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 يأ.د/ محمد حسن مصطفى القناو

 رئيس اجلامعة
 
 

           

                      
 ماجدة نصر أحمد نصرأ.د/ محمود محمد المليجي      أ.د/   

                                 نائب رئيس الجامعة          نائب رئيس الجامعة  قائم بعملال

 لشئون الدراسات العليا والبحوث         لشئون التعليم والطالب     
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 إدارة الكليــــة
تعمل إدارة الكلية على تنظيم األنشططة الدراسطية والطالبيطة بالشطكل     

ات الذى يحقق أهداف الطالب وييسطر لمطم الحصطول علطى أالطل ال طدم      

التعليمية .. وتساعدهم على تلقى كااة ال دمات الرياضطية واججتماعيطة   

بشكل منظم .. كما تسعى إدارة الكلية إلى تواير األدوات والمعطدات التطى   

تطور العملية التعليمية والعمل على حل مشاكل الطالب .. وتسطعى إدارة  

على النحطو   الكلية إلى التأكد من أن المستوى العلمى لطالب الكلية يسير

 المستمدف .

كما تنظم إدارة الكلية العالقات بين الكلية والمجتمط  .. مطن لطالل    

دعم إمكانيات هذا المجتم  والمشاركة اطى حطل مشطاكل  . وايمطا يلطى      

 لريطة تنظيمية جدارة الكلية .
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 ديياسر خمتار صاحل احلدياألستاذ الدكتور / 
وانني واللــوائ  وهــو ائوــعو  نــذ القيــ  ال ــ 

اجلامعية وك لك القي  قرارات جملـس الكليـة وجملـس    
اجلامعة واجمللس األنلى للجامعات واصريف أمور الكليـة  

 وإدارة شعونها العلمية واألدارية وائالية.

 
 

 نمداء الكلية
 

 

ــعود  ــد موـــــــــــ ــي أ ـــــــــــ  حيـــــــــــ
 

  دحممـــــد صـــــبر الـــــديذ إ ـــــراهي  ســـــعي

ــاو   ــود ال ل ــــــــ ــراهي  حممــــــــ  إ ــــــــ

ــني  ــي   وــــــ ــد احللــــــ ــد ن ــــــ  حممــــــ
 

ــاو   ــود ال ل ــــــــ ــراهي  حممــــــــ  إ ــــــــ

ــد    ــاهر العـــــــــــ ــى مـــــــــــ  نلـــــــــــ
 

ــد   حم ــد ا  اجللــ ــديذ ن ــ ــبر الــ ــد صــ مــ  

ــراهي   ــد إ ــــــــــ ــاهر حممــــــــــ  مــــــــــ
 

  هشــــــــام نــــــــا ى ن ــــــــد اجمليــــــــد   

احل ــــــار صــــــر خمتـــــــــياس
ديد ــــــاحل  
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 كليةالظي  ال
 

 وكيل الكلية لشعون الدراسات العليا وال حوث والعبفات الث افية :
أ.د/ ياسر حممد نور الديذ ش انه                

 

وخيتص  كافة األمور ائتعل ة  الدراسات العليا مبا يف ذلك 
شعون التعلي  والدراسة واالمتحانات وال  و  والتوجيل 

أنما  ائكت ة والعبقات للدراسات العليا وك ا اإلشراف نلى 
الث افية وال حوث  الكلية ومتا عة الت ور العلمي والث ايف 

 للدراسات العليا.
 
 
 

  وكيل الكلية لشعون التعلي  وال بب :
أ.د/ ناد   وذ ن د الوبم               

وخيتص  تخ يط ومتا عة األنما  ائتعل ة  الدراسة 
 بب وك ا متا عة واالمتحانات وال  و  أو التحويل لل

 اللشاط ال ب ي واإل تماني والرياضي .
 
 
 

 وكيل الكلية لشعون خدمة اجملتمع والمية ال يعة :
خليل الشحات اخلميوى شريف أ.د/              

وخيتص  إنداد الربامج لتح يق دور الكلية يف خدمة 
اجملتمع والمية ال يعة واإلشراف نلى الو دات ذات ال ا ع 

 ئؤمترات واللدوات والدورات التدري ية.اخلاص وا
 
 

 أمني الكلية :
 الويد  وذ ن د العا األستاذ /         

 وخيتص مبتا عة الشعون اإلدارية وائالية  الكلية
 .نميد الكلية حتت إشراف أ.د/     

 أمساء الوادة وكبء الكلية لشعون الدراسات العليا وال حوث والوا  ني
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ــراهي  حم ــاو  إ ــــــــ ــد ال ل ــــــــ مــــــــ  
 

ــل ل   ــو  ســــــ ــد متــــــ ــني أ ــــــ   وــــــ

ــراهي  ال لــــــــــــا   ــال  إ ــــــــــ  غــــــــــ

ــل ل   ــو  ســــــ ــد متــــــ ــني أ ــــــ   وــــــ
 

ــرل   ــى حمـــــــــــ ــد ذكـــــــــــ  أ ـــــــــــ

 طــــــــه ن ــــــــد احللــــــــي  نصــــــــي    
 

ــى   ــ  نلــــــ ــور قاســــــ ــد ملصــــــ  حممــــــ

 حممــــــــــــود ســــــــــــليمان ســــــــــــل ان
 

ــا     ــد غـــ ــد احلميـــ ــديع ن ـــ ــد ال ـــ  ن ـــ

ــود فـــــــول  احلديـــــــد     الوـــــــيد حممـــــ

 
  حممـــــــد صـــــــبر ســـــــيف الربنـــــــى   
 

 

 
احل ــــــار صــــــر خمتـــــــــياس
ديد ــــــاحل  
 
 ذــور الديــــد نـــــــر حممـــــــــياس
انهــــــش   
 

 
 الواده وكبء الكلية لشعون خدمة اجملتمع والمية ال يعة والوا  نيأمساء 

 حممــــــــد ن ــــــــد الوــــــــبم نوي ــــــــه

ــا     ــد العـــ ــراهي  ن ـــ ــد إ ـــ ــاهر حممـــ  مـــ

ــى   ــراهي  قاضـــــ ــد إ ـــــ ــد حممـــــ  حممـــــ

ن ــــــــد اجمليــــــــد هشــــــــام نــــــــا ى    

 حممــــــــــــد الوــــــــــــيد اإلمــــــــــــام  
 

 ا ــــــراهي  أ ــــــو خليــــــل أمــــــني ســــــعقان

ــريف    ــى شــــ ــحات اخلميوــــ ــل الشــــ  خليــــ
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 ء الكلية لشعون التعلي  وال بب والوا  نيأمساء الواده وكب

ــني  ــي   وــــــ ــد احللــــــ ــد ن ــــــ  حممــــــ

ــاو   ــود ال ل ــــــــ ــراهي  حممــــــــ  إ ــــــــ

ــه   ــد خليقــــــــــ ــو  حممــــــــــ  معــــــــــ

  نلــــــــى مــــــــاهر حممــــــــد العــــــــد    

ــلع  كوــــــــ ه    ــا ن ــــــــد ائــــــ  لكريــــــ

ــد ا    ــديذ ن ـــــ ــبر الـــــ ــد صـــــ  حممـــــ

ــب    ــد ال ــــــ ــيد أ ــــــ ــأ الوــــــ  مســــــ

 ن ـــــد احلميـــــد إ ـــــراهي  ن ـــــد اجلـــــواد
 

محممــــــــــــد الوــــــــــــيد اإلمــــــــــــا    
 

ــأفى  ــعد الصــــــــــ ــا ســــــــــ  لكريــــــــــ
 

ــدان    ــل ى ليـــ ــر ذ شـــ ــد الـــ ــاد  ن ـــ  نـــ
 

 

نــــــاد   ـــوـــــــــــــــــذ ن ــد 
 الوـــــــبم 
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  امعة ائلصـــــورةن  ة نذ 

 

كفرع لجامعة القاهرة ثم أنشأت  2691بدأت الدراسة بكلية الطب عام  

وتم  2691لسنة  96جامعة شرق الدلتا بالقرار الجمموري بالقانون رقم 

، وتعتبطر الجامعطة   2691تعديل المسمى إلطى جامعطة المنصطورة عطام     

السادسة من حيث النشأة بين جامعات الجممورية وللجامعة دور اعطال  

ايطة الططالب علطى مسطتوى محااظطة الدقمليطة وعلطى        اى لدمة ورع

 مستوى الجممورية .

     حيث تم إحتلان الجامعة لفعاليات أسبوع شباب الجامعطات السطاب

 1002عام 

        ثم تشرات جامعطة المنصطورة باستلطااة أسطبوع الشطباب العربطى

       األولى حيث 

عطام  جامعطة   92دولة عربية بعدد يصل إلى  21شاركت أكثر من         

1009 . 

   1002تم إحتلان اعاليات أسبوع شباب الجامعات التاس . 

  من الوحطدات اات الططاب  ال طا      99وتلم جامعة المنصورة عدد

  كما تلم 

عدد من المنشآت الحيوية التى تقدم لدمات جليلط  علطى مسطتوى           

 -الجامعة مثل :

 -مجم  ال دمات الطالبية : -2

فى للعالج بأجر ، صيدلية ، سطنتر متكامطل   يلم مستشفى للطلبة ومستش

للمأكوالت السريع  للطلب  عالوة على بعط  المكتبطات كمطا يلطم     

نادى إجتماعى ومكتبة ثقااية ومطب ًا حديثًا للعاملين وأعلطا  هيئطة   

 التدريس بالجامع 

 -:مركز تقنية االتصاالت والمعلومات  -1

كانطت جامعطة    تم إنشطا  مركطز تقنيط  االتصطاالت والمعلومطات وقطد      

المنصورة أول جامعة مصطرية الكترونيط  والطن مطن لطالل نظطم       

معلومات اعال ليكون جز ًا من النظام العالمى للمعلومات علطى شطبكة   
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االنترنت بحيث يقوم هذا النظام بتطوير وتوحيد وميكنة أدا  الجامعة 

اى الشئون اجدارية والتعليمية والبحثية وربط جمي  كليات الجامعة 

ل مطاب  الحرم الجامعى بقاعطدة بيانطات عريلط  ت طدم السطادة      دال

أعلا  هيئة التدريس والطالب اى جمي  المراحل التعليمية بالجامعطة  

. 

 -:القرية األولمبية  -1

اطدان للنمطوب بمسطتوى     22يعتبر حرم رياضى كبيطر تبلطم مسطاحت     

الرياض  اى جمي  المجاالت الرياضي  ل دمة طالب الجامعة وأعلطا   

 هيئة التدريس والراغبين من ال ارج اى كااة االلعاب الرياضية .

مجمط    -صطالة االنشططة الرياضطية      -وتلم القرية )االستاد الرياضطى  

حمام السطباحة   -وحدة الرياض  البدنية  -التنس االرضى   -االسكواش 

 -المالعب المتعددة االغطراب المالعطب ال لطرا      -الصال  المغطاه  -

 معسكر جمصة الدائم( -شفى الم يم الك

ويلططم الحططرم الطبططى المستشططفيات الجامعيططة والمراكططز الطبيططة  - 9

 . المت صص 

ويقوم بال دمة التعليمية للطالب ن بة من أعلا  هيئة التطدريس كمطا   

يساهم العطاملون بالجامعطة اطى تقطديم ال طدمات االداريطة والماليطة        

  والفني .

 الكليات التا عة جلامعة ائلصورة
 

 2691/2691بدأت الدراسة بما اى  كلية الطب

 2696/2690بدأت الدراسة بما اى  كلية التربية

 2696/2690بدأت الدراسة بما اى  كلية العلوم

 2691/2699بدأت الدراسة بما اى  كلية الزراعة

 2691/2699بدأت الدراسة بما اى  التجارة كلية

 2691/2699بدأت الدراسة بما اى  كلية الحقوق



 

 - 11 - 

 2691/2699بدأت الدراسة بما اى  كلية المندسة

 2699/2692بدأت الدراسة بما اى  كلية الصيدلة

 2699/2692بدأت الدراسة بما اى  كلية طب االسنان

 2696/2620بدأت الدراسة بما اى  كلية اآلداب

 2669/2662بدأت الدراسة بما اى  كلية التمري 

 2662/2669بما اى  بدأت الدراسة كلية الطب البيطرى

 2662/2669بدأت الدراسة بما اى  بنات( –كلية التربية الرياضية )بنين 

 2669/2669بدأت الدراسة بما اى  كلية الحاسبات والمعلومات

 2660/2662بدأت الدراسة بما اى  كلية التربية النوعية بالمنصورة

 2660/2662 بدأت الدراسة بما اى كلية التربية النوعية بمنية النصر

 2660/2662بدأت الدراسة بما اى  كلية التربية النوعية بمت غمر

 2662/2666انلمت كليات التربية النوعية إلى جامعة المنصورة اى العام الجامعى 

 1009/1009بدأت الدراسة بما اى  كلية السياحة والفنادق

 1002/1006بدأت الدراسة بما اى  كلية رياب االطفال
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  امعة ائلصورة مل  نشأاها رؤساء

 
 األستاا الدكتور/ عبد المنعم السعيد البدراوى -2

 

 2692إلى  2691من 

 

 األستاا الدكتور/ شفيططططق إبراهيم بلبط  -1

 

 2620إلى  2692من 

 

 األستاا الدكتور / يحيى احمطططد مسطعود -1

 

 2621إلى  2620من 

 

 حطططمداألستاا الدكتور/ كمال الدين كامل ا -9

 

 2629إلى  2621من 

 

 األستاا الدكتور/ عبد الفتاح محمد حسطططن -2

 

 2660إلى  2629من 

 

 األستاا الدكتور/ محمد حسانين عماره -9

 

 2669إلى  2660من 

 

 األستاا الدكتور/ احمد أميططططططن حمزه -9

 

 1002إلى  2669من 

 

 األستاا الدكتور/ يحيى حسطططين عبيططد -2

 

 1001إلى  1002من 

 

 األستاا الدكتور/ احمد جمال الدين موسططى -6

 

 1009إلى 1001من 

 

 األستاا الدكتور/ مجدى محمد أبو ريططان -20

 

 1009الى  1009من 

 

األستاا الدكتور/ أحمد ماهر بيومى شماب  -22

 الدين

 

 1022الى  1009من 

 

 أ.د / السيد أحمد عبد الخالق -21

 

 1029إلى  22/1022من 

 

 يأ.د/ محمد حسن مصطفى القناو -21

 

 إلى اآلن 1029/  6/ 10من

 

http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=25409141201611&Lang=A
http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=25409141201611&Lang=A
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يمثل شعار الكلية رمزًا مترابطاًً بين اجنتاج النباتى أساس 

 والتطوير الزراعى . الحياة وترس التصني 
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 ويتمثل اى :

الوحدة القوية المترابطة لثالث سنابل شام ة من القمح أقدم 

محصول زراعى عرف اى مصر دالل وحدة زلراية تمثل عجلة 

 التقدم والتطوير ورمز التصني  .

 يحيط بمذه الوحدة الزلراية غصن الزيتون رمز السالم .
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 ائ دمـــــة
 

تق  كليتن العريقة اطى محااظطة الدقمليطة وتمتطد لطدماتما إلطى       

 2699لسطنة   291محااظة دمياط اقد أنشأت الكلية بالقرار الطوزارى رقطم   

مكان المعمد العطالى   91/2699وبدأت الدراسة بما إعتبارًا من العام الجامعى 

الزراعى بالمنصورة الذى بدأت الدراسطة بط  إبتطدا  مطن العطام الدراسطى       

92/2699. 

بجمط  تبرعطات    2622وقد بدأت اكرة إنشا  جامعطة المنصطورة عطام    

تم إاتتاح كلية الطب كفرع لجامعة القاهرة واى  2691األهالى واى عام 

اإننشطا  جامعطة شطرق     96تم إصدار القرار الجممورى رقم  2691أكتوبر 

الدلتا بالمنصورة ثم عدلت التسمية إلى جامعة المنصورة بالقطانون رقطم   

لتصبح سادس جامعات الجممورية من حيطث النشطأة وتلطم     2691لسنة  92

 كلية. 19الجامعة حاليًا 

وتعتبر كلية الزراعة الرابعة من حيطث النشطأة مط  بعط  الكليطات      

األلرى وتتبوأ موقط  جغراايطًا مميطزًا دالطل الحطرم الجطامعى وتتعطدد        

 -االنشطة بما مثل:

 اات الطاب  ال ا  .لدمة المجتم  والوحدات  المتعدده  -2 

وإجرائما البحوث الزراعية ومشاري  التطوير والمشاري  البحثيطة   -1 

الممول  لارجية و التى تشتمر بما كلية الزراع  حيث إنمطا مطن   

 أحد الكليات الرائده من هذا المجال .

برامج الدراسات العليا مثطل الماجسطتير والطدكتوراه والطدبلومات      -1

 الم تلفة .

اللوائح وإتجاه الكلية لإلعتطراف العطالمى بمطا عطن طريطق      تحديث  -9

 االعتماد من المؤسسات القومية والعالمية .
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 ال ـــاب األو 
 

 رسالة الكلية ورؤيتها وأهدافها وأقوامها ونظام ال  و  والدر ات العلمية

 رسالة الكلية ورؤيتما المستقبلية وأهدااما . : (0مــادة )

 رؤيـــة الكليــــة
رتقا  والتميز اطى العلطوم الزراعيطة وتطبيقاتمطا جعطداد كطوادر       اال

زراعية مت صصة ومؤهلة لمسايرة احتياجات سوق العمل لتصطبح الكليطة   

 من أالل كليات الزراعة .

 رسالــــة الكليــــة
اى إطار رسالة جامعة المنصورة تلتزم كلية الزراعة بإعداد الكوادر 

تلبيطة احتياجطات سطوق العمطل المحلطى       الزراعية المتميزة والقادرة على

واجقليممى والريادة اطى إجطرا  البحطوث العلميطة لمواكبطة التططورات       

العلمية ونقل المعارف وتوطين التقنية حرصًا على لدمة البيئطة وتنميطة   

 المجتم  .

 أهـــداف الكليــــة
تقوم الكلية بإعطداد طالبمطا إلطى المسطتوى الطذى يطؤهلمم لتشط ي         

لزراعية المتنوع  ، والعمل علطى حلمطا وإجطرا  البحطوث اطى      المشكالت ا

مجاالتما وت طيط ومتابعة وتنفيذ السياسة الزراعية اى نطواحى اجنتطاج   

وال دمات الزراعية . وتقوم الكلية بدور جوهرى اى التعرف على حاجات 

المجتم  الزراعى اى إقليمما وتشارك اى تحقيطق أهدااط  واالرتقطا  بط      

داة اى الطن رقطى الفكطر وتقطدم العلطم وتنميطة القطيم        حلاريا ، مست

اجنسانية ، وت ريج المت صصين والفنيين وال برا  اى م تلف مجطاالت  

العلوم الزراعية ، وإعداد ال ريج المؤهل بأصول المعراة وطرائق البحث 

المتقدمة والقيم الرايع  ، ليستطي  المنااسة اطى سطوق العمطل الطداللى     

اى بنطا  وتطدعيم المجتمط  وصطن  مسطتقبل الطوطن       وال ارجى ، ليسمم 
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ولدمة اجنسانية . وتعتبر الكلية بذلن معقال للفكر الزراعى اطى أراط    

مستويات  ومصدرًا لالستثمار وتنمية أهم ثروات المجتم  وأغالهطا وهطى   

الثروة البشرية ، وتعمل علطى توثيطق الطروابط الثقاايطة والعلميطة مط        

العلمية العربية واالجنبية والن للعمل علطى   الجامعات األلرى والميئات

 -تحقيق االهداف التالية:

التعليم المتميز للطالب ، ورا  مستواهم العلمى ، اى إطار تططوير   .2

منظومة التعليم ، بما يتفق ومعايير الجودة ، مطن لطالل تطواير بيئطة     

 داعمة لعمليتى التعليم والتعلم . 

المقررات األكاديميطة ، لزيطادة   التقويم والتطوير المستمر للبرامج و .1

ارتباطما وتوااقمطا مط  متطلبطات التنميطة اجقتصطادية واججتماعيطة       

للمجتمطط  المصططرى ، واجسططتجابة لمتطلبططات سططوق العمططل القططومى 

واجقليمى ، لزيادة ار  العمل ل ريجى  الكلية اطى القطرن الحطادى    

 والعشرين .

م تلطف مجطاالت    إعداد لريج مزود بمعلومات وممطارات متنوعط  اطى    .1

 تنمية اجنتاج الزراعى .

تبنى برامج ومقررات تعليمية ت دم سطوق العمطل ، وتمطتم بالجوانطب      .9

الممارية العلمية جعداد ال ريج لسوق العمل المحلطى واجقليمطى ، مط     

 مواصلة التعلم الذاتى .

إكساب الطالب ممارات م تلفطة اطى العلطوم التكنولوجيطة الحديثطة ،       .2

راعة ، وحماية البيئة ، والتى تمكن الطالب من اجسطتفادة  المرتبطة بالز

من العلوم الزراعية الحديثة وتطبيقاتمطا اطى مجطال الزراعطة وإنتطاج      

الغذا  ، وحماية البيئة من الملوثات التطى تتعلطق بالعمليطات الزراعيطة     

 الم تلفة .
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تغطية االتجاهات الحديثة اى مجطال الزراعطة وإنتطاج الغطذا  ، للواطا        .9

 تطلبات ورغبات المستملكين سوا  للسوق المحلى أو للتصدير .بم

تطوير القدرات الممارات الفنية للطالب ، التى تساعدهم على المنااسطة   .9

 اى أسواق العمل المحلية واجقليمية .

ت ريج كوادر مؤهلة تأهياًل علميًا متميزًا اطى م تلطف الت صصطات ،     .2

حلطول المنناسطبة بالدراسطة    قادرة على التعامل م  المشاكل وإيجطاد ال 

والبحث ووض  لطط وبرامج التنمية ، واقا لحاجات المجتم  ، وقادرة 

على ات اا القرار ، ومؤهلة للمنااسة اى سوق العمطل ، مطن لطالل مطا     

تقدم  الكلية م برامج أكاديميطة وتدريبيطة وبحثيطة تتصطف بطالجودة      

ى تمكنمم من التعامل واالبتكار ، وملمة بالتقنيات الزراعية الحديثة ، الت

م  غيرهم من ال برا  اى مجال الزراعة وإنتاج الغذا  علطى المسطتوى   

 المحلى واجقليمى .

إستثمار تكنولوجيا المعلومات واجتصاالت ، لميكنة الكلية إلكترونيا من  .6

 أجل تطوير التعليم وإجرا  البحوث التى ت دم المجتم  والبيئة .

اجعتمطاد ، لتحسطين معطدالت االدا     تطبيق برنامج توكيد الجودة و .20

اى االتعليم والتعلم والبحث ولدمة المجتمط  ، للوصطول إلطى اعتمطاد     

 الكلية وبرامجما األكاديمية .

وض  اسطتراتيجية للبحطث العلمطى ، تطرتبط باحتيطاات الصطناعة ،        .22

 والمست دم النمائى لتلبية احتياجات المجتم  .

صات واجمكانات والموارد اى إنشا  ارق بحيثة ، تتكامل ايما الت ص .21

 الكلية والجامعة ومراكز البحوث والجامعات االلرى .

تشجي  التعاون المحلى واجقليمى والدولى ، من أجل تطوير نظطم   .21

 التعلي والبحوث العلمية .
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تشططجي  البحططث العلمططى ، مططن لططالل مجموعططات بحثيططة متعططددة  .29

ى والقطاعطات  الت صصات ، وتحفيز ومشاركة قطاعات اجنتاج الزراعط 

اجنتاج الزراعى والقطاع ال ا  والمؤسسات األعملية اى تمكويل ودعم 

مشططروعات البحططث العلمططى ، واالسططتفادة مططن م رجاتمططا ونتائجمططا ،  

والتعاون الوثيطق مط  المراكطز البحثيطة القوميطة واألإقليميطة واقطا        

 ألولويات المشاكل البحثية اى لطة الدولة .

نيات الحديثة اى مجطال اجدارة المسطتدامة   نشر الوعى البيئى والتق .22

للموارد الزراعية ، وتقديم لدمات متميزة تل  الكليطة كبيطت لبطرة    

متميططزة اططى كااططة المجططاالت المرتبطططة باجنتططاج الزراعططى ، وربططط 

ال ططدمات التططى تقططدمما الكليططة باحتياجططات المجتمطط  والمنتفعططين    

 ومساهمتمم اى تقييم األدا  .

وتعظيم االستفادة من مجتم  المطوارد المتاحطة ،   التوظيف الفعال   .29

 بما يتال م وبرامج الكلية األكاديمية والبحثية .

 وسائل تحقيق األهداف : (4مــادة )

إدلال مجموعطة مطن المجطاالت الحديثطة اطى الالئحطة ، تغططى         .2

اجتجاهططات الحديثططة اططى مجططال الزراعططة وإنتططاج الغططذا  طبقططا  

يطططة ورغبطططات المسطططتملكين  للمتغيطططرات والمتطلبطططات  العالم

 والمستوردين .

التركيز على المجاالت والمقررات ، التطى تفيطد الطالطب علميطًا      .1

ومماريا ، وتزيد مطن قدراتط  علطى التفكيطر النقطدى والتحليلطى       

 وتساعده على المنااسة اى االسواق المحلية واجقليمية .

جطزا   زيادة معدالت النواحى العلمية والتطبيقية والتدريبية اى األ .1

العلمية للمقررات الدراسية ، حتى يمكن زيادة حصيلة المتعلم من 

الممارات الم تلفة ، وإكساب الطالب القدرة علطى مسطايرة هطذه    

 التطورات .
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إدلال مقررات جديدة ، وتطوير نوعيتما ومحتواها العلمطى ، بمطا    .9

يتواكب م  نظم الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الحيوية وحمايطة  

 ولدمة المجتم  الريفى .البيئة 
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 جملــس الكليــــة
وي ت  برسم السياسات العامة لتعليم والبحوث العلمية اطى الكليطة   

وتنظيمما وتنسقما بين االقسام العلمية ووض  ال طط لإلنشا ات والبعثات 

واجيفاد والمنح كما ي ت  بتوزي  اجعتمادات المالية ومناقشطة مسطائل    

 والتنظيم والمتابعة والمسائل التنفيذية بالكلية . الت طيط والتنسيق

 -ويتألف مجلس الكلية من الساده :

 عميد الكلية. .2

 وكال  الكلية . .1

 مدير وحدة ضمان الجودة . .1

 رؤسا  األقسام العلمية . .9

أستاا من كطل قسطم بالتنطاوب حسطب ترتيطب األقدميطة اطى         .2

 االستااية.

يطة بالتنطاوب ويجطوز    باجضااة إلى أقدم أستاا مساعد ومطدرس بالكل 

تعيين إثنين أعلا  علطى األكثطر مطن اوى ال بطرة اطى شطئون التعلطيم        

 والشئون العامة من لارج الجامعة .
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 لو ــة الشــرف
 أوائل خرجيى الكلية

 والشع  مجيع الربامج –( 4102/4102دور يونيه ) أوائل 
 

الت دي الربنامج االســــــ  م
 ر

ائعد  
الرتاكمي 

 اللو ةأو
 مب ظات

2 
اسرا  محمد احمد محمد 

 ابراهيم االمير

علوم 

وتكنولوج

 يا األغذية

ممتاز 

م  

مرتبة 

 الشرف

1.21  

 محمد عيد محمد محمد غانم 1
اجنتاج 

 النباتى

ممتاز 

م  

مرتبة 

 الشرف

1.92  

1 
السيد ابراهيم محمد على 

 الباسل

اجنتاج 

الحيوانى 

والداجنى 

 والسمكي

ممتاز 

م  

مرتبة 

 الشرف

1.92  

 محمد نعيم الششتاوى على 9

المندسة 

-الزراعية

هندسة 

النظم 

 الحيوية

ممتاز 

م  

مرتبة 

 الشرف

1.26  

2 
نبيل محمد احمد عبد اهلل 

 درويش
 وقايةالنبات

ممتاز 

م  

مرتبة 

 الشرف

1.29  
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9 
انجي صبري محمد جزر عبد 

 الرحمن شماوى

األراضى 

 والمياه

جيد 

مرتف  

 -ب

1.6  

9 
يم حلمي السيد ايمان ابراه

 الغندور

شعبة 

المندسة 

 الزراعية

  %99.91 جيد جدًا

2 
ااتن عبد السالم حمدي عبد 

 السالم

الشعبة 

-العامة

شعبة 

وقاية 

 النبات

  %99.01 جيد جدًا

 

 
 
 
 
 

 ق ــو  ال ــبب
 

يحدد المجلس االعلى للجامعات اى نماية كل عطام جطامعى بنطا  علطى     

ذ رأى مجطالس الكليطات الم تلفط  عطدد     اقتراح مجالس الجامعات بعد ألط 

الطالب من أبنا  جممورية مصر العربية الذين يقبلون اى كطل كليطة أو   

معمد اى العام الجامعى التالى من بطين الحاصطلين علطى شطمادة الثانويطة      

 العامة أو على الشمادة المعادلة .

وم  مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس األعلطى  

جامعات عدد الطالب الذين يقبلون من غير أبنا  جممورية مصر العربية لل

، ويصدر بقبولمم قرار من أ.د/ وزير التعليم العطالى ، ويكطون تحطويلمم    

ونقل قيدهم بقرار من  واى جمي  األحوال ال يتجاوز عطدد المقبطولين أو   
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من عدد الطالب المقبطولين مطن أبنطا      %20المحولين اى كل كلية على 

 ممورية مصر العربية .ج

 

 -الليوانس أو ال كالوريوس : يشرتط ل يد ال ال  فى اجلامعة للحصو  نلى در ة

أن يكون حاصاًل على شمادة الدراسة الثانويطة العامط  أو مطا يعادلمطا      .2

ويكون القبول بترتيب درجات النجاح م  مراعاة التوزي  الجغرااطى  

عطد ألطذ رأى مجطالس    واقًالما يعزه المجلس االعلطى للجامعطات وي  

 الجامعات ومجالس الكليات .

أن يثبت الكشف الطبطى للطوه مطن االمطراب المعديطة وصطالحيت         .1

لمتابعة الدراسة التى يتقدم لما واقًا للقواعد التى يلطعما المجلطس   

 االعلى للجامعات ومجالس الكليات .

 أن يكون محمود السيرة حسن السمع . .1

اكثر من كلية اى وقت واحطد   وال يجوز للطالب أن يقيد أسم  اى .9

. 

ويجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة اليسانس أو البكالوريوس  .2

أو ما يعادلما بأقسام أو شعب الرى اى اات الكلية أو المعمطد واقطًا   

 للشروط التى تتن  عليما اللوائح الداللية للكليات والمعاهد .

 

 -قيد ال بب :

بقدم  قبل ااتتاح الدراسة واليجوز  يقيد الطالب بالكلية بنا  على طلب

القيد بعد الن إال بترلي  مجلس الكلية اى حدود القواعد التى يقررها 

 مجلس الجامعة .
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يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفا  أوراق  وأدا  الرسوم المقررة ويعد 

اى الكلية ملف لكل طالب يحتوى على األأوراق المتعلقطة بالطالطب وعلطى    

 االل  :

 وراق المقدمة ججرا  القيد .اال .2

بيططان أحططوال الطالططب الدراسططية وتواري مططا ) القيططد واالمتحانططات  .1

 ونتائجما وتقديراتما(

 أوج  النشاط الرياضى واالجتماعى والعسكرى للطالب . .1

 -التحويل ون ل ال يد :

ال يكون التحويل إال بين الكليطات المتنطاظرة ويجطوز التحويطل بطين      

شرط أن يكون المجموع الكلى الحاصل علي  الطالطب  كليات غير مناظرة ب

مساويًا للحد األدنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليما سنة حصول  على 

 الثانوية العامة .

 -إي اف ال يد واألن ار ائرضية:

يقدم طلب اجعتذار عن عطدم إدا  اجمتحطان قبطل بطد  اجمتحطان أو       .2

ن تاريخ إنتمائ  وال يلتفت إلى أثنا ه أو لالل يومين على األكثر م

أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقطدم الطلطب بإسطم عميطد الكليطة      

ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل 

المصحوب بعلم الوصول وال يلتفت إلى أى طلب يقدم بغيطر هطذين   

 الطريقتين .

لب إليما بإلطار الطالطب  تقوم شئون الطالب بالكلية اور وصول الط .1

بالتقدم لإلدارة الطبية  بالجامعة كما ت طر اى اليوم ااتط  اجدارة  

 الطبية بذلن .



 

 - 31 - 

إاا كان المرب اثنا  اجمتحان يتم توقي  الكشف الطبى على الطالب  .1

وكتابة التقرير الطبى اورًا بمعراة الطبيب المعين بلجنة اجمتحان 

 ة الطبية .على أن يعتمد الن من رئيس اللجن

ال يجوز تكرار اجعتذار من عدم دلول اجمتحان اى الطدور الواحطد    .9

 إال لظروف طارئة .

 ال يجوز تشكيل لجان إمتحان لاصة بالمرب إال بمقر الكلية . .2

ال يجوز أن يزيد عدد األعذار المرضية عن عدم دلول اجمتحان عن  .9

مجلطس   مرتين لالل سنوات الدراسة تلاف إليما مرة ثالثطة بقطرار  

 شئون التعليم والطالب بالتفوي  عن مجلس الجامعة .

 -:  االت إي اف ال يد

 التجنيد لتأدية ال دمة العسكرية أو اجستدعا . .2

 مرااقة الزوج أو الزوجة للعمل بال ارج . .1

 المرب الطويل الذى يستلزم عالجًا لمدة عام دراسى أو أكثر . .1

 طالبات المتزوجات .حاالت الوض  ورعاية الطفل والن بالنسبة لل .9

 سجن الطالب تنفيذًا للعقوبة أو التحفظ علية أو إعتقال  . .2

تالير قبول الطالب بكليات الجامعة وتألر وصول الطالب الوااطدين   .9

 من بالدهم ألسباب قمرية 

 -الرسوم الدراسية :

 الرسوم الدراسية نلى ال بب ائوتجديذ ائصريني

 لاء اجلمهورية :التعلي  جمانى أل  –)ق (  061مادة 
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ويؤدى جمي  الططالب رسطمًا مقابطل ال طدمات الطالبيطة الم تلفطة       

وت ص  حصيلة كل رسم منما لل دمة المؤدى عنما وتؤدى هذه الرسوم 

 داع  واحدة قبل بد  الدراسة وال يجوز إعفا  الطالب منما .
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 بيان بالرسوم الدراسية

 بالكلية العلمية

 القرقــــة ائ لـــغ
 والثالثة والرا عه الثانية

 القرقة االو  ائ لـــغ
  ليــة قـرش  ليــة قـرش

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51 

51 

- 

- 

51 

51 

- 

- 

21 

41 

41 

21 

5 

5 

- 

1 

5 

3 

- 

- 

21 

15 

 تحسين العملية التعليمية

 أنشطة رياضية وثقافية

 خدمات طالبية

 تحسين الخدمة الطبية

 كارنية

 خدمة إلكترونية

 رسم مكتبة

 رسم إتحاد

 خدمات طبية

 تأمين ضد الحوادث

 تكافل إجتماعى )ص. مساعدة الطالب(

 نشاط رياضى

 (1لتحسين الخدمات و االنشطة الطالبية)

 (2لتحسين الخدمات اإللكترونية بالجامعة )

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51 

51 

- 

- 

53 

51 

51 

- 

- 

- 

21 

41 

41 

21 

5 

5 

3 

- 

1 

5 

3 

1 

- 

- 

21 

15 

12 

 تحسين العملية التعليمية

 شطة رياضية وثقافيةأن

 خدمات طالبية

 تحسين الخدمة الطبية

 كارنية

 خدمة إلكترونية

 رسم مختبرات ) األقسام التى بها دراسة معملية(

 رسم مكتبة

 رسم إتحاد

 خدمات طبية

 تأمين ضد الحوادث

 بطاقة صحية ) تسدد لمرة واحدة(

 تكافل إجتماعى )ص. مساعدة الطالب(

 نشاط رياضى

 (1و االنشطة الطالبية)لتحسين الخدمات 

 (2لتحسين الخدمات اإللكترونية بالجامعة )

 كتاب مقرر حقوق اإلنسان بالنسبة للفرقة األولى

 اججمالى 192 53 اججمالى 176 -

 الرسوم الدراسية لل بب الوافديذ ) غأ ائصريني( :
يؤدى الطالب الواادين عالوه على الرسطوم التطى يؤديمطا المصطريون ،     

 م التالية:الرسو

 جنية إسترلينى  رسوم قيد 2200العام االول    

 جني  إسترلينى  رسوم دراسية 2200   

 جنية إسترلينى 1000   

 جنية إسترلينى  سنويًا 2200باقى األعوام  

   وت ص  حصيلة هذه الرسوم لتحسين ال دمة التعليمية اطى

 الجامعة .

 ولمما اطى  تسدد رسوم الطالب الواادين على قسطين يستحق أ

بداية العام الجامعى واأللر بعد عطلة نصف السنة واى حالطة  

تحويل أو نقل قيد الطالب الوااد يصبح القسط االول من هذه 

 الرسوم من حق الكلية المحول أو المنقول قيده إليما .
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 ال اب الثالث
 اخلدمات ال ب ية

 -:   اقة التأمني الصحى - 0

بطاقة التأمين الصطحى مطن إدارة   لكل طالب الحق اى الحصول على 

شئون الطالب بالكلية وبنطاً  علطى هطذه البطاقطة يمكطن أن يعطالج مجانطًا        

بمستشفى الطلب  بالجامعة ومقرها مجم  ال دمات الطالبية أمطام كليطة   

 التربية .

 كيفية الحصول على بطاقة التأمين الصحى :

صطية  التقدم إلى إدارة شئون الطالب بالكلية وتسليم صطورة ش   (2)

 للطالب .

تسديد إيصال ال زينة بمبلم جنية وأربعون قرشًا ) تدا  مطرة   (1)

 واحدة (

يتسلم الطالب البطاقة الصحية مطن موظطف الفرقطة الم طت       (1)

 بإدارة شئون الطالب .

 -: الرت ية العوكرية - 4

على جمي  الطالب المصطريين الطذكور والمقيطدين بالكليطة تأديطة      

ة تدريبية اى أجازة نصف العام أو االجازة التربية العسكرية من لالل دور

 الصيفية لمدة لمسة عشر يوميًا .

يراعططى عططدم مططنح الطالططب البكططالوريوس إال بعططد إجتيططاز الططدورة 

 التدريبية المقررة بنجاح وتؤدى مرة واحدة اى اى ارق  دراسية .

 -: اشرتاك الوكة احلديد - 2

 وتؤدى مرة واحدة اى أى ارقة دراسية.
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صورة ش صية  1تمارة من هيئة السكة الحديد + عددإحلار أس (2)

 للطالب .

تمأل استمارة بواسطة موظف الفرقطة الم طت  بطإدارة شطئون      (1)

 الطالب .

 تسدد الرسوم الدراسية شرط الحصول على هذا االشتراك . (1)

 

 

 -: حتقيز ال بب - 2
شروط إستحقاق قيمة مكااأة التفوق لطالب الفرقة االولطى والفرقطة   

 االعلى

 جنية 29اأكثر اى الثانوية العامة  %20كااأة التفوق للحاصلين علىم

 الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة االولى

الحاصطططلين علطططى  

تقططططدير ممتططططاز  

والمنقولين للفرقطة  

الثانيططة يمططنح كططل 

جنيطة اطى    210منمم 

 السنة

الحاصطططلين علطططى  

تقططططدير ممتططططاز  

المنقططولين للفرقططة 

الثالثططة يمططنح كططل 

جنيطة اطى    210منمم 

 السنة

الحاصطططلين علطططى  

تقططططدير ممتططططاز  

المنقططولين للفرقططة 

الرابعطة يمططنح كططل  

جنيطة اطى    210منمم 

 السنة

الحاصطططلين علطططى  

تقططدير جيططد جططدًا  

 29يمنح كطل مطنمم   

 جنية اى السنة

الحاصطططلين علطططى  

تقططدير جيططد جططدًا  

 29يمنح كطل مطنمم   

 جنية اى السنة

الحاصطططلين علطططى  

تقططدير جيططد جططدًا  

 29يمنح كطل مطنمم   

 جنية اى السنة

كما تقدم الكلية تشجيعًا للطالب المتفوقين من لطالل اعفطا ه مطن    

مصاريف الدراسة للسنة التالية واالعفا  من دا  اشتراك اسطت دام قاعطات   

 الحاسب لمدة عام ورحل  ترايمية باألجازه الصيفية.
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 -: ةاال راءات ائت عة ئرا عة رصد در ات ال بب  عد إنبن اللتيج - 2    

يقوم الطالب بتقديم إلتماس  إلى شئون الطالب على نمطواج طلطب    .2

رصد الدرجات المعد من قبل إدارة الكلية لمذا الغرب باسم السطيد  

 االستاا الدكتور / عميد الكلية .

يتم عرب هذه الطلبات على أ.د/ عميد الكلية جت اا ما يلطزم مطن    .1

 إجرا ات .

الكليططة )رئططيس عططام   يقططوم السططيد األسططتاا الططدكتور / عميططد  .1

اجمتحانات( أو ما ينوب عن  )أ.د/ وكيطل الكليطة لشطئون التعلطيم     

والطالب( بإحالة هطذه الطلبطات إلطى السطاده رؤسطا  الكنتطروالت       

 الم تص  للمعاين  .

يقوم السادة رؤسطا  وأعلطا  الكنتطروالت الم تصطة بطالنظر اطى        .9

 الطلبات المقدمة واح  كراسطات اججابطة والتأكطد مطن صطحة     

تصحيح جمي  االجزا  الواردة بما وصحة مطدة االجطزا   الفرعيطة    

لإلجابة على السؤال والمجموع الكلطى ججابطة االسطئلة بجزئياتمطا     

ورصدها اى المكان الم ت  للورقة )الغالف( والتأكد من صطحة  

توقي  السادة االساتذة المصححين والتأكطد مطن مطابقطة وجمط      

 درجات الشفوى والعملى .

د/ رئيس الكنترول بمل  طلبات مراجع  رصطد الطدرجات   يقوم أ. .2

المقدمة إلي  ) بطالجز  الم صط  لنتيجطة المراجعطة ( لبيطان      

مطابقة النتيجة من عدم  ثم توقي  رئيس الكنتطرول علطى هطذا    

 الطلب .

يتم إاادة الطالب بنتيجة اجلتماس لالل أسبوعين من تقديم طلطب   .9

 يوم . 90اجلتماس وقبل 
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 -حاالت : اى حالة وجود .9

مطابقة : يوق  أ.د/ رئيس الكنترول الم طت  بصطحة النتيجطة     –أ 

المعلن  كما هى مدون  بالكشوف الم تصة م  الكشوف المعلنة 

 للطالب بقسم شئون الطالب .

غير مطابقة : يتم العرب على أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم  -ب

تم تصطحيح  والطالب ثم على أ.د/ عميد الكلية وبعد الموااقة يط 

 النتيجة اى الكشوف المعلنة وإلطار الطالب بنتيجة االلتماس .

 

 -: خدمات الكرتونية - 6
 موق  الكلية

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic 

 الجداول الدراسية
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/TABLES/t1.htm 

 نتائج الطالب
http://mudb.mans.edu.eg/sas/visitor/result/avesults.asp 

 لوحة الشرف
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/Hnr.htm 

 استبيان الطالب
http://appl.mans.edu.eg/muQA/qa/QAlogin.aspx 

 الشكاوى والطالب
http://mudb.mans.edu.eg/muQA/qa/QAlogin.aspx 

 مكتب متابع  ال ريجين
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/grad.htm 
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http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/grad.htm
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 -: مكت ة الكلية - 7

     دم تق  المكتبة العام  اى الدور االرضى مطن المبنطى والتطى تقط

للطالب والباحثين وتمدهم بأحدث الكتطب والطدوريات الم تلفط     

والططن يططأتى باجعططداد الجيططد للكتططب والططدوريات حتططى يسططمل 

إست دامما وملحق بالمكتبة معامطل الحاسطب اآللطى اطى المبنطى      

 الجديد ومزوده بإمكانية البحث بقواعد البيانات للطالب.

  ى مكتبطة األبحطاث   وتلم هذه المكتبة مكتبة الطالب باجضااة إلط

التى ت دم طالب الدارسات العليا وأعلا  هيئة التطدريس والطن   

 إيمانًا بأسلوب البحث وجطالع .

    وتلم المكتبة اجستعارة ال ارجية أو الداللية للكتب تبعطًا لعطدد

النسخ باجعارة ال ارجية للكتب والمراج  اات النس ة الواحدة أو 

ن الساعة الثامنة والنصف صباحًا الدورية وتفتح المكتبة أبوابما م

حتى الرابعة مسا  منذ بداية العام الجامعى وحتى إنتمائ  ، كمطا  

 أن  ال يجوز اجستعارة أو اجطالع بدون البطاقة الجامعية .

     وعلى الطالب الذى يريد اجستعارة ال ارجيطة أن يقطدم البطاقطة

باللطمان  الدراسية ويمأل اجستمارة الموجودة بالمكتبة وال اصة 

 ويقدمما ألمين المكتبة ثم يست رج بطاقة اجستعارة ال ارجية .

 .)ويتم إنشا  مكتبة جديدة لمبنى ال دمات بالكلية ) مبنى و 

 -: رناية الش اب - 8 

      توجد بالكلية إدارة لاصة لرعاية الشطباب يطتل   دورهطا ايمطا

 يلى:

 الرعاية الطالبية وتتم عن طريق : (أ)
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لطالب مطن مشطكالت إجتماعيطة ونفسطية     دراسة ما يعترب ا - 2

ودراسية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لمطا مط  الططالب    

 الذين يواجمونما .

محاولة حل ما يعترب الطالب من مشطكالت إقتصطادية عطن     - 1

 طريق صندوق التكاال اججتماعى لطالب الكلية .

 -االنشطة الطالبية وتتم عن طريق: (ب)

فطط  مططن رياضططية وإجتماعيططة وضطط  لطططة لألنشطططة الم تل - 2

 وثقااية وانية تتناسب م  ميول ورغبات الطالب .

تقديم مشروعات اى مجاالت االنشطة الم تلفة لمجلس إتحاد  - 1

طالب الكلية لمساعدت  ايما يقترحط  مطن أنشططة ولطدمات     

 لطالب الكلية .

المعاونة اجيجابية اى تنفيذ االنشطة التى يقرها إتحاد طالب  - 1

ة وتذليل ما يتعرضما من معوقات حتى ت رج بالصورة الكلي

 المناسبة .

 : وعن طريق هذه ال طوط العريلة يتحقق االهداف اآلتية- 

 تنمية هوايات الطالب. -أ 

إستثمار وقت اراغ الطالب وتنظيم  اى نشاط إنتاجى مثمر يكسب  -ب

 الطالب  

 م.لبرات ت لق منمم قادة يستطيعون تفمم مشكالت مجتمعم    

تشجي  روح ال دمة العامة وغرس الروح القيادية بين الططالب   -جط 

المعسكرات الثقااية  –والن عن طريق ) معسكرات ال دمة العامة 

 الرحالت .....(. –المعسكرات الترايمية  –

بث روح الزمالة والحياة الجامعيطة بطين الططالب وتوثيطق الصطلة       -د

 بينمم وبين أساتذتمم .
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  من كليات القمة علطى مسطتوى الجامعطة اطى م تلطف      وتعتبر الكلية

 االنشطة الطالبية .

 
 إحتاد ال بب

 . يق  مقر إتحاد الطالب بالدور األرضى بالكلية 

   يعتبر إتحاد الطالب هو الممثل الشرعى الذى من لالل لجان  يمطارس

 الطالب أنشطتمم الم تلف  .

 -أهداف اجتحاد: (أ)

وعى القومى والطوطنى بطين   تنمية القيم الروحيةوااللالقية وال -2

 الطالب.

 تعويد الطالب على القيادة وممارستما . -1

 بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب . -1

 إكتشاف مواهب الطالب وصقلما وتشجيعما . -9

 نشر وتشجي  وتكوين االسر الطالبية . -2

نشر وتنظيم االنشطة الم تلفة واجاادة من طاقات الطالب اطى   -9

 لدمة المجتم  .

 -صات مجلس اجتحاد:إلتصا (ب)

 رسم سياسة اجتحاد اى ضو  البرامج المقدمة من اللجان . -2

 إعتماد برامج عمل لجان اجتحاد الم تلف  ومتابعة تنفيذها . -1

توزي  اجعتمادات المالية على اللجان ووض  الموازنط  السطنوية    -1

 للمجلس ولجان .
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 إعتماد الحساب ال تامى لإلتحاد. -9

 تحاد الستة .تنسيق العمل بين لجان اج -2

توثيق العالقة بين اجتحاد واجتحادات الطالبية األلرى بالكليات  -9

. 

إنت اب أمين وأمين مساعد لمجلس اجتحطاد مطن بطين أعلطائ       -9

 الطالب .

 -اللجان المشكل منما اجتحاد : (ت)

 لجنة االسر الطالبية .

تقوم إدارة رعاية الشباب بتشجي  الطالب على تكوين اسر طالبيطة  

توى الكلية والعمل على إعداد بطرامج مالئمطة مطن شطأنما     على مس

الربط والتواصل بين اسر الكلية واسر كليطات الجامعطة لالرتقطا     

بمم إلى مستوى أعلى مطن اجعتمطاد علطى الطنفس وإت طاا القطرار       

 وتنفيذ المشروعات واألنشطة .

  ويجوز إنشا  أسر طالبية بكل كلية وتعتبر من وحدات إتحاد

 . طالب الكلية

  ال يجوز إقامة أسر طالبية على أساس سياسى أو عقائدى كما

 ال يجوز أن تت ذ االسرة إسمًا أو شعارًا يوحى بذلن .

        يقدم طلب تكوين األسطرة إلطى أحطد أعلطا  هيئطة التطدريس

بالكلية للموااقة على ريادة االسرة واى حالة موااقتط  تشطكل   

لى وضط   جمعية تاسيسية لألسرة بإشراف رائطد األسطرة تتطو   

نظام داللى لعمل األسرة اى نطاق أحكام الالئحطة والقطوانين   

 المعمول بما ويراعى ايما القواعد التالية :
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 تحديد إسم االسرة ورائدها . - 2

 قيمة رسم العلوية . - 1

تشكيل مجلس إدارة لألسطرة باالنت طاب ويتكطون مطن مقطرر       - 1

لطوية  وأمين الصندوق وثالثة أعلا  ويجوز أن يلم إلطى ع 

 المجلس علوان ي تارهم رائد االسرة .

 -تقسيم عمل األسرة من لالل اللجان التالية : - 9

لجنة للعالقات تتولى العمل على تحقيق التعارف بين أعلا   -أ

 االسرة.

 لجنة رياضية وت ت  بالنشاط الرياضى . -ب

 لجنة انية وت ت  بالنشاط الفنى. -ت

 ثقااى .لجنة ثقااية وت ت  بالنشاط ال -ث

يراعى قبل تنفيذ أى نشاط من األنشطة التطى تطدلل اطى بطرامج     

األسر سوا  دالل الجامعطة أو لارجمطا أن يتقطدم مقطرر األسطرة      

بطلب للموااقة على النشاط معتمد من رائدها إلى رائد االسرة ثم 

 إلى اجتحاد جعتماده .

دين بمطا لنيطل   : يشكل اجتحاد من طالب الكلية النظاميين المقي (122مادة )

 درجة البكالوريوس والمسددين الرسوم الدراسية .

ويكون للطالب الواادين المسددين رسوم اجتحاد حطق ممارسطة   

أوج  نشاط اجتحاد دون أن يكون لمم حق اجنت اب أو الترشيح 

. 

: يعمل مجلس إتحاد طالب الكلية علطى تحقيطق أهطداف     (112- 110مادة )

 ان وأسمائمم .اجتحاد من لالل سبعة لج
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لجنة األسر : وتعمل علطى قيطام االسطر بالكليطة ودعطم نشطاطما        .2

 والتنسيق بينما .

لجنة النشاط الرياضى : وتعمل علطى تكطوين الفطرق الرياضطية      .1

بالكلية وإقامة المباريات والمسطابقان واالشطتراك اطى    

الدورات الزراعية والدورات التى تقيمما رعاية ططالب  

 الجامعة .

ط الثقااى : وتعمل علىتنظيم أوج  النشاط الثقطااى  لجنة النشا .1

وتنمية الطاقات األدبية والثقاايطة للططالب وكطذلن    

 االشتراك .

لجنة النشاط الفنى : وتعمل على تنمية النشطاط الفنطى للططالب     .9

وإتاحة الفرصة جبراز مواهبمم الفنية اى عمل طالبى 

هادف واالشتراك اى المسابقات على مستوى الجامعطة  

 الدورات الزراعية .و

لجنة الجوالة وال دمةالعامطة : وتعمطل علطى تنظطيم الحركطة       .2

الكشفية واجرشاد كما تعمل على تنفيذ برامج لدمطة  

البيئة التى يقرها مجلس الكلية أو األقسام . وكذلن 

 االشتراك اى الدورات الكشفية وكذلن االرشادية .

تنمية الطروابط  لجنة النشاط االجتماعى والرحالت : وتعمل على  .9

اججتماعيططة بططين الطططالب وأعلططا  هيئططة التططدريس  

والعاملين بالكلية . كما تعمل علطى تنظطيم الطرحالت    

والمعسكرات اججتماعية والثقااية . وكذلن تسطديد  

 المصاريف للطالب اوى الظروف اججتماعية الصعبة .
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لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى ت ت  هذه اللجنة باألأعمطال   .9

 -تية :اآل

 عمل معارب علمية .  .2

 عمل قص  ال يال العلمى . .1

تنميطططة االلتراعطططات واالبتكطططارات االلكترونيطططة   .1

 والميكانيكا .

عمل صحائف الحائط العلمية والوسطائل التعليميطة    .9

 والمشاركة اى تنظيم اللقا ات العلمية والندوات .

أكتشططاف المواهططب والممططارات عنططد الشططباب اوى  .2

الوسطائل والحصطول علطى     العقول المبدعط  بكااط   

 برا ات التراعات العمالمم .

 عمل مسابقات اى مجال التكنولوجيا بصفة دورية . .9

 اشتراك اى نادى العلوم اى الجامع  . .9

: تشكل كل لجنة من لجان اجتحاد سنويًا بريطاده رائطد مطن     (119مادة )

أعلا  هيئة التدريس ) يصدر بتعين  قرار مطن عميطد الكليطة (    

لبين عن كل ارقة دراسية ينت بمطا سطنويًا ططالب    وعلوية طا

 ارقتمما الدراسية بطرق اجقتراع السرى .

 . وينت ب الطالب أعلا  كل لجنة من بينمم أمينا مساعدًا لما 

     ويحلر إجتماعات اللجان ممثل الجماز الفنطى لرعايطة الشطباب

 بالكلية .

 -: ي ت  مجلس إتحاد الكلية بما يلى :( 119مادة )

 اسة اجتحاد اى ضو  البرامج المقدمة من اللجان.رسم سي .2

 إعتماد برامج عمل مجلس اجتحاد ومتابعة تنفيذها . .1
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توزي  اجعتمادات الماليطة علطى اللجطان ووضط  الموازنط        .1

 السنوية للمجلس ولجان  .

 إعتماد الحسابات ال تامية لإلتحاد . .9

 تنسيق العمل بين لجان مجلس اجتحاد . .2

لعالقات م  اجتحادات الطالبية بالكليطات  العمل على توثيق ا .9

 األلرى.

إنت ابات أمين وأمطين مسطاعد لمجلطس اجتحطاد مطن بطين        .9

 أعلائ  الطالب.

 

: تشكطل مجلطس إتحاد ططالب الكليطة سطنويًا بريطادة عميطد       (112مادة )

الكلية ) أو من ينيب  اى الطن مطن أعلطا  هيئطة التطدريس (      

 -وعلوية :

 من أعلا  هيئة التدريس . راود لجان مجلس اجتحاد -2

 أمنا  مساعدى لجان مجلس اجتحاد من الطالب . -1

نمم أمينًا وأمينًا مساعد وينت ب الطالب أعلا  لمجلس من بي -1

 .للمجلس

ويحلر إجتماعات المجلطس رئطيس الجمطاز الفنطى لرعايطة       -9

 الشباب بالكلية ويكون أمينًا للصندوق.

 

علوية لجان مجلس اجتحاد : يشترط ايمن يتقدم للترشيح ل (119مادة )

: 

 أن يكون متمتعًا بجنسية جممورية مصر العربية . -2

 أن يكون متصفًا بال لق القويم والسمعة الحسنة . -1

أن يكون طالبًا نظاميًا مستجدًا اى ارقت  غير باق لإلعطادة   -1

 ايما ألى سبب .



 

 - 46 - 

 أن يكون مسددًا لرسوم اجتحاد . -9

عمطل اللجنطة    أن يكون من اوى النشاط الملحوظ اى نجطاح  -2

 التى يرشح نفس  ايما .

 

: يتم إنت اب مجالس اجتحاد ولجانما اى موعد غايتط  نمايطة   ( 112مادة )

شمر نوامبر من كل عام ويصطدر قطرار مطن رئطيس الجامعطة      

بتحديد المواعيد التفصيلية لإلنت ابطات للمسطتويات الم تلفطة    

داول واليحق ألى طالب اجدال  بصطوت  إال إاا كطان مقيطدًا بجط    

 النالبين من الطالب ويحمل إثبات ش صية .
 

: يشترط لصحة اجنت ابات اى لجطان إتحطاد ططالب الكليطات      (119مادة )

 على األقل من طالب الذين لمم حق اجنت ابات . %20حلور 

    اإاا لم يكتمل العدد تؤجل اجنت ابات لموعد  آلر اطى مطدى

رط لصطحة  ثالثة أيام على األكثر ، واطى هطذه الحالطة يشطت    

 على األقل من النالبين . % 10اجنت ابات حلور 

   اإاا لم يكتمل العدد هذه المرة يتعين تمثيل كل طلبة الفطرق

 التى لم يكتمل عدد نالبيما .

: إاا تعذر تكوين مجلس إتحاد طالب الكليطة للسطبب السطابق     (119مادة )

من يعين عميد الكلية  مجلسًا جدارة شئون اجتحاد يلم عناصر 

الطالب المتفوقين اى الدراسة واى نشاط اجتحاد ممن تتطواار  

 ايمم شروط الترشيح .

ويكون لرائد هذا المجلس وأمين  سطائر حقطوق العلطوية اطى     

 مجلس تنسيق األنشطة الطالبية بالجامعة .
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: ي ت  رائد مجلس اجتحاد أو لجنت  بتحلير جدول األعمال  (112مادة )

إدارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القطرارات ويقطوم   والدعوة إلى اجنعقاد و

بتبليم القرارات إلى وكيل الكليطة وعميطد الكليطة أو نائطب رئطيس      

 الجامع  بحسب األحوال واور صدورها.

 رناية ال بب  الكلية :

   تقوم باجشراف على لجان إتحاد طالب الكلية وتووج  أعلا  اجتحطاد

والوعى الوطنى وتشجيعمم  إلى األهداف التى تنمى القيم األلالقية

 على إكتشاف مواهب زمالئمم وتنمية قدراتمم ومماراتمم .

  تقططوم باجشططراف علططى األنشطططة الرياضططية واججتماعيططة والططرحالت

والنشاط الثقااى والفنى والجوالة والمرشدات األسر الطالبية مطن  

 لالل مؤهلين لمذه االنشطة.

 ديطًا لتشطديد مصطروااتمم    يقوم القسم بمساعدة الطلب  المحتاجين ما

الدراسية واجقامة اى المدينة الجامعية عن طريق تقطديم الطالطب   

 بحث إجتماعى لمعراة ظروا  اججتماعية واجقتصادية .

        يقطوم السطاده األلصططائيين اججتمطاعيين بعمطل تعططارف بطين الطلبطط

والطالبات حتى يكونوا قريبين منمم ليتعراوا على حل مشطاكلمم  

طالب أن  يتعامل م  أسرت  وليس بعيدًا عنما وبذلن حتى يشعر ال

 يتم توجي  الطالب التوجي  السليم .

   يقوم القسم بعمل انشطة صيفية للطالب المتمزين اى األنشطة لطالل

العام الدراسى اى مصيف جمصة الدائم واى ممارسة أنشطة تطنس  

طاولططة وتططدريب كططرة قططدم اططى المالعططب ال اصططة بالجامعططة   

ى األنشطة الشاطئية التى تنفذها رعاية طالب الجامعة واألشتراك ا
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وعمل لقا ات رياضية بين الطلبة وأعلا  هيئة التدريس للزيد اى 

 التقارب بينمم .

: يوجد بالكلية وحدة لمتابعة ال ريجين من أهطدااما   و دة متا عة اخلـرجيني 

متابعة ال ريجين والمساهمة اى حصولمم على وظائف تتوااق م  

ات التى إكتسبما ال ريج أثنا  دراسطت  وتسطجيل البيانطات    الممار

الكااية عن كل لريج . واجتصال المسطتمر إلكترونيطًا بطال ريج    

لتزيل العقبات التى تواجم  اى ميدان العمل وتطوار لط  البطرامج    

 التدريبية الالزمة .

ية ويوجد بالكلية أيلًا لجنة لتلقى الشكاوى من الطالب باآلل : الشكـــــاو 

موثقة وموزع بالكلية صناديق لمطذا الغطرب وتقطوم اللجنطةعلى     

اح  الشطكاوى أسطبوعيًا والعمطل علطى دراسطتما وإيجطاد الحطل        

 المناسب .

: يحدد لكل طالب أو عدد من لططالب بالكليطة رائطدًا مطن      األرشاد األكادميي

الساده أعلا  هيئة التدريس يعلن سيادت  على بطاب مكتبط  أسطما     

قت المحطدد لقيامط  بمممطة الريطاده الطالبيطة وهطى       الطالب والو

متابعة وإرشاد الطالب بما يتوااطق مط  مصطلحة الطالطب وتزيطل      

 العقبات التى تواجم  .  

: تعتبر م الفطة تاديبيطة كطل إلطالل بطالقوانين واللطوائح        (219مادة )

 -والتقاليد الجامعية وعلى االل  :

 الجامعية .االعمال الم لة بنظام الكلية أو المنشآت  -2

تعطيل الدراسة أو التحري  علي  أو اجمتناع المدبر عطن حلطور    -1

 الدروس .
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كل اعل يتنااى مط  الشطرف أو الكرامطة أو م طل بحسطن السطير        -1

 والسلوك .

كل إلالل بنظام اجمتحان الالزم ل  وكطل غطش اطى إمتحطان أو      -9

 شروع اي  .

يطة أو  كل إتالف للمنشآت أو األجمطزة أو لمطواد أو الكتطب الجامع    -2

 تدبيرها .

كل تنظطيم للجمعيطات دالطل الجامعطة أو اجشطتراك ايمطا بطدون         -9

 ترلي  سابق من السلطات الجامعية الم تصة .

توزي  النشرات أو إصدار جرائد حطائط أو جمط  توقيعطات بطدون      -9

 ترلي  سابق

اجعتصام دالل المبانى الجامعية أو اجشتراك اى مظطاهرات م لطة    -2

 . للنظام العام أو اآلداب

: كل طالب يرتكب غشا اى إمتحان أو شروعًا ايط  ويلطبط    (212مادة )

اى حالة تلبس ي رج  العميطد أو مطن ينطوب عنط  مطن لجنطة       

اجمتحان ويحرم من دلول اجمتحان اى بطاقى المطواد ويعتبطر    

الطالب راسبًا اى جمي  مواد هذا اجمتحان ويحال إلطى مجلطس   

 التأديب .

 -تأديبية هى :: العقوبات ال (219مادة )

 التنبي  شفاهة أو كتابة . -2

 اجنذار. -1

الحرمان من حلور درس أحد المقطررات لمطدة ال تتجطاوز     -1

 شمرًا.
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 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شمرًا . -9

 الحرمان من اجمتحان اى مقرر أو أكثر . -2

 إلغا  إمتحان اى مقرر او أكثر . -9

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز اصاًل دراسيًا . -9

 الحرمان من اجمتحان اى اصل دراسى واحد أو أكثر . -2

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على اصل دراسى . -6

الفصططل النمططائى مططن الجامعططة ويبلططم قططرار الفصططل إلططى  -20

 الجامعات األلرى.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر اى القرار الصطادر بالفصطل النمطائى    

 القرار . بعد ملي ثالث سنوات على االقل من تاريخ صدور

 -: الميئات الم تصة بتوقي  العقوبات هى : (219مادة )

االساتذة واالساتذة المساعدون : ولمم توقي  العقوبات األرب   -2

األولى عما يق  مطن الططالب أثنطا  الطدروس والمحاضطرات      

 واألنشطة الجامعية الم تلفة .

عميد الكلية : ول  توقي  العقوبات الثمانى االولى. واى حالة  -1

دوث إضطراب أو إلالل بالنظام يتسبب عن  أو ي شى من  ح

عدم إنتظام الدراسة أو اجمتحان يكون لعميد الكليطة توقيط    

جمي  العقوبات ، على أن يعرب االمر لطالل أسطبوعين مطن    

تاريخ توقي  العقوبة على مجلس التأديب إاا كانت العقوبات 

بالنسطبة  بالفصل النمائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة 

إلى غير الن من العقوبات والن للنظر اى تأييد العقوبطة  

 أو إلغائما أو تعديلما .

رئيس الجامعة : ول  توقي  جميط  العقوبطات عطدا العقوبطة      -1

األليرة والن بعد ألطذ رأى عميطد الكليطة ولط  أن يمنط       
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الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دلول الجامعة حتطى  

 . اليوم المحدد لمحاكمت 

 مجلس التأديب : ول  توقي  جمي  العقوبات . -9

: يصدر قرار إحالة الطالب إلى مجلس التأديطب مطن رئطيس     (221مادة )

 الجامعة من تلقا  نفس  أو بنا  على طلب العميد .

 -: يشكل مجلس تأديب الطالب على الوج  التالى : (221مادة )

 . عميد الكلية 

 .وكيل الكلية 

 ة .أقدم أعلا  مجلس الكلي 

: ال توق  عقوبة من العقوبات الواردة اى البند ال امس ومطا   (212مادة )

( إال بعد التحقيق م  الطالب كتابة وسماع 219بعده من المادة )

أقوال  ايما هو منسوب إلي  اإاا لم يحلر اى الموعطد المحطدد   

للتحقيق سقط حق  اى سماع أقوال  ويتولى التحقق من ينتدب  

 يجوز لعلوهيئة التدريس المنتطدب للتحقيطق   عميد الكلية. وال

 م  الطالب أن يكون علوًا اى مجلس التأديب .

: القرارات التى تصدر من الميئات الم تصة بتوقي  العقوبات  (216مادة )

 ( تكون نمائية .219التاديبية واقًا للمادة ) 

وم  الن تجوز المعارضة اى القرار الصادر غيابيا من مجلس 

الن اى لالل أسبوع من تاريخ إعالن  إلى الطالب أو التأديب و

ولى أمره ويعتبر القرار حلوريًا إاا كان طلطب الحلطور قطد    

أعلن إلى ش   الطالطب أو ولطى امطره وت لطف الطالطب عطن       

 الحلور بغير عذر مقبول .
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: ال يجوز الطعن اطى القطرار الصطادر مطن مجلطس تأديطب       ( 229مادة )

ف ويرا  اجستئناف بطلطب كتطابى   الطالب إال بطريق اجستئنا

يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة لالل لمسة عشطر يومطًا   

من تاريخ إبالغ  بالقرار وعلي  إبالغ هذا الطلب إلطى مجلطس   

التأديب األعلى لالل لمسة عشر يومًا ويشكل مجلس التأديطب  

 -االعلى من :

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب       رئيسًا 

 . عميد كلية الحقوق او أحد األساتذه بما 

 . أستاا من الكلية التى يتبعما الطالب 

 ويصدر بالتيار األساتذه األعلا  قرار من رئيس الجامعة .

واى جمي  األحوال ال يجوز الحكطم بوقطف تنفيطذ قطرار مجلطس      

 تأديب الطالب أو مجلس التأديب األعلى قبل الموضوع .
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)نظام الوانات ائعتمدة(
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 ة :طططمقدم 
إستجابة للمتغيرات العالمية الحديثة اى مجال التعليم واأللذ بنظام       

توكيططد الجططودة واالعتمططاد اططى العمليططة التعليميططة ، وتطبيقططا للمعططايير 

ت الزراعية ، واستجابة لالحتياجات األكاديمية المرجعية اى قطاع الدراسا

التى يتطلبما سوق العمل اقد رأت الكلية ضطرورة إعطادة هيكلطة البطرامج     

والمقررات الدراسية لتواكب المستجدات على المستوى المحلي واجقليمي 

والعالمي لتلبية إحتياجات سوق العمل ، بتقديم برامج بينية جديدة تعتمطد  

 -Multiام العلمية دالطل ولطارج الكليطة    على مشاركة العديد من األقس

discipline majors        لتحل محطل البطرامج الت صصطية الدقيقطة مط

التأكيد على اجعداد الممنى المتميز لل ريج وتزويطده بممطارات م تلفطة    

من لالل تطوير البرامج الدراسية وبرامج التدريب الميداني ، وقد استلزم 

عتماد ، والطذى قطعطت ايط  الكليطة     الن األلذ بنظام توكيد الجودة واال

لطوات كبيرة للتحول من نظام السنوات والمقررات اججبارية إلى نظطام  

 الساعات المعتمدة . 

  -أهداف الت وير :
 اجرتقا  باألدا  الممنى لل ريج  -

تواير مناخ أكاديمي ، يترتب علي  إمداد سوق العمطل ب طريج متميطز      -

تمكنط  مطن المنااسطة اطى سطوق       م تلفة ومزود بممارات علمية وممنية

 . العمل

مواكبة التطورات األكاديمية الحديثة ، واأللذ بنظام توكيطد الجطودة    -

 واالعتماد اى تطوير المقررات 

 إنشا  برامج اات طبيعة بينية ، تشارك ايما العديد من األقسام العلمية  -

  اا القرار تنمية ممارات اجتصال والتعلم الذاتي للقدرة على إت -
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إستحداث برامج جديدة تتم الدراسة بما باللغطة اجنجليزيطة ، لمقابلطة     -

 احتياجات سوق العمل .

اايططة والعلميططة والبيئيططة  زيططادة وعططى وإدراك الطالططب بالقلططايا الثق  -

 . المعاصرة

إنشا  برامج اات طبيعة لاصة ، مثل برامج التعليم المفتطوح اطى بعط      -

 الت صصات الزراعية .

  -بم  الت وير : وملها :ـــم
منما اات طبيعة بينية تبطدأ الدراسطة   برامج إنشا  ثمانية برامج ، سبعة  -

بما من المستوى الدراسي الثالث بموجب المقطررات المؤهلطة بالفصطل    

 9 – 2الدراسي الثاني من المستوى الثاني ، والتى يشارك اى كل منمطا  

المندسة الزراعية " ، والذى تبدأ  أقسام علمية ، باجضااة إلى برنامج "

الدراسة ب  اعتبارا من المسطتوى األول ، والطن لتحطل هطذه البطرامج      

 الثمانية محل الثالثة عشر برنامجا اى الالئحة السابقة . 

 .إعادة هيكلة المقررات الدراسية لمذه البرامج  -

 

  أقسام الكلية ( :1مادة )

  -تلم الكلية تسعة عشر قسما علميا هي :

 القسم م القسم م

 الميكروبيولوجيا الزراعية  22 المندسة الزراعية  2

 إنتاج الحيوان  21 النبات الزراعي 1

 إنتاج الدواجن  21 المحاصيل  1

 اجرشاد الزراعي والمجتم  الريفي   29 االقتصاد الزراعي 9

 الفاكمة  22 الوراثة  2

 ال لر والزينة  29 األراضي 9

  االقتصاديةالحشرات  29 الزراعية  الكيميا  9
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 الحيوان الزراعي  22 األلبان 2

 المبيدات  26 الصناعات الغذائية  6

 -------------------------- -- أمراب النبات 20

 

تمنح جامعة المنصورة،بنا  على طلب مجلس كلية الزراعطة  ( :9مادة )

  -الدرجات العلمية اآلتية :

  -اي : وس العلوم الزراعيةأوال : درجة بكالوري

: يقبل بمذا البرنطامج الططالب    المندسة الزراعية والنظم الحيوية   -2

الحاصلون على الثانوية العامة شعبة الرياضيات بطاب  تنسيق مستقل 

 ، وتبدأ الدراسة ب  اعتبارا من المستوى األول .  

 ة اي العلوم الزراعية ت ص  " الطنظم الحيويط   سدرجة البكالوريو

 .  لنظام التعليم المفتوحالزراعية " واقا 

يطة اطى إحطدى بطرامج الت صط       ثانيا : درجة بكالوريوس العلوم الزراع

  -:التالية

 اجنتاج النباتي  -1

 اجنتاج الحيواني والداجنى والسمكي  -1

 وقاية النبات  -9

 علوم وتكنولوجيا األغذية    -2

 التقنية الحيوية الزراعية  -9

 تماعية الزراعية  العلوم اجقتصادية واجج -9

 األراضي والمياه  -2

 وتكون الدراسة بالمستويين األول والثاني موحدة بجمي  البرامج السطابقة 

، وتبدأ الدراسة بمذه البطرامج اعتبطارا   (  2إلى رقم   1) البرامج من رقم  
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من المستوى الثالث بنا ا على إجتياز المقررات المؤهلطة لمطا اطى الفصطل     

 لمستوى الثاني  .  الدراسي الثاني من ا

يلم كل برنامج من البرامج الثمانية السابقة الت صصات ( :  2دة ) ام

امى برامج عامة اى  2، 9 فرعية التالية عدا البرامج أرقامال

 الت ص  المذكور
رقم 

البرنام

ج 

بالالئح

 ة

 الت صصات الفرعية التى يلمما كل برنامج البرنامج
األقسام التى 

 يتبعما البرنامج

2 
المندسة الزراعية 

 والنظم الحيوية 

 –هندسة النظم الحيوية  –آالت وقوى زراعية 
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== 
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يشترط لحصول الطالب على درجة بكالوريوس العلوم الزراعية  ( :9مادة )

) مائة وثمانية وثالثطون ( سطاعة معتمطدة علطى      212أن يجتاز 

ة ( وهو " المندسطة الزراعيط   2األقل بنجاح اى البرنامج رقم ) 

)مائة وسبعة وثالثطون(   219والنظم الحيوية "  ، أو أن يجتاز  

سططاعة معتمططدة  علططى األقططل بنجططاح ، للحصططول علططى درجططة  

( المشطار   2إلى رقطم   1البكالوريوس اى أحد البرامج )من رقم 

 وت صصاتمم الفرعيطة المبينطة اطى المطادة      ( 9) إليمم بالمادة 

مقططررات الممططارات ( مططن هططذه الالئحططة ، باجضططااة إلططى  2) 

األساسية ، والتدريب الميداني ، بمستويي  ،  مقسمة علطى ثمطان   

 اصول دراسية ، مدة كل منما لمسة عشر أسبوعًا  . 

نظام الدراسة المتب  اى الكلية هو نظام السطاعات المعتمطدة ،   ( :  9مادة ) 

اططى إطططار الفصططل الدراسططي الواحططد ، ويقططوم نظططام السططاعات 

  -ح اى هذه الالئحة على األسس التالية :المعتمدة المقتر

الساعة المعتمدة : الساعة المعتمدة ) الوحدة ( هي وحدة قياس دراسية  -2

لتحديد وزن كل مقرر بالنسبة إلى المقررات األلطري ، وهطى تعطادل    

محاضرة نظرية مدتما ساعة واحدة لطالل الفصطل الدراسطي الواحطد ،     

ات التطبيقية تحتسب ساعة معتمطدة  وبالنسبة للدروس العملية والتدريب

واحدة لكل اترة تدريبات عملية مدتما ساعتين أسطبوعيا لطالل الفصطل    

 الدراسي الواحد . 

: تسططتمر الدراسططة بالفصططل الدراسططي  Semesterالفصططل الدراسططي  -1

أسبوعا ، والفصل الدراسي هو الفترة الزمنية الممتطدة بطين    22الواحد  

 تما ، ببد  انعقاد االمتحانات التحريرية . بد  الدراسة بالفصل ونماي

يتكطون مطن اصطلين دراسطيين     :  Academic yearالعام الجطامعي   -1

 22إجباريين تستمر الدراسة بمما ثالثين أسطبوعا ، ومطدة كطل منممطا     

 أسبوعا . 
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هطو  :  Grade points average  ( GPA ) المعطدل الفصطلي    -9 

      معدل درجات 

ات التى يدرسما الطالب ، نجاحطا ورسطوبا ، اطى الفصطل     جمي  المقرر     

 الدراسي . 

:  Cumulative Grade Points Average ( CGPA )المعدل التراكمطي   -2 

   هو معدل 

درجات جمي  المقررات التى يدرسما الطالب ، نجاحا ورسوبا ، حتطى       

 تاريخ حساب المعدل . 

دراسططي محططدد األهططداف  : هططو مططنمج   Moduleالمقططرر الدراسططي  -9 

والمحتويات والنشاطات النظرية والعمليطة كمطا هطو وحطدة تعليميطة      

  .مرتبطة م  المقررات األلرى

 

: هى مجموعة مطن المقطررات واألنشططة     Curriculaالمناهج الدراسية  -9

الدراسية ، نظرية وعملية )  إجبارية والتيارية ( ، يؤدي النجاح ايمطا  

كالوريوس العلوم الزراعية اطى إحطدى بطرامج    إلى منح الطالب درجة ب

الت ص  المبينة بمذه الالئحة بموجب إستيفا  الطالطب عطدد السطاعات    

( مطن هطذه    9المعتمدة الالزمة للت رج كما هو وارد بالمطادة رقطم )   

 الالئحة . 

 التطي : هو مجمطوع السطاعات والمقطررات    Course loadالعب  الدراسي  -2

سطاعة ، والحطد    22 األقصطى ا ويكطون الحطد   يسجلما الطالب اى اصل م

ساعة معتمدة لكل اصل دراسي على حده . واى إططار العطب     21األدنى 

 الدراسي يراعي ما يلي :  

 9الطالب الغير منقولون للمستوى التالي لرسوبمم اي أكثر مطن  أ (  

 1أقل من   Gpaساعات معتمده والذين لمم معدل تراكمي متدن )

جيل اي عدد من المقررات اي كل اصل دراسي ( يسمح لمم بالتس
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ساعة معتمدة تشمل كل المقررات التطي رسطب    21بما ال يزيد عن 

 . ايما ومقررات من الفصل الدراسي بالمستوى التالى 

ب ( يجوز لمجلس الكلية أن يعفي الطالب المحول من كلية منطاظرة ،  

رات يتم التدريس بما بنظام السطاعات المعتمطدة ، مطن بعط  مقطر     

المستويات األول والثاني ، إاا ثبت نجاح  اى مقررات تعادلمطا اطى   

الكلية المحول منما ، وال يجوز إعفا  الطالطب مطن أى مقطرر مطن     

 مقررات المستوى الثالث والراب  . 

: هطو مقطرر دراسطي يجطب دراسطت       Prerequisite المتطلطب السطابق    -6

ال يسطمح  يعتمد علي  ، و يوالنجاح اي  قبل التسجيل اي المقرر اآللر الذ

للطالب بدراسة مقرر ما ل  متطلب سابق إال بعد إجتيازه للمتطلب السطابق  

 . بنجاح

هو علو هيئة تطدريس   :  Academic advisorالمرشد األكاديمي  -20

قطا  التيطار المقطررات ، وا   العلمي لمسطاعدة الطالطب اطي    ي تاره القسم

، ومسططاعدت  علططى حططل الالئحططة  لل طططط الدراسططية الموجططودة بمططذه

المشكالت التى قد تعترضط  أثنطا  الدراسطة ، ويقطوم المرشطد بتوجيط        

 حتطى يت طرج.  الطالب وإرشاده أكاديميًا واجتماعيًا طيلة اترة دراسطت   

ايمطا كااطة    وي ص  المرشد األكطاديمي بطاقطة لكطل طالطب يسطجل     

اجعطة  بمرحصل عليما ، كما يقوم  ، والنتائج التى البيانات الالزمة عن 

ج  الطالب اى كل اصل دراسي حتى ت ر المقررات التى يسجل ايما

هطو   األكاديمي إستشاريا ، والطالطب  من الكلية ، ويكون رأى المرشد

وم بالتسطجيل ايمطا بنطا  علطى     المسئول كلية عن المقررات التى يق

  . رغبت 

دراسة المقررات يتم حسب التدرج الطذى تعبطر عنط  األرقطام الكوديطة       -22

سب تدرج جداول المقررات اجلتياريطة لكطل اصطل دراسطي ، وقطد      وح

روعي عند ترتيب المقررات بالمستويات الم تلفة أن لبع  المقطررات  

 متطلب سابق مدون قرين المقررات التى تتطلب الن . 
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اب عدد الساعات المعتمطدة  ال تدلل مقررات الممارات الم تلفة اى حس -21 

   الالزمة

مى تعتبر مواد نجطاح ورسطوب اقطط ، وال تطدلل     للت رج ، وبذلن ا

 ضمن المعدل الفصلي أو المعدل التراكمى العام للطالب.

 الساعتان أو الثالث ساعات عملية تعادل ساعة واحدة معتمدة .  -21

29- Quality points    ألى مقرر هى عبارة عن وحدة تست دم لقيطاس أدا

عدد السطاعات المعتمطدة    الطالب اى المقرر ، وهى ألى مقرر عبارة عن

للمقرر ، ملروبة اى الدرجة التى حصل عليما الطالب اى هذا المقرر 

  . 

  -( : 2مادة )

الساعات المعتمدة والفصطول   ييقوم النظام الدراسي بالكلية على نظام –أ 

 الدراسية . 

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس اى العلوم الزراعية ال تقطل عطن    -ب

ت جامعية موزعطة علطى ثمانيطة اصطول دراسطية ، وتسطتمر       أرب  سنوا

الدراسة بكل اصل دراسي لمسة عشر أسبوعا  . ويكطون قيطد الططالب    

للحصول على درجة البكالوريوس اى العلوم الزراعية طبقا لما تتلمن  

 .  2691لسنة  96الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 

سطاعة   21رات الدراسطية ، بحطد أدنطى )    يقوم الطالب بتسجيل المقطر  –ج 

ساعة معتمدة ( للفصل الدراسطي الواحطد ،   22معتمدة ( ، وبحد أقصي ) 

ويجوز لمجلس الكلية لدواعي الت رج أو لتجنب اصل الطالب التجاوز 

 ( ساعات معتمدة .  9عن هذه الحدود بما ال يزيد عن ست ) 

، بتطدريس مشطروع    تقوم األقسام العلمية ، كل اطى دائطرة التصاصط     -د

الت رج اى الت ص  الطذى يرغبط  الطالطب دالطل البرنطامج والطن       

بالنسبة للبرامج التى توجد بمطا ت صصطات ارعيطة ، أمطا الت صصطات      

العامة للبرامج ) التقنية الحيوية الزراعيطة ( ، اي لط  ايمطا تطدريس     

مشروع الت رج لقيام لجنطة شطئون الططالب بتوزيط  الططالب توزيعطا       
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على األقسام الم تلفة المشطتركة اطى البرنطامج والموضطحة     متوازنا 

( من هذه الالئحة . م  ألذ رغبطات الططالب اطى االعتبطار      2بالمادة ) 

 وتمثيل جمي  األقسام المشاركة بالبرنامج . 

تشكل لجان االلتبارات الشفمية والعمليطة والتطبيقيطة والتحريريطة     -هط 

ى أربعة من أعلا  هيئة التدريس النمائية للمقرر ، من علوية إثنين إل

، على أن يكون من بينمم القائمون على تدريس المقرر ، ويتولى منسق 

المقرر تنظيم االمتحانطات الفصطلية وإعطداد أوراق أسطئلة االمتحانطات      

النمائية ، ويعتبر الطالب الغائب اى االمتحان التحريري النمطائي غائبطا   

 اى المقرر . 

م لنجاح الطالب عن كل مستوى واقطا للتقطديرات   يحسب التقدير العا  -و

التى حصل عليما ، واى حالة تكرار رسوب الطالب اى مقرر ما يحتسب 

الطالب راسب اى كل مرة رسب ايما بالمقرر م  تسجيل عدد المطرات  

التى أدى ايما اجمتحان بمذا المقرر اى سجل  األكاديمي ، م  مراعطاة  

درجة (  99ي لدرجات التقدير مقبول ) أال تزيد درجات  عن الحد األقص

اى المقرر الذى سبق أن رسب اي  أو تغيب عن  بدون عذر مقبول ، أما 

إاا كان قد تغيب بعذر مقبول ايحسب ل  تقدير النجاح الطذى يحصطل   

مطن الالئحطة التنفيذيطة لقطانون تنظطيم       21علي  ، واقا لطن  المطادة   

 الجامعات . 

لى ألر إال اى نماية العام الجامعي وال يعاد ال يتم النقل من مستوى إ –ل 

 إمتحان الطالب اى المقرر الذى نجح اي  . 

  -( : 6مادة ) 

يكلف الطالب المنقولون من المستوى الثاني إلى المستوى الثالطث بطأدا     -أ

تدريب ميداني عام ) دالل البرنامج ( ، دالل األقسام العلميطة المعنيطة   

(  ، كمطا   2 -الطالطب ) تطدريب ميطدانى    بالبرنامج الذى ت ص  اي  

يكلف الطالب المنقولون من المستوى الثالث إلى المستوى الراب  بطأدا   

، الطذى   Optionتدريب ميداني مت ص  اى مجال الت صط  الفرعطي   

( ، أما الطالب  1 -ت ص  اي  الطالب دالل البرنامج ) تدريب ميدانى 
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الذين تم تسجيلمم اى الت ص  العام بالبرنامج ، ايطتم تطوزيعم علطى    

األقسام المشتركة اى البرنامج ، واقا لرغبة كل طالب ، مط  مراعطاة   

(  2تمثيل األقسام المعنية بمذا البرنامج ، طبقا لما جا  بطن  المطادة )   

على األقل ،بواقط    من هذه الالئحة ، ويكون التدريب لمدة أربعون يوما

ساعات نظرية وأرب  ساعات عملية اى اليوم الواحد بكطل مرحلطة    أرب 

بمرااق الكليطة الم تلفطة   من مراحل التدريب الميداني ، ويتم التدريب 

(  ، أو اى احدى الجمات المتصلة بت صصطاتمم اطى   2 -تدريب ميدانى )

( .  1 -ى مواق  العمل واجنتطاج وال طدمات الزراعيطة ) تطدريب ميطدان     

ويحدد مجلس الكلية ، بنا  على مقترحات األقسام اى شمر مطارس مطن   

كل عام ، مجاالت وأماكن التدريب ونظام توزي  الطالب ، وال يجطوز  

إعفا  الطالب من التدريب الميداني كل  أو جطز  منط  ، ويطتم تطدريب     

لب الطالب المت لفين عن التدريب م  طالب العام التالي ، وال يمنح الطا

 درجة البكالوريوس إال إاا حلر التدريب ونجح اي  .

يتقدم الطالب لتسجيل مجاالت التدريب االلتيارية المنوطة بالمسطتوى   -ب

( بعد إنتما  امتحانطات الفصطل    1 -الثاني من التدريب ) تدريب ميداني 

الدراسي األول من المستوى الثالث ) لالل شمر مارس من كل عام ( ، 

يتوااق مجال التدريب م  ت ص  الطالب دالل البرنامج  م  مراعاة أن

، ويتم تحديد رغبات الطالب ، ويكون للطالب حق تغيير رغباتط  لطالل   

شمر مارس ، واعتبارا من األول من شمر أبريل ال يحق للطالب تعطديل  

رغبات  مرة ألرى ، وتقوم إدارة الكلي  بإعطداد الشطكل النمطائي ل ططة     

 يو من كل عام .   التدريب لالل شمر ما

يقسم الطالب اى التدريب الميداني بشقية ، إلى مجموعات تتكون كل  –ج

مجموعة من لمسة طالب أو من عدد الطالب المسجلين اى التطدريب  

الت صصي أيمما أقل ، ويقوم علي تدريب كطل مجموعطة إثنطان مطن     

أعلا  هيئة التطدريس ومعطاونيمم وأحطد الفنيطين ، وي صط  لكطل       

 امل واحد من ال دمات المعاونة . مجموعة ع
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( اطى   1،  2يجوز للطالب الوااطدين أدا  التطدريب الميطدانى بشطقية )      -د 

 دولمم ، وإحلار ما يفيد الن من دولمم معتمدا وموثقا . 

جى اطى حالطة التطدريب    استبدال العلو الفنى بالمشرف ال ار يجوز -هط 

 . لارج الجامعة

يقوم مجلس لجنة شئون التعليم والطالب ،  بنا  على توصية ( : 20مادة ) 

الكلية بتوزي  الطالب المقيدين بالكليطة علطى أعلطا  هيئطة     

التططدريس بالكليططة الططراغبين اططى المشططاركة كمرشططدين  

أكاديميين ، والن لمناقشة الطالب اطى ميولط  الدراسطية ،    

وإرشاده ناحية الت صصات والمقررات التى تتفطق وميولط  ،   

شد األكاديمي إستشطاريا ، ويكطون الطالطب    ويعتبر رأى المر

هو المسئول كلية عن المقررات التى يقوم بالتسطجيل ايمطا   

، ويكون توزي  الطالب على برامج الت ص  بنا  على رغبت  

الم تلفة واقا اللتيار الطالب وميول  العلميطة اطى التيطار    

المواد المؤهلة وبنا  علطى معطايير التنسطيق التطى يحطددها      

لية ، ويكون اجرشطاد األكطاديمي للططالب بواقط      مجلس الك

 ساعة اى اليوم لكل علو هيئة تدريس . 

المقررات التطى تطدرس لمرحلطة البكطالوريوس كمقطررات       ( : 22مادة ) 

إجبارية عامة لمتطلبات الكلية اى جمي  البرامج  ) البطرامج  

حيطوان زراعطي    –(  هى : نبات زراعي  2إلى رقم  1من رقم 

مبططادي   -إجتمططاع ريفططي  -رياضططة عططام  -يططا  كيم -عططام 

أساسطيات إنتطاج    -حشرات عام  -مبادي  اجحصا   -اجقتصاد 

 -أساسيات وقاية النبطات   -أساسيات إنتاج محاصيل  -بساتين 

 -أساسطيات علطوم األغذيطة     -أساسيات إنتاج حيوانى ودواجن 

مقدمطة   -أساسيات الميكروبيولوجيا العامة  -ايزيا  وأرصاد 

أساسطيات   -أساسطيات علطم الوراثطة     -اى المندسة الزراعية 

باجضططااة إلططى : التططدريب الميططدانى بشططقي  ،   -األراضططي 

 ومشروع الت رج .
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المقطررات التطى تطدرس لمرحلطة البكطالوريوس كمقطررات        ( :21مادة )

 1إجبارية عامة لمتطلبات الجامعة اى جمي  البرامج من رقطم  

لغطة   -ان وألالقيطات الممنطة   هطى : حقطوق اجنسط    2إلى رقم 

ممطارات   -ممطارات الحيطاة وثقااطة العمطل الحطر       -إنجليزية 

 االتصال . 

 

 

 

 -( : 21مادة ) 

 1أ ( يقوم الطالب اى الفصل الدراسي الثاني من المستوى الثاني بالتيار  

مقررات تؤهل  لدلول البرنامج الذى يرغب اجلتحاق ب  ، طبقطا لمطا   

 . من هذه الالئحة (  12بالمادة )  جا 

يسمح لمن يرغب من ططالب مرحلطة البكطالوريوس االلتحطاق بفصطل      ب ( 

دراسي صيفي مكثف مدت  ستة أسطابي  اطي مقطررين علطى األكثطر ،      

يسجل ايما الطالب بحد أقصي مقررين بواق  سطت سطاعات معتمطدة ،    

ويتم امتحان الطالب اي  وتكون الدراسة لالل شمري يوليو وأغسطس

سبتمبر واقا لللوابط التى يقرها مجلس الكليطة ويوااطق    بداية شمر

 . عليما مجلس الجامعة

الموااقطة علطى تطدريس بعط       االقتلطا  ج ( يجوز لمجلس الكليطة عنطد   

 6للطالب الذى ينقص  تسطعة )   الدراسي الصيفي فصلال ايالمقررات 

عطدد السطاعات المعتمطدة الالزمطة      السطتيفا  (  وحدات على األكثطر  

) ب ( مطن هطذه الالئحطة ،     (    2 )بما ال ي ل بن  المادة للت رج ،

دور سبتمبر من نفس العام واقا لما جطا    اي االمتحانويؤدى الطالب 

 .  الالئحةمن هذه  19بن  المادة 

ي تار الطالب المقررات االلتيارية من الت صصات الفرعيطة   ( : 29مادة ) 

، ويجطوز أن  الم تلفة دالل البرنامج اى المستوى الرابط   
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ي تار المقررات االلتيارية من ت ص  ارعي واحد اقطط  

الطة مت صصطا اطى هطذا الت صط       ، ويعتبر اى هطذه الح 

 . الفرعي

يدون بشمادة الت رج الت صط  الرئيسطي للبرنطامج الطذى      ( : 22مادة ) 

التحق ب  الطالب ، واى حالة تركيز الطالب على ت ص  

انطب االسطم   يلطاف الت صط  الفرعطي بج     Optionارعي

 الرئيسي للبرنامج.

يجب على الطالب متابعة المحاضرات واالشتراك اى التمرينات  ( :29مادة )

العملية واقا للنظام الذى يقطره مجلطس الكليطة ، ولمجلطس     

الكلية ، بنا  على طلب مجالس األقسام الم تصة ، أن يحطرم  

تحان كلط  أو بعلط  إاا لطم يحلطر     الطالب من التقدم لالم

السطاعات المحطددة لكطل مقطرر      ى األقل ، مطن عطدد  عل 92%

، واى هذه الحالة يعتبر راسبا اى المقرر الذى حطرم  دراسي

من التقدم لإلمتحطان ايط  ، وإاا قطدم الطالطب عطذرا يقبلط        

مجلس الكلية لعدم تمكن  من الحصول على النسب المقطررة  

للحلور ، اعتبر متغيبا عن االمتحان بعطذر مقبطول ويجطوز    

لكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة عام دراسي جامعي لمجلس ا

أو أكثر ، إاا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنع  من االنتظطام  

 اى الدراسة . 

تعقد التبارات دورية للطالب يحدد نظامما مجلس الكلية بنا   ( :29مادة ) 

علططى اقتططراح مجططالس األقسططام الم تصططة ، والططن بواقطط  

ر دراسي لالل الفصل الدراسي إلتبارين على األقل لكل مقر

الواحططد ، ويعقططد االمتحططان الشططفوى والتطبيقططي والعملططي  

والتحريري النمائي للمقرر اى نماية الفصل الدراسي الطذى  

 ينتمى تدريس المقرر اي  . 

مدة االمتحان التحريري ساعتان ألى من المقررات الدراسية  ( :22مادة )

ن لمشطروع الت طرج   ، ومطدة االمتحطا  الواردة بمذه الالئحطة  
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ساعات نظرية لكل جلسطة مطن جلسطات االمتحطان الشطفوى      2

والتطبيقططي ، واططي مشططروع الت ططرج يقسططم الطططالب إلططى 

مجموعات تتكطون كطل مجموعطة مطن لمسطة ططالب علطى        

األكثر أو من عدد الطالب المسجلين بالمقرر أيممطا أقطل ،   

وتشكل كل لجنة من لجان الممتحنين من أرب  أعلا  علطى  

 ثر وعلوين على األقل . األك

تكون النماية العظمى لمجموع درجات كل مقرر مائة درجة ،  ( :26مادة )

 20ويكون توزي  الدرجات اى كل مقرر على النحو التطالي :  

درجات لاللتبطارات الشطفمية    20درجات لاللتبارات الدورية ، 

 90درجططة لاللتبططارات العمليططة والتطبيقيططة ،  10واألنشطططة ، 

اللتبار التحريري النمائي ، ويعتبر الطالب غائبطا عطن   درجة ل

امتحان المقرر الذى لم يؤدى االمتحان التحريري النمائي اي  

 . 

واى حالة المقررات التطى ال تتلطمن دروسطا عمليطة ، تكطون      

درجطة وتطوزع    20الدرجة الم صصطة لإلمتحطان التحريطري    

شطططة درجططة ( بططين االلتبططارات واألن 10الططدرجات الباقيططة ) 

درجات ( باجضااة إلى  20الفصلية والتطبيقية وأعمال السنة ) 

درجات ( . ويشترط لنجاح الطالب اطي   20االلتبار الشفمى ) 

من الدرجة الم صصة لاللتبطار   % 10المقرر الحصول علي 

 التحريري النمائي .

أما بالنسبة للمقطررات المنتميطة والتطى لطيس لمطا إمتحطان         

ة العظمى لمجموع درجات المقرر مائة تحريري تحسب النماي

درجططة ( لإلمتحططان العملططي   90درجططة تططوزع كالتططالي : )  

درجطة   10درجة ( لألنشطة الفصلية ، و )  10والتطبيقي ، و ) 

 ( لإللتبارات الدورية . 
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يقدر تقدير الطالب اى كل مقطرر مطن المقطررات الدراسطية      ( :10مادة )

 بأحد التقديرات التالية : 

 لحالةا

 النقاط

Quality 

points 

 النسبة المئوية

Grad

e 

letter 

التقديرات اللفظية 

واقا لما جا  بالمادة 

من الالئحة  69

التنفيذية لقانون 

تنظيم الجامعات رقم 

 2691لسنة  96

 أدا  متميز  

Very high 

graduate caliber 

9.000 200 A+   ممتاز مرتف 

 ممتاز   A 62أقل من  – 60 1.966 – 1.9

 ممتاز من ف   -A 60أقل من  - 22 1.266 – 1.9

 أدا  عال  

High graduate 

caliber 

 جيد جدا مرتف   +B 22أقل من  – 20 1.166 – 1.1

 جيد جدا  B 20أقل من  – 92 1.266 – 1.000

 أدا  مرب 

Satisfactory level 

 جيد مرتف   - B 92أقل من  – 90 1.666 – 1.222

 جيد // +C 90أقل من  – 92 1.966 – 1.9

 أدا  غير متوق  

Not at the level 

expected for 

graduate work 

  C 92أقل من  – 90 1.266 – 1.9

 مقبول

Average   

 —C 90أقل من  - 22 1.166 – 1.1

 أدا  غير مرب 

Unsatisfactory 

level 

 مقبول +D 22أقل من  - 22 1.266 – 1.09

Below average 

  

1.000 20 D 

 راسب

Fail 

 

0.00 10 – 96 F 
 

 ضعيف

Failure  

 ضعيف جدا -F 10أقل من  – 2

Failure  

 الحاالت ال اصة 

 ) غياب بعذر مقبول (  

Conditional  

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

تحسب النماية العظمى لمجموع درجات كل مقطرر دراسطي   (  : 12مادة )

د السطاعات المعتمطدة للمقطرر ، ويحسطب     على أسطاس عطد  
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التقدير العام للطالب الناجحين اي نماية السنة الجامعيطة ،  

وكذلن التقدير العام لألرب  سنوات ) المعدل التراكمي 

 -( لدرجة البكالوريوس كما يلي :

أ ( تلرب الدرجة الفعلية التى حصل عليما الطالطب اطى عطدد السطاعات     

 ضحة اى هذه الالئحة .المعتمدة لكل مقرر والمو

عطدد السطاعات المعتمطدة ( علطى       Xب ( يقسم حاصل جم  ) الطدرجات  

مجموع عدد الساعات المعتمدة للمقطررات الدراسطية ويكطون لطارج     

 القسمة هو المعدل الفصلي لنجاح الطالب للسنة الجامعية . 

ج( يحسب التقدير العام للبكالوريوس ) المعدل التراكمي العطام ( علطى   

اس مجموع الدرجات التى حصل عليما الطالب اى سنوات الدراسة أس

عطدد   X) الدرجات التى حصطل عليمطا الطالطب اطى المقطرر       األرب  

الساعات المعتمدة للمقرر ( ، منسطوبة إلطى حاصطل جمط  السطاعات      

 لالل هذه السنوات . التى تم دراستما المعتمدة لجمي  المقررات 

ام لدرجة البكالوريوس من لالل تقطدير  وبذلن يحسب التقدير الع      

، علطى أسطاس مجمطوع نقطاط      GPAيطلق علي  متوسطط التقطدير العطام    

اى مستويات الدراسطة األربط  منسطوبة    التقدير التى حصل عليما الطالب 

إلى مجموع نقاط التقدير للمقررات الدراسية التى درسما الطالب لطالل  

 جمي  مستويات الدراسة.

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

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

عططدد السططاعات  xالنقطططة النمائيططة = حاصططل ضططرب قيمططة الرمططز  –د 

 المعتمدة للمقرر 

الطب  المعدل الفعلي = مجموع النقاط النمائية التى حصل عليما الط -هط 

اى الفصل الواحد / مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة اى الفصل 

 الواحد . 
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المعدل التراكمى = مجموع النقاط التى حصل عليمطا الطالطب اطى     -و

جمي  المقررات اى جمي  الفصول الدراسية / مقسوما علطى مجمطوع   

 الساعات المعتمدة لمذه المقررات . 

يشطترط أن يكطون الطالطب     Honourوللحصول على مرتبة الشطرف   

على األقل وهو مطا يعطادل الحطد     B or B   =GPA+حاصال على تقدير 

األدنى لتقدير جيد جدا اى التقديرات اللفظية السابقة واقا لمطا جطا    

ويشطترط  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعطات ،   22بالمادة 

أى إمتحطان  لحصول الطالب على مرتبة الشرف أال يكون قد رسب اى 

 . تقدم ل  وأية مستوى دراسي

  -التسجيل األكاديمي والعب  الدراسي : ( :11مادة ) 

( يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس 2

بيطريطة ، العلطوم الطبيطة ،    اى : العلوم الصيدلية ، العلطوم الطبيطة ال  

ون الزراعطى ، التربيطة   ا، التربية ) شطعبة البيولطوجي ( ، التعط   العلوم

شعبة اجقتصاد المنزلي ( ، والطن بعطد ألطذ رأي مجطالس     النوعية )

األقسام الم تصة ويشطترط أن يلتحطق الطالطب بالمسطتوى الدراسطي      

الثاني وبالشروط التى يوااق عليما مجلس شطئون التعلطيم والططالب    

بالجامعة ، ويجوز إعفاؤهم مطن الدراسطة واالمتحطان اطى المقطررات      

مطن قطانون    290اظرة لما درسوه بكليطاتمم ، طبقطا لحكطم المطادة     المن

مطن قطانون تنظطيم     19تنظيم الجامعات ، ودون اجلالل بحكم المطادة  

 الجامعات  . 

( يجوز قبول الطالب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعيطة  1

  للحصول على درجة البكالوريوس اىنظام الثالث وال مس سنوات ( )

للشروط التى يقررها مجلس الجامعة بعد ألذ علوم الزراعية ، واقا ال

مكتب تنسيق القبول رأي مجلس الكلية ، ويتم قبول الطالب من لالل 

بالجامعات بعد إجتياز إلتبارات المعادلطة وإلتبطارات القطدرات التطى     

تلطن  تجريما الكليطة بمعراتمطا للططالب المتقطدمين ، وبنطا ا علطى       

تجطرى  عداد التى يحددها مجلس الكلية كل عطام ، و تقبل األالشروط 
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تعادل الثانويطة العامطة   مقررات  1الكلية إلتبارات معادلة للطالب اى 

( من  22الواردة بالمادة ) بين المقررات األساسية من ي تارها الطالب 

والتى تتوااق م  مقطررات الثانويطة العامطة ، واقطا لمطا      هذه الالئحة 

اى مقطررات المعادلطة    االمتحانالطالب يؤدي ويقرره مجلس الكلية ، 

مقابطل سطداد رسطوم     على األكثرثالثة أسابي   مدي علىدالل الكلية 

أدا  اجمتحان واقا لما يقرره مجلس الجامعة بعطد ألطذ رأى مجلطس    

الكلية ، ويكون اجمتحان مقسم لمرحلتين ، إلتبار تحريري موحد من 

جلتبار قدرات الطالب وميول  درجة  10درجة ، وإلتبار شفوى من  90

وممارات  ، ويحدد مجلس الكلية مواعيد إنعقاد هطذه اجمتحانطات بعطد    

ألذ رأى لجنة شئون التعلطيم والططالب ، وتقبطل األعطداد المطلوبطة      

بالكلية طبقا للتنسيق بنا ا على نتائج هذه اجلتبارات ومجموع درجات 

 الطالب اى الدبلوم الحاصل علي  . 

مجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس ( يجوز ل1

اى العلطوم الزراعيطة ، والطذين يرغبطون اطى الحصطول علطى درجطة         

البكالوريوس اى ت ص  ألر اى العلوم الزراعية ، بشطرط أال تقطل   

مدة الدراسة بالت ص  المطلطوب عطن عطامين دراسطيين ، وبرسطوم      

 ألعلي للجامعات . دراسية طبقا لما تقرره لوائح المجلس ا

( يشرف وكيل الكليطة لشطئون التعلطيم والططالب علطى تنفيطذ قواعطد        9

التسجيل وإجرا ات  ، وإعداد قطوائم الططالب للمجموعطات الدراسطية ،     

وإعططداد الجططداول الدراسططية ، وتوزيطط  الطططالب علططى المرشططدين    

األكاديميين ، وتجميز بطاقات المقررات للطالب والسجل األكطاديمي  

 الب ، وتسجل البيانات األكاديمية اى سجالت لاصة معتمدة . لكل ط

  -( اجضااة والحذف واجنسحاب وتعديل المسار :2

يجوز للطالب ، بعد موااقة المرشد األكاديمي ، أن يحذف أو يليف  –أ 

مقررا أو أكثر حتى نماية األسبوع الثاني علطى األكثطر مطن بطد      

العب  الدراسي المنصو  علي  الفصل الدراسي ، والن بما ال ي ل ب

 اى هذه الالئحة . 
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يجوز أن ينسحب الطالب من دراسة أى مقرر حتى نمايطة األسطبوع    –ب 

الثاني على األكثر من بد  الفصل الدراسي ، والن بموااقة المرشد 

األكاديمي ويسجل هذا المقرر اى السجل األكاديمي للطالب بتعبير 

طالب قطد تجطاوز نسطبة الغيطاب     " منسحب " ، بشرط أن ال يكون ال

المقررة قبل اجنسحاب . وتعرب حاالت االنسحاب االضطرارية بعطد  

هذا الميعاد على لجنة شئون التعليم والطالب للنظر ايما وإقرارهطا  

من مجلس الكلية ، على أن ال ي ل االنسحاب بالعب  الدراسي للطالب 

 الوارد بمذه الالئحة.

ر ت صصط  بشطرط اسطتكمال متطلبطات     يجوز للطالب تعديل مسطا  -جط 

الت ص  المرغوب اي  ، م  عدم احتساب السطاعات المعتمطدة التطى    

اجتازها الطالب من قبل ، والتى ال تق  اى مجال متطلبات الت ص  

الجديد ، والن بعد ألذ رأى المرشد األكاديمي ، وتوصطية لجنطة   

 شئون التعليم والطالب ، وموااقة مجلس الكلية . 

  -: اجنذار األكاديمي والنقل وإيقاف وإلغا  القيد :( 11مادة )

المقيد ب  إلطى المسطتوى الطذى    أ ( ينقل الطالب من المستوى الدراسي   

، إاا نجح اى جمي  المقررات الدراسية ، أو كان راسبا ايمطا ال  يلي 

يزيد عن ست ساعات معتمدة من الصف الدراسي الطذى كطان مقيطدا    

إلطى   1ة أدنى . واى جمي  البرامج من رقم اي  أو من صفوف دراسي

ال يقيد الطالب اي المستوي الثاني إاا كطان ناجحطًا ايمطا ال     2رقم 

( ساعة معتمدة ، ويقيد اي المستوي الثالطث إاا كطان    11يقل عن ) 

( ساعة معتمدة  ، ويقيد اطي المسطتوي    26ناجحًا ايما ال يقل عن ) 

( سطاعة معتمطدة . أمطا     62عطن )  الراب  إاا كان ناجحًا ايما ال يقل 

بالنسبة لبرنامج المندسة الزراعية يقيد الطالب اى المستوى الثطاني  

سطاعة معتمطدة ، ويقيطد اطى      10إاا كان ناجحا ايمطا ال يقطل عطن    

سطاعة معتمطدة ،    90المستوى الثالث إاا كان ناجحا ايما ال يقل عن 

سطاعة   69عن  ويقيد اى المستوى الراب  إاا كان ناجحا ايما ال يقل

 معتمدة . 
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ب (  يؤدى الطالب الراسب االمتحان ايما رسب اي  مسطتقال عطن ططالب    

الصف الدراسي الذى رسب اى مقررات  ، ويعفى من نسطب الحلطور   

المقررة بمذه الالئحة ، ومن اجلتبطارات الدوريطة للمقطررات التطى     

ى رسب ايما ، واى هذه الحالة ترصد الدرجة بالنسبة للمقررات التط 

درجات  2لما تدريبات عملية على النحو التالي : االمتحان الشفوى ) 

درجات  20درجات ( ، واالمتحان العملي )  2( واالمتحان التطبيقي ) 

( . وبالنسبة للمقررات التى ليس لما تدريبات عملية ترصطد درجطة   

درجات ، وترصد درجة اجمتحان التطبيقطي   20اجمتحان الشفوى من 

ت ،  وتكون درجة االمتحان التحريري اى كال الحالتين درجا 20من 

 من الدرجة المقررة للمادة التى رسب ايما .  % 20ال تقل عن  

ج ( بالنسبة للمقررات النظرية التى لطيس لمطا تطدريبات عمليطة ترصطد      

 20درجات ، واالمتحان التطبيقي مطن   20درجة االمتحان الشفوى من 

مططن الدرجططة  %20التحريططري  درجططات ، وتكططون درجططة االمتحططان

 المقررة للمادة التى رسب ايما . 

( ينطذر   2.00د( إاا حصل الطالب على تقدير تراكمى متدن ) أقطل مطن   

اجنذار األول ، ويحدد مجلس الكليطة درحطات التطدنى اطى التقطدير      

التراكمططي . وإاا تكططرر المعططدل المتططدنى للطالططب لططنفس الفصططل 

، ويعتبر الطالب مراقبا أكاديميطا ، وال   الدراسي ينذر اجنذار الثاني

 ساعة معتمدة .  21يسمح ل  بالتسجيل إال اى حدود الحد األدنى وهو 

يقوم كل برنامج بتدريس أحد المقررات على األقطل مطن    ( : 19مادة ) 

المقررات اججبارية اى المستوى الثالث باللغة اجنجليزية ، 

لما يقطرره مجلطس   لرا  مستوى اللغة لدى الطالب ، واقا 

الجامعة بعد ألذ رأى مجلس الكلية طبقا لمطا جطا  بطن     

 من قانون تنظيم الجامعات .  292المادة 

  -( : تنظم األرقام الكودية لألقسام العلمية على النحو التالي :12مادة )

األرقام والرموز الكودية لألقسام العلمية مرتبة طبقا لتاريخ نشأة كل  –أ 

  ة  :قسم دالل الكلي



 

 - 75 - 

الرق  
الكودي 
 لل و 

الرق  الكودي  رمز ال و  ال و 
 لل و 

 ال و 
رمز 
 ال و 

 Mic الميكروبيولوجيا الزراعية  Eng 0911 المندسة الزراعية  0901

 Anm إنتاج الحيوان  Bot 0912 النبات الزراعي 0902

 Pol إنتاج الدواجن  Agr 0913 المحاصيل  0903

 Ext اجرشاد الزراعي والمجتم  الريفي  Ecn 0914 اجقتصاد الزراعي 0904

 Pom الفاكمة  Gen 0915 الوراثة  0905

 Veg ال لر والزينة  Sol 0916 األراضي 0906

 Ent الحشرات اجقتصادية  Chm 0917 الكيميا  الزراعية  0907

 Zol الحيوان الزراعي  Dar 0918 األلبان 0908

 Pes المبيدات  Fod 0919 الصناعات الغذائية  0909

 --- ------------------ -- Pat أمراب النبات 0910

األرقام الكودية السابقة ال اصة باألقسام العلمية ، يمثل ايما الرقم األول 

موق  الكلية اى مجلس الجامعة ، على أساس تطاريخ نشطأة الكليطة دالطل     

يطة مطن حيطث    الجامعة ، والرقم الثاني يمثل موق  القسم بين أقسام الكل

 تاريخ نشأة القسم دالل الكلية . 

تبين الجداول المراقة بمذه الالئحة المقطررات الدراسطية لمرحلطة     -ب

 البكالوريوس 

( ، وعططدد السططاعات المعتمططدة للمحاضططرات والتططدريبات   900 – 200) 

العملية لكل مقرر ، وترقم األرقام الكودية للمقطررات علطى النحطو    

 التالي : 
  ـــــة الرتقيــفع و ـــائوت

 199 – 100 األول

 299 – 200 الثاني

 399 – 300 الثالث

 499 – 400 الراب 

  -يألذ كل مقرر رقما مكونا من ثالثة أرقام كما يلي :

الرقم األيسر ) أو الرقمان األيسران إن وجطدا ( مطن الطرقم الكطودي      -2

 ويات األربعة .للمست 9إلى  2للمقرر ، يدل على المستوى الدراسي من 

الرقمان األيمن واألوسط ، يدالن على الرقم المسلسل للمقطرر دالطل    -1

 وحتى ألر رقم مسلسل لمقررات كل قسم .   2القسم إبتدا ا من رقم 
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بذلن يتكون الرقم الكودي من : األحرف الثالثة التى ترمطز للقسطم   

دالطل  + الرقمان األيمن واألوسط يدالن على الرقم المسلسل للمقرر 

القسم + الرقم األيسر ) أو الرقمان األيسران إن وجدا ( للداللة على 

 المستوى الدراسي . 

 الرقم األيسر الرقم األوسط الرقم األيمن 

للداللطططططة علطططططى 

 المستوى الدراسي 

 رمز القسم

للداللة علطى الطرقم المسلسطل    

 للمقرر دالل القسم

 -م تلفة :األرقام والرموز الكودية للبرامج ال –جط 

رق  الربنامج 
  البئحة

 الرمز اللقظي للربنامج جـــالربنام

 هندسة المندسة الزراعية والنظم الحيوية  2

 نباتي اجنتاج النباتي 1

 حيوانى اجنتاج الحيواني والداجنى والسمكي  1

 وقاية وقاية النبات  9

 أغذية علوم وتكنولوجيا األغذية  2

 تقنية  زراعية التقنية الحيوية ال 9

 إقتصادية العلوم اجقتصادية واججتماعية الزراعية   9

 أراضي  األراضي والمياه  2

  

  -رموز المقررات المشتركة بين األقسام العلمية :  –د  

 األقوام ائشاركة فى ادريس ائ رر م ررات مشرتكة فى جما 
الرمز اجملمع 
 لألقوام ائعلية

داجنى اجنتططاج الحيططوانى والطط 

 والسمكى 

إنتططاج  –إنتططاج الحيططوان  

 الدواجن 
APF 

 FDT األلبان  –الصناعات الغذائية  علوم األغذية واأللبان 

 Hor ال لر والزينة  –الفاكمة  البساتين 

 –المبيططدات  –الحشططرات  وقاية النبات 

 أمراب النبات 
PRT 
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  -والتعامل م  الطالب الراسبين :: دور الت رج  (19مادة )

يستكمل اي  الطالب عدد الساعات  الذيدور الت رج هو الدور 

ثالثطة أدوار  المعتمدة الالزمة للت رج ويتم الن مطن لطالل   

 على مدى العام هما :  

يتم ت رج طالب المسطتوى الرابط  بعطد ظمطور نتيجطة       دور يونيو : -2

مطن   واعتمادهاامتحانات الفصل الدراسي الثاني ) دور يونيو ( 

جميط  متطلبطات الت طرج     اسطتيفا  معة ، بشرط  مجلس الجا

جمي  مواد الفصلين  ايالواردة بمذه الالئحة م  نجاح الطالب 

مقرر دراسطي   أي ايالدراسيين للمستوى الراب  وعدم ت لف  

 من السنوات الدراسية السابقة . 

طالب المستوى الدراسطي النمطائي ، الراسطبون ايمطا ال      :سبتمبر دور  -1

ساعات معتمطدة   9ررين دراسيين على األكثر )  يزيد عن  مق

على األكثر  ( ، اإنمم يتقدمون لالمتحان ايمطا رسطبوا ايط     

، ويطتم ت طرجمم بعطد    لالل شمر سطبتمبر مطن نفطس العطام     

، اطإاا تكطرر    شطمر أكتطوبر   اطي هذه المقررات  اينجاحمم 

رسوبمم امتحنوا ايما رسبوا اي  طبقا لموق  المقرر من لطة 

 مقررات الت لف .  ايوهكذا لحين النجاح  الدراسة ،

إاا رسب الطالب اي دور سطبتمبر ، يعطاد امتحانط  ايمطا      دور يناير : -1

رسب اي  اي األدوار التالية ويسمح بت رج الططالب اطي دور   

يناير بعد أن يكون الطالب قد أتم اسطتكمال كااطة متطلبطات    

 .الت رج المنصو  عليما اي هذه الالئحة

يشكل مجلس الكلية من بين أعلا  هيئة التدريس باألقسام  :( 19مادة )

األكاديمية المشاركة اى البرنامج الواحد " دوائر علمية " 

داللية ت   هذا البرنامج ، والن اى حالة البطرامج التطى   

يشارك ايما أكثر من قسطم علمطي ، بواقط  علطوين علطى      

 األكثر من كل قسم ، يعرب عليما شئون المقررات وكااة

الشئون التعليمية المتعلقة بمذا البرنامج ، جبدا  الرأى ايما ، 
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لجنطة  مجالس األقسطام الم تصطة ، ثطم علطي     وعرضما على 

مجلس الكلية ، ، تمميدا للعرب علي شئون التعليم والطالب 

ويعين من بين أعلا  كطل دائطرة علميطة رئيسطا للبرنطامج      

والفنيطة   لميطة يكون مسئوال عن : كااة شئون البرنطامج الع 

، وعططن تنفيططذ كااططة معططايير الجططودة واجداريططة والماليططة

واجعتماد المتعلقة بالبرنامج ، ووثطائق البرنطامج ، وتوثيطق    

أنشطت  ، وإعتماد البرنامج من الجمة أو الجمات الم تصطة ،  

وتنسيق كااة األمور المتعلقة بالبرنامج م  األقسام المعنية 

البرنطامج ، وعطن ربطط    وم  الجمات المستفيدة من لريجي 

 البرنامج بسوق العمل .

  -( :12مادة )  

يحدد مجلس الكلية ، بنا  على توصية لجنة شئون التعليم والططالب ،   –2

نظام التسجيل للمقررات قبل بد  الدراسة بأسطبوع علطى األقطل ، مط      

حتى نماية األسبوع الثاني بحد أقصي من بد  الفصطل  إمكانية التعديل 

 . بعد الن ال يحق للطالب تعديل رغبات  الدراسي ، و

يجب على الطالب أن يحدد البرنامج الدراسي الذى يرغب اجلتحاق ب  ،  -1

قبل بداية الفصل الدراسطي الثطاني   والن بمعاونة المرشد األكاديمي 

من المستوى الثاني بشمر على األقل ، وعلي  بالتالي أن يقوم بإلتيطار  

( مطن هطذه    12بقا لما جا  بن  المطادة )  المواد المؤهلة للبرنامج ط

الالئحة ، وأن يراعطي كااطة الشطروط المؤهلطة للتسطجيل اطى هطذا        

البرنامج ، وال يجوز للطالب أن يغير البرنطامج الطذى التحطق بط  إال     

لجنة شطئون التعلطيم والططالب    توصية على  لللرورة القصوى ، بنا 

 وموااقة مجلس الكلية . 

لمقطررات  البطرامج وا بمتابعة واعتمطاد توصطيف    تقوم مجالس األقسام -1

التى يقوم القسم بتدريسما ، واقا للمعطايير األكاديميطة المرجعيطة ،    

وتعرب هذه المحتويات على اللجطان المعنيطة التطى يشطكلما مجلطس      

بالكليطة ،  وحطدة ضطمان الجطودة واالعتمطاد     الن بمشطاركة  والكلية 
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رات التى أقرتما اللجان المقرالبرامج وويعتمد مجلس الكلية توصيف 

المشكلة من مجلس الكلية ، وتعتبر محتويات المقررات ملزمة ألعلا  

 هيئة التدريس القائمين على تدريسما . 

لألحكام الواردة بقطانون تنظطيم الجامعطات والمتعلقطة      البي ل  الط -9

باجنذار والفصل من الجامعة وار  اجعادة أو إعادة القيد ، واألعذار 

ولة ووقف القيد وكااة القواعطد والقطوانين واللطوائح ال اصطة     المقب

 بالجامعة والكلية . 

يحدد مجلس الكلية ، طبقا لألحكام المنظمة لذلن والواردة اي قانون  -2

تنظيم الجامعات ، األنشطة الطالبية من جمعيات علمية واتحاد ططالب  

 .ولالا  ونشاط األسر 

مدة الطوارد بمطذه الالئحطة ، ت طريج     ال يجوز اى نظام الساعات المعت –9

طالب قبل المدة المحددة بالقانون للحصول على درجة البكطالوريوس  

تنفيذية لقانون تنظطيم الجامعطات   من الالئحة ال 292طبقا لن  المادة 

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

تابعة الطلبة دوريا ، مطن لطالل   تقوم لجنة شئون التعليم والطالب بم –9

المرشدين األكاديميين ومجالس األقسام المعنيطة ، ويعططى الطالطب    

تحذيرا بحالت  الدراسية إاا كان مستواه الدراسي غير مرب ويعتمد 

مجلس الكلية مستويات المتابعة هذه ، ويحطدد درجطات التطدني التطى     

للططالب   تستحق المتابعة لنشاط الطالب ، كمطا يحطدد قائمطة شطرف    

 المتفوقين .

اى حالة المقررات التى لما متطلب سابق ، يشترط اى تسجيل الطالب  –2

لمقرر التياري من المقررات الواردة بمذه الالئحة ، أن يكون قد نجح 

 اى المتطلب السابق لمذا المقرر .

ططالب   1يكون الحد األدنى لعدد الطالب المسجلين اى المقرر الواحد  –6

واى حالة اللرورة يعطرب األمطر علطى مجلطس الكليطة       على األقل ،

 الت اا ما يراه مناسبا . 
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اى حالة الت ص  العطام بالبرنطامج يقطوم الطالطب بدراسطة عطدد        -20

متوازن قدر اجمكان من السطاعات المعتمطدة للمقطررات اجلتياريطة     

لألقسام المشتركة بالبرنامج ، واى حالة رغبة الطالب اى ت ص  

لبرنامج ، يجطب أن يقطوم بدراسطة عطدد مطن السطاعات       ارعى دالل ا

سطاعة معتمطدة    22 -ساعة كحد أدنطى   21المعتمدة يتراوح ما بين  

على األكثر من المقررات اجلتيارية اى مجال الت ص  المطلطوب  

 بالمستوى الراب  .

يجوز عند اجقتلا  إضااة مقررات دراسطية إلتياريطة جديطدة لمطذه      -22

محتوى المقرر الدراسي بشطرط أن يكطون المقطرر    الالئحة أو تعديل 

األصلي قد تم تدريس  مطرتين علطى األقطل والطن بموااقطة مجلطس       

 الجامعة بعد ألذ رأى مجلس الكلية .    

نظام االستماع : يجوز لمجلس الكلية ، بعد ألذ رأي مجالس األقسام  –21

ات العلمية الم تصة ، أن يقبل طالب من كليطات الجامعطة أو الجامعط   

األلرى كمستمعين لبع  المقررات بالكليطة ، واقطا للقواعطد التطى     

يحددها مجلس الكلية ويوااق عليما مجلس الجامعطة ، وتمطنح الكليطة    

 شمادة حلور هذه المقررات وال يتب  الن منح أى درجة جامعية . 

لألقسام العلمية أن تنظم دورات تدريبية نوعية اي المجاالت  ( :16مادة )

ل اي التصاصما واقًا للنظم التي يقرهطا مجلطس   التي تدل

 الجامعة بنا  علي اقتراح مجلس الكلية .

  -( :10مادة )

يجوز أن تنظم الكلية رحالت علمية للطالب دالل أو لارج جمموريطة   -2

مصر العربية وتعد جز ا مكمال لدراستمم العملية ، ويعطرب برنطامج   

الطالب ثم مجلطس الكليطة   الرحالت العلمية على لجنة شئون التعليم و

على مقترحطات األقسطام العلميطة التطى      م  بداية كل عام دراسي بنا 

 دراسية . اى لططما الالعلمية تدلل الرحالت 
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يجوز لمجلس الكلية أن ينظم دورات تدريبية لغير طالب الكلية اطى    -1

الموضوعات التى تدلل اى التصا  الكلية ، والن واقا للنظم التى 

 لس الجامعة ، بنا  على اقتراح مجلس الكلية . يلعما مج

توزع المقررات الدراسية وعدد الساعات المعتمدة التى سيقوم  ( :11مادة )

الطالب بدراستما لنيل درجة بكالوريوس العلوم الزراعيطة اطى   

( مطن هطذه    2إحدى برامج الت ص  الطواردة اطى المطادة )     

 -الالئحة على النحو التالي :

 -:لمندسة الزراعية والنظم الحيوية برنامج ا -2

م  بداية مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطنى ومن لالل مشروع 

مصر القومى لتطوير التعليم اى جمي  مراحل  تآتى اى المقدمة 

منظومة التعليم العالى لكى تكون أكثر توااقطًا م  عصر ثورة 

وجية المتالحقة المعلومات وتداق المعراة والمنجزات العلمية والتكنول

. وقد كان ومازال للسيد األستاا الدكتور وزير التعليم العالى 

والدولة للبحث العلمى دورًا رائدًا اى مجال تطوير وتحديث التعليم 

العالى حيث تم إعتمطاد ال طط والبرامج المستقبلية لتحديث المناهج 

والمقرارات الدراسية لطالب مرحلة البكالوريوس وكذلن تطوير 

البحث العلمى وتقنيات حل مشكالت المجتم  من لالل تطوير وتحديث 

المناهج والمقرارت الدراسية وأسلوب البحث العلمى لطالب مرحلة 

 الدراسات العليا .

يرتبط اجنتاج الزراعى )النباتى والحيوانى( اى مصر كمًا ونوعطًا 

ويربى اى  إرتباطًا وثيقطًا باألرب والمياه والبيئة التى تأوى الحيوان

ظلما النبات . ومن واق  مفموم المندسة الزراعية والنظم الحيوية 

بكونما لادمًا لقطاع اجنتاج الزراعى ويق  عليما واجب إمداد الزراعة 

باألاكار والتطبيقات المندسية التى تقدم حاًل للعديد من مشاكل اجنتاج 

لقائمين عليمطا الزراعى أو تزيد من كفا ة اجنتاج وتواير حياة أالل ل

. اقد حر  قسطم المندسطة الزراعيطة بكلية الزراعة جامعة المنصورة 

على أن تكون لطت  الدراسية لطالب مرحلة البكالوريوس مواكبة 
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تمامًا جستراتيجيطة الزراعة المصرية وإستراتيجية تنمية وتطوير 

الجديدة باجضااة إلى  الريف المصرى ومناطق اجستزراع والتعمير

إعداد لريج يتواكب ويتالئم م  متطلبات سوق العمل اى مصر لتواير 

ار  العمل والرزق الحالل لألالف من ال ريجين كل عام . كما 

حر  القسطم على أن تحتوى لطت  الدراسية الجديدة على بع  

المناهج والمقرارات الجديدة والتى ت دم مجاالت عديدة مثطل هندسة 

م الطاقطة الجديدة والمتجددة وهندسة نظم الزراعة المحمية ونظ

النظم الحيوية وهندسة نظم اجستزراع السمكى والنظم الحديثة اى 

نقل وتدوال المحاصيل الزراعية الم تلفة ومعامالت ما بعد الحصاد 

والنظم الحديثة للرى والصرف للمحااظة على المياه وجودة األراضى 

ويراعى  ات هذا العصر .الزراعية والحاسب اآللى كمدلل هام لمتطلب

برنامج المندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة المنصورة اى لطت  

عدد الساعات المعتمدة للدراسطة لنيل درجة أن يكون الدراسية 

البكالوريوس اى العلوم الزراعيطة ت ص  المندسة الزراعية والنظم 

 ساعة مقسمة على ثمانى اصول دراسية مدة كل اصل 212الحيوية 

ويكون قيد الطالب للحصول على درجة  -لمسة عشر أسبوعًا 

البكالوريوس من قسم المندسة الزراعية طبقًا لما تتلمن  الالئحة 

التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تتمثل اى ت صي  طاب  

) الشعبة المندسية ( بالقسم  شعبة الرياضيات لا  لقبول طالب

م ) قرار المجلس األعلى 1009 - 1001اعتبارا من العام الجامعى 

 م (. 20/21/1001بتاريخ  22999للجامعات رقطم 

من المقرارات  %12عند وض  ال طة الجديدة تم مراعاة أن يكون  

الدراسية من لارج قسم المندسة الزراعية شملت األقسام التالية : النبات 

 -اع الريفى  اجرشاد الزراعي واججتم –اجقتصاد  -الكيميا   –الزراعى 

 -ال لر والزينة  –المحاصيل  -اجنتاج الحيوانى والدواجن  -األراضى 

  –المبيدات  -الوراثة   –األلبان  –الصناعات الغذائيطة  -الفاكمة 

 الميكروبيولوجي .
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والجداول التالية توضح المقرارات الدراسية اججبارية وااللتيارية  

واصولما الدراسية وعدد الساعات  الجديدة موزعة على مستويات الدراسة

ساعة  19النظرية والعملية والساعات المعتمدة لكل مقرر بواق  إجمالي 

 معتمدة لكل مستوى دراسى .

  رنامج اهللدسة الزرانية واللظ  احليوية 
 ائوتو  األو 

 ( : المقررات اججبارية2جدول )

 أواًل: الفصل الدراسي األول

الرقم 

 الكودى
 عملي نظري المقططططرر

ساعات 

 معتمدة

متطلبات 

 سابقة
Eng 

102 
 ---- 1 1 1 ( "جبر وهندسة تحليلية"2رياضة )

Eng 

103 

مقدمة اي المندسة الزراعية والنظم 

 الحيوية
1 1 1 ---- 

Eng 

104 
 ---- 1 1 1 ايزيا  " لوا  مواد وحرارة وكمربية "

Eng 

105 
 ---- 1 9 2 (2رسم هندسي )

Bot 

101 
 ---- 1 1 1 اعينبات زر

Chm 

101 
 ---- 1 1 1 كيميا  علوية وغير علوية

Unv 

101 
 ---- - - 1 حقوق اجنسان وألالقيات الممنة

 ---- 22 29 21 مجمططططوع

 ثانيًا: الفصل الدراسي الثاني

الرقم 

 الكودى
 عملي نظري المقططططرر

ساعات 

 معتمدة

متطلبات 

 سابقة
Eng 

106  
 ---- 1 1 1 امل"( "تفاضل وتك1رياضة )

Eng 

107 
 ---- 1 1 1 ورش وتكنولوجيا اجنتاج

Eng 

108 
 ---- 1 1 1 ميكططانيكطططا

Eng 

109 
 ---- 1 9 2 (1رسم هندسي )

Eng  

110 
 ---- 1 1 1 مساحة األراضي

Hor 

101 
 ---- 1 1 1 أساسيات إنتاج بساتين 

Unv 

103 
 ---- - - 1 لغة إنجليزية للمت صصين
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 ---- 22 29 21 عمجمططططو

 
 ائوتو  الثاني

 (: ائ ررات اإل  ارية4 دو  )
 أواًل: الفصل الدراسي األول

الرقم 

 الكودى
 عملي نظري المقططططرر

ساعات 

 معتمدة

متطلبات 

 سابقة

Eng 211 1 1 1 واآلالت الميدروليكية الميدروليكا ---- 

Eng 212 ( المعادالت التفاضلية"1رياضة" ) 1 1 1 ---- 

Eng 213 1 1 1 الديناميكا الحطراريطة ---- 

APF 201  1 1 1 أساسيات إنتاج حيواني ودواجن ---- 

Ecn 203 1 1 1 مبادئ اجقتصاد الزراعي ---- 

Unv 206 1 ممارات الكتابة العلمية وإدارة الوقت - - ---- 

 ---- 22 20 21 مجمططططوع

 

 ثانيًا: القصل الدراسي الثاني
الرقم 

 ودىالك
 عملي نظري المقططططرر

ساعات 

 معتمدة

متطلبات 

 سابقة

Eng 215 1 1 1 تحليل اججمادات ---- 

Eng 216 1 1 1 آالت االحتراق الداللي ---- 

Eng 217 1 1 1 نظرية آالت ---- 

FDT 201 1 1 1 أساسيات علوم األغذية ---- 

Sol 202  1 1 1 أساسيات األراضي ---- 

Unv 207 1 التصال والعرب الفعالممارات ا - - ---- 

  22 20 21 مجمططططوع

موحطدة لجميط     2 – 1لطة الدراسة بجمي  البرامج مطن رقطم   ( : 19مادة )

البرامج البينية لالل المستويين األول والثاني على أن يقوم الطالب اطى  

مقطررات مؤهلطة    1الفصل الدراسي الثاني من المستوى الثطاني بإلتيطار   

لذى يرغب اى الت ص  اي  مطن حقيبطة المقطررات ال اصطة     للبرنامج ا

( مطن هطذه الالئحطة ، وتكطون      12بالبرنامج المطلوب والواردة بالمادة ) 

 الدراسة بالمستويين األول والثاني على النحو التالي : 

 القصل الدراسي األو                     ائوتو  األو  ) نام ( 



 

 - 85 - 

 المقرر الرقم الكودي
 عات المعتمدةعدد السا

 ساعات معتمدة عملي نظري

Bot 101  1 1 1 نبات زراعي 

Zol 101  1 1 1 حيوان زراعي عام 

Ext 101 1 - 1 إجتماع ريفي 

Eng 101  1 1 1 رياضة عام 

Ecn 101  1 1 1 مبادي  اجقتصاد 

Unv 101   1 - 1 حقوق اجنسان وألالقيات الممنة 

 29 عدد الساعات المعتمدة

 
 القصل الدراسي الثاني                   ائوتو  األو  ) نام ( 

 المقرر الرقم الكودي
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظري

Chm 102 1 1 1 كيميا  غير علوية 

Ecn 102   1 1 1 مبادي  اجحصا 

Ent 101 1 1 1 حشرات عام 

Hor 101  1 1 1 أساسيات إنتاج بساتين 

Sol 101  1 1 1 ايزيا  وأرصاد 

Unv 102  1 - 1 لغة إنجليزية 

 22 عدد الساعات المعتمدة 

 
 القصل الدراسي األو                  ائوتو  الثاني ) نام (

 المقرر الرقم الكودي
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظري

Agr 2301  1 1 1 أساسيات إنتاج المحاصيل 

PRT  201  1 1 1 وقاية النبات أساسيات 

APF 201  1 1 1 أساسيات إنتاج حيوانى ودواجن 

FDT 201  1 1 1 أساسيات علوم األغذية 

Chm 203  1 1 1 كيميا  علوية 

Mic 201  1 1 1 أساسيات ميكروبيولوجيا عام 

Unv 204 1  - 1 ممارات اجتصال والتيسير 

 22 عدد الساعات المعتمدة

 القصل الدراسي الثاني               ام ( ائوتو  الثاني ) ن

 المقرر الرقم الكودي
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظري
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Eng 214  1 1 1 مقدمة اى المندسة الزراعية 

Gen 201  1 1 1 أساسيات علم الوراثة 

Sol 202 1 1 1 أساسيات األراضي 

Unv 205 1 - 1 ممارات الحياة وثقااة العمل الحر 

 1 1 1 (  2مقرر مؤهل )  

 1 1 1 ( 1مقرر مؤهل )  

 1 1 1 ( 1مقرر مؤهل )  

 -- - - (  2تدريب ميداني )  

 22 عدد الساعات المعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الم تلفة هى على النحو التالي : للربامج( : حقيبة المقررات اجلتيارية المؤهلة 12مادة )

 البرنامج

الرقم 

الكودي 

 للمقرر

 قررالم

 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظري
ات
نب
ال
ج 

تا
جن

ا
ي

 Agr 202  1 1 1 المحاصيل علم 

Agr 2303  1 1 1 تصميم وتحليل تجارب 

Pom 201  1 1 1 الفاكمة علم 

Veg 201  1 1 1 علوم ال لر والزينة 

ج 
تا
جن

ا

ي 
ان
يو

ح
ال

ى 
جن

دا
ال
و

ي
مك

س
ال
و
 

Anm 201 1 1 1 إنتاج حيوانى عام 

Pol 201 1 1 1 إنتاج دواجن عام 

Anm 202 1 1 1 مبادي  الثروة السمكية 

APF 202 1 1 1 أسس تغذية الحيوان والدواجن واألسماك 

ت
با
لن
 ا
ية
قا
و
 

  

Ent 202 1 1 1 حشطرات إقتصططادية 

Zol 202 1 1 1 آاات حيوانية إقتصاديطة 

Pes 201 1 1 1 ةمكااحة اآلاات الزراعية والصحة العام 

Pat 2301 1 1 1 أساسيات أمراب النبات 

ع ل و م و  ت ك ن و ل و ج ي ا ا ال غ ا ي  1 1 1 أساسيات الغذا  والتغذية Fod 201 ة
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 البرنامج

الرقم 

الكودي 

 للمقرر

 قررالم

 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظري

Fod 202 1 1 1 تكنولوجيا حفظ األغذية 

Dar 201 1 1 1 مبادي  تصني  منتجات األلبان 

Dar 202 1 1 1 اللبن وأغذية اجنسان 

ة 
ني
تق
ال

ة 
وي

حي
ال

ية
ع
را
ز
ال
 

Gen 202 1 1 1 مقدمة اى علم ال لية 

Mic 202 1 1 1 ميكروبيولوجيا تطبيقية 
Chm 204   1 1 1 أسس كيميا  حيوية 

Bot 202 1 1 1 تصنيف النباتات الزهرية 

م 
لو
لع
ا

ة 
دي
صا

قت
ج
ا

ة 
عي

ما
جت

ج
وا

ية
ع
را
ز
ال
 

Ecn 204 1 1 1 إقتصاد زراعي 
Ext 2302 1 1 1 أساسيات اجرشاد الزراعي 

Ext 203 1 1 1 اجعالم الريفي 

Ext 204 1 1 1 مناهج وأساليب تنمية الموارد البشرية 

ي 
ض

را
أل
ا

اه
مي

ال
و
 

Sol 203 1 1 1 جودة األراضي والمياه 

Sol 204 1 1 1 الموارد األرضية والمائية 

Sol 205 1 1 1 است دامات االستشعار عن بعد اي الزراعة 

Sol 206 1 1 1 الزراعة العلوية 

تلططم الشططعبة العامططة للمسططتويين األول والثططاني البططرامج ( : 19مططادة )

الت صصية التاليطة إعتبطارا مطن المسطتوي الثالطث ايمطا ي ط         

( مطن هطذه    2ن  المطادة )  كمطا ورد بط   2 – 1البرامج من رقم 

 .الالئحة 

 

 

 

 ةـام انت اليـأ ك
  -( :19مادة )

األولي الجطدد الملتحقطين   تطبق أحكام هذه الالئحة على طالب الفرقة  -أ

بالكلية اى العطام الجطامعى التطالي مباشطرة العتمادهطا مطن الجمطات        

 الم تصة ) لطة جديدة ( . 
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بالنسبة للطالب القدامى المقيدين بالكلية قبل صدور هذه الالئحطة ،   -ب

تطبق عليمم الالئحة الداللية السابقة الصادرة بالقرار الطوزاري رقطم   

والمعدلة بقطرار المجلطس األعلطى للجامعطات     م 12/2/2626بتاريخ  991

م ) ال ا  بالسماح للطالب الحاصلين على الثانوية 29/22/1001بتاريخ 

( إلطى أن يطتم   العامة شعبة الرياضة للقبول بشعبة المندسة الزراعية 

 ) لطة قديمة ( .      ت رج ألر طالب منمم

ة ومقيطدين  يجوز للطالب الملتحقطين بالكليطة مطن سطنوات سطابق      -جط 

إلى أحكام هذه الالئحة بعد إجطرا    االنتقالبالمستوى األول أو الثاني 

 المقاصة العلمية الالزمة لما سبق لمم دراست  . 

 -( :12مادة )  

تسري أحكام قانون تنظطيم الجامعطات والئحتط  التنفيذيطة واللطوائح       -أ 

يرد ب  بالجامعة اى شأن ما لم  واالمتحاناتالمنظمة لشئون الدراسة 

 ن  اى هذه الالئحة . 

 991تلغي الالئحة الداللية السابقة الصادرة بطالقرار الطوزاري رقطم     -ب 

والمعدلة بقرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ م 12/2/2626بتاريخ 

ايما عدا أحكامما المنظمة لمرحلطة الدراسطات العليطا    م ، 29/22/1001

مطن تططوير بطرامج     مطا  االنتبالكلية ، ايسطتمر العمطل بمطا لحطين     

 الدراسات العليا . 

المقررات التكميلية للطالب الذين سيقومون بالتسطجيل للدراسطات    -جط 

العليا اى غير ت صصاتمم بعد بد  العمل بمطذه الالئحطة تكطون مطن     

 واق  المقررات المدرجة بمذه الالئحة . 

 ضااية للطالب المتفوقين سلة من المقررات اج ت ص  الكلية( : 16مادة )

Additional courses ( AdC )       يحدد مجلطس الكليطة موعطد وأمطاكن

دراستما وأعداد الطالب المتفوقين اى كل برنامج والذين ستكون لمم 

حرية القيام بدراسة هذه المقررات ، وت لط  هطذه المقطررات لعطدد     

وتقطويم الططالب ونسطب الحلطور      االمتحاناتأسابي  الدراسة ونظم 
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لالئحطة ، وال تحتسطب سطاعات هطذه المقطررات ضطمن       الواردة بمطذه ا 

الساعات المعتمدة الالزمة للت طرج وال ضطمن المجمطوع التراكمطى     

 للطالب ، وهذه المقررات توضحما السلة التالية : 

 

 .  سلة المقررات اجضااية ال اصة بالطالب المتفوقين . 21جدول 

 المقرر الرقم الكودي
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع تدريبات عملية نظري

AdC 501 1 1 1 محاسبة 

AdC 502 1 1 1 الجوانب القانونية اى الزراعة 

AdC 503 1 1 1 تقنيات قواعد البيانات 

AdC 504  الكتابة والمحادثة اى اللغة

 اجنجليزية

1 1 1 

AdC 505 1 1 1 إدارة الموارد البشرية 

AdC 506 1 1 1 الممارات اجدارية 

AdC 507 1 1 1 دارة األزمات الزراعيةإ 

سطاعة   21يمنح الطالب شمادة برنامج التميز العلمي بعد إجتيازه بنجاح و

 معتمدة على األقل من سلة المقررات السابقة .  
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 ال اب اخلامس
 الئحة التدري  ائيداني
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 ال ـاب اخلامـس

 يدانيالئحــة التدري  ائ
بأدا  تطدريب ميطداني    المستوى الثانييكلف الطالب المقيدون ب( : 6مادة )

عام )دالل البرنامج ( بواسطة األقسام العلمية المعنية بالبرنامج الذي 

كمطا يكلطف الططالب    ( ،  2 -ت ص  اي  الطالب    ) تدريب ميداني 

بأدا  تدريب ميداني مت ص  اطي مجطال    المقيدون بالمستوى الثالث

الب دالل البرنامج الذي ت ص  اي  الط  optionالت ص  الفرعي 

( ، أما الطالب الذين تم تسجيلمم اي الت صط    1 -) تدريب ميداني 

العام بالبرنامج ايتم توزيعمم على األقسام المشتركة اي البرنطامج ،  

واقا لرغبة كل طالب ، مط  مراعطاة تمثيطل األقسطام المعنيطة بمطذا       

ويكطون   ( من هطذه الالئحطة ،  2البرنامج ، طبقا لما جا  بن  المادة )

التدريب لمدة أربعون يوما على األقل ، بواقط  أربط  سطاعات نظريطة     

وأرب  ساعات عملية اي اليوم الواحد بكل مراحل  من مراحل التدريب 

أو اي مواق  العمطل  الميداني ، ويتم التدريب بمرااق الكلية الم تلفة 

واجنتاج المرتبطة بت ص  البرنامج دالل أو لارج جممورية مصطر  

أو اططي إحططدى الجمططات المتصططلة   ( 2 -)تططدريب ميططداني  بيططةالعر

المرتبططة  بت صصاتمم اي مواق  العمل واجنتاج وال دمات الزراعية 

)تطدريب   بت ص  البرنامج دالل أو لارج جممورية مصطر العربيطة  

ويحدد مجلس الكلية ، بنا  على مقترحطات األقسطام اطي     ( 1 -ميداني 

اكن التطدريب ونظطام توزيط     شمر مارس من كل عام مجطاالت وأمط  

الطالب ، وال يجوز إعفا  الطالب من التدريب الميداني كل  أو جطز   

من  ، ويتم تدريب الطالب المت لفين عن التطدريب مط  ططالب العطام     

إال إاا حلطر التطدريب    سالتالي ، وال يمنح الطالب درجة البكطالوريو 

 ونجح اي  .

رر مكمطاًل لمقطررات المسطتوي    يعتبر التدريب الميطداني المقط  ( : 1مادة )

المنقول منما الطالب وال يلاف تقديره اي  إلى تقديره العام ، كمطا  

يحسب التدريب مادة رسوب . ويتم تدريب من لطم يطؤده بنجطاح اطي     
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السنة التالية وال يمنح الطالب درجطة البكطالوريوس إال بعطد اجتيطازه     

 التدريب الميداني بنجاح .

لتدريب كل  أو بعلط  دالطل مرااطق الكليطة أو     يجوز أن يتم ا( :1مادة )

الجامعة أو لارجما كما يجوز أن يتم التدريب لارج جممورية مصر 

العربية لمن يرغب من الطالب على نفقتمم ال اصة والن بنا  علطى  

 اقتراح الطالب وتوصية مجلس القسم وموااقة مجلس الكلية .

يب لطارج الكليطة شطمادة    يقدم الطالب بعد إتمام  اتطرة التطدر  ( :9مادة ) 

معتمدة من الجمة التي تم تدريب  ايما مبينًا بما مسلك  و المدة التطي  

 قلاها اي التدريب ونوع التدريب .

يلتزم الطالب بتقديم تقرير واف عن الفتطرة التطي قلطاها اطي     ( :2مادة )

التدريب مبينًا ب  نطوع التطدريب ومجاالتط  ومدتط  وال بطرات التطي       

جطاالت التطدريب التطي زادت لبرتط  للعقبطات التطي       أكتسبما وأهم م

 اعترضن  واقتراحات   لتحسين التدريب .

درجطة   200يتم تقيطيم التطدريب بحيطث تكطون النمايطة الكبطرى       ( :9مادة )

 -النحو التالي :على درجة على أن توزع  92والصغرى 

درجة للتدريب وي ت  بما المشطرف الطداللي وتكطون مناصطفة      20-أ 

 المشرف ال ارجي إن وجد . بين  وبين

درجة للحلطور والسطلوك الش صطي للطالطب أثنطا  التطدريب        12-ب 

وي ت  بما المشرف الداللي ولذلن تراعطى نسطبة الحلطور بطط     

 أيام غياب حد أقصى ( . 20)  92%

 درجة التقرير المقدم من الطالب . 12-جط 
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(الدراسات العليا )نظام الوانات ائعتمدة   

يؤهلهم لتشخيص المشكالت  تهدف الكلية إلى االرتقاء بمستوى طالب الدراسات العليا ، بما

البحوث العلمية فى مجاالتها ، وتخطيط  الزراعية المتنوعة ، والعمل على حلها ، وإجراء

نواحي اإلنتاج والخدمات الزراعية وخدمة المجتمع . وتقوم  ومتابعة تنفيذ السياسة الزراعية فى

فى التعرف على حاجات المجتمع الزراعي فى إقليمها وتشارك فى تحقيق  كلية بدور جوهريال

  . واالرتقاء به أهدافه

القياسية المرجعية  قامت الكلية بتطوير برامج الدراسات العليا فى إطار المعايير األكاديمية

والعمل علي إيجاد مكان  التعليم واإلعتماد ، الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة -المتبناة 

العلمية المصرية واإلقليمية ، وبمقررات دراسية تتماشي مع تلك  للكلية على الخريطة التنافسية

 .والتغيرات العالمية المتالحقة التحديات

العليا حتى تلحق بركب  من هنا جاءت فكرة الكلية فى تطوير الئحتها الداخلية لمرحلة الدراسات

المعتمدة ، والمطبق فى معظم جامعات  ر الالئحة لتعمل بنظام الساعاتالتقدم من خالل تطوي

، فى إطار اتفاقية بولونيا  مقررات ودرجات علمية جديدة العالم ، وقد تطلب ذلك التطوير إضافة

 درجات الماجستير كي تفي باحتياجات سوق العمل على المستويين المحلي ، مع وجود تنوع فى

 . واإلقليمي
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-: (الدراسات العليا )نظام الساعات المعتمدةلمرحلة لعلمية الدرجات ا   

 . الماجستير البحثي ودكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية .1

 . الماجستير المهني  .2

 . درجة الماجستير فى االدارة المتكاملة لألراضى  .3

 . درجة الماجستير فى االدارة المتكاملة للمياه .4

 . درجة الماجستير فى علوم البذور  .5

 . درجة الماجستير فى الحماية المستدامة للمحاصيل .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال اب الوادس
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 ون ــــاع شعــــق 
 خدمة اجملتمع والمية ال يعة
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 ق اع خدمة اجملتمع والمية ال يعة
 األنش ة ال يعية

 

 -يسعى هذا القطاع إلى تحقيق عدة أهداف أهمما :

الطاب  ال طا  وتفاعلمطا مط     تطوير أعمال المراكز والوحدات اات  (2

 البيئة المحيطة بأنشطتما الم تلفة .

إجططرا  دورات تدريبيططة للممندسططين الططزراعيين بططاجدارات لزراعيططة   (1

 بمحااظة الدقملية 

 االشتراك اى الحمالت القومية بالتعاون م  وزارة الزراعة لمحاصطيل  (1

 القطن( . –األرز  –بنجر السكر  –الذرة  –) القمح 

ع تدريب شباب ال ريجين باالشتراك م  وزارة الزراعطة  تدعيم مشرو (9

إنتطاج   –عطيش الغطراب    –اى مجاالت عديطدة مثطل : ) عسطل النحطل     

 صيانة المعدات واآلالت الزراعية ...( . –إنتاج الدواجن  –الحيوان 

دعم القواال اجرشادية باجدارات الزراعيطة الم تلفطة وحطث الططالب      (2

 كة اى األنشطة المجتمعة .وأعلا  هيئة التدريس بالمشار

 إصدار النشرات اجرشادية للعاملين اى المجال الزراعى . (9

 عقد المؤتمرات والندوات . (9
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 الو دات ذات ال ا ع اخلاص   كلية الزرانة
 -يوجد بالكلية لمسة وحدات اات طاب  لا  وهى:

ويسطعى هطذا    زيطان(:  –مركز البحوث والتجارب الزراعية ) قالبشو  (2

اططدان بالمحاصططيل الزراعيططة  299استصططالح وزراعططة المركططز إلططى 

 المتنوعة.

 المنصطورة(:  –الزراعية ) كلية الزراعطة   بمركز البحوث والتجار (1

ويسعى هذا المركز إلى إنتاج شتالت األشجار والفاكمة والمحاصيل 

 وإنتاج الدواجن واللحوم وغيرها .

حاليطل  وتسعى هطذه الوحطدة إلطى إجطرا  الت     وحدة التحاليل الدقيقة: (1

الكيميائية للعينات الغذائية وغير الغذائيطة وإجطرا  البحطوث العلميطة     

 وتدريب الطالب وغيرها .

ويسطعى هطذا المركطز إلطى      مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيطدات :  (9

دراسة التطأثير السطام للمبيطدات علطى اجنسطان و مكااحطة الحشطرات        

 وغيرها .

ويسطعى هطذا    عيطة : مركز ال طدمات اجرشطادية واالستشطارية الزرا    (2

توجي  البحوث الزراعية نحو  المركز إلى تحقيق عدة أهداف أهمما :

مشططكالت اجنتططاج الزراعططى المحلططى وتعريططف المنتجططين الططزراعيين 

بالمستحدثات والمبتكرات الزراعية وعقد الدورات التدريبية وتقطديم  

 لطط ومقترحات لاصة بالمشروعات الزراعية وغيرها .

  مل احلاس  آلامع
  2662تم إنشا  أول معمل للحاسب اآللى بالكلية عام . 

  معظطم   لجماز وتعمط  90وتم إنشا  ثالث معامل ألرى بطاقة إجمالية

( wirelessاألجمزة على نظطام اسطتقبال السطلكي للشطبكة الدوليطة )     

 . اى مواق  كثيرة من الكلية  LAPTOPويمكن للطالب است دام 
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 زرانية (جملة الكلية ) جملة العلوم ال
 . مجلة العلوم الزراعية تصدرها كلية الزراعة بجامعة المنصورة 

  2699تصدر المجلة شمريًا منذ عام. 

  قد أعد مركز تقنية االتصاالت والمعلومات بجامعة المنصورة برنامج

 لا  يست دم كقاعدة بيانات لألبحاث اتى تنشر بالمجلة .

  اعطد بيانطات الجامعطة    وتقوم الكلية بإدلال مل صات األبحاث علطى قو

بصفة شمريًا . كما نوضح األبحطاث كاملطة علطى الشطبكة ألعالميط       

 . ASK ZADبموق  

 
 ال ـاب الوا ـع

 ق اع شعون إدارة اجلودة
 و دة ضمان اجلودة

 رؤية الوحدة

تحقيق مستوى متميطز مطن األدا  اطى الفاعليطة التعليميطة والبحثيطة       

لمعايير القياسية لجودة التعليم  ولدمة المجتم  وتنمية البيئة تتفق م  ا

 طبقًا لمتطلبات الميئة القومية للمان جودة التعليم واالعتماد .

 الوحدة رسالة

االرتقا  المسطتمر بالعمليطة التعليميطة والبحثيطة ولدمطة المجتمط        

وتنمية البيئة من لطالل التقيطيم المسطتمر والتغذيطة الراجعطة لجميط        

فيدين من ال دمة اى إمكانيات لريجى األطراف المعنية لكسب ثقة المست

 الكلية .

 اختصاصات و دة ضمان اجلودة  الكلية  
 ت ت  وحدة ضمان الجودة بالكلية بما يلى :
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    التعاون م  مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة من أجطل تقيطيم

األدا  وضمان جودة التعليم بالكلية اى ضطو  الفلسطفة التطى حطددتما     

 لمان جودة التعليم واالعتماد .الميئة القومية ل

  على مسطتوى   –تطبيق إستراتيجية الجامعة ايما ي ت  بجودة التعلم

 الكلية .

        إنشا  نظام معلومطات متكامطل لتقيطيم األدا  وضطمان جطودة التعلطيم

 بالكلية

       متابعة أنشطة تقييم األدا  وضطمان جطودة التعلطيم بالكليطة وتقطديم

 بالجامعة .تقرير سنوى إلى المركز الرئيسى 

    تقديم أدلة إرشادية ولدمات استشارية لألقسام العلميطة واجصطدارات

 الم تلفة بالكلية ايما يتعلق بلمان جودة التعليم .

       العمل م  وكال  الكلية وأعلطا  هيئطة التطدريس باألقسطام العلميطة

والعاملون باجدارات الم تلفة على تميئة الكليطة وإعطدادها للحصطول    

 .تماد ععلى اال

        إعداد الدراسة الذاتية تبعطا لمعطايير الميئطة القوميطة للطمان جطودة

 التعليم واالعتماد ألدا  الكلية .

 :متابعة أدا  الكلية وتقديم الدعم الفنى اى اآلتى 

مدى مالئمة البرامج الدراسية الحتياجات المجتم  ومتطلبات سوق  .2

 العمل .

ة برسالة الكليطة  مدى ارتباط المقررات والمناهج والبرامج الدراسي .1

وأهدااما اجستراتيجية ، ومدى تواار نظام واضح ومتطور للقيطاس  

 المستمر لمذا االرتباط .

مدى وجود منمج دراسى محدد ومتططور لكطل مقطرر بمطا يلطمن       .1

 مالحقة العصر اى جمي  المجاالت .

 مدى تواار نظم محددة ومعلنة وعادلة لتقييم آدا  الطالب . .9

وعدد الساعات لكطل مقطرر لمتطلبطات مطنح     مدى مالئمة المقررات  .2

الدرجة العلميطة واقطًا للمعطايير واألنمطاط التطى تحطددها الميئطة        

 القومية للمان جودة التعليم واالعتماد .
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مدى مالئمة البرامج الدراسية ، والمقررات  م  متطلبات الترلي   .9

الممنى ، والن اى الممن التى تستوجب ممارستما الحصطول علطى   

 جمات ألرى لارج الجامعة .ترلي  من 

مدى مالئمة البرامج الدراسية لمتطلبات إعداد لريج لدية القطدرة   .9

على التحليل ، والتفكير المنطقي ، واجبداع ، وتحمطل المسطئولية ،   

والعمل ضمن اريق ، والتعامل م  الوسائل التكنولوجية الحديثطة ،  

 وامم حقيقة المتغيرات العالمية .

  بما كل أو بع  األقسام العلمية اطى برامجمطا   الميزات التى تتمت .2

 وأنشطتما البحثية .

مدى االلتزام بالمعايير األكاديمية التى تحددها لجان قطاع التعليم   .6

 الزراعى واقًا للدراسات التى تتم اى هذا الشأن .

 -مدى تواار لدمات الطالب بالمستوى المالئم ايما يتعلق بما يلى : .20

 أنشطة رعاية الشباب . -

 اجقامة بالمدن الجامعية . -

 دعم الكتاب الجامعى. -

 مكااآت التفوق . -

 -المساعدات الم تلفة وتشمل : -

 قروب   (2

 مساعدات مالية (1

 مساعدات عينية  (1

 مساعدات اجتماعية ألرى (9
 

 مدى مالئمة أعداد الطالب المقبولين لإلمكانيات المتاحة .22

 وحوااز إضااية للطالب المتميزين . مدى تواار لدمات.21

 كفا ة النظام المتب  اى إجرا  االمتحانات ورصد النتائج .مدى .21

 مدى األلذ بالنظم الحديثة للتقييم. .29

 

 اإلرشاد األكادميي
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 أهدافـــه(  –) مقهومــــه 
 من هو المرشد األكاديمي  

: هو علو هيئة تطدريس   Academic advisorالمرشد األكاديمي  -

علمطى  لط  لتوجيط     الذى ي تاره مجلس الكلية بعطد ترشطيح القسطم ال   

الطالب ومساعدت  اى حل المشكالت التى قطد تعترضط  أثنطا  الدراسطة     

 ويكون رأي  استشاريا.
 

 أهداف اجرشاد األكاديمي  

تعريف الطالب بلوائح الكلية / ألالقيات التعلم / القيام بالرعايطة العلميطة   

 واألكاديمية واالجتماعية والثقاايطة للططالب لطالل اتطرة دراسطت  حتطى      

 ت رج  ...

 كاديمي اى االتى :ويمكن أن يفيدك المرشد األ- 

تعريف الطالب بالتقاليد الجامعية وقانون تنظيم الجامعات ولوائح الكلية   .2

. 

ي ص  المرشد األكاديمي بطاقة لكل طالب يسجل ايما كااطة البيانطات    .1

 الالزمة عن  ، و النتائج التى حصل عليما .

سجل ايما الطالب اى كطل اصطل دراسطى    يقوم بمراجعة المقررات التى ي .1

حتى ت رج  من الكلية ، ويكطون رأى المرشطد األكطاديمي استشطاريا ،     

والطالب هو المسئول كلية عن المقررات التطى يقطوم بالتسطجيل ايمطا     

 بنا  على رغبت  .

تعريف الطالب بكيفية إدارة الوقت ) توزي  الوقطت بطين وسطائل تحصطيل      .9

 –النشططاطات الطالبيططة  –ت والمططذاكرة المعلومططات ال اصططة بططالمقررا

 الوسائل الترايمية ( .

توطيد العالقة بين الطالب وأعلا  هيئة التدريس وإدارت الكلية الم تلفة  .2

التى يتعامل معما والن بحطل المشطاكل التطى تقابلط  والتواصطل مط        

 أعلا  هيئة التدريس بفاعلي  .

زراعطة وببرامجمطا   تعريف الطالب بالمواصفات العامة ل طريج كليطات ال   .9

الم تلفة ومواصفات كل برنامج طبقا للمعطايير القوميطة األكاديميطة    

 المرجعية وعالقت  بسوق العمل .
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نشططة الطالبيطة وتوضطيح    تحفيز الطلبة والطالبات على االشتراك اى األ .9

 العالقة بينما وبين التفوق العلمى .

نت للحصول علطى  تعريف الطالب بأهمية التعامل م  الحاسب اآللى واالنتر .2

المعلومات التى تفيده اى استيعاب المقررات وأدا  النشطاطات الم تلفطة   

المطلوبة من  قبطل القطائمين بالتطدريس . وتسطميل إمكانيطة اسطت دام       

 الطالب لمعامل الحاسب االلى اى الكلية .

تعريف الطالب بنظام المكتبة وكيفية الحصطول علطى المراجط  ال اصطة      .6

 تعامل معما .بكل مقرر وتسميل ال

إكساب الطالب ممطارة العمطل اطى جماعطة وممطارة االتصطال كوسطيلة         .20

لمشاركت  اى لدمة المجتم  وتنمية البيئة وكذلن اى سوق العمطل  

وتسميل مأمورية تدريب  اى المصان  والمزارع والمؤسسات اات الصطلة  

 بالبرنامج الذى ينتمي ألي  الطالب لربط  بسوق العمل .

ظام الدراسات العليا بالكلية حتى تكون حاازا لتفطوقمم  تعريف الطالب بن .22

اى مرحلة البكالوريوس والتسجيل بعد ت رجمم اى أحطدى الطدبلومات   

 أو برامج الماجستير و الدكتوراه الم تلفة  

تعريف الطالب المتفوق بالمزايا التى تقدمما إدارة الكلية اى ضو  لوائح  .21

 وموارد الكلية .

ساسى اى العملية التعليمية وتوجيم  على التعلم تعريف الطالب بدوره األ .21

 الذاتى واالعتماد على الذات اى حل مشاكل  .

 إرشاد الطالب إلى كيفية ارتباط  بالكلية بعد ت رج  . .29

تشجي  الطالب على القيام بالتدريبات الالزمة لزيادة مطداركمم   -

 العلمية والثقااية

يطة المتطوارة   مشاركة الطالب اى التفكير اى العطروب الوظيف  -

 ل ريجى الكلية بالتنسيق م  الجمات اات العالقة
 

 قواعد السالمة واالمان اى المعامل الدراسية

الدروس المعملية جز  هام اى غالبية المقررات الدراسطية بالكليطة والتطى    

يكتسب الطالب من لاللما ممارات التعامل م  األجمزة العلمية والزجاجيات 

لف أشطكالما ، وعليط  اطإن جميط  الططالب علطيمم       والمواد الكيماوية بم ت

االلتزام بقواعد السالمة واألمان العامطة دالطل المعامطل الدراسطية والتطى      
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سنوردها اى النقاط التالية باجضااة إلى أى قاعدة ألطرى توجط  للططالب    

 من قبل القائمين على إدارة المعامل الدراسية .

 
 -اع اآلاى :أواًل : ق ل الدخو  إ  ائعمل جي  إا 

     ارتدا  بالطو المعمل األبي  والنظيف والذى يفلطل أن يكطون مصطنوعا

 من القطن وليس األلياف الصناعية.

    ارتدا  حذا  كامل يغطى القدم تماما ويمن  تماما ارتدا  الصطندل أو مطا

 شاب  دالل المعمل .

    عدم اصطحاب أى متعلقات ش صية من كتب ومذكرات أو شطنط دالطل

 المعمل .

 والمشروبات دالل المعامل .  يسمح إطالقا باال طعم ال 

     عدم ارتدا  المالبس الفلفاضة والحلى دالل المعمل . كمطا يجطب ضطم

 الشعر الطويل إلى ال لف قبل الدلول إلى المعمل .

 

 -ثانيًا  : أثلاء التوا د  ائعمل  :
 .يجب على الطالب أن يكون يقظا ومتبنما طوال اترة وجودة اى المعمل 

 .يجب التصرف بطريق  مسئولة وجدية اى جمي  األوقات دالل المعمل 

 .يجب عدم تداول األحاديث العامة وال اصة أو إلقا  النكات دالل المعمل 

   يجططب إتبططاع التعليمططات ال اصططة بالططدروس العمليططة التحريريططة منمططا

 والشفمية .

 اى حالة عدم وضوح أى توجيمات يجب الرجوع إلى المسئول عن المعمل 

 قبل إجرا  أى تجارب .

 الكيماوية والمحاليطل الموجطودة دالطل     جمزة والمواديجب عدم لمس األ

 المعمل إال بتوجيمات من المسئول عن المعمل .

         يجب ارتدا  النظطارات الواقيطة عنطد التعامطل مط  المطواد الكيماويطة أو

 الحرارة وال يكتفى بالنظارة الطبية إن وجدت .

 لمكان الم ص  ل  دالل المعمل وعدم التنقل من على الطالب االلتزام با

 مكان اللر إال لللرورة التى يتطلبما العمل .
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       يجب الحفاظ على مكان العمل نظيفا ططوال الوقطت وبعطد االنتمطا  مطن

 الدروس العلمية  

     يجب ارتدا  قفاز مقاوم للكيماويات عند التعامل مط  المحاليطل والمطواد

 الكيماوية .

 وات زجاجيط  مكسطورة أو مشطرولة تجنبطا لحطدوث      ال يجب استعمال أد

جروح عند االست دام يجب معراة األماكن الم صصة لطفايطة الحريطق   

 وطريقة است دامما

 . يفلل عدم است دام العدسات الالصقة أثنا  العمل بالمعمل الدراسية 

   التجارب التى ينتج عنما أب ره وغازات يجب إجرائما اى دوالب الغطازات

 المعمل . المتواار اى

      ال يجب اى أى حال من األحوال استنشطاق المطواد الكيميائيطة السطائلة أو

تذوقما ويجطب الرجطوع إلطى مسطئول المعمطل لالستفسطار عطن المطواد         

 الكيميائية.

    يحذر تمامًا است دام الماصة ال اصة بالمحاليل عن طريق الفطم ويجطب

 است دام ماص  آلي  أو المنفاخ المطاط ال ا  بذلن .

 ب أبعاد اليدين عن العين والوج  أثنا  إجرا  التجارب ويجطب غسطلما   يج

 بالما  والصابون عند االنتما  من إجرا  التجارب .

 
 -ثالثًا : ق ل مغادرة ائعمل :

   صطلي ولكطن يجطب    ال يجب إعادة الكيماويات المست دمة إلطى الوعطا  األ

 الت ل  منما بطريقة صحيحة اى األماكن الم صصة لذلن .

 إعادة األجمزة والزجاجات الى المكان الم ص  لما . يجب 

     عدم إلقا  الزجاج المكسور اى األحواب ولكن يجب الطت ل  منمطا اطى

 المكان الم ص  لذلن  

 . يجب تنظيف األماكن ال اصة بالطالب 

       يجب التأكيد من إطفا  األجمطزة الكمربائيطة وكطذلن إطفطا  مصطادر

 الغاز قبل مغادرة المعمل .
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 السبيل إلى النجاح والتفوق
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 .تك فى حل أى مشكلة تعترضك لمساعدظهرا(  00-0

إهتم بحضور الساعات المكتبية للمقررات التى تقوم بدراستها مع السادة أعضاء  -5

 هيئة التدريس لتذليل أى صعوبات فى المقرر الذى تقوم بدراسته .
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إهتم بحضور المعمل من حيث الدخول بكارنيه الكلية والذي يتطلب تسديد  -0

جامعى ، الدخول بالبالطو األبيض ، تواجد كراسة المصروفات منذ بدء العام ال

التمارين العملية بصفة دائمة بالمعمل لتسجيل نتائج الدرس فيها مباشرة ، وإتبع 

 تعليمات مشرف المعمل .

إهتم بتقييم كل مقرر درسته ورقيًا أو على االنترنت حتى تؤخذ مالحظاتك فى  -7
تقييم يتم أسبوعيًا أو أثناء اإلمتحان االعتبار لزيادة تفاعلك مع المحاضر وهذا ال

 النظرى للفصل الدراسى .
توجد بالكلية صناديق لتلقى شكاوى الطالب ولك بكل حرية ان تكتب شكواك  -8

فى ضوء اإلمكانيات المتاحة بشرط أن توقع عليها وتأكد  أنه ليتم حلها والرد عليها  
 لن يعلم أحد ولن تضار أبدًا من شكواك .

 ابة شكواك عن طريق  اإلنترنت يمكن كت -9
دائمًا باإلطالع على اإلعالنات الموجودة بلوحات اإلعالنات باألقسام  إهتم -01

العلمية وبرعاية الشباب وبشئون الطالب وبلوحات اإلعالنات الرئيسية األخرى 
 التابعة إلدارة الكلية .

لمستهدفة وعن ستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلم اأ قم بسؤال -00

 توصيف المقرر وتوصيف البرنامج الذى تقوم بدراسة مقرراته .

(  الخ التعلم الذاتى  ....  -تفاعل مع أساليب التعلم الحديثة )التعلم اإللكترونى  -00

 والتى تهدف إلى  صقلك بمهارات أساسية يتطلبها سوق العمل.
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لجامعة والهيئة القومية با ةكل من  مركز الجود  احرص جيدًا على امداد مراجعى -03

عندما يطلب غبرمقبولة عتماد بالمعلومات الصحيحة دون مبالغة إللضمان جودة التعليم وا

 . فقط رأيك

 .شارك فى برامج التوعية المجتمعية والبيئية -00

انشطة الجودة واألنشطة  ساعد كليتك فى الحصول على االعتماد بالمشاركة فى -05

 .الطالبية
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 إدارة الكلية

حريصة كل الحرص على نجاحك وتفوقك ورعايتك وتذليل 

لتزامك بالقوانين والتقاليد إأى عقبات تواجهك فى مقابل 

 واآلداب الجامعية  مع المحافظة على المنشآت الجامعية

 والكلية تتمنى ألبنائها 

 .عاماً جامعياً موفقاً بإذن اهلل
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