


الع��الي الزراع��ي بالمنص��ورة ه��و ن��واة المعه��د 
أنش���أت المنص���ورة فق���د  كلي���ة الزراع���ة جامع���ة

وزارة التعل���يم الع���الي المعه���د الع���الي الزراع���ي 
بالمنص����ورة ليب����دأ عمل����ه اعتب����ارا م����ن الع����ام 

.۱۹٦٦/ ۱۹٦٥الدراسي 

تعاونت منظمة األمم المتحدة للخدمات التعليمية 
م�ع وزارة التعل�يم ) يونس�كو(والعلمية والثقافية 

المعه���د ب���الخبراء والتجهي���زات  إلم���دادالع���الي 
.العلمية والزراعية

إل���ى جامع���ة المنص���ورة وأص���بح  المعه���د انض���م
.۱۹۷٤كليه الزراعة عام 



االرتق�����اء والتمي�����ز ف�����ى العل�����وم 
الزراعي������ة وتطبيقاته������ا إلع������داد 
ك�������وادر زراعي�������ة متخصص�������ة 
ومؤهل�ة لمس�ايرة احتياج�ات س�وق 
العم��ل لتص��بح الكلي��ة م��ن أفض��ل 

.كليات الزراعة 

رسالة جامعة المنص�ورة إطار فى 
تلت�����زم كلي�����ة الزراع�����ة بإع�����داد 
الك�������وادر الزراعي�������ة المتمي�������زة 
والق����ادرة عل����ى تلبي����ة احتياج����ات 
س���وق العم���ل المحل���ى واإلقليم���ي 

ف�����ى إج�����راء البح�����وث  والري�����ادة
العلمي�������ة لمواكب�������ة التط�������ورات 
العالمي��ة ونق��ل المع��ارف وت��وطين 
التقني��ة حرص��ا عل��ى خدم��ة البيئ��ة 

.وتنمية المجتمع

  االكاديمىالتميز  
 األمانة والشفافية
  فى التعامل مع الزمالء االحترام
  على حقوق اآلخرين الحفاظ
  والتعاون الشراكة
  بروح الفريق العمل
  واإلبداع المبادرة
  والبحثيةاألكاديمية الحرية
  والمساواة وعدم التحيز العدالة
  األداءفى المسئولية



قسم الهندسة 
الزراعية 

قسم االقتصاد 
الزراعى 

قسم أمراض 
النبات  قسم الفاكهة  قسم الخضر 

والزينة 

قسم الحشرات 
االقتصادية 

قسم الحيوان 
قسم المبيـدات قسم الوراثة قسم إنتاج الحيوان الزراعى 

قسم النبــات 
الزراعـى  قسم األراضـى 

قسم 
 الميكروبولوجيا

الزراعية 
قسم الصناعات 

الغذائية  قسم األلبــــان 

قسم إنتـاج قسم المحاصيـل 
الدواجـن 

قسم الكيمياء 
الزراعية 

قسم اإلرشاد 
الزراعى والمجتمع 

الريفى

 األقسام العلمية



درجة الماجستير 
باللغ��������ة ) اإلدارة المتكامل��������ة للمي��������اه(

االنجليزية بنظام الساعات المعتمدة
بت�������اريخ  ۲٥٤۹ق�������رار وزارى رق�������م 

۱۷/۷/۲۰۱۲

درجة الماجستير 
باللغ������ة ) لألراض������ىاإلدارة المتكامل������ة (

االنجليزية بنظام الساعات المعتمدة
بت��������اريخ  ٤۲٤۸رق��������م ق��������رار وزارى 

۱٦/۹/۲۰۱۲

 اللوائح اجلديدة

بكالوريوسدرجة 
الحيوي�ة ال�نظم (فى العلوم الزراعية تخص�ص 

 بنظام التعليم المفتوح) الزراعية
بت������������اريخ  ۱۳٥٥رق������������م ق������������رار وزارى 

۱۰/٦/۲۰۱۲

الماجستيردرجة 
بنظ�����ام ) الحماي�����ة المس�����تدامة للمحاص�����يل(

الساعات المعتمدة
بت������������اريخ  ٥۰٦۳رق������������م ق������������رار وزارى 

۱۲/۱۱/۲۰۱۲



ب��بعض المس��تلزمات ت��م تجهي��ز مبن��ى الكلي��ة الجدي��د 
-:على النحو التالىوذلك 

.كهرباءتوصيل محول 

توص��يل ش��بكة معلوم��ات لل��دور الث��انى والثال��ث 
.والرابع

.رفع مياه ومواتيرتركيب خزانات مياه 

قاع����ات ت����دريس  ٤وتجهي����ز  بنش����اتتركي����ب 
.وتزويدها بأجهزة حاسب آلى وأجهزة عرض

.تركيب سنترال داخلى للمبنى

.إطفاءتجهيز المبنى بأثاثات وأجهزة 

).الوميتالتركيبات (تجهيز المعامل المركزية 

 إنشاءات وجتهيزات



الكلي�ة بمبن�ى  االرض�ىتق�ع بال�دور  والت�ىتجهيز المعامل المركزي�ة  فىتم البدء 
-:الىويهدف إنشاء تلك المعامل الجديد 

إج��راء القياس��ات والتحالي��ل المعملي��ة ألعض��اء هيئ��ة الت��دريس وط��الب 
الدراس��ات العلي��ا والب��احثين بمراك��ز البح��وث والمؤسس��ات الخارجي��ة 

.واألفراد
تدريب طالب مرحلة البكالوريوس والدراس�ات العلي�ا وأف�راد القطاع�ات 

.خارج الجامعة من البحثية
تقديم الخ�دمات البحثي�ة واالستش�ارية للمؤسس�ات والوح�دات اإلنتاجي�ة 

.واألفراد بهدف خدمة المجتمع
نظ�م التحالي��ل واس�تخدام األجه�زة الحديث��ة  ف�ىإدخ�ال التقني�ات الحديث��ة 

.العلوم الزراعية فىلمواجهة التطورات المستحدثة 

:المعامل المركزية التى تم البدء فى تجهيزها هى

معمل التحاليل الكيماوية الدقيقة
والميكروبيولوجىمعمل تحليل األغذية واألعالف 

والبيوتكنولوجىمعمل أمراض البذور وزراعة األنسجة 
Plant Disorder Diagnostic Clinicمعمل العيادة النباتية 

املعـامل املركزيــة



.عمل حصر لألجهزة العلمية بالكلية

.وضع خطة ثالثية إلصالح األجهزة العلمية بالكلية

متابع��ة كاف��ة إج��راءات الص��يانة الخاص��ة ب��األجهزة 
.والمعدات بأقسام الكلية المختلفة 

ثب��ت ع��دم قابليته��ا لإلص��الح  الت��ىاألجه��زة  تكه��ين
. بمعرفة المتخصصين 

إعداد دفتر تسجيل لألجهزة يوضع بمعم�ل األجه�زة 
ش����امالً اس����م الجه����از واس����م المس����تخدم وت����اريخ 

.االستخدام ومدة االستخدام

متابع��ة  مس��ئولىتحدي��د مه��ام ومس��ئوليات الس��ادة 
.صيانة األجهزة العلمية باألقسام

 وحدة صيانة األجهزة العلمية



قاعات الحاسب 
اآللى وحدة التدريب مكتب متابعة 

الخريجين
وحدة األزمات 

والكوارث المكتبة العيادة الطبية

عق����د دورات تدريبي����ة علمي����ة وعملي����ة ف����ي 
مجاالت تشغيل أجه�زة الحاس�ب اآلل�ي ولغ�ات 

تق��ديم االستش��ارات و. الحاس��ب وتحلي��ل ال��نظم
.العلمية والتطبيقية في مجال استخدام الحاسب

مس��اعدة خريج��ي الكلي���ة ف��ي الحص��ول عل���ى 
تق��ديم قاع��دة بيان��ات متخصص��ة  .ف��رص عم��ل

لحاج�ات س�وق العم�ل بالموارد البشرية بالكلية
 .المحلي واإلقليمي والدولي

المكتب����ة مجه����زة بقاع����ة لالط����الع ومص����ادر 
متع�ددة للمعلوم��ات باإلض��افة إل�ى ث��روة كبي��رة 
من الكتب العربية واألجنبية تغطى كافة فروع 

.  المجال الزراعى

تقديم خدمات التدريب للفئات المس�تهدفة داخ�ل 
و تحدي�د االحتياج�ات التدريبي�ة .وخارج الكلية 

عل�ى اإلش�راف .للهيئة اإلدارية والفنية بالكلي�ة 
.الكلية  بهاالدورات التدريبية التى تقوم 

حماي���ة منش���آت الكلي���ة بأكمله���ا م���ن قاع���ات 
وحماي���ة . محاض���رات ومكتب���ات ومختب���رات 

المنشآت من أجه�زة علمي�ة ومعملي�ة محتويات 
.وكتب وأبحاث ووثائق وأدوات مختلفة

تق���ديم الرعاي���ة الطبي���ة واالستش���ارات الطبي���ة 
تقديم اإلس�عافات األولي�ة ف�ي ح�االت و.للطالب

الطوارئ ولحين نقل الم�ريض إل�ى المستش�فى 
.في حالة لزوم ذلك وخاصة أثناء االمتحانات

وحدات خدمية



 وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبى

دراسة تحليلية لظاهرة التأخر الدراسى للطالب

برنامج رؤية قومية لإلرشاد والتوجيه الطالبى

بلطجيهبرنامج الدقهلية بال 

برنامج الوعى الطالبى

الصورة الذهنية لألستاذ الجامعى لدى طالب الكلية

تقييم الطالب الذاتى للمهارات السلوكية وفقا لشجرة األهداف الطالبية

وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبى

الجامعى القيمىدراسة البنيان 

إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى

األمن المعرفى القومى

االنتماءات الفكرية

العالقات العاطفية الطالبية الجامعية

الوعى البيئى الريفى

تحديات اإلصالح اإلرشادى الزراعى

دراسة واقع اإلرشاد الزراعى باألردن 

المرشدين   دعم وتفعيل اإلرشاد األكاديمي للطالب والتنسيق مع
.األكاديميين بالكلية لضمان خدمات إرشادية أكاديمية ذات جودة

متابعة الطالب المتأخرين دراسياً وتدعيم الفائقين منهم بكافة 
األساليب من خالل الفحوص الصحية واالجتماعية والعالج المعرفي 

.الخ.. وبناء الثقة وتحسين وتطوير البيئة التعليمية 

وأنشطة ثقافية لتحليل الظواهر  نقاشيةتنظيم وتنفيذ دراسات وحلقات 
الطالبية ورصد االتجاهات واالحتياجات الطالبية والعالقات الطالبية 

.مع أعضاء الهيئة والعاملين وزمالئهم الطالب

التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطالبية كشئون الطالب 
ورعاية الشباب وإتحاد الطالب والمرشدين األكاديميين والوحدة 

.الطبية بالكلية وممثلي المجتمع المحلي من أولياء األمور

دعم مساهمة الطالب فى األنشطة والفعاليات السياسية وأنشطة 
.خدمة المجتمع داخل وخارج الكلية

تنظيم عدد من الملتقيات الثقافية لبناء رؤية وطنية فى مجال اإلرشاد 
.  والتوجيه الطالبى بمشاركة الجامعات المصرية



. وضع أهداف الكلية من خالل ترجمة رسالة الكلية ورؤيتها إلى مجموعة من األهداف العامة واألهداف المحددة

. وضع نظام للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم 

. إنشاء قاعدة بيانات للكلية

. نشر ثقافة الجودة بالكلية

. فى مجال إدارة الجودة الشاملة  TOTتنظيم برامج إعداد المدربين 

.تقييم أداء الطالب. تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بالكلية

. تقييم األنشطة الطالبية 

. تقييم الخدمات العلمية والبحثية. تقييم األنشطة المجتمعية 

. إنشاء نظام لمتابعة الخريجين

. وضع المعايير القياسية المرجعية

). منسق المقرر(كتابة مواصفات المقرر الدراسى . كتابة مواصفات البرنامج التعليمى

كتابة تقرير المقرر الدراسى يقوم بعملة المنسق أو أستاذ المادة 

. كتابة تقرير البرنامج الدراسى ويقدمه منسق البرنامج

. كتابة تقرير الكلية السنوى للتقييم الذاتى

.  CIQAPتولى أعمال مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

وحدة ضمان اجلودة



 فرع مركز تطوير األداء اجلامعى

. تنسيق كل أعمال تطوير األداء مع مركز تطوير األداء الجامعى بالجامعة

. تنسيق اشتراك الطالب فى برنامج التنمية الثقافية ، وتكريم الطالب الذين اجتازوا البرنامج بنجاح

. اإلعالن عن كافة الخدمات التى تتعلق بالشأن الجامعى

اإلعالن عن الدوارات التدريبية المقدمة من مركز تطوير األداء الجامعى ألعضاء هيئة الت�دريس والع�املين 
. بهاوطالب البكالوريوس والدراسات العليا وتنسيق االشتراك 

استطالع رأى األقسام فى أداء السادة المتدربين لمعرفة 
.مردود الدورات على جودة األداء فى العمل

عمل خطة لزيادة المستفيدين من الخدمة فى مواقع العمل
.وتصميم استبيانات لكل أطراف العملية التعليمية 

حصر آراء األقسام العلمية بالكلية بشأن تطوير مصفوفة
.البرامج التدريبية

تنسيق تسجيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
.  فى دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  

مبنية على المخرجات التعليمية االمتحانيةوضع مواصفات الورقة 
.المستهدفة من المقرر الدراسي 



أنشأت وحدة التعليم اإللكتروني بجامعة المنصورة لدعم أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعة 
ومساندتهم في تطويع تقنيات االتصاالت والمعلومات لالرتق�اء بمس�توي الخدم�ة التعليمي�ة الت�ي تق�دمها الجامع�ة للط�الب والمجتم�ع 

وقد كان الهدف األساسي من إنشاء تلك الوحدة هو ترويج وتشجيع التميز في مجاالت الت�دريس وال�تعلم وغيره�ا . المصري بأسره
.من األنشطة األكاديمية

وحدة التعليم االلكرتونى

حافظة الوثائق 
االلكترونية

مستودع االمتحانات 
السابقة

مستودع الوحدات 
التعليمية

مصمم السيرة الذاتية 
ألعضاء هيئة التدريس

مولد مواقع أعضاء هيئة 
التدريس

تحويل وإنتاج المقررات 
االلكترونية



 .لمجتمع المحلىي اإجراء التجارب والبحوث الزراعية والعلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التي يواجهها نشاط اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني ف•
 .فرة اإلنتاج وتحسينها والعمل على تطوير اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي باألساليب العلمية التي تؤدى إلى تطويره وخلق أساليب جديدة يترتب عليه•
 .اإلسهام في تدريب طالب البكالوريوس والدراسات العليا على استخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة•
 .توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي في مجال الزراعة•
 .القيام باألعمال اإلنتاجية في المجال الزراعي والحيواني والسمكي وتقديم االستشارات الفنية الزراعية والحيوانية والسمكية للغير•
 .تنظيم دورات تدريبية ونظرية وعملية لرفع كفاءة المهندسين والعاملين في المجاالت الزراعية والحيوانية والسمكية ومنتجاتها•

كلية الزراعةبمركز البحوث والتجارب الزراعية 

.اإلسهام في تدريب الطالب على استخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة لمواكبة التقنيات المتطورة في مجال المعرفة الزراعية -.  المساهمة في تنفيذ المشروعات الزراعية للجامعة، وتزويدها باحتياجاتها•
.القيام باألعمال اإلنتاجية في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، وتقديم االستشارات الفنية -.توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية في مجال الزراعة•
.تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة المهندسين والعاملين في المجاالت الزراعية والحيوانية والسمكية ومنتجاتها•

زيانو قالبشوبمركز البحوث والتجارب الزراعية 

 .فى كافة مجاالت اإلنتاج الزراعى بهاتبسيط نتائج البحوث وتعريف المنتجين  -  .توجيه البحوث الزراعية بالكلية لخدمة اإلنتاج الزراعى والمنتجين الزراعيين•
 .إعداد األدلة التدريبية وإنتاج المواد التعليمية من نشـرات وملصقات وأفـالم -  .تقديم الخدمات اإلرشاديـة واالستشارات لألفراد والهيئات بالجامعة وخارجها•
.تنظيم وعقد البرامج والدورات التدريبية المتخصصة بمجاالت اإلنتاج الزراعى - إجراء البحـوث والدراسـات والمشروعات البحثيـة •

لخدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعيةلالخدمة العامة مركز 

 .دراسة تأثير تداخل المبيدات مع خواص التربة بالطرق الطبيعية والكيماوية والبيولوجية -.  التأثير السام للمبيدات على اإلنسان والحيوان والنباتات والتربة راسةد•
 .نحل العسل–المتطفالت –المفترسات –دراسة تأثير المبيدات على الكائنات الحية المفيدة  - .دراسة التأثير االختيارى للمبيدات والتوعية باستبعاد المركبات األكثر خطورة•
.تنظيم برامج تدريبية وإرشادية للباحثين والعاملين فى مجال صناعات وتداول المبيدات -تقدير متبقيات المبيدات على المحاصيل والخضروات والفاكهة •
.تنفيذ كل ما يوكل إلى المركز من أعمال فى مجال اختصاصه من الجامعة أو الهيئات األخرى•

مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات

.إجراء التحاليـل الدقيقة للمواد المختلفة المقدمة من باحثين من داخل أو خارج الجامعة•
.من خارجها أو إجراء البحـوث العلميــة ذات الطابـع األكاديمـي والتطبيقي التي تخدم البيئة وتعمل على حل مشكالتها بواسطة باحثين من داخل الجامعة•
.اإلسهام في تدريب وتعليم طالب البحوث من داخل الجامعة أو من خارجها على استخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة•
.معاونة النشاط اإلنتــاجي باألساليب العلميـة التي تؤدى إلى تطور وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة اإلنتاج وتعدده وتحسينه•
.اإلسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءاتهم اإلنتاجية كل فى مجاله•
.ىخرتنفيذ كل ما يوكل إلى الوحدة من أعمال إنتاجية في مجال اختصاصها سواء من الجامعة أو من الجامعات األخرى أو من الهيئات والمصالح األ•

وحدة التحاليل الدقيقة

 الوحدات واملراكز ذات الطابع اخلاص 



 أنشطة الوحدات واملراكز ذات الطابع اخلاص 



 أنشطة الوحدات واملراكز ذات الطابع اخلاص 



 أنشطة الوحدات واملراكز ذات الطابع اخلاص 



جامعة المنصورة -كلية الزراعة 



أستاذ غير متفرغ
۱۰%

أستاذ متفرغ
۳۲%
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۲٥%

أستاذ مساعد
۱۱%

مدرس
۲۲%

 نسب توزيع أعضاء هيئة التدريس طبقا للوظيفة



مدرس مساعد
٦٤%

معيد
۳٦%

 توزيع معاونى أعضاء هيئة التدريس طبقا للوظيفة



PowerPoint has new 
layouts that give you 
more ways to present 

your words, images 
and media.  

نسبة عدد أعضاء 
هيئة التدريس إلى 

الطالب

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى 
طالب البكالوريوس

• باألعضاء المتفرغين

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى 
طالب البكالوريوس

• بدون األعضاء المتفرغين

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى 
طالب الدراسات العليا

1 : 7

1 : 10

1 : 3



البعثات 
الخارجية

المهمات 
العلمية

اإلشراف 
المشترك

  البعثات
الداخلية

أجازة جمع مادة األجازات الدراسية
علمية شخصية منحةأجنبية منحة

۲-۱-۲٤۱

زيارات دورات تدريبيةورش عملمؤتمرات
علمية بالخارجبالداخلبالخارجبالداخلبالخارجبالداخل

۳۱۷٤۹ببحث ٦ببحث ۱۲

۱۸٤۱۱۹

أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس 
الموفدين بالداخل والخارج

بيان بعدد أعضاء البعثات واألجازات 
الدراسية



۲%

۸%
۱۷% ٤۸%

۲٥%

احصائية الحاصلين على دورات تدريبية طبقأ 
للوظيفة

أستاذ أستاذ مساعد مدرس
مدرس مساعد معيد
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۲۰۱۰/۲۰۰۹ ۲۰۱۱/۲۰۱۰ ۲۰۱۲/۲۰۱۱

تطور عدد الحاصلين على الدورات التدريبية 
بهاتم التسجيل  التىتطور عدد الدورات 

عدد الحاصلين على دورات تدريبية  عدد الدورات التى تم التسجيل بها

 FLDPإحصائية احلاصلني على دورات 



 أعضاء اللجان العلمية من كليــة الزراعـــة

0 1 2 3

اللجنة االستشارية للدراسات الزراعية

اإلنتاج النباتى

الصناعات الغذائية واأللبان

الوقاية وأمراض النبات

الكيمياء والميكروبيولوجيا الزراعية والوراثة

األراضى والهندسة الزراعية

العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

اإلنتاج الحيوانى

۱۸= الدورة الحادية عشر   ۱۰= الدورة العاشرة 



الجائزة
العام

التشجيعيةالتفوق العلمىالتقديرية
أحسن رسائل 

اجمالى
الماجستيرالدكتوراه

۲۰۱۲۰۱۰۲۲٥

۲۰۱۱۰۱۰۲۲٥
۲۰۱۰۱--۲۱٤
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تطور أعداد الحاصلين على 
جوائز الجامعة

0

1

2

التقديرية التفوق العلمى التشجيعية أحسن رسائل 
الدكتوراه

أحسن رسائل 
الماجستير

تطور أعداد الحاصلين على جوائز الجامعة موزعين طبقا للجائزة

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

 تطور احلاصلني على جوائز اجلامعة





الجهة الممولةالباحث الرئيسىعنوان المشروع
تاريخ بدء 
المشروع

الجزئية المتكاملة لمكافحة أمراض  البيولوجيهطرق المكافحة 
البعوض

عادل حسن عبد السالم/ د.أ
FP7برنامج 

االتحاد االوروبى
۲۰۱۲

دراسة الدور المحتمل أن تلعبه مياه الزراعة الملوثة بالمعادن 
الثقيلة فى إحداث سرطان الكبد فى مصر

محمد عبد الرحمن الوكيل/ د.أ
صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  

)STDF (
۲۰۱۲

أحمد عبد العزيز الرفاعى/ د.أإنتاج البوتانول من المواد الليجنوسليلوزية
صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 

)STDF(
۲۰۱۱

تقييم فاعلية مبيدات الفطريات المستخدمة فى مكافحة مرض 
البياض الزغبى فى محصول العنب بمحافظة الدقهلية

ياسر محمد نور الدين شبانه/ د.أ
لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات 

وزارة الزراعة–اآلفات الزراعية 
۲۰۱۱

تحسين جودة وكمية إنتاج محاصيل البيوت المحمية باستخدام 
تقنيات الطاقة المتجددة ونظام الزراعة الحيوية

عبداللطيفصالح مصطفى / د.أ
صندوق دعم األبحاث الزراعية 

وزارة الزراعة)  ARDF(والتنمية   
۲۰۱۱

المقاومة المتكاملة وغير الكيماوية لمرض العفن األبيض فى 
البصل المتسبب عن الفطر فى محافظة الدقهلية

۲۰۱۱وحدة البحوث بالجامعةمحمد منصور قاسم/ د.أ

۲۰۱۱وحدة البحوث بالجامعةأميمة محمد عبدالكافى/ د.أبالنيماتوداتكنيك جديد إلنتاج شتالت طماطم تتحمل اإلصابة 

۲۰۱۱وحدة البحوث بالجامعةمحمد صالح البرعى/ د.أإنتاج ثمار عنب وموالح خالية من آثار المبيدات

املشروعات البحثية الىت حصلت عليها كلية الزراعة 
 ٢٠١٢/٢٠١١خالل 



3 Years

15

16

مشروعات ممولة من الجامعة  18٥
مشروعات ممولة من هيئات محلية ۷
مشروعات ممولة من هيئات دولية ٥

مشروعات ممولة من الجامعة  ۷
مشروعات ممولة من هيئات محلية ۲
مشروعات ممولة من هيئات دولية ٦

مشروعات ممولة من الجامعة  ٦
مشروعات ممولة من هيئات محلية ۲
مشروعات ممولة من هيئات دولية ۸

 تطور املشروعات البحثية بكلية الزراعة
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 إحصائية أعداد المؤقتين طبقا للمؤهل
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 مرحلة البكالوريوس تطور أعداد طالب
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  ۲۰۱۲/۲۰۱۱توزيع الطالب طبقا للنوع 
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أنثى
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األولى الثانية الثالثة الرابعة

الدراسية توزيع الطالب طبقا للفرقة 
۲۰۱۲/۲۰۱۱  

91%

9%

نسبة المحولين من وإلى الكلية بالنسبة للعدد 
۲۰۱۲/۲۰۱۱الكلى لعام 

المحولون إلى الكلية المحولين من الكلية 

65%
31%

15%

الطالب المستجدين موزعين طبقا للمؤهل بالنسبة 
۲۰۱۲/۲۰۱۱للعدد الكلى لعام 

)علمي علوم(ثانوية عامة  )علمى رياضة(ثانوية عامة 

)سنوات ۳نظام (دبلوم زراعى 



 توزيع اخلرجيني طبقا للتقديرات
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)ش.م(جيد جداً 
٦%

ممتاز 
۱%

جيد جدا
۲۲%

جيد
۳۷%

مقبول
۳۰%



439

568

654
698

۰

۱٥۰

۳۰۰

٤٥۰

٦۰۰

۷٥۰

۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲

138

118

68
75

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰

۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲

تطور أعداد طالب
 

الدراسات العليا

صلين على الدرجات العلمية
تطور أعداد الحا



مكتب الطالب الوافدون

جامع�ة المنص�ورة ومثيلته�ا ف�ى جمي�ع  -تعمي�ق الت�رابط ب�ين كلي�ة الزراع�ة تم إنشاء مكت�ب للط�الب الواف�دين بكلي�ة الزراع�ة به�دف 
 .أنح��اء الع��الم عام��ة وبأفريقي��ا وأس��يا خاص��ة وذل��ك بالتواص��ل م��ع الط��الب الواف��دين بالمرحل��ة الجامعي��ة األول��ى أو الدراس��ات العلي��ا 

-:ومهام المكتب تتمثل فى 
.توفير المعلومات الخاصة بكافة البرامج الدراسية فى الكلية وشروط االلتحاق بهم

.تدعيم العالقات بين مصر والدول األفريقية واآلسيوية والعربية
.اإلسراع بتقديم مختلف الخدمات للوافدين سواء أكانت اجتماعية أو إنسانية أو أكاديمية

.إيجاد حلول ألى مشكلة يتعرض لها الطالب
.القيام ببعض الرحالت الداخلية بمختلف مدن مصر وذلك لتنشيط السياحة وتعريف الطالب الوافدين ببلدهم الثانى
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تطور أعداد الطالب الوافدين المقيدين 
بالدراسات العليا
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تطور أعداد الطالب الوافدين المقيدين 
بمرحلة البكالوريوس

تطور 
أعداد 

الوافدين 
بالكلية



 إحصائية نشاط رعاية الطالب
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المبلغ اجمالى عدد الطالبات عدد الطالب البيان

تبرعات ٦۰ ۲٥ ۳٥ أحذية - شنط–مالبس 

۱٤۲٥٦ ۸۱ ۲۸ ٥۳ تسديد مصروفات دراسية

۲۹۷۲۲
٤۳۳۹۲

۱٤۲٥٦

۲۰۱۰/۲۰۰۹ ۲۰۱۱/۲۰۱۰ ۲۰۱۲/۲۰۱۱

للطالبتطور اإلعانات المادية 

٤۱٦ ٥٦۳

۱٤۱

۲۰۱۰/۲۰۰۹ ۲۰۱۱/۲۰۱۰ ۲۰۱۲/۲۰۱۱

تطور عدد الطالب المستفيدين من اإلعانات 
العينية

 ٢٠١٢/٢٠١١اإلعانات النقدية والعينية خالل العام اجلامعى 



المركز مجال المسابقة النشاط االسم م
المستوي الثاني المهرجان المسرحي بالجامعة فني )تاجر البندقية(مسرحية الكلية  ۱

الثاني اختراع وابتكار علمي حديث علمي وتكنولوجي أحمد أسامة الحريري ۲

األول بطولة الجامعة في المالكمة مالكمة محمد صبحي محمد ۳

المستوي الثاني المهرجان المسرحي بالجامعة فني مسرحية الكلية كشري مصري ٤

مستوي  ثالث ديكور فني عبد هللا شرف الدين توفيق ٥

مستوي  ثالث ديكور فني الخوليأحمد السعيد السعيد  ٦

۱٤

٦
٦

۲۰۱۰/۲۰۰۹ ۲۰۱۱/۲۰۱۰  ۲۰۱۲/۲۰۱۱

تطور عدد المراكز التى حصلت عليها الكلية

 ٢٠١٢/٢٠١١املراكز التي حصلت عليها الكلية خالل العام اجلامعى 



بالمكتبةمصادر المعلومات المقتناة 

الوعاء

الكتب

الدوريات

الرسائل العلمية

دكتوراهماجستير

ية
رب

ع

ية
جنب

أ

بى
عر

بى
جت

ا

بى
عر

بى
جت

ا

المضاف فى 
۲۰۱۱/۲۰۱۲

۲٦۹۱۹۰۱٦۸۲۰۳۳

۱٤٦۱۲٦۱۱۱۳۷٥۱ ۱۸۱۲۲۹٦۰۷٦٦۰العدد الكلى  للمصادر
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هيئة التدريس طالب دراسات عليا
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حركة االستعارة داخل 
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حركة االستعارة خارج 
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موازنـة الكليـة ونصيب الطالب من املوازنة



٢٠١٢/٢٠١١األنشطة البيئية اتمعية خالل العام اجلامعى 



الدورات التدريبية 

 ۲٥أقيمت بالكلية 
برنامج ودورة تدريبية 

۲۰۱۲/۲۰۱۱خالل عام 
األقسام العلمية

وحدة ضمان الجودة

وحدة األزمات 
والكوارث

وحدة التدريب

مكتب متابعة 
الخريجين

وحدة نظم المعلومات 
الجغرافية

مركز تلوث البيئة 
بالمبيدات
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األبحاث المنشورة من داخل مصر
األبحاث المنشورة من خارج مصر

إحصائية النشر بالمجلة 
من داخل وخارج مصر
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