة التنفيكذ

 .    1972لسنة   49الجامعات رقم 

سكككككاعة  18سكككككاعة معتمدة ( ، وبحد أقصكككككي )   12يقوم الطالب بتسكككككجيل المقررات الدراسكككككية ، بحد أدنى )  –ج 

معتمدة ( للفصككل الدراسككي الواحد ، ويجوز لمجلس الكلية لدواعي التخرج أو لتجنب فصككل الطالب التجاوز  

 ( ساعات معتمدة .   6عن ست ) عن هذه الحدود بما ال يزيد 

تقوم ا قسككام العلمية ، كل فى دائرة اختصككاصككه ، بتدريس مشككروع التخرج فى التخصككص الذى يرغبه الطالب    -د

داخل البرنامج وذلك بالنسككبة للبرامج التى توجد بها تخصككصككات فرعية ، أما التخصككصككات العامة للبرامج ) 

ا تدريس مشكككروع التخرج لقيام لجنة شكككئون الطالب بتوزيع الطالب  التقنية الحيوية الزراعية ( ، فيخضكككع فيه

( من هذه الالئحة . مع  5توزيعا متوازنا على ا قسككككام المختلفة المشككككتركة فى البرنامج والموضككككحة بالمادة ) 

 أخذ رغبات الطالب فى االعتبار وتمثيل جميع ا قسام المشاركة بالبرنامج .  

لشككفهية والعملية والتطبيقية والتحريرية النهائية للمقرر ، من عضككوية إثنين إلى  تشكككل لجان االختبارات ا  -هكككككككككككك 

أربعكة من أعضككككككككككاء هيئكة التكدريس ، على أن يكون من بينهم القكائمون على تكدريس المقرر ، ويتولى منسكككككككككك   

ائكب فى  المقرر تنظيم االمتحكانكات الفصككككككككككليكة وإعكداد أوراق أسككككككككككئلكة االمتحكانكات النهكائيكة ، ويعتبر الطكالكب الغك 

 االمتحان التحريري النهائي غائبا فى المقرر . 

يحسكككككككب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل مسكككككككتوى وفقا للتقديرات التى حصكككككككل عليها ، وفى حالة تكرار    -و

رسككوب الطالب فى مقرر ما يحتسككب الطالب راسككب فى كل مرة رسككب فيها بالمقرر مع تسككجيل عدد المرات  

ن بهكذا المقرر فى سككككككككككجلكه ا ككاديمي ، مع مراعكاة أال تزيكد درجكاتكه عن الحكد ا قصككككككككككي  التى أدى فيهكا اإلمتحكا
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درجة ( فى المقرر الذى سكككككككب  أن رسكككككككب فيه أو تغيب عنه بدون عذر مقبول ،   64لدرجات التقدير مقبول ) 

من   83أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسككككككب له تقدير النجاح الذى يحصككككككل عليه ، وفقا لنص المادة  

 الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .  

ال يتم النقل من مسكككككككتوى إلى أخر إال فى نهاية العام الجامعي وال يعاد إمتحان الطالب فى المقرر الذى نجت   –ل 

 فيه . 

   -( :  9مادة ) 

يكلف الطالب المنقولون من المسكككتوى الثاني إلى المسكككتوى الثالث بأداء تدريب ميداني عام ) داخل البرنامج    -أ 

(  ، كما يكلف  1  -( ، داخل ا قسككككام العلمية المعنية بالبرنامج الذى تخصككككص فيه الطالب ) تدريب ميدانى  

ء تكدريكب ميكداني متخصككككككككككص فى مجكال  الطالب المنقولون من المسككككككككككتوى الثكالكث إلى المسككككككككككتوى الرابع بكأدا 

( ، أما الطالب    2 -، الذى تخصككككككككص فيه الطالب داخل البرنامج ) تدريب ميدانى    Optionالتخصككككككككص الفرعي  

الذين تم تسكككجيلهم فى التخصكككص العام بالبرنامج ، فيتم توزيعم على ا قسكككام المشكككتركة فى البرنامج ، وفقا  

( من هذه  5م المعنية بهذا البرنامج ، طبقا لما جاء بنص المادة ) لرغبة كل طالب ، مع مراعاة تمثيل ا قسا

الالئحة ، ويكون التدريب لمدة أربعون يوما على ا قل ،بواقع أربع سككككككاعات نظرية وأربع سككككككاعات عملية فى  

اليوم الواحككد بكككل مرحلككة من مراحككل التككدريككب الميككداني ، ويتم التككدريككب بمراف  الكليككة المختلفككة )تككدريككب  

(  ، أو فى احدى الجهات المتصكككككككلة بتخصكككككككصكككككككاتهم فى مواقع العمل واإلنتاج والخدمات الزراعية ) 1 -انى  ميد

( . ويحكدد مجلس الكليكة ، بنكاء على مقترحكات ا قسككككككككككام فى شككككككككككهر مكارس من ككل عكام ،   2  -تكدريكب ميكدانى  

ب الميكداني كلكه أو جزء منكه  مجكاالت وأمكاكن التكدريكب ونظكام توزيع الطالب ، وال يجوز إعفكاء الطكالكب من التكدريك 

، ويتم تكدريكب الطالب المتخلفين عن التكدريكب مع طالب العكام التكالي ، وال يمنت الطكالكب درجكة البككالوريوس  

 إال إذا حضر التدريب ونجت فيه .

يتقدم الطالب لتسكجيل مجاالت التدريب االختيارية المنوطة بالمسكتوى الثاني من التدريب ) تدريب ميداني    -ب

( بعد إنتهاء امتحانات الفصككل الدراسككي ا ول من المسككتوى الثالث ) خالل شككهر مارس من كل عام ( ،   2 -

مع مراعكاة أن يتواف  مجكال التكدريكب مع تخصككككككككككص الطكالكب داخكل البرنكامج ، ويتم تحكديكد رغبكات الطالب ، 

ال يح  للطكالكب   ويكون للطكالكب ح  تغيير رغبكاتكه خالل شككككككككككهر مكارس أل واعتبكارا من ا ول من شككككككككككهر أبريكل

تعديل رغباته مرة أخرى ، وتقوم إدارة الكليه بإعداد الشكككككككل النهائي لخطة التدريب خالل شككككككهر مايو من كل 

 عام .   

التدريب الميداني بشكككككقية ، إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسكككككة طالب أو من  يقسكككككم الطالب فى –ج

عدد الطالب المسككككككككجلين فى التدريب التخصككككككككصككككككككي أيهما أقل ، ويقوم علي تدريب كل مجموعة إثنان من 
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أعضككككككككككاء هيئكة التكدريس ومعكاونيهم وأحكد الفنيين ، ويخصككككككككككص لككل مجموعكة عكامكل واحكد من الخكدمكات  

 المعاونة . 

( فى دولهم ، وإحضكككككار ما يفيد ذلك من دولهم    2،    1يجوز للطالب الوافدين أداء التدريب الميدانى بشكككككقية )  -د  

 معتمدا وموثقا . 

 يجوز استبدال العضو الفنى بالمشرى الخارجى فى حالة التدريب خارج الجامعة.   -هك 

جلس الكليكة بتوزيع الطالب المقيكدين  يقوم مبنكاء على توصككككككككككيكة لجنكة شككككككككككئون التعليم والطالب ،   ( :  10مادة ) 

كاديميين ، وذلك  بالكلية على أعضكككككاء هيئة التدريس بالكلية الراغبين فى المشكككككاركة كمرشكككككدين أ

لمناقشكة الطالب فى ميوله الدراسكية ، وإرشكاده ناحية التخصكصكات والمقررات التى تتف  وميوله ، 

ب هو المسككئول كلية عن المقررات التى ويعتبر رأى المرشككد ا كاديمي إسككتشككاريا ، ويكون الطال

، ويكون توزيع الطالب على برامج التخصص المختلفة وفقا يقوم بالتسجيل فيها بناء على رغبته  

الختيار الطالب وميوله العلمية فى اختيار المواد الم هلة وبناء على معايير التنسككي  التى يحددها  

 ب بواقع ساعة فى اليوم لكل عضو هيئة تدريس . مجلس الكلية ، ويكون اإلرشاد ا كاديمي للطال

المقررات التى تككدرس لمرحلككة البكككالوريوس كمقررات إجبككاريككة عككامككة لمتطلبككات الكليككة فى جميع    ( :  11مــادة )  

 -كيميكككاء    -حيوان زراعي عكككام    –(  هى : نبكككات زراعي    8إلى رقم    2البرامج  ) البرامج من رقم  

أسككككاسككككيات   -حشككككرات عام   -مباديء اإلحصككككاء   -ديء اإلقتصككككاد  مبا -إجتماع ريفي   -رياضككككة عام 

أسكككاسكككيات إنتاج حيوانى    -أسكككاسكككيات وقاية النبات   -أسكككاسكككيات إنتاج محاصكككيل   -إنتاج بسكككاتين 

مقدمة   -أسكاسكيات الميكروبيولوجيا العامة  -فيزياء وأرصكاد   -أسكاسكيات علوم ا غذية   -ودواجن  

باإلضككككافة إلى : التدريب   -أسككككاسككككيات ا راضككككي   -لوراثة  أسككككاسككككيات علم ا  -فى الهندسككككة الزراعية  

 الميدانى بشقيه ، ومشروع التخرج .

المقررات التى تكدرس لمرحلكة البككالوريوس كمقررات إجبكاريكة عكامكة لمتطلبكات الجكامعكة فى جميع    ( :12مـادة )

مهككارات    -لغككة إنجليزيككة    -هى : حقوق اإلنسكككككككككككان وأخالقيككات المهنككة    8إلى رقم    2البرامج من رقم  

 مهارات االتصال .  -الحياة وثقافة العمل الحر  

 -( :  13مادة ) 

مقررات ت هله لدخول البرنامج الذى    3أ ( يقوم الطالب فى الفصككل الدراسككي الثاني من المسككتوى الثاني باختيار   

 ( من هذه الالئحة .    35يرغب اإللتحاق به ، طبقا لما جاء بالمادة ) 

يرغب من طالب مرحلة البكالوريوس االلتحاق بفصككككككل دراسككككككي صككككككيفي مكثف مدته سككككككتة  ب ( يسككككككمت لمن 

أسكككككابيع في مقررين على ا كثر ، يسكككككجل فيها الطالب بحد أقصكككككي مقررين بواقع سكككككت سكككككاعات معتمدة ، 
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ويتم امتحان الطالب في بداية شككهر سككبتمبر وفقا للضككوابط    وتكون الدراسككة خالل شككهري يوليو وأغسككطس

 .مجلس الكلية ويواف  عليها مجلس الجامعة   التى يقرها

ج ( يجوز لمجلس الكلية عند االقتضكككككاء الموافقة على تدريس بعض المقررات في الفصكككككل الدراسكككككي الصكككككيفي  

(  وحدات على ا كثر السكككتيفاء عدد السكككاعات المعتمدة الالزمة للتخرج ،   9للطالب الذى ينقصكككه تسكككعة ) 

) ب ( من هذه الالئحة ، وي دى الطالب االمتحان في دور سككككبتمبر من نفس (     8بما ال يخل بنص المادة)  

 من هذه الالئحة    26العام وفقا لما جاء بنص المادة  

يختار الطالب المقررات االختيارية من التخصصات الفرعية المختلفة داخل البرنامج فى المستوى   ( :  14مادة ) 

ريكة من تخصككككككككككص فرعي واحكد فقط ، ويعتبر فى هكذه الرابع ، ويجوز أن يختكار المقررات االختيكا

 الحالة متخصصا فى هذا التخصص الفرعي.  

يدون بشككككككككككهادة التخرج التخصككككككككككص الرئيسككككككككككي للبرنامج الذى التح  به الطالب ، وفى حالة تركيز  ( :  15مادة )  

 يضاى التخصص الفرعي بجانب االسم الرئيسي للبرنامج.   Optionالطالب على تخصص فرعي

يجب على الطالب متابعة المحاضكككككككككرات واالشكككككككككتراك فى التمرينات العملية وفقا للنظام الذى يقره    ( :16)مادة  

مجلس الكلية ، ولمجلس الكلية ، بناء على طلب مجالس ا قسكككككككام المختصكككككككة ، أن يحرم الطالب 

% على ا قل ، من عدد السكككككاعات المحددة  75من التقدم لالمتحان كله أو بعضكككككه إذا لم يحضكككككر 

لكل مقرر دراسككككككككي، وفى هذه الحالة يعتبر راسككككككككبا فى المقرر الذى حرم من التقدم للمتحان فيه ، 

وإذا قككدم الطككالككب عككذرا يقبلككه مجلس الكليككة لعككدم تمكنككه من الحصككككككككككول على النسكككككككككككب المقررة 

للحضككككككككككور ، اعتبر متغيبكا عن االمتحكان بعكذر مقبول ويجوز لمجلس الكليكة أن يوقف قيكد الطكالكب  

كثر ، إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من االنتظام فى الدراسة .   لمدة عام  دراسي جامعي أو أ

تعقككد اختبككارات دوريككة للطككالككب يحككدد نظككامهككا مجلس الكليككة بنككاء على اقتراح مجككالس ا قسكككككككككككام    ( :17مــادة )  

،   المختصككككة ، وذلك بواقع إختبارين على ا قل لكل مقرر دراسككككي خالل الفصككككل الدراسككككي الواحد

النهكككائي للمقرر فى نهكككايكككة الفصككككككككككككل  الشككككككككككفوى والتطبيقي والعملي والتحريري  ويعقكككد االمتحكككان 

 الدراسي الذى ينتهى تدريس المقرر فيه . 

مدة االمتحان التحريري ساعتان  ى من المقررات الدراسية الواردة بهذه الالئحة ، ومدة االمتحان   ( :18مادة )

سككككاعات نظرية لكل جلسككككة من جلسككككات االمتحان الشككككفوى والتطبيقي ، وفي  8لمشككككروع التخرج  

مشكككروع التخرج يقسكككم الطالب إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسكككة طالب على ا كثر 

الطالب المسككككككككجلين بالمقرر أيهما أقل ، وتشكككككككككل كل لجنة من لجان الممتحنين من أو من عدد  

 أربع أعضاء على ا كثر وعضوين على ا قل . 
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تكون النهكايكة العظمى لمجموع درجكات ككل مقرر مكائكة درجكة ، ويكون توزيع الكدرجكات فى ككل مقرر   ( :19مـادة )

  20درجات لالختبارات الشكككفهية وا نشكككطة ،    10، درجات لالختبارات الدورية    10على النحو التالي : 

درجكة لالختبكار التحريري النهكائي ، ويعتبر الطكالكب غكائبككا    60درجكة لالختبكارات العمليكة والتطبيقيكة ،  

 عن امتحان المقرر الذى لم ي دى االمتحان التحريري النهائي فيه . 

  80ة المخصصة للمتحان التحريري  وفى حالة المقررات التى ال تتضمن دروسا عملية ، تكون الدرج

درجة ( بين االختبارات وا نشككككككطة الفصككككككلية والتطبيقية وأعمال    20درجة وتوزع الدرجات الباقية ) 

درجات ( . ويشكككككترل لنجاح الطالب في   10درجات ( باإلضكككككافة إلى االختبار الشكككككفهى )   10السكككككنة ) 

 التحريري النهائي .% من الدرجة المخصصة لالختبار   30المقرر الحصول علي 

أما بالنسكبة للمقررات المنتهية والتى ليس لها إمتحان تحريري تحسكب النهاية العظمى لمجموع    

درجكة (   20درجكة ( للمتحكان العملي والتطبيقي ، و )   60درجكات المقرر مكائكة درجكة توزع ككالتكالي : ) 

 درجة ( للختبارات الدورية .   20لألنشطة الفصلية ، و ) 

 يقدر تقدير الطالب فى كل مقرر من المقررات الدراسية بأحد التقديرات التالية :    ( :20)  مادة

 النقاط  الحالة

Quality points 

 Grade النسبة المئوية 

letter 

التقديرات اللفظية وفقا لما جاء بالمادة 

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  96

1972لسنة  49الجامعات رقم   

 أداء متميز   

Very high graduate caliber 

4.000 100 A+  ممتاز مرتفع 

3.6 – 3.799 95أقل من   – 90   A  ممتاز 

3.4 – 3.599 90أقل من   -  85   A- ممتاز منخفض 

 أداء عال  

High graduate caliber 

3.2 – 3.399 85أقل من   – 80   B+  جيد جدا مرتفع 

3.000 – 3.199 80أقل من   – 75   B جيد جدا 

 أداء مرض  

Satisfactory level 

2.888 – 2.999 75أقل من   – 70   B -  جيد مرتفع 

2.6 – 2.799 70أقل من   – 65   C+ // جيد 

 أداء غير متوقع  

Not at the level expected for graduate work 

2.4 – 2.599 65أقل من   – 60   C مقبول 

Average 2.2 – 2.399 60أقل من   -  55   C— 

 أداء غير مرض  

Unsatisfactory level 

2.04 –  2.199 55أقل من   -  51   D+ مقبول 

Below average 2.000 50 D 

 راسب

Fail 

 

0.00 30 –  49  F 

 

 ضعيف

Failure 

30أقل من   – 1  F-  ضعيف جدا 

Failure 

 الحاالت الخاصة 

 ) غياب بعذر مقبول (   

Conditional  

0.00 --------------- E 

---------- 
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تحسكب النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر دراسكي على أسكاس عدد السكاعات المعتمدة  (  :  21مادة )

للمقرر ، ويحسككككككككككب التقدير العام للطالب الناجحين في نهاية السككككككككككنة الجامعية ، وكذلك التقدير  

كمي ( لدرجة    -البكالوريوس كما يلي :العام لألربع سنوات ) المعدل الترا

أ ( تضكرب الدرجة الفعلية التى حصكل عليها الطالب فى عدد السكاعات المعتمدة لكل مقرر والموضكحة فى هذه 

 الالئحة .

عدد السككككككككاعات المعتمدة ( على مجموع عدد السككككككككاعات المعتمدة    Xب ( يقسككككككككم حاصككككككككل جمع ) الدرجات  

 للمقررات الدراسية ويكون خارج القسمة هو المعدل الفصلي لنجاح الطالب للسنة الجامعية . 

كمي العام ( على أسكككاس مجموع الدرجات التى حصكككل  ج( يحسكككب التقدير العام للبكالوريوس ) المعدل الترا

عدد السككاعات    X) الدرجات التى حصككل عليها الطالب فى المقرر  دراسككة ا ربع  عليها الطالب فى سككنوات ال

التى تم دراسكككككتها  المعتمدة للمقرر ( ، منسكككككوبة إلى حاصكككككل جمع السكككككاعات المعتمدة لجميع المقررات  

 خالل هذه السنوات .  

،  GPAالتقدير العام   وبذلك يحسكككب التقدير العام لدرجة البكالوريوس من خالل تقدير يطل  عليه متوسكككط      

فى مسكتويات الدراسكة ا ربع منسكوبة إلى مجموع  على أسكاس مجموع نقال التقدير التى حصكل عليها الطالب 

 نقال التقدير للمقررات الدراسية التى درسها الطالب خالل جميع مستويات الدراسة.

Grade points average (GPA) = ∑ ( Grade Points X Credits ) / ∑ Credits 

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

 عدد الساعات المعتمدة للمقرر  xالنقطة النهائية = حاصل ضرب قيمة الرمز  –د  

المعدل الفعلي = مجموع النقال النهائية التى حصككل عليها الطالب فى الفصككل الواحد / مقسككوما على   -هكككككككككككك  

 مجموع الساعات المعتمدة فى الفصل الواحد . 

المعككدل التراكمى = مجموع النقككال التى حصكككككككككككل عليهككا الطككالككب فى جميع المقررات فى جميع الفصككككككككككول    -و

 عات المعتمدة لهذه المقررات . الدراسية / مقسوما على مجموع السا

على ا قل   B or B   =GPA+يشكترل أن يكون الطالب حاصكال على تقدير   Honourوللحصكول على مرتبة الشكرى  

من   85وهو مكا يعكادل الحكد ا دنى لتقكدير جيكد جكدا فى التقكديرات اللفظيكة السككككككككككابقكة وفقكا لمكا جكاء بكالمكادة  

ويشكككككككككترل لحصكككككككككول الطالب على مرتبة الشكككككككككرى أال يكون قد  عات ، الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجام

 .  رسب فى أى إمتحان تقدم له وأية مستوى دراسي

  -التسجيل األكاديمي والعبء الدراسي : ( :22مادة ) 

( يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس فى : العلوم الصيدلية ، العلوم الطبية  1

البيطرية ، العلوم الطبية ، العلوم، التربية ) شككككعبة البيولوجي ( ، التعاون الزراعى ، التربية النوعية )شككككعبة  
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المختصكة ويشكترل أن يلتح  الطالب بالمسكتوى  اإلقتصكاد المنزلي ( ، وذلك بعد أخذ رأي مجالس ا قسكام  

الدراسككككي الثاني وبالشككككرول التى يواف  عليها مجلس شككككئون التعليم والطالب بالجامعة ، ويجوز إعفاؤهم  

من قكانون    170من الكدراسككككككككككة واالمتحكان فى المقررات المنكاظرة لمكا درسككككككككككوه بكليكاتهم ، طبقكا لحكم المكادة  

 من قانون تنظيم الجامعات  .    36حكم المادة  تنظيم الجامعات ، ودون اإلخالل ب

)نظكام الثالث والخمس سككككككككككنوات ( ( يجوز قبول الطالب الحكاصككككككككككلين على دبلوم المكدارس الثكانويكة الزراعيكة  2

للشكرول التى يقررها مجلس الجامعة بعد أخذ  للحصكول على درجة البكالوريوس فى  العلوم الزراعية ، وفقا  

مكتب تنسكككككككككي  القبول بالجامعات بعد إجتياز إختبارات  ل الطالب من خالل  رأي مجلس الكلية ، ويتم قبو

تلكك الشككككككككككرول المعكادلكة وإختبكارات القكدرات التى تجريهكا الكليكة بمعرفتهكا للطالب المتقكدمين ، وبنكاءا على  

مقررات    3تجرى الكليكة إختبكارات معكادلكة للطالب فى  تقبكل ا عكداد التى يحكددهكا مجلس الكليكة ككل عكام ، و 

( من هذه الالئحة    11الواردة بالمادة ) بين المقررات ا سكككاسكككية  من عادل الثانوية العامة يختارها الطالب ت

فى    االمتحككان الطككالككب  ي دي  والتى تتواف  مع مقررات الثككانويككة العككامككة ، وفقككا لمككا يقرره مجلس الكليككة ، و 

ابل سكككككداد رسكككككوم أداء اإلمتحان وفقا  مق  على ا كثرثالثة أسكككككابيع    مدي على مقررات المعادلة داخل الكلية  

لما يقرره مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ، ويكون اإلمتحان مقسم لمرحلتين ، إختبار تحريري  

درجة إلختبار قدرات الطالب وميوله ومهاراته ، ويحدد مجلس    30درجة ، وإختبار شفوى من    70موحد من  

عد أخذ رأى لجنة شككئون التعليم والطالب ، وتقبل ا عداد المطلوبة  الكلية مواعيد إنعقاد هذه اإلمتحانات ب

 بالكلية طبقا للتنسي  بناءا على نتائج هذه اإلختبارات ومجموع درجات الطالب فى الدبلوم الحاصل عليه .  

ن  ( يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصككككككلين على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية ، والذين يرغبو 3

فى الحصكككككككول على درجة البكالوريوس فى تخصكككككككص أخر فى العلوم الزراعية ، بشكككككككرل أال تقل مدة الدراسككككككككة  

بالتخصكككككككككص المطلوب عن عامين دراسكككككككككيين ، وبرسكككككككككوم دراسكككككككككية طبقا لما تقرره لوائت المجلس ا علي  

 للجامعات . 

راءاته ، وإعداد قوائم الطالب  ( يشككرى وكيل الكلية لشككئون التعليم والطالب على تنفيذ قواعد التسككجيل وإج4

للمجموعات الدراسكككككية ، وإعداد الجداول الدراسكككككية ، وتوزيع الطالب على المرشكككككدين ا كاديميين ، وتجهيز  

بطاقات المقررات للطالب والسككجل ا كاديمي لكل طالب ، وتسككجل البيانات ا كاديمية فى سككجالت خاصككة  

 معتمدة . 
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   -( اإلضافة والحذف واإلنسحاب وتعديل المسار :5

كثر حتى نهاية ا سكككككككبوع   –أ   يجوز للطالب ، بعد موافقة المرشكككككككد ا كاديمي ، أن يحذى أو يضكككككككيف مقررا أو أ

الثاني على ا كثر من بدء الفصككل الدراسككي ، وذلك بما ال يخل بالعبء الدراسككي المنصككوص عليه فى هذه 

 الالئحة .  

ينسكككككككحب الطالب من دراسكككككككة أى مقرر حتى نهاية ا سكككككككبوع الثاني على ا كثر من بدء الفصكككككككل    يجوز أن  –ب 

الدراسككي ، وذلك بموافقة المرشككد ا كاديمي ويسككجل هذا المقرر فى السككجل ا كاديمي للطالب بتعبير "  

االت  منسكككحب " ، بشكككرل أن ال يكون الطالب قد تجاوز نسكككبة الغياب المقررة قبل اإلنسكككحاب . وتعرض ح

االنسككككككككككحكاب االضككككككككككطراريكة بعكد هكذا الميعكاد على لجنكة شككككككككككئون التعليم والطالب للنظر فيهكا وإقرارهكا من 

 مجلس الكلية ، على أن ال يخل االنسحاب بالعبء الدراسي للطالب الوارد بهذه الالئحة.

  يجوز للطالب تعديل مسكككار تخصكككصكككه بشكككرل اسكككتكمال متطلبات التخصكككص المرغوب فيه ، مع عدم  -جككككككككككككك 

احتسككاب السككاعات المعتمدة التى اجتازها الطالب من قبل ، والتى ال تقع فى مجال متطلبات التخصككص  

الجديد ، وذلك بعد أخذ رأى المرشد ا كاديمي ، وتوصية لجنة شئون التعليم والطالب ، وموافقة مجلس  

 الكلية . 

  -: اإلنذار ا كاديمي والنقل وإيقاى وإلغاء القيد :(  23مادة )

أ ( ينقل الطالب من المسككككككككتوى الدراسككككككككي المقيد به إلى المسككككككككتوى الذى يليه، إذا نجت فى جميع المقررات     

الدراسكية ، أو كان راسكبا فيما ال يزيد عن سكت سكاعات معتمدة من الصكف الدراسكي الذى كان مقيدا فيه  

ني إذا كان ناجحاً فيما ال أو من صكككفوى دراسكككية أدنى . وفى جميع البرامج ال يقيد الطالب في المسكككتوي الثا

( سككاعة    59( سككاعة معتمدة ، ويقيد في المسككتوي الثالث إذا كان ناجحاً فيما ال يقل عن )   23يقل عن ) 

 ( ساعة معتمدة .   95معتمدة  ، ويقيد في المستوي الرابع إذا كان ناجحاً فيما ال يقل عن ) 

ال عن طالب الصككككف الدراسككككي الذى رسككككب فى  ب (  ي دى الطالب الراسككككب االمتحان فيما رسككككب فيه مسككككتق

مقرراته ، ويعفى من نسكب الحضكور المقررة بهذه الالئحة ، ومن اإلختبارات الدورية للمقررات التى رسكب  

فيهككا ، وفى هككذه الحككالككة ترصكككككككككككد الككدرجككة بككالنسككككككككككبككة للمقررات التى لهككا تككدريبككات عمليككة على النحو التككالي :  

درجكات ( .    10درجكات ( ، واالمتحكان العملي )    5تحكان التطبيقي ) درجكات ( واالم  5االمتحكان الشككككككككككفوى )  

درجات ، وترصكد    10وبالنسكبة للمقررات التى ليس لها تدريبات عملية ترصكد درجة اإلمتحان الشكفوى من 
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درجكات ،  وتكون درجكة االمتحككان التحريري فى كال الحككالتين ال تقككل عن    10درجكة اإلمتحككان التطبيقي من  

 رجة المقررة للمادة التى رسب فيها . % من الد  80

درجات ،   10ج ( بالنسككبة للمقررات النظرية التى ليس لها تدريبات عملية ترصككد درجة االمتحان الشككفوى من 

% من الكدرجكة المقررة للمكادة  80درجكات ، وتكون درجكة االمتحكان التحريري    10واالمتحكان التطبيقي من  

 التى رسب فيها . 

( ينكذر اإلنكذار ا ول ، ويحكدد مجلس الكليكة    1.00ب على تقكدير تراكمى متكدن ) أقكل من  د( إذا حصككككككككككل الطكالك 

كمي . وإذا تكرر المعكدل المتكدنى للطكالكب لنفس الفصككككككككككل الكدراسككككككككككي ينكذر   درحكات التكدنى فى التقكدير الترا

كاديميا ، وال يسكككككككمت له بالتسكككككككجيل إال فى حدود الحد   12ا دنى وهو    اإلنذار الثاني ، ويعتبر الطالب مراقبا أ

 ساعة معتمدة . 

يقوم كل برنامج بتدريس أحد المقررات على ا قل من المقررات اإلجبارية فى المسككككككتوى الثالث    ( :  24مادة ) 

باللغكة اإلنجليزية ، لرفع مسككككككككككتوى اللغكة لدى الطالب ، وفقكا لمكا يقرره مجلس الجكامعكة بعكد أخكذ  

 من قانون تنظيم الجامعات .    168رأى مجلس الكلية طبقا لما جاء بنص المادة  

   -والتعامل مع الطالب الراسبين :: دور التخرج    (26مادة )

دور التخرج هو الدور الذي يسككككككككككتكمل فيه الطالب عدد السككككككككككاعات المعتمدة الالزمة للتخرج ويتم  

 ذلك من خالل ثالثة أدوار على مدى العام هما :  

يتم تخرج طالب المسككككككككتوى الرابع بعد ظهور نتيجة امتحانات الفصككككككككل الدراسككككككككي الثاني ) دور   دور يونيو :  -1

يونيو ( واعتمكادهكا من مجلس الجكامعكة ، بشككككككككككرل  اسككككككككككتيفكاء جميع متطلبكات التخرج الواردة بهكذه 

الالئحة مع نجاح الطالب في جميع مواد الفصكككلين الدراسكككيين للمسكككتوى الرابع وعدم تخلفه في أي 

 راسي من السنوات الدراسية السابقة . مقرر د

طالب المستوى الدراسي النهائي ، الراسبون فيما ال يزيد عن  مقررين دراسيين على ا كثر )   :سبتمبر  دور   -2

سككككاعات معتمدة على ا كثر  ( ، فإنهم يتقدمون لالمتحان فيما رسككككبوا فيه خالل شككككهر سككككبتمبر    6

كتوبر، ويتم تخرجهم بعد نجمن نفس العام  ، فإذا تكرر رسككككوبهم   احهم في هذه المقررات في شككككهر أ

امتحنوا فيما رسككككككككبوا فيه طبقا لموقع المقرر من خطة الدراسككككككككة ، وهكذا لحين النجاح في مقررات 

 التخلف . 
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إذا رسككككككككب الطالب في دور سككككككككبتمبر ، يعاد امتحانه فيما رسككككككككب فيه في ا دوار التالية ويسككككككككمت   دور يناير :  -3

التخرج بتخرج الط أتم اسككككككككككتكمكككال ككككافكككة متطلبكككات  الطكككالكككب قكككد  الب في دور ينكككاير بعكككد أن يكون 

 المنصوص عليها في هذه الالئحة.

يشكككل مجلس الكلية من بين أعضككاء هيئة التدريس با قسككام ا كاديمية المشككاركة فى البرنامج    ( :27مادة )

لكة البرامج التى يشككككككككككارك فيهكا  الواحكد " دوائر علميكة " داخليكة تخص هكذا البرنكامج ، وذلكك فى حكا

كثر من قسكككم علمي ، بواقع عضكككوين على ا كثر من كل قسكككم ، يعرض عليها شكككئون المقررات   أ

مجكالس وككافكة الشككككككككككئون التعليميكة المتعلقكة بهكذا البرنكامج ، إلبكداء الرأى فيهكا ، وعرضككككككككككهكا على  

مجلس الكلية ، علي  ، تمهيدا للعرضلجنة شكككئون التعليم والطالب  ا قسكككام المختصكككة ، ثم علي 

ويعين من بين أعضككاء كل دائرة علمية رئيسككا للبرنامج يكون مسككئوال عن : كافة شككئون البرنامج  

العلميكة والفنيكة واإلداريكة والمكاليكة، وعن تنفيكذ ككافكة معكايير الجودة واإلعتمكاد المتعلقكة بكالبرنكامج ، 

جهة أو الجهات المختصككككة ، وتنسككككي   ووثائ  البرنامج ، وتوثي  أنشككككطته ، وإعتماد البرنامج من ال

كككافككة ا مور المتعلقككة بككالبرنككامج مع ا قسكككككككككككام المعنيككة ومع الجهككات المسككككككككككتفيككدة من خريجي  

 البرنامج ، وعن ربط البرنامج بسوق العمل .

   -( :28مادة )  

بل بدء يحدد مجلس الكلية ، بناء على توصكككية لجنة شكككئون التعليم والطالب ، نظام التسكككجيل للمقررات ق  –1

حتى نهاية ا سككككبوع الثاني بحد أقصككككي من بدء الفصككككل الدراسككككة بأسككككبوع على ا قل ، مع إمكانية التعديل  

 . الدراسي ، وبعد ذلك ال يح  للطالب تعديل رغباته  

وذلك بمعاونة المرشكككد ا كاديمي  يجب على الطالب أن يحدد البرنامج الدراسكككي الذى يرغب اإللتحاق به ،   -2

الفصككككككل الدراسككككككي الثاني من المسككككككتوى الثاني بشككككككهر على ا قل ، وعليه بالتالي أن يقوم بإختيار  قبل بداية  

( من هككذه الالئحككة ، وأن يراعي كككافككة الشككككككككككرول   35المواد الم هلككة للبرنككامج طبقككا لمككا جككاء بنص المككادة )  

  به إال للضرورة القصوى  الم هلة للتسجيل فى هذا البرنامج ، وال يجوز للطالب أن يغير البرنامج الذى التح

 لجنة شئون التعليم والطالب وموافقة مجلس الكلية .  توصية  على   ، بناء

لمقررات التى يقوم القسكككككم بتدريسكككككها ، وفقا  البرامج وا تقوم مجالس ا قسكككككام بمتابعة واعتماد توصكككككيف    -3

تى يشكككككككككلها مجلس الكلية  للمعايير ا كاديمية المرجعية ، وتعرض هذه المحتويات على اللجان المعنية ال

المقررات  البرامج وبالكلية ، ويعتمد مجلس الكلية توصيف وحدة ضمان الجودة واالعتماد  ذلك بمشاركة  و 
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أقرتها اللجان المشككككلة من مجلس الكلية ، وتعتبر محتويات المقررات ملزمة  عضكككاء هيئة التدريس    التى

 القائمين على تدريسها . 

لألحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات والمتعلقة باإلنذار والفصككككككل من الجامعة وفرص    البيخضككككككع الط  -4

القيد وكافة القواعد والقوانين واللوائت الخاصكككككككككة بالجامعة   اإلعادة أو إعادة القيد ، وا عذار المقبولة ووقف

 والكلية . 

يحدد مجلس الكلية ، طبقا لألحكام المنظمة لذلك والواردة في قانون تنظيم الجامعات ، ا نشككككطة الطالبية    -5

 .وخالفه  من جمعيات علمية واتحاد طالب ونشال ا سر 

رد بهككذه الالئحككة ، تخريج طالب قبككل المككدة المحككددة بككالقككانون ال يجوز فى نظككام السكككككككككككاعككات المعتمككدة الوا   –6

من الالئحكة التنفيكذيكة لقكانون تنظيم الجكامعكات    178للحصككككككككككول على درجكة البككالوريوس طبقكا لنص المكادة  

 )مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس العلوم الزراعية أربع سنوات( . 

لبكة دوريكا ، من خالل المرشككككككككككدين ا ككاديميين ومجكالس  تقوم لجنكة شككككككككككئون التعليم والطالب بمتكابعكة الط  –7

ا قسككككام المعنية ، ويعطى الطالب تحذيرا بحالته الدراسككككية إذا كان مسككككتواه الدراسككككي غير مرض ويعتمد  

مجلس الكلية مسككتويات المتابعة هذه ، ويحدد درجات التدني التى تسككتح  المتابعة لنشككال الطالب ، كما  

 لمتفوقين .يحدد قائمة شرى للطالب ا 

فى حالة المقررات التى لها متطلب سكككككككككاب  ، يشكككككككككترل فى تسكككككككككجيل الطالب لمقرر اختياري من المقررات    –8

 الواردة بهذه الالئحة ، أن يكون قد نجت فى المتطلب الساب  لهذا المقرر .

الضرورة يعرض   طالب على ا قل ، وفى حالة 3يكون الحد ا دنى لعدد الطالب المسجلين فى المقرر الواحد   –9

 ا مر على مجلس الكلية التخاذ ما يراه مناسبا .  

فى حكالكة التخصككككككككككص العكام بكالبرنكامج يقوم الطكالكب بكدراسككككككككككة عكدد متوازن قكدر اإلمككان من السككككككككككاعكات    -10

المعتمدة للمقررات اإلختيارية لألقسككككام المشككككتركة بالبرنامج ، وفى حالة رغبة الطالب فى تخصككككص فرعى  

  - ساعة كحد أدنى    12يجب أن يقوم بدراسة عدد من الساعات المعتمدة يتراوح ما بين   داخل البرنامج ،

 ساعة معتمدة على ا كثر من المقررات اإلختيارية فى مجال التخصص المطلوب بالمستوى الرابع .  15

قرر  يجوز عنكد اإلقتضككككككككككاء إضككككككككككافكة مقررات دراسككككككككككيكة إختيكاريكة جكديكدة لهكذه الالئحكة أو تعكديكل محتوى الم  -11

الدراسككي بشككرل أن يكون المقرر ا صككلي قد تم تدريسككه مرتين على ا قل وذلك بموافقة مجلس الجامعة  

 بعد أخذ رأى مجلس الكلية .    
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نظام االسكتماع : يجوز لمجلس الكلية ، بعد أخذ رأي مجالس ا قسكام العلمية المختصكة ، أن يقبل طالب    –12

كمستمعين لبعض المقررات بالكلية ، وفقا للقواعد التى يحددها   من كليات الجامعة أو الجامعات ا خرى

مجلس الكلية ويواف  عليها مجلس الجامعة ، وتمنت الكلية شكككككككهادة حضكككككككور هذه المقررات وال يتبع ذلك 

 منت أى درجة جامعية . 

اختصككككككككاصككككككككها وفقاً  لألقسككككككككام العلمية أن تنظم دورات تدريبية نوعية في المجاالت التي تدخل في   ( :29مادة )

 للنظم التي يقرها مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية .

   -( :30مادة )

يجوز أن تنظم الكليككة رحالت علميككة للطالب داخككل أو خككارج جمهوريككة مصككككككككككر العربيككة وتعككد جزءا مكمال    -1

ب ثم مجلس الكلية  لدراسكتهم العملية ، ويعرض برنامج الرحالت العلمية على لجنة شكئون التعليم والطال

فى خططهكا  العلميكة  على مقترحكات ا قسككككككككككام العلميكة التى تكدخكل الرحالت    مع بكدايكة ككل عكام دراسككككككككككي بنكاء

 دراسية . ال

يجوز لمجلس الكلية أن ينظم دورات تدريبية لغير طالب الكلية فى الموضككوعات التى تدخل فى اختصككاص     -2

 جامعة ، بناء على اقتراح مجلس الكلية .  الكلية ، وذلك وفقا للنظم التى يضعها مجلس ال

 

توزع المقررات الدراسكككككككية وعدد السكككككككاعات المعتمدة التى سكككككككيقوم الطالب بدراسكككككككتها لنيل درجة    ( :33مادة )

( من هكذه الالئحكة على   5المكادة )     بككالوريوس العلوم الزراعيكة فى برنكامج وقكايكة النبكات الواردة فى

  -النحو التالي :

 

   -حقيبة المقررات اإلختيارية الم هلة للبرنامج على النحو التالي : ( :35مادة ) 

الرقم الكودي   البرنامج 

 للمقرر 

 عدد الساعات المعتمدة  المقرر

 مجموع  عملي نظري 

نية  التق

الحيوية  

 الزراعية 

Gen202 علم الخلية   مقدمة فى  2 2 3 

Mic202  3 2 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية 

Chm204  3 2 2 أسس كيمياء حيوية 

Bot202 3 2 2 تصنيف النباتات الزهرية 
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ومنها برنامج التقنية الحيوية  تضكككككم الشكككككعبة العامة للمسكككككتويين ا ول والثاني البرامج التخصكككككصكككككية   ( :36مادة )

 :  ( من الالئحة 5من المستوي الثالث كما ورد بنص المادة )   إعتبارا   الزراعية
 الفصل الدراسى األول  -المستوى الثالث  •

 المقررات اإلجبارية :  –أ 

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودى  

 نظري  عملي مجموع 

 Bot 303 ----  نبات اقتصادى  2 2 3

 Gen 303 ----  أساسيات الهندسة الوراثية  2 2 3

 Mic 303 ----  فسيولوجيا الميكروبات  2 2 3

 Fod 303 ----  كيمياء أغذية   2 2 3

 ----  ----  (1مقرر اختيارى ) 2 2 3

 ----  ----  (2مقرر اختيارى ) 2 2 3

 ( :  1)  من داخل البرنامج المقررات االختيارية   -ب

 المعتمدة عدد الساعات  
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودى  

 نظري  عملي مجموع 

 Gen 304 ----  إحصاء وراثي 2 2 3

 Mic 305 ----  بيوتكنولوجيا اإلنزيمات الميكروبية   2 2 3

 Chm 306 ----  كيمياء ا حماض النووية  2 2 3

  Gen 306 ----  التكنولوجيا الحيوية  أخالقيات تطبي  2 2 3

 ( : 2)من خارج البرنامج المقررات االختيارية   -ب

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودى  

 نظري  عملي مجموع 

 Ent 305 ----  مكافحة حيوية  2 2 3

 Ecn 306 ----  إدارة ا عمال المزرعية   2 2 3

 Ext 309 ----  إرشاد زراعي   2 2 3

 Agr 309 ----  إنتاج محاصيل خاص   2 2 3

 Unv 309 ----  لغة إنجليزية خاص  2 2 3
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 الفصل الدراسى الثانى -المستوى الثالث  •

 المقررات اإلجبارية :  –أ 

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودى  

 نظري  عملي مجموع 

 Gen 307 ----  أسس تربية النبات  2 2 3

 Mic 308 ----  ميكروبيولوجيا ا راضى  2 2 3

 Chm 305 ----  كيمياء عضوية خاص   2 2 3

 Sol 320 ----  تغذية نبات  2 2 3

 ----  ----  ( 1مقرر اختيارى )  2 2 3

 ----  ----  ( 2مقرر اختيارى )  2 2 3

 ( : 1البرنامج )المقررات االختيارية من داخل  -ب

 عدد الساعات المعتمدة 
 الرقم الكودى   المتطلب السابق   المقـــــــــــرر 

 نظري  عملي مجموع 

 Gen 308 ----  البصمة الوراثية   2 2 3

 Mic 310 ----  التنوع الميكروبى وتطبيقاته  2 2 3

 Chm 307 ----  كيمياء المنتجات الطبيعية  2 2 3

 ( : 2االختيارية من خارج البرنامج )المقررات  - ج 

 عدد الساعات المعتمدة 
 الرقم الكودى   المتطلب السابق   المقـــــــــــرر 

 نظري  عملي مجموع 

 APF 303 ----  تربية حيوان ودواجن   2 2 3

 Unv 310 ----  المعلوماتية الحيوية   1 4 3

 Pat 302 ----  أمراض نبات عام    2 2 3

 Ecn 3412 ----  تقييم المشروعات الزراعية  2 2 3
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 الفصل الدراسى األول  -المستوى الرابع  •

 المقررات اإلجبارية :  –أ 

 عدد الساعات المعتمدة 
 الرقم الكودى   المتطلب السابق   المقـــــــــــرر 

 نظري  عملي مجموع 

 Bot 406 ----  فسيولوجيا اإلجهاد للخلية النباتية 2 2 3

 Gen 413 ----  وراثة عشائر 2 2 3

 Chm 409 ----  كيمياء تحليلية كمية 2 2 3

 FDT 408 ----  تخمرات صناعية ولبنية   2 2 3

   ( 1مقرر اختيارى )  2 2 3

   ( 2مقرر اختيارى )  2 2 3

 ( : 1المقررات اإلختيارية )  -ب

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودى  

 نظرى  عملي مجموع 

 Gen 307 Gen 414 التنوع البيولوجي وحفظ ا صول الوراثية   2 2 3

 Gen 415 ----  أساسيات وراثة الكائنات الحية الدقيقة 2 2 3

 Gen 416 ----  الوراثة وزراعة ا نسجة 2 2 3

 Chm 410 ----  كيمياء البروتينات  2 2 3

 Chm 411 ----  كيمياء التحليل الكروماتوجرافى  2 2 3

 Chm 412 ----  كيمياء الليبيدات  2 2 3

 ( : 2المقررات اإلختيارية )  -ج 

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودى  

 نظرى  عملي مجموع 

 Bot 407 ----  مورفولوجيا نباتات التوابل 2 2 3

 Bot 408 ----  تقنيات وتطبيقات مزارع ا نسجة النباتية   2 2 3

 Bot 409 ----  مورفولوجيا وتشريت النباتات االقتصادية 2 2 3

 Mic 310 Mic 413 مواد أيضية ميكروبية  2 2 3

 Mic 414 ----  مناعة وسيرولوجى  2 2 3

 Mic 415 ----  المعالجة الميكروبية للمخلفات 2 2 3
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 الفصل الدراسى الثانى-المستوى الرابع  •

 المقررات اإلجبارية :  –أ 

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودي  

 نظري  عملي مجموع 

 Bot 410 ----  بيئة نباتية 2 2 3

 Mic 416 ----  تكنولوجيا التخمرات الميكروبية 2 2 3

 Pom 413 ----  الحاصالت البستانيةتربية   2 2 3

 Unv 411 ----  مشروع التخرج 1 4 3

   (  1مقرر اختيارى )  2 2 3

   (  2مقرر اختيارى )  2 2 3

 (  :  1المقررات االختيارية )    -ب

 عدد الساعات المعتمدة 
 الرقم الكودي  المتطلب السابق   المقـــــــــــرر 

 نظرى  عملي مجموع 

 Gen 417 ----  وراثة الصفات الكمية  2 2 3

 Gen 418 ----  تكنيك وراثي وسيتولوجى  2 2 3

 Gen 419 ----  قتصادية  إنتاج الهجن فى النباتات اال  2 2 3

 Chm 413 ----  كيمياء اإلنزيمات  2 2 3

 Chm 3408 ----  كيمياء التمثيل الغذائى 2 2 3

 Chm 410 Chm 414 بيوتكنولوجى بروتين  2 2 3

 (  2المقررات االختيارية )   -ج  

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقـــــــــــرر 

المتطلب  

 السابق  
 الرقم الكودي  

 نظرى  عملي مجموع 

 Bot 411 ----  خصوبة وتكاثر النبات 2 2 3

 Bot 412 ----  فسيولوجيا مزارع الخاليا النباتية 2 2 3

 Bot 413 ----  تقنيات العالج النباتى للبيئة 2 2 3

 Mic 305 Mic 417 تنظيم ا يض الميكروبى 2 2 3

 Mic 418 ----  مخصبات ومبيدات حيوية  2 2 3

 Mic 419 ----  العالج الميكروبى للبيئة  2 2 3
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 التدريب الميداني

 1 تدريب ميدانى

 : صيف المستوى الثانى المستوى

 التقنية الحيوية الزراعية  :  البرنامج التابع له التدريب 

 يوماً  40: ثمانية ساعات يومياً لمدة   عدد الساعات المعتمدة

الوراثة والكيمياء : إكساب الطالب بعض ا سس العلمية والعملية في جميع مجاالت أقسام    هدف التدريب

 التقنية الحيوية الزراعية. بما يخدم مجال  والميكروبيولوجى والنبات الزراعى

الوراثة والكيمياء أقسام  وفى  ميدانياً في الجهات المرتبطة بمجال التقنية الحيوية الزراعية  ب الطالب  يتم تدري

في جهة   وذلك لمدة ثمانية ساعات يومياً لمدة ستة أسابيع )أربعون يوماً  والميكروبيولوجى والنبات الزراعى

 (. أيام بكل قسم  تبعاً للخطة التدريبية لكل قسم 10بواقع  أو جهات متعددة أو في ا قسام المعنية 

 : توزيع الدرجات

 % 25نسبة الحضور و الغياب والسلوك 

 %25ملف إنجاز الطالب  نشطة التدريب 

 %50تقييم أنشطة التدريب 

 %100اإلجمالي: 

 

 2 تدريب ميدانى

 الثالث : صيف المستوى  المستوى

 التقنية الحيوية الزراعية  :  البرنامج التابع له التدريب 

 يوماً  40: ثمانية ساعات يومياً لمدة   عدد الساعات المعتمدة

الوراثة والكيمياء : إكساب الطالب بعض ا سس العلمية والعملية في جميع مجاالت أقسام    هدف التدريب

 التقنية الحيوية الزراعية. بما يخدم مجال  عىوالميكروبيولوجى والنبات الزرا 

الوراثة والكيمياء  أقسام  أو فىميدانياً في الجهات المرتبطة بمجال التقنية الحيوية الزراعية يتم تدريب الطالب 

في جهة   وذلك لمدة ثمانية ساعات يومياً لمدة ستة أسابيع )أربعون يوماً  والميكروبيولوجى والنبات الزراعى

 (. أيام بكل قسم  تبعاً للخطة التدريبية لكل قسم 10بواقع  متعددة أو في ا قسام المعنية أو جهات 

 : توزيع الدرجات

 % 25نسبة الحضور و الغياب والسلوك 

 %25ملف إنجاز الطالب  نشطة التدريب 

 %50تقييم أنشطة التدريب 

 %100اإلجمالي: 
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 :إلعداد الخريج  مجاالت التدريب الميدانى 

وضككككككككككعكت الخطكة التكدريبيكة لطالب البرنكامج لتتواف  مع رؤيكة الكليكة وتنميكة مواهكب وقكدرات الطكالكب عن طري  

دفعكه للتعليم الكذاتى والتعكاونى وتشككككككككككجيعكه على اإلبتككار واإلختراع واإلتصككككككككككال، ا مر الكذى ي هلكه إلدارة مشككككككككككروع 

 على نفسككه كمنتج صككغير قادر على االبتكار مما ي دى بدوره اسككتثمارى خاص به يتواءم مع حاجة اإلقليم معتمداً 

 إلى الحد من البطالة وزيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة لألفراد.

 :        ليشملالتدريب الميدانى  وف  الئحة  تم تخطيط البرنامج التدريبى  

          بالبرنامج والمعمل المركزى بالكليةمعامل والمزرعة البحثية لألقسام المعنية  التدريب بال .1

 التدريب با قسام المعنية  صمن برنامج  بحثية وصناعية  و  علمية  رحالت إلى جهات .2

أو الكامل بالمعاهد البحثية المتخصكككككككصكككككككة بالمجال مثل معهد بحوث الهندسكككككككة الوراثية    التدريب الجزئى  .3

طات  مركز البحوث الزراعية بالجيزة وسككككككخا والمحبا خرى  عاهد  مالوالمعامل المرتبطة بالمجال بالزراعية  

لكككه  المختلفكككة  والوحكككدات   الكككدقهليكككة  التكككابعكككة  الصككككككككككحراء  بمحيط  العلميكككة ومركز بحوث    ومكككدينكككة ا بحكككاث 

ببرج العرب   بككك ووالتكنولوجيكككة  بكككالمجكككال  المرتبطكككة  البحكككث  المركز القومى للبحوث  المعكككامكككل  ككككاديميكككة  وأ

 .العلمى والتكنولوجيا  

 المهتمة بالمجال  داخل وخارج الجامعة والمعامل المركزية بالكليات التدريب الجزئى أو الكامل ب .4

لمعنيين بككالبرنككامج    ممثلي المجتمع المككدنى بالمعككامككل البحثيككة الخككاصكككككككككككة  التككدريككب الجزئى أو الكككامككل بكك  .5

 .  التي يقبل عليها خريجى البرنامج في العملووالجهات  

معكامكل التحكاليكل ومراقبكة الجودة بكالشككككككككككرككات والمصككككككككككانع والهيئكات العكامكة  التكدريكب الجزئى أو الككامكل ب .6

 مثل:  والخاصة المرتبطة بالمجال

 .  والصرى الصحى الشربشركات مرف  مياه  

 شركات ا سمدة الكيماوية والحيوية   

 شركات الزيوت والصابون والنشا والخميرة   

 المطاحن والمضارب   شركات 

 والراتنجات    اتالكيماوي مصانع 

 مصانع إنتاج الكومبوست   

 .شركات التصنيع الغذائي والعصائر والمشروبات 

 الحجر الزراعى بالموانئ المختلفة.التحاليل والمراقبة بمعامل  بالتدريب الجزئى أو الكامل  .7
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 :لخريجى البرنامج  مجاالت العمل 

 البرنامج وف  خطة التعيين با قسام المعنية بالبرنامج    ئل خريجىا التعيين  و .1

 المعاهد البحثية المتخصصة بالمجال بمركز البحوث الزراعية والمحطات والوحدات المختلفة التابعة له .2

 مركز بحوث الصحراء   .3

 مدينة ا بحاث العلمية والتكنولوجية ببرج العرب   .4

كاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا . ا قسام .5  المرتبطة بالمجال بالمركز القومى للبحوث وأ

 .  المرتبطة بالمجالالجهات  بمعامل البحثية الخاصة  ال .6

 ت العامة والخاصة المرتبطة بالمجال مثل:معامل التحاليل ومراقبة الجودة بالشركات والمصانع والهيئا .7

 .  والصرى الصحى شركات مرف  مياه الشرب 

 شركات ا سمدة الكيماوية والحيوية   

 شركات الزيوت والصابون والنشا والخميرة   

 المطاحن والمضارب   شركات 

 مصانع الكيماويات والراتنجات   

 مصانع إنتاج الكومبوست   

 والمشروبات.شركات التصنيع الغذائي والعصائر   

 والمستحضرات الكيماوية والطبيعية  شركات ا دوية   

 معامل زراعة ا نسجة   .8

 شركات إنتاج التقاوى والبذور .9

 بالحجر الزراعى بالموانئ المختلفة.  الجودة  معامل التحاليل ومراقبة .10
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 أهدافـــه(   – ) مفهومــــه  اإلرشاد األكاديمي
 من هو المرشد األكاديمي  

: هو عضكككككككو هيئة تدريس الذى يختاره مجلس الكلية بعد ترشكككككككيت    Academic advisorالمرشكككككككد ا كاديمي  

 . قد تعترضه أثناء الدراسة ويكون رأيه استشارياً  القسم العلمى  له لتوجيه الطالب ومساعدته فى حل المشكالت التى 

 أهداف اإلرشاد األكاديمي  

بكككالرعكككايكككة العلميكككة وا ككككاديميكككة واالجتمكككاعيكككة    التعلم / القيكككام  الكليكككة / أخالقيكككات  تعريف الطكككالكككب بلوائت 

 -االتى :  فىالطالب ويمكن أن يفيد المرشد ا كاديمي  ، والثقافية للطالب خالل فترة دراسته حتى تخرجه  

 تعريف الطالب بالتقاليد الجامعية وقانون تنظيم الجامعات ولوائت الكلية .   .1

 يخصص المرشد ا كاديمي بطاقة لكل طالب يسجل فيها كافة البيانات الالزمة عنه ، و النتائج التى حصل عليها .  .2

الكلية ، ويكون رأى المرشد  يقوم بمراجعة المقررات التى يسجل فيها الطالب فى كل فصل دراسى حتى تخرجه من   .3

 ا كاديمي استشاريا ، والطالب هو المسئول كلية عن المقررات التى يقوم بالتسجيل فيها بناء على رغبته . 

تعريف الطالب بكيفية إدارة الوقت ) توزيع الوقت بين وسككائل تحصككيل المعلومات الخاصككة بالمقررات والمذاكرة   .4

 رفيهية ( . الوسائل الت   – النشاطات الطالبية    – 

توطيككد العالقككة بين الطككالككب وأعضككككككككككاء هيئككة التككدريس وإدارت الكليككة المختلفككة التى يتعككامككل معهككا وذلككك بحككل  .5

 المشاكل التى تقابله والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس بفاعليه . 

  بقكاً تعريف الطكالكب بكالمواصكككككككككفكات العكامكة لخريج كليكات الزراعكة وببرامجهكا المختلفكة ومواصكككككككككفكات ككل برنكامج ط  .6

 للمعايير القومية ا كاديمية المرجعية وعالقته بسوق العمل . 

 تحفيز الطلبة والطالبات على االشتراك فى ا نشطة الطالبية وتوضيت العالقة بينها وبين التفوق العلمى .  .7

ب  تعريف الطالب بأهمية التعامل مع الحاسككككب اآللى واالنترنت للحصككككول على المعلومات التى تفيده فى اسككككتيعا  .8

المقررات وأداء النشكاطات المختلفة المطلوبة من  قبل القائمين بالتدريس . وتسكهيل إمكانية اسكتخدام الطالب  

 لمعامل الحاسب االلى فى الكلية . 

 تعريف الطالب بنظام المكتبة وكيفية الحصول على المراجع الخاصة بكل مقرر وتسهيل التعامل معها .  .9

عة ومهارة االتصككككككال كوسككككككيلة لمشككككككاركته فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة  إكسككككككاب الطالب مهارة العمل فى جما  .10

وكذلك فى سكوق العمل وتسكهيل مأمورية تدريبه فى المصكانع والمزارع والم سكسكات ذات الصكلة بالبرنامج الذى 

 ينتمي أليه الطالب لربطه بسوق العمل . 

تفوقهم فى مرحلة البكالوريوس والتسكككجيل بعد  تعريف الطالب بنظام الدراسكككات العليا بالكلية حتى تكون حافزا ل  .11

 تخرجهم فى أحدى الدبلومات أو برامج الماجستير و الدكتوراه المختلفة  

 تعريف الطالب المتفوق بالمزايا التى تقدمها إدارة الكلية فى ضوء لوائت وموارد الكلية .  .12

 العملية التعليمية وتوجيهه على التعلم الذاتى واالعتماد على الذات فى حل مشاكله .   تعريف الطالب بدوره ا ساسى فى  .13

 إرشاد الطالب إلى كيفية ارتباطه بالكلية بعد تخرجه .  .14

 تشجيع الطالب على القيام بالتدريبات الالزمة لزيادة مداركهم العلمية والثقافية  .15

 العروض الوظيفية المتوفرة لخريجى الكلية بالتنسي  مع الجهات ذات العالقة   مشاركة الطالب فى التفكير فى  .16
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 قواعد السالمة واالمان فى المعامل الدراسية 

الكدروس المعمليكة جزء هكام فى غكالبيكة المقررات الكدراسككككككككككيكة بكالكليكة والتى يكتسككككككككككب الطكالكب من خاللهكا  

لكيمككاويككة بمختلف أشكككككككككككككالهككا ، وعليككه فككإن جميع  مهككارات التعككامككل مع ا جهزة العلميككة والزجككاجيككات والمواد ا 

الطالب عليهم االلتزام بقواعد السكالمة وا مان العامة داخل المعامل الدراسكية والتى سكنوردها فى النقال التالية  

 باإلضافة إلى أى قاعدة أخرى توجه للطالب من قبل القائمين على إدارة المعامل الدراسية .

 - معمل يجب إتباع اآلتى :أوال  : قبل الدخول إلى ال

  قبل الميعاد بوقت كافى .  الحضور في المواعيد المحددة للدروس العملية من قبل إدارة الكلية •

•  ً  من القطن.  ارتداء بالطو المعمل ا بيض والنظيف والذى يفضل أن يكون مصنوعا

 شابه داخل المعمل .ارتداء حذاء كامل يغطى القدم تماما ويمنع تماما ارتداء الصندل أو ما  •

 إحضار ا دوات المعملية المناسبة والمحددة سلفاً من القائمين على الدروس العملية •

 طعمه والمشروبات داخل المعامل .ال يسمت إطالقا با  •

 بالمعملات اإلحترازية المحددة باإلرشادات الموجودة  ءاإللتزام باإلجرا  •

 - ثانيا   : أثناء التواجد بالمعمل  :

 يجب على الطالب أن يكون يقظا ومتبنها طوال فترة وجودة فى المعمل. •

 يجب التصرى بطريقه مسئولة وجدية فى جميع ا وقات داخل المعمل. •

 يجب عدم تداول ا حاديث العامة والخاصة أو إلقاء النكات داخل المعمل. •

 .  يجب إتباع التعليمات الخاصة بالدروس العملية التحريرية منها والشفهية •

 فى حالة عدم وضوح أى توجيهات يجب الرجوع إلى المسئول عن المعمل قبل إجراء أى تجارب . •

يجب عدم لمس ا جهزة والمواد الكيماوية والمحاليل الموجودة داخل المعمل إال بتوجيهات من المسئول   •

 عن المعمل .

وال أو التي لها إشككككككعاعات ضككككككارة  رارة  يجب ارتداء النظارات الواقية عند التعامل مع المواد الكيماوية أو الح •

 يكتفى بالنظارة الطبية إن وجدت .

على الطالب االلتزام بالمكان المخصككككككككص له داخل المعمل وعدم التنقل من مكان الخر إال للضككككككككرورة التى   •

 يتطلبها العمل .

   العمل نظيفا طوال الوقت وبعد االنتهاء من الدروس العلميةب الطالب  يجب الحفاظ على مكان  •

 يجب ارتداء قفاز مقاوم للكيماويات عند التعامل مع المحاليل والمواد الكيماوية . •
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ال يجب اسككككتعمال أدوات زجاجيه مكسككككورة أو مشككككروخة تجنبا لحدوث جروح عند االسككككتخدام يجب معرفة   •

 ا ماكن المخصصة لطفاية الحري  وطريقة استخدامها

 بالمعمل الدراسية .  يفضل عدم استخدام العدسات الالصقة أثناء العمل •

 التجارب التى ينتج عنها أبخره وغازات يجب إجرائها فى دوالب الغازات المتوافر فى المعمل . •

ال يجب فى أى حال من ا حوال اسكككتنشكككاق المواد الكيميائية السكككائلة أو تذوقها ويجب الرجوع إلى مسكككئول   •

 المعمل لالستفسار عن المواد الكيميائية.

ام الماصككككة الخاصككككة بالمحاليل عن طري  الفم ويجب اسككككتخدام ماصككككه مليه أو المنفا   يحذر تماماً اسككككتخد •

 المطال الخاص بذلك .

يجب أبعاد اليدين عن العين والوجه أثناء إجراء التجارب ويجب غسككككككلها بالماء والصككككككابون عند االنتهاء من  •

 إجراء التجارب .

 - ثالثا  : قبل مغادرة المعمل :

هي والمسكككككككتلزمات    ال يجب إعادة الكيماويات المسكككككككتخدمة إلى الوعاء ا صكككككككلي ولكن يجب التخلص منها •

 بطريقة صحيحة فى ا ماكن المخصصة لذلك .  المعملية ذات اإلستخدام الواحد

 يجب إعادة ا جهزة والزجاجات الى المكان المخصص لها . •

 تخلص منها فى المكان المخصص لذلك عدم إلقاء الزجاج المكسور فى ا حواض ولكن يجب ال •

 يجب تنظيف ا ماكن الخاصة بالطالب . •

 يجب التأكيد من إطفاء ا جهزة الكهربائية وكذلك إطفاء مصادر الغاز قبل مغادرة المعمل . •
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 لطالب البرنامج  هامة إرشادات

 ) الحقوق والواجبات(  السبيل إلى النجاح والتفوق

 :  الطالب إهتم بالمالحظات التالية لرفع أداء البرنامج والكلية واإللمام بحقوقك وواجباتك عزيزى   

جواله...ألخ( حيث ال تحتسككككككب عدد أيام االشككككككتراك بها فى نسككككككبة    –رياضككككككية   –اهتم با نشككككككطة الطالبية )ثقافية    .1

لجكان اتحكاد الطالب وبكاالنضككككككككككمكام إلى االسككككككككككر الطالبيكة وا نشككككككككككطكة الثقكافيكة    الغيكاب ، ككذلكك اهتم بكالترشككككككككككيت فى 

 والرياضية والفنية وغيرها من ا نشطة .

اهتم بصكفة دائمة بحضكور المحاضكرات والدروس العملية واالمتحانات الدورية خالل الفصكل الدراسكى مع مراعاة   .2

 عدم تجاوز الغياب عن النسبة المسموح بها .

درجككة    40درجككة لالمتحككان النظرى النهككائي+    60درجككة موزعككة كمككا يلى :    100كككل مقرر بككالكليككة  إجمككالي درجككات   .3

لالمتحكان العملى   20شككككككككككفوى +   10درجات أعمكال السككككككككككنكة +    10 عمكال السككككككككككنكة واالمتحكان العملى النهكائى )  

 النهائى والتطبيقى ( .

 ترضك علمية أو اجتماعية .اهتم بالتواصل مع المرشد ا كاديمي لمساعدتك فى حل أى مشكلة تع .4

اهتم بحضكككككور السكككككاعات المكتبية للمقررات التى تقوم بدراسكككككتها مع السكككككادة أعضكككككاء هيئة التدريس لتذليل أى  .5

 صعوبات فى المقرر الذى تقوم بدراسته .

اهتم بحضككور المعمل من حيث الدخول بكارنيه الكلية وهذا يتطلب تسككديد المصككروفات منذ بدء العام الجامعى   .6

لدخول بالبالطو ا بيض ، تواجد كراسككة التمارين العملية معك بصككفة دائمة بالمعمل لتسككجيل نتائج الدرس  ، ا

 فيها مباشرة ، واتبع تعليمات أستاذ المعمل .

اهتم بتقييم كل مقرر درسكككككته على االنترنت حتى ت خذ مالحظاتك فى االعتبار لزيادة تفاعلك مع المحاضكككككر، وهذا   .7

 ية الدراسة وقبل ظهور النتيجة .التقييم يتم فى نها

، ولك بكل حرية أن تكتب    ومتاح رفع الشكوى على موقع البرنامج توجد بالكلية صنادي  لتلقى شكاوى الطالب .8

شكككككواك ليتم حلها والرد عليها فى ضككككوء اإلمكانيات المتاحة بشككككرل أن توقع عليها وتأكد أنه لن يعلم عنها أحد 

 ولن تضار أبدا من شكواك .

 ن كتابة شكواك عن طري  اإلنترنت من خالل موقع الكلية رابط إرسال الشكاوى والمقترحاتيمك .9

اهتم دائما باإلطالع على اإلعالنات الموجودة بلوحات اإلعالنات با قسككككككككام العلمية وبرعاية الشككككككككباب وبشككككككككئون  .10

 الطالب وبلوحات اإلعالنات الرئيسية ا خرى التابعة إلدارة الكلية  

 شطة المجتمعية من خالل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  شارك فى ا ن .11

ككل الحرص على نجكاحكك وتفوقكك ورعكايتكك وتكذليكل أى عقكابكات تواجهكك فى مقكابل    ينحريصككككككككككوالبرنكامج  إدارة الكليكة  

 التزامك بالقواعد البسيطة للطالب الجامعى .
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