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 إدارة الكليــــة
تعمل إدارة الكلية على تنظيم األنشطةة الررايطية لالةيةيطة ةكلشطكل     

الةيب لييسط  لمطم الحلطعل علطى أالطل ال طر ك        الذى يحقق أهراف 

التعليمية .. لتسكعرهم على تلقى ككاة ال ر ك  ال يكضطية لاجتتمكعيطة   

ةشكل  نظم .. كمك تسعى إدارة الكلية إلى تعاي  األدلا  لالمعطرا  التطى   

تةعر العملية التعليمية لالعمل على حل  شككل الةيب .. لتسطعى إدارة  

 ن أن المستعى العلمى لةيب الكلية يسي  على النحطع  الكلية إلى التأكر 

 المستمرف .

كمك تنظم إدارة الكلية العيقك  ةين الكلية لالمجتمط  ..  طن لطيل    

دعم إ ككنيك  هذا المجتم  لالمشكركة اطى حطل  شطككل  . لايمطك يلطى      

 ل يةة تنظيمية جدارة الكلية .
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 ديصاحل احلديياسر خمتار األستاذ الدكتور / 
وهــو ائوــعو  نــذ القيــني اللــواح  واللــوا    

اجلامعية وكنيلك القيني قرارات جملس الكليـة وجملـس   
اجلامعة واجمللس األنلى للجامعات واصريف أمور الكلية 

 وإدارة شعوحها العلمية واألدارية وائالية.

 
 

 نمداء الكلية
 

 

ــعود  ــد موـــــــــــ ــي أ ـــــــــــ  حيـــــــــــ
 

  حممـــــد صـــــبر الـــــديذ إ ـــــراهي  ســـــعيد

ــاو   ــود ال ل ــــــــ ــراهي  حممــــــــ  إ ــــــــ

ــ   ــي   وــــــ ــد احللــــــ ــد ن ــــــ  حممــــــ
 

ــاو   ــود ال ل ــــــــ ــراهي  حممــــــــ  إ ــــــــ

ــاهر   ــى مـــــــــــ ــد نلـــــــــــ  العـــــــــــ
 

ــد    ــد ا  اجللــ ــديذ ن ــ ــبر الــ ــد صــ  حممــ

ــراهي   ــد إ ــــــــــ ــاهر حممــــــــــ  مــــــــــ
 

  هشــــــــام حــــــــا ى ن ــــــــد اجمليــــــــد   

احل ــــــار صــــــر خمتـــــــــياس
 ديد ــــــاحل
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 الظي  الكلية
 

 وكيل الكلية لشعون الدراسات العليا وال حوث والعبفات الثلافية :
 أ.د/ ياسر حممد حور الديذ ش احه              

 

وخيتص  كافة األمور ائتعللة  الدراسات العليا مبا يف ذلك 
والتوجيل شعون التعلي  والدراسة واالمتحاحات والل و  

للدراسات العليا وكنيا اإلشراف نلى أنما  ائكت ة والعبقات 
الثلافية وال حوث  الكلية ومتا عة الت ور العلمي والثلايف 

 للدراسات العليا.
 
 
 

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

 الدراسة وخيتص  تخ يط ومتا عة األنما  ائتعللة 
واالمتحاحات والل و  أو التحويل لل بب وكنيا متا عة 

 اللشاط ال ب ي واإل تماني والرياضي .
 
 
 

 وكيل الكلية لشعون خدمة اجملتمع والمية ال يعة :
 حممد نلى حممد نلى ش ا أ.د/            

وخيتص  إنداد الربامج لتحليق دور الكلية يف خدمة اجملتمع 
اإلشراف نلى الو دات ذات ال ا ع اخلاص والمية ال يعة و

 وائؤمترات واللدوات والدورات التدري ية.
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  امعة ائلصـــــورةح نية نذ 

 

كف ع لجك عة القكه ة ثم أنشأ   2691ةرأ  الرراية ةكلية الةب عكم  

لتم  2691لسنة  96تك عة ش ق الرلتك ةكلق ار الجممعري ةكلقكنعن رقم 

، لتعتبط  الجك عطة   2691تك عطة المنلطعرة عطكم    تعريل المسمى إلطى  

السكدية  ن حيث النشأة ةين تك عك  الجممعرية لللجك عة دلر اعطكل  

اى لر ة لرعكيطة الةطيب علطى  سطتعى  حكاظطة الرقمليطة لعلطى        

  ستعى الجممعرية .

   حيث تم إحتلكن الجك عة لفعكليك  أيبعع شبكب الجك عك  السكة  عطكم

1002 

 منلعرة ةكيتلكاة أيبعع الشبكب الع ةى األللطى  ثم تش ات تك عة ال

       حيث 

تك عطة عطكم    92دللة ع ةية ةعرد يلل إلى  21شكركت أكث   ن         

1009 . 

   1002تم إحتلكن اعكليك  أيبعع شبكب الجك عك  التكي . 

  ن العحرا  ذا  الةكة  ال كص كمك  99لتلم تك عة المنلعرة عرد 

  تلم 

المنشآ  الحيعية التى تقرم لر ك  تليلط  علطى  سطتعى    عرد  ن        

 -الجك عة  ثل :

 - جم  ال ر ك  الةيةية : -2

يلم  ستشفى للةلبة ل ستشفى للعيج ةأت  ، صيرلية ، يطنت   تكك طل   

للمأكعال  الس يع  للةلب  عيلة على ةعط  المكتبطك  كمطك يلطم     

ين لأعلطك  هيةطة   نكدى إتتمكعى ل كتبة ثقكاية ل ةب ًك حريثًك للعك ل

 الترريس ةكلجك ع 

 -:  كز تقنية االتلكال  لالمعلع ك   -1

تم إنشطك    كطز تقنيط  االتلطكال  لالمعلع طك  لقطر ككنطت تك عطة         

المنلعرة ألل تك عة  لط ية الكت لنيط  لذلطن  طن لطيل نظطم       

 علع ك  اعكل ليكعن تز ًا  ن النظكم العكلمى للمعلع ك  علطى شطبكة   
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عم هذا النظكم ةتةعي  لتعحير ل يكنة أدا  الجك عة االنت نت ةحيث يق

اى الشةعن اجدارية لالتعليمية لالبحثية لرةط تمي  كليك  الجك عة 

دالل  ةكة  الح م الجك عى ةقكعطرة ةيكنطك  ع يلط  ت طرم السطكدة      

أعلك  هيةة الترريس لالةيب اى تمي  الم احل التعليمية ةكلجك عطة  

. 

 -:الق ية األللمبية  -1

اطران للنمطعب ةمسطتعى     22عتب  ح م ريكضى كبيط  تبلطم  سطكحت     ي

ال يكض  اى تمي  المجكال  ال يكضي  ل ر ة طيب الجك عة لأعلطك   

 هيةة الترريس لال اغبين  ن ال كرج اى ككاة االلعكب ال يكضية .

 جمط    -صطكلة االنشطةة ال يكضطية      -لتلم الق ية )االيتكد ال يكضطى  

حمكم السطبكحة   -لحرة ال يكض  البرنية  -رضى التنس اال  -االيكعاش 

 -الميعب المتعردة االغط اب الميعطب ال لط ا      -اللكل  المغةكه  -

  عسك  تملة الرائم( -الم يم الكشفى 

ليلططم الحطط م الةبططى المستشططفيك  الجك عيططة لالم اكططز الةبيططة  - 9

 . المت لل 

التطرريس كمطك    ليقعم ةكل ر ة التعليمية للةيب ن بة  ن أعلك  هيةة

يسكهم العطك لعن ةكلجك عطة اطى تقطريم ال طر ك  االداريطة لالمكليطة        

  لالفني .

 الكليات التا عة جلامعة ائلصورة
 

 2691/2691ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الةب

 2696/2690ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الت ةية

 2696/2690ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية العلعم

 2691/2699ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الزراعة

 2691/2699ةرأ  الرراية ةمك اى  التجكرة كلية

 2691/2699ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الحقعق
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 2691/2699ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية المنرية

 2699/2692ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الليرلة

 2699/2692ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية طب االينكن

 2696/2620ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية اآلداب

 2669/2662ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية التم ي 

 2662/2669ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الةب البية ى

 2662/2669ةرأ  الرراية ةمك اى  ةنك ( –كلية الت ةية ال يكضية )ةنين 

 2669/2669ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الحكيبك  لالمعلع ك 

 2660/2662ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الت ةية النععية ةكلمنلعرة

 2660/2662ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الت ةية النععية ةمنية النل 

 2660/2662ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية الت ةية النععية ةمت غم 

 2662/2666الجك عى انلمت كليك  الت ةية النععية إلى تك عة المنلعرة اى العكم 

 1009/1009ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية السيكحة لالفنكدق

 1002/1006ةرأ  الرراية ةمك اى  كلية ريكب االطفكل
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يمثل شعكر الكلية ر زًا  ت اةةكًً ةين اجنتكج النبكتى أيكس 

 الحيكة لت س التلني  لالتةعي  الزراعى .

 ليتمثل اى :

المت اةةة لثيث ينكةل شك  ة  ن القمح أقرم العحرة القعية 

 حلعل زراعى ع ف اى  ل  دالل لحرة زل اية تمثل عجلة 

 التقرم لالتةعي  لر ز التلني  .

 يحيط ةمذه العحرة الزل اية غلن الزيتعن ر ز السيم .
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 ائلدمـــــة
 

تق  كليتن الع يقة اطى  حكاظطة الرقمليطة لتمتطر لطر كتمك إلطى       

 2699لسطنة   291 حكاظة د يكط اقر أنشأ  الكلية ةكلق ار الطعزارى رقطم   

 ككن المعمر العطكلى   91/2699لةرأ  الرراية ةمك إعتبكرًا  ن العكم الجك عى 

الزراعى ةكلمنلعرة الذى ةرأ  الررايطة ةط  إةتطرا   طن العطكم الررايطى       

92/2699. 

تب عطك   ةجمط    2622لقر ةرأ  اك ة إنشك  تك عطة المنلطعرة عطكم    

تم إاتتكح كلية الةب كف ع لجك عة القكه ة لاى  2691األهكلى لاى عكم 

اإننشطك  تك عطة شط ق     96تم إصرار الق ار الجممعرى رقم  2691أكتعة  

الرلتك ةكلمنلعرة ثم عرلت التسمية إلى تك عة المنلعرة ةكلقطكنعن رقطم   

لطم  لتلبح يكدس تك عك  الجممعرية  ن حيطث النشطأة لت   2691لسنة  92

 كلية. 19الجك عة حكليًك 

لتعتب  كلية الزراعة ال اةعة  ن حيطث النشطأة  ط  ةعط  الكليطك       

األل ى لتتبعأ  عقط  تغ اايطًك  ميطزًا دالطل الحط م الجطك عى لتتعطرد        

 -االنشةة ةمك  ثل:

 لر ة المجتم  لالعحرا   المتعرده ذا  الةكة  ال كص . -2 

لإت ائمك البحعث الزراعية ل شكري  التةعي  لالمشكري  البحثيطة   -1 

الممعل  لكرتية ل التى تشتم  ةمك كلية الزراع  حيث إنمطك  طن   

 أحر الكليك  ال ائره  ن هذا المجكل .

ة ا ج الررايك  العليك  ثطل المكتسطتي  لالطركتعراه لالطرةلع ك       -1

 الم تلفة .

ية لإلعتط اف العطكلمى ةمطك عطن ط يطق      تحريث اللعائح لإتجكه الكل -9

 االعتمكد  ن المؤيسك  القع ية لالعكلمية .
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 ال ـــاب األو 
 

 رسالة الكلية ورؤيتها وأهدافها وأقوامها وحظام الل و  والدر ات العلمية

 ريكلة الكلية لرؤيتمك المستقبلية لأهراامك . : (0مــادة )

 رؤيـــة الكليــــة
العلطعم الزراعيطة لتةبيقكتمطك جعطراد كطعادر      االرتقك  لالتميز اطى  

زراعية  ت للة ل ؤهلة لمسكي ة احتيكتك  يعق العمل لتلطبح الكليطة   

  ن أالل كليك  الزراعة .

 رسالــــة الكليــــة
اى إطكر ريكلة تك عة المنلعرة تلتزم كلية الزراعة ةإعراد الكعادر 

عق العمطل المحلطى   الزراعية المتميزة لالقكدرة على تلبيطة احتيكتطك  يط   

لاجقليممى لال يكدة اطى إتط ا  البحطعث العلميطة لمعاكبطة التةطعرا        

العلمية لنقل المعكرف لتعطين التقنية ح صًك على لر ة البيةطة لتنميطة   

 المجتم  .

 أهـــداف الكليــــة
تقعم الكلية ةإعطراد طيةمطك إلطى المسطتعى الطذى يطؤهلمم لتشط ي         

، لالعمل علطى حلمطك لإتط ا  البحطعث اطى      المشكي  الزراعية المتنعع  

 جكالتمك لت ةيط ل تكةعة لتنفيذ السيكية الزراعية اى نطعاحى اجنتطكج   

لال ر ك  الزراعية . لتقعم الكلية ةرلر تعه ى اى التع ف على حكتك  

المجتم  الزراعى اى إقليممك لتشكرك اى تحقيطق أهرااط  لاالرتقطك  ةط      

فكط  لتقطرم العلطم لتنميطة القطيم      حلكريك ،  ستراة اى ذلطن رقطى ال  

اجنسكنية ، لت  يج المت للين لالفنيين لال ب ا  اى   تلف  جطكال   

العلعم الزراعية ، لإعراد ال  يج المؤهل ةأصعل المع اة لط ائق البحث 

المتقر ة لالقيم ال ايع  ، ليستةي  المنكاسة اطى يطعق العمطل الطراللى     

مجتمط  لصطن   سطتقبل الطعطن     لال كرتى ، ليسمم اى ةنطك  لتطرعيم ال  

للر ة اجنسكنية . لتعتب  الكلية ةذلن  عقي للفك  الزراعى اطى أراط    
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 ستعيكت  ل لررًا لييتثمكر لتنمية أهم ث لا  المجتم  لأغيهطك لهطى   

الث لة البش ية ، لتعمل علطى تعثيطق الط لاةط الثقكايطة لالعلميطة  ط        

لاالتنبية لذلن للعمل علطى  الجك عك  األل ى لالميةك  العلمية الع ةية 

 -تحقيق االهراف التكلية:

التعليم المتميز للةيب ، لرا   ستعاهم العلمى ، اى إطكر تةطعي    .2

 نظع ة التعليم ، ةمك يتفق ل عكيي  الجعدة ،  طن لطيل تطعاي  ةيةطة     

 داعمة لعمليتى التعليم لالتعلم . 

األككديميطة ، لزيطكدة   التقعيم لالتةعي  المستم  للب ا ج لالمق را   .1

ارتبكطمك لتعااقمطك  ط   تةلبطك  التنميطة اجقتلطكدية لاجتتمكعيطة       

للمجتمطط  الملطط ى ، لاجيططتجكةة لمتةلبططك  يططعق العمططل القططع ى 

لاجقليمى ، لزيكدة ا ص العمل ل  يجى  الكلية اطى القط ن الحطكدى    

 لالعش ين .

كال  إعراد ل يج  زلد ةمعلع ك  ل مطكرا   تنععط  اطى   تلطف  جط      .1

 تنمية اجنتكج الزراعى .

تبنى ة ا ج ل ق را  تعليمية ت رم يطعق العمطل ، لتمطتم ةكلجعانطب      .9

الممكرية العلمية جعراد ال  يج لسعق العمل المحلطى لاجقليمطى ،  ط     

  عاصلة التعلم الذاتى .

إكسكب الةيب  مكرا    تلفطة اطى العلطعم التكنعلعتيطة الحريثطة ،       .2

مكية البيةة ، لالتى تمكن الةكلب  ن اجيطتفكدة  الم تبةة ةكلزراعة ، لح

 ن العلعم الزراعية الحريثة لتةبيقكتمطك اطى  جطكل الزراعطة لإنتطكج      

الغذا  ، لحمكية البيةة  ن الملعثك  التطى تتعلطق ةكلعمليطك  الزراعيطة     

 الم تلفة .

تغةية االتجكهك  الحريثة اى  جطكل الزراعطة لإنتطكج الغطذا  ، للعاطك        .9

 غبك  المستملكين يعا  للسعق المحلى أل للتلري  .ةمتةلبك  لر

تةعي  القررا  الممكرا  الفنية للةيب ، التى تسكعرهم على المنكاسطة   .9

 اى أيعاق العمل المحلية لاجقليمية .
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ت  يج كعادر  ؤهلة تأهيًي علميًك  تميزًا اطى   تلطف الت للطك  ،     .2

نكيطبة ةكلررايطة   قكدرة على التعك ل    المشككل لإيجطكد الحلطعل المن  

لالبحث للض  لةط لة ا ج التنمية ، لاقك لحكتك  المجتم  ، لقكدرة 

على ات كذ الق ار ، ل ؤهلة للمنكاسة اى يعق العمطل ،  طن لطيل  طك     

تقر   الكلية م ة ا ج أككديميطة لترريبيطة لةحثيطة تتلطف ةطكلجعدة      

 ن التعك ل لاالةتككر ، ل لمة ةكلتقنيك  الزراعية الحريثة ، التى تمكنمم 

   غي هم  ن ال ب ا  اى  جكل الزراعة لإنتكج الغذا  علطى المسطتعى   

 المحلى لاجقليمى .

إيتثمكر تكنعلعتيك المعلع ك  لاجتلكال  ، لميكنة الكلية إلكت لنيك  ن  .6

 أتل تةعي  التعليم لإت ا  البحعث التى ت رم المجتم  لالبيةة .

، لتحسطين  عطرال  االدا    تةبيق ة نك ج تعكير الجعدة لاجعتمطكد   .20

اى االتعليم لالتعلم لالبحث للر ة المجتمط  ، للعصطعل إلطى اعتمطكد     

 الكلية لة ا جمك األككديمية .

لض  ايطت اتيجية للبحطث العلمطى ، تط تبط ةكحتيطكا  اللطنكعة ،        .22

 لالمست رم النمكئى لتلبية احتيكتك  المجتم  .

ككنك  لالمعارد اى إنشك  ا ق ةحيثة ، تتكك ل ايمك الت للك  لاج  .21

 الكلية لالجك عة ل  اكز البحعث لالجك عك  االل ى .

تشجي  التعكلن المحلى لاجقليمى لالرللى ،  ن أتل تةعي  نظطم   .21

 التعلي لالبحعث العلمية .

تشططجي  البحططث العلمططى ،  ططن لططيل  جمععططك  ةحثيططة  تعططردة  .29

ك  الت للك  ، لتحفيز ل شكركة قةكعك  اجنتكج الزراعطى لالقةكعط  

اجنتكج الزراعى لالقةكع ال كص لالمؤيسك  األعملية اى تمكعيل لدعم 

 شطط لعك  البحططث العلمططى ، لااليططتفكدة  ططن    تكتمططك لنتكئجمططك ،  

لالتعكلن العثيطق  ط  الم اكطز البحثيطة القع يطة لاألإقليميطة لاقطك        

 ألللعيك  المشككل البحثية اى لةة الرللة .

يثة اى  جطكل اجدارة المسطترا ة   نش  الععى البيةى لالتقنيك  الحر .22

للمعارد الزراعية ، لتقريم لر ك   تميزة تل  الكليطة كبيطت لبط ة    

 تميططزة اططى ككاططة المجططكال  الم تبةططة ةكجنتططكج الزراعططى ، لرةططط 
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ال ططر ك  التططى تقططر مك الكليططة ةكحتيكتططك  المجتمطط  لالمنتفعططين    

 ل سكهمتمم اى تقييم األدا  .

يتفكدة  ن  جتم  المطعارد المتكحطة ،   التعظيف الفعكل لتعظيم اال  .29

 ةمك يتي م لة ا ج الكلية األككديمية لالبحثية .

 ليكئل تحقيق األهراف : (6مــادة )

إدلكل  جمععطة  طن المجطكال  الحريثطة اطى اليئحطة ، تغةطى         .2

اجتجكهططك  الحريثططة اططى  جططكل الزراعططة لإنتططكج الغططذا  طبقططك  

المسطططتملكين  للمتغيططط ا  لالمتةلبطططك   العكلميطططة لرغبطططك  

 لالمستعردين .

الت كيز على المجكال  لالمق را  ، التطى تفيطر الةكلطب علميطًك      .1

ل مكريك ، لتزير  طن قرراتط  علطى التفكيط  النقطرى لالتحليلطى       

 لتسكعره على المنكاسة اى االيعاق المحلية لاجقليمية .

زيكدة  عرال  النعاحى العلمية لالتةبيقية لالترريبية اى األتطزا    .1

لمية للمق را  الررايية ، حتى يمكن زيكدة حليلة المتعلم  ن الع

الممكرا  الم تلفة ، لإكسكب الةكلب القررة علطى  سطكي ة هطذه    

 التةعرا  .

إدلكل  ق را  تريرة ، لتةعي  نععيتمك ل حتعاهك العلمطى ، ةمطك    .9

يتعاكب    نظم الزراعة الحريثة لالتكنعلعتيك الحيعية لحمكيطة  

 جتم  ال يفى .البيةة للر ة الم
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 جملــس الكليــــة
لي ت  ة يم السيكيك  العك ة لتعليم لالبحعث العلمية اطى الكليطة   

لتنظيممك لتنسقمك ةين االقسكم العلمية للض  ال ةط لإلنشك ا  لالبعثك  

لاجيفكد لالمنح كمك ي ت  ةتعزي  اجعتمكدا  المكلية ل نكقشطة  سطكئل    

 لالمتكةعة لالمسكئل التنفيذية ةكلكلية . الت ةيط لالتنسيق لالتنظيم

 -ليتألف  جلس الكلية  ن السكده :

 عمير الكلية. .2

 لكي  الكلية . .1

  ري  لحرة ضمكن الجعدة . .1

 رؤيك  األقسكم العلمية . .9

أيتكذ  ن كطل قسطم ةكلتنطكلب حسطب ت تيطب األقر يطة اطى         .2

 االيتكذية.

ةكلتنطكلب ليجطعز   ةكجضكاة إلى أقرم أيتكذ  سكعر ل طررس ةكلكليطة   

تعيين إثنين أعلك  علطى األكثط   طن ذلى ال بط ة اطى شطةعن التعلطيم        

 لالشةعن العك ة  ن لكرج الجك عة .
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 ق ــو  ال ــبب
 

يحرد المجلس االعلى للجك عك  اى نمكية كل عطكم تطك عى ةنطك  علطى     

اقت اح  جكلس الجك عك  ةعر ألطذ رأى  جطكلس الكليطك  الم تلفط  عطرد      

 ن أةنك  تممعرية  ل  الع ةية الذين يقبلعن اى كطل كليطة أل   الةيب 

 عمر اى العكم الجك عى التكلى  ن ةطين الحكصطلين علطى شطمكدة الثكنعيطة      

 العك ة أل على الشمكدة المعكدلة .

ل     اعكة الش لط المؤهلة للقبعل ةكل كلية يحرد المجلس األعلطى  

نك  تممعرية  ل  الع ةية للجك عك  عرد الةيب الذين يقبلعن  ن غي  أة

، ليلرر ةقبعلمم ق ار  ن أ.د/ لزي  التعليم العطكلى ، ليكطعن تحطعيلمم    

لنقل قيرهم ةق ار  ن  لاى تمي  األحعال ال يتجكلز عطرد المقبطعلين أل   

 ن عرد الةيب المقبطعلين  طن أةنطك      %20المحعلين اى كل كلية على 

 تممعرية  ل  الع ةية .

 

 -الليواحس أو ال كالوريوس : فى اجلامعة للحصو  نلى در ةيشرتط لليد ال الب 

أن يكعن حكصًي على شمكدة الرراية الثكنعيطة العك ط  أل  طك يعكدلمطك      .2

ليكعن القبعل ةت تيب درتك  النجكح      اعكة التعزي  الجغ ااطى  

لاقًكلمك يعزه المجلس االعلطى للجك عطك  ليعطر ألطذ رأى  جطكلس      

 . الجك عك  ل جكلس الكليك 

أن يثبت الكشف الةبطى للطعه  طن اال ط اب المعريطة لصطيحيت         .1

لمتكةعة الرراية التى يتقرم لمك لاقًك للقعاعر التى يلطعمك المجلطس   

 االعلى للجك عك  ل جكلس الكليك  .

 أن يكعن  حمعد السي ة حسن السمع . .1
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لال يجعز للةكلب أن يقير أيم  اى اكث   ن كلية اى لقت لاحطر   .9

. 

لةيب الحكصلين على درتة اليسكنس أل البككلعريعس ليجعز قبعل ا .2

أل  ك يعكدلمك ةأقسكم أل شعب ال ى اى ذا  الكلية أل المعمطر لاقطًك   

 للش لط التى تتن  عليمك اللعائح الراللية للكليك  لالمعكهر .

 

 -قيد ال بب :

يقير الةكلب ةكلكلية ةنك  على طلب ةقر   قبل ااتتكح الرراية لاليجعز 

ةعر ذلن إال ةت لي   جلس الكلية اى حرلد القعاعر التى يق رهك القير 

  جلس الجك عة .

يتم قير الةكلب ةكلكلية ةعر ايتيفك  ألراق  لأدا  ال يعم المق رة ليعر 

اى الكلية  لف لكل طكلب يحتعى على األألراق المتعلقطة ةكلةكلطب لعلطى    

 االل  :

 االلراق المقر ة جت ا  القير . .2

الةكلططب الررايططية لتعاري مططك ) القيططر لاال تحكنططك  ةيططكن أحططعال  .1

 لنتكئجمك لتقري اتمك(

 ألت  النشكط ال يكضى لاالتتمكعى لالعسك ى للةكلب . .1

 -التحويل وحلل الليد :

ال يكعن التحعيل إال ةين الكليطك  المتنطكظ ة ليجطعز التحعيطل ةطين      

الةكلطب  كليك  غي   نكظ ة ةش ط أن يكعن المجمعع الكلى الحكصل علي  

 سكليًك للحر األدنى للقبعل ةكلكلية الم اد التحعيل إليمك ينة حلعل  على 

 الثكنعية العك ة .
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 -إيلاف الليد واألننيار ائرضية:

يقرم طلب اجعتذار عن عطرم إدا  اج تحطكن قبطل ةطر  اج تحطكن أل       .2

أثنك ه أل ليل يع ين على األكث   ن تكريخ إنتمكئ  لال يلتفت إلى 

قرم ةعر هذا التكريخ ليقطرم الةلطب ةإيطم عميطر الكليطة      أى طلب ي

ليعدع أ ك ةكلير ةأرشيف الكلية أل ي يل إلى الكلية ةكلب ير المسجل 

الملحعب ةعلم العصعل لال يلتفت إلى أى طلب يقرم ةغيط  هطذين   

 الة يقتين .

تقعم شةعن الةيب ةكلكلية اعر لصعل الةلب إليمك ةإلةكر الةكلطب   .1

الةبية  ةكلجك عة كمك ت ة  اى اليعم ذاتط  اجدارة   ةكلتقرم لإلدارة

 الةبية ةذلن .

إذا ككن الم ب اثنك  اج تحكن يتم تعقي  الكشف الةبى على الةكلب  .1

لكتكةة التق ي  الةبى اعرًا ةمع اة الةبيب المعين ةلجنة اج تحكن 

 على أن يعتمر ذلن  ن رئيس اللجنة الةبية .

رم دلعل اج تحكن اى الطرلر العاحطر   ال يجعز تك ار اجعتذار  ن ع .9

 إال لظ لف طكرئة .

 ال يجعز تشكيل لجكن إ تحكن لكصة ةكلم ب إال ةمق  الكلية . .2

ال يجعز أن يزير عرد األعذار الم ضية عن عرم دلعل اج تحكن عن  .9

  تين ليل ينعا  الرراية تلكف إليمك   ة ثكلثطة ةقط ار  جلطس    

  جلس الجك عة . شةعن التعليم لالةيب ةكلتفعي  عن

 -:  االت إيلاف الليد

 التجنير لتأدية ال ر ة العسك ية أل اجيترعك . .2

   ااقة الزلج أل الزلتة للعمل ةكل كرج . .1
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 الم ب الةعيل الذى يستلزم عيتًك لمرة عكم درايى أل أكث  . .1

 حكال  العض  لرعكية الةفل لذلن ةكلنسبة للةكلبك  المتزلتك  . .9

 للعقعةة أل التحفظ علية أل إعتقكل  .يجن الةكلب تنفيذًا  .2

تكلي  قبعل الةيب ةكليك  الجك عة لتأل  لصعل الةيب العااطرين   .9

  ن ةيدهم أليبكب قم ية 

 -الرسوم الدراسية :

 الرسوم الدراسية نلى ال بب ائوتجديذ ائصري 

 التعلي  جماحى أل لاء اجلمهورية : –)ق (  021مادة 

 قكةطل ال طر ك  الةيةيطة الم تلفطة      ليؤدى تمي  الةطيب ريطمكً  

لت ل  حليلة كل ريم  نمك لل ر ة المؤدى عنمك لتؤدى هذه ال يعم 

 داع  لاحرة قبل ةر  الرراية لال يجعز إعفك  الةكلب  نمك .
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 ال اب الثالث
 اخلدمات ال ب ية

 -:   اقة التأم  الصحى - 0

 طن إدارة   لكل طكلب الحق اى الحلعل على ةةكقة التأ ين اللطحى 

شةعن الةيب ةكلكلية لةنطكً  علطى هطذه البةكقطة يمكطن أن يعطكلج  جكنطًك        

ةمستشفى الةلب  ةكلجك عة ل ق هك  جم  ال ر ك  الةيةية أ طكم كليطة   

 الت ةية .

 كيفية الحلعل على ةةكقة التأ ين اللحى :

التقرم إلى إدارة شةعن الةيب ةكلكلية لتسليم صطعرة ش لطية    (2)

 للةكلب .

إيلكل ال زينة ةمبلم تنية لأرةععن ق شًك ) ترا   ط ة  تسرير  (1)

 لاحرة (

يتسلم الةكلب البةكقة اللحية  طن  عظطف الف قطة الم طت       (1)

 ةإدارة شةعن الةيب .

 -: الرت ية العوكرية - 6

على تمي  الةيب الملط يين الطذكعر لالمقيطرين ةكلكليطة تأديطة      

نلف العكم أل االتكزة الت ةية العسك ية  ن ليل دلرة ترريبية اى أتكزة 

 الليفية لمرة لمسة عش  يع يًك .

ي اعططى عططرم  ططنح الةكلططب البكططكلعريعس إال ةعططر إتتيططكز الططرلرة 

 الترريبية المق رة ةنجكح لتؤدى   ة لاحرة اى اى ا ق  درايية .

 -: اشرتاك الوكة احلديد - 3

 لتؤدى   ة لاحرة اى أى ا قة درايية.
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صعرة ش لية  1الحرير + عرد إحلكر أيتمكرة  ن هيةة السكة (2)

 للةكلب .

تمأل ايتمكرة ةعايةة  عظف الف قطة الم طت  ةطإدارة شطةعن      (1)

 الةيب .

 تسرد ال يعم الررايية ش ط الحلعل على هذا االشت اك . (1)

 

 

 -: حتقيز ال بب - 4
ش لط إيتحقكق قيمة  ككاأة التفعق لةيب الف قة االللطى لالف قطة   

 االعلى

 تنية 29اأكث  اى الثكنعية العك ة  %20للحكصلين على ككاأة التفعق 

 الف قة الثكلثة الف قة الثكنية الف قة االللى

الحكصطططلين علطططى  

تقططططري   متططططكز  

لالمنقعلين للف قطة  

الثكنيططة يمططنح كططل 

تنيطة اطى    210 نمم 

 السنة

الحكصطططلين علطططى  

تقططططري   متططططكز  

المنقططعلين للف قططة 

الثكلثططة يمططنح كططل 

تنيطة اطى    210 نمم 

 السنة

الحكصطططلين علطططى  

تقططططري   متططططكز  

المنقططعلين للف قططة 

ال اةعطة يمططنح كططل  

تنيطة اطى    210 نمم 

 السنة

الحكصطططلين علطططى  

تقططري  تيططر تططرًا  

 29يمنح كطل  طنمم   

 تنية اى السنة

الحكصطططلين علطططى  

تقططري  تيططر تططرًا  

 29يمنح كطل  طنمم   

 تنية اى السنة

الحكصطططلين علطططى  

تقططري  تيططر تططرًا  

 29يمنح كطل  طنمم   

 السنةتنية اى 

كمك تقرم الكلية تشجيعًك للةيب المتفعقين  ن لطيل اعفطك ه  طن    

 لكريف الرراية للسنة التكلية لاالعفك   ن دا  اشت اك ايطت رام قكعطك    

 الحكيب لمرة عكم لرحل  ت ايمية ةكألتكزه الليفية.
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 -: اال راءات ائت عة ئرا عة رصد در ات ال بب  عد إنبن اللتيجة - 5    

الةكلب ةتقريم إلتمكي  إلى شةعن الةيب على نمطعذج طلطب    يقعم .2

رصر الررتك  المعر  ن قبل إدارة الكلية لمذا الغ ب ةكيم السطير  

 االيتكذ الركتعر / عمير الكلية .

يتم ع ب هذه الةلبك  على أ.د/ عمير الكلية جت كذ  ك يلطزم  طن    .1

 إت ا ا  .

رئططيس عططكم يقططعم السططير األيططتكذ الططركتعر / عميططر الكليططة )   .1

اج تحكنك ( أل  ك ينعب عن  )أ.د/ لكيطل الكليطة لشطةعن التعلطيم     

لالةيب( ةإحكلة هطذه الةلبطك  إلطى السطكده رؤيطك  الكنتط لال        

 الم تل  للمعكين  .

يقعم السكدة رؤيطك  لأعلطك  الكنتط لال  الم تلطة ةطكلنظ  اطى        .9

الةلبك  المقر ة لاح  ك ايطك  اجتكةطة لالتأكطر  طن صطحة      

ي  االتزا  العاردة ةمك لصحة  طرة االتطزا   الف عيطة    تلحيح تم

لإلتكةة على السؤال لالمجمعع الكلطى جتكةطة االيطةلة ةجزئيكتمطك     

لرصرهك اى المككن الم ت  للعرقة )الغيف( لالتأكر  ن صطحة  

تعقي  السكدة االيكتذة الملححين لالتأكطر  طن  ةكةقطة لتمط      

 درتك  الشفعى لالعملى .

الكنت لل ةمل  طلبك    اتع  رصطر الطررتك    يقعم أ.د/ رئيس  .2

المقر ة إلي  ) ةطكلجز  الم لط  لنتيجطة الم اتعطة ( لبيطكن      

 ةكةقة النتيجة  ن عر   ثم تعقي  رئيس الكنتط لل علطى هطذا    

 الةلب .

يتم إاكدة الةكلب ةنتيجة اجلتمكس ليل أيبععين  ن تقريم طلطب   .9

 يعم . 90اجلتمكس لقبل 
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 -اى حكلة لتعد حكال  : .9

 ةكةقة : يعق  أ.د/ رئيس الكنت لل الم طت  ةلطحة النتيجطة     –أ 

المعلن  كمك هى  رلن  ةكلكشعف الم تلة    الكشعف المعلنة 

 للةيب ةقسم شةعن الةيب .

غي   ةكةقة : يتم الع ب على أ.د/ لكيل الكلية لشةعن التعليم  -ب

 لالةيب ثم على أ.د/ عمير الكلية لةعر المعااقة يطتم تلطحيح  

 النتيجة اى الكشعف المعلنة لإلةكر الةكلب ةنتيجة االلتمكس .

 

 -: مكت ة الكلية - 2

      تق  المكتبة العك   اى الرلر االرضى  طن المبنطى لالتطى تقطرم

للةيب لالبكحثين لتمرهم ةأحرث الكتطب لالطرلريك  الم تلفط     

لذلططن يططأتى ةكجعططراد الجيططر للكتططب لالططرلريك  حتططى يسططمل 

ةكلمكتبة  عك طل الحكيطب اآللطى اطى المبنطى       إيت را مك ل لحق

 الجرير ل زلده ةإ ككنية البحث ةقعاعر البيكنك  للةيب.

     لتلم هذه المكتبة  كتبة الةكلب ةكجضكاة إلطى  كتبطة األةحطكث

التى ت رم طيب الراريك  العليك لأعلك  هيةة التطرريس لذلطن   

 إيمكنًك ةأيلعب البحث لجطيع .

 رة ال كرتية أل الراللية للكتب تبعطًك لعطرد   لتلم المكتبة اجيتعك

النسخ ةكجعكرة ال كرتية للكتب لالم ات  ذا  النس ة العاحرة أل 

الرلرية لتفتح المكتبة أةعاةمك  ن السكعة الثك نة لالنلف صبكحًك 

حتى ال اةعة  سك   نذ ةراية العكم الجك عى لحتى إنتمكئ  ، كمطك  

 ةرلن البةكقة الجك عية . أن  ال يجعز اجيتعكرة أل اجطيع
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     لعلى الةكلب الذى ي ير اجيتعكرة ال كرتيطة أن يقطرم البةكقطة

الررايية ليمأل اجيتمكرة المعتعدة ةكلمكتبة لال كصة ةكللطمكن  

 ليقر مك أل ين المكتبة ثم يست  ج ةةكقة اجيتعكرة ال كرتية .

 .)ليتم إنشك   كتبة تريرة لمبنى ال ر ك  ةكلكلية )  بنى ل 

 -: رناية الش اب - 2 

      تعتر ةكلكلية إدارة لكصة ل عكية الشطبكب يطتل   دلرهطك ايمطك

 يلى:

 ال عكية الةيةية لتتم عن ط يق : (أ)

دراية  ك يعت ب الةيب  طن  شطكي  إتتمكعيطة لنفسطية      - 2

لدرايية ل حكللة إيجكد الحلعل المنكيبة لمطك  ط  الةطيب    

 الذين يعاتمعنمك .

يعت ب الةيب  ن  شطكي  إقتلطكدية عطن     حكللة حل  ك  - 1

 ط يق صنرلق التككال اجتتمكعى لةيب الكلية .

 -االنشةة الةيةية لتتم عن ط يق: (ب)

لضطط  لةططة لألنشططةة الم تلفطط   ططن ريكضططية لإتتمكعيططة  - 2

 لثقكاية لانية تتنكيب     يعل لرغبك  الةيب .

إتحكد تقريم  ش لعك  اى  جكال  االنشةة الم تلفة لمجلس  - 1

طيب الكلية لمسكعرت  ايمك يقت حط   طن أنشطةة للطر ك      

 لةيب الكلية .

المعكلنة اجيجكةية اى تنفيذ االنشةة التى يق هك إتحكد طيب  - 1

الكلية لتذليل  ك يتع ضمك  ن  ععقك  حتى ت  ج ةكللعرة 

 المنكيبة .

 : لعن ط يق هذه ال ةعط الع يلة يتحقق االهراف اآلتية- 
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 هعايك  الةيب. تنمية -أ 

إيتثمكر لقت ا اغ الةيب لتنظيم  اى نشكط إنتكتى  ثم  يكسب  -ب

 الةيب  

 لب ا  ت لق  نمم قكدة يستةيععن تفمم  شكي   جتمعمم.    

تشجي  رلح ال ر ة العك ة لغ س ال لح القيكدية ةين الةطيب   -تط 

ة المعسك ا  الثقكاي –لذلن عن ط يق )  عسك ا  ال ر ة العك ة 

 ال حي  .....(. –المعسك ا  الت ايمية  –

ةث رلح الز كلة لالحيكة الجك عيطة ةطين الةطيب لتعثيطق اللطلة       -د

 ةينمم لةين أيكتذتمم .

       لتعتب  الكلية  ن كليك  القمة علطى  سطتعى الجك عطة اطى   تلطف

 االنشةة الةيةية .

 
 إحتاد ال بب

 . يق   ق  إتحكد الةيب ةكلرلر األرضى ةكلكلية 

   يعتب  إتحكد الةيب هع الممثل الش عى الذى  ن ليل لجكن  يمطكرس

 الةيب أنشةتمم الم تلف  .

 -أهراف اجتحكد: (أ)

تنمية القيم ال لحيةلاالليقية لالععى القع ى لالطعطنى ةطين    -2

 الةيب.

 تععير الةيب على القيكدة ل مكريتمك . -1

 ةث ال لح الجك عية السليمة ةين الةيب . -1

 الةيب لصقلمك لتشجيعمك . إكتشكف  عاهب -9

 نش  لتشجي  لتكعين االي  الةيةية . -2
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نش  لتنظيم االنشةة الم تلفة لاجاكدة  ن طكقك  الةيب اطى   -9

 لر ة المجتم  .

 -إلتلكصك   جلس اجتحكد: (ب)

 ريم ييكية اجتحكد اى ضع  الب ا ج المقر ة  ن اللجكن . -2

 تنفيذهك .إعتمكد ة ا ج عمل لجكن اجتحكد الم تلف  ل تكةعة  -1

تعزي  اجعتمكدا  المكلية على اللجكن للض  المعازنط  السطنعية    -1

 للمجلس للجكن .

 إعتمكد الحسكب ال تك ى لإلتحكد. -9

 تنسيق العمل ةين لجكن اجتحكد الستة . -2

تعثيق العيقة ةين اجتحكد لاجتحكدا  الةيةية األل ى ةكلكليك   -9

. 

ةطين أعلطكئ    إنت كب أ ين لأ ين  سكعر لمجلس اجتحطكد  طن    -9

 الةيب .

 -اللجكن المشكل  نمك اجتحكد : ( )

 لجنة االي  الةيةية .

تقعم إدارة رعكية الشبكب ةتشجي  الةيب على تكعين اي  طيةيطة  

على  ستعى الكلية لالعمل على إعراد ةط ا ج  يئمطة  طن شطأنمك     

ال ةط لالتعاصل ةين اي  الكلية لاي  كليطك  الجك عطة ليرتقطك     

عى أعلى  طن اجعتمطكد علطى الطنفس لإت طكذ القط ار       ةمم إلى  ست

 لتنفيذ المش لعك  لاألنشةة .
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  ليجعز إنشك  أي  طيةية ةكل كلية لتعتب   ن لحرا  إتحكد

 طيب الكلية .

  ال يجعز إقك ة أي  طيةية على أيكس ييكيى أل عقكئرى كمك

 ال يجعز أن تت ذ االي ة إيمًك أل شعكرًا يعحى ةذلن .

  تكعين األيط ة إلطى أحطر أعلطك  هيةطة التطرريس       يقرم طلب

ةكلكلية للمعااقة على ريكدة االي ة لاى حكلة  عااقتط  تشطكل   

تمعية تكييسية لألي ة ةإش اف رائطر األيط ة تتطعلى لضط      

نظكم داللى لعمل األي ة اى نةكق أحككم اليئحطة لالقطعانين   

 المعمعل ةمك لي اعى ايمك القعاعر التكلية :

 االي ة لرائرهك . تحرير إيم - 2

 قيمة ريم العلعية . - 1

تشكيل  جلس إدارة لأليط ة ةكالنت طكب ليتكطعن  طن  قط ر       - 1

لأ ين اللنرلق لثيثة أعلك  ليجعز أن يلم إلطى علطعية   

 المجلس علعان ي تكرهم رائر االي ة .

 -تقسيم عمل األي ة  ن ليل اللجكن التكلية : - 9

لى تحقيق التعكرف ةين أعلك  لجنة للعيقك  تتعلى العمل ع -أ

 االي ة.

 لجنة ريكضية لت ت  ةكلنشكط ال يكضى . -ب

 لجنة انية لت ت  ةكلنشكط الفنى. - 

 لجنة ثقكاية لت ت  ةكلنشكط الثقكاى . -ث
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ي اعى قبل تنفيذ أى نشكط  ن األنشةة التطى تطرلل اطى ةط ا ج     

األي  يعا  دالل الجك عطة أل لكرتمطك أن يتقطرم  قط ر األيط ة      

ةةلب للمعااقة على النشكط  عتمر  ن رائرهك إلى رائر االي ة ثم 

 إلى اجتحكد جعتمكده .

: يشكل اجتحكد  ن طيب الكلية النظك يين المقيرين ةمطك لنيطل    (122 كدة )

 درتة البككلعريعس لالمسردين ال يعم الررايية .

ليكعن للةيب العاارين المسردين ريعم اجتحكد حطق  مكريطة   

نشكط اجتحكد دلن أن يكعن لمم حق اجنت كب أل الت شيح ألت  

. 

: يعمل  جلس إتحكد طيب الكلية علطى تحقيطق أهطراف     (112- 110 كدة )

 اجتحكد  ن ليل يبعة لجكن لأيمكئمم .

لجنة األي  : لتعمل علطى قيطكم االيط  ةكلكليطة لدعطم نشطكطمك        .2

 لالتنسيق ةينمك .

تكطعين الفط ق ال يكضطية    لجنة النشكط ال يكضى : لتعمل علطى   .1

ةكلكلية لإقك ة المبكريك  لالمسطكةقكن لاالشطت اك اطى    

الرلرا  الزراعية لالرلرا  التى تقيممك رعكية ططيب  

 الجك عة .

لجنة النشكط الثقكاى : لتعمل علىتنظيم ألت  النشكط الثقطكاى   .1

لتنمية الةكقك  األدةية لالثقكايطة للةطيب لكطذلن    

 االشت اك .

لفنى : لتعمل على تنمية النشطكط الفنطى للةطيب    لجنة النشكط ا .9

لإتكحة الف صة جة از  عاهبمم الفنية اى عمل طيةى 
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هكدف لاالشت اك اى المسكةقك  على  ستعى الجك عطة  

 لالرلرا  الزراعية .

لجنة الجعالة لال ر ةالعك طة : لتعمطل علطى تنظطيم الح كطة       .2

 الكشفية لاجرشكد كمك تعمل على تنفيذ ة ا ج لر طة 

البيةة التى يق هك  جلس الكلية أل األقسكم . لكذلن 

 االشت اك اى الرلرا  الكشفية لكذلن االرشكدية .

لجنة النشكط االتتمكعى لال حي  : لتعمل على تنمية الط لاةط   .9

اجتتمكعيططة ةططين الةططيب لأعلططك  هيةططة التططرريس  

لالعك لين ةكلكلية . كمك تعمل علطى تنظطيم الط حي     

تتمكعية لالثقكاية . لكذلن تسطرير  لالمعسك ا  اج

 الملكريف للةيب ذلى الظ لف اجتتمكعية اللعبة .

لجنة النشكط العلمى لالتكنعلعتى ت ت  هذه اللجنة ةكألأعمطكل   .9

 -اآلتية :

 عمل  عكرب علمية .  .2

 عمل قل  ال يكل العلمى . .1

تنميطططة االلت اعطططك  لاالةتكطططكرا  االلكت لنيطططة   .1

 لالميككنيكك .

حكئط العلمية لالعيطكئل التعليميطة   عمل صحكئف ال .9

 لالمشكركة اى تنظيم اللقك ا  العلمية لالنرلا  .

أكتشططكف المعاهططب لالممططكرا  عنططر الشططبكب ذلى  .2

العقعل المبرعط  ةككاط  العيطكئل لالحلطعل علطى      

 ة ا ا  الت اعك  العمكلمم .

 عمل  سكةقك  اى  جكل التكنعلعتيك ةلفة دلرية . .9

 الجك ع  . اشت اك اى نكدى العلعم اى .9
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: تشكل كل لجنة  ن لجكن اجتحكد ينعيًك ة يطكده رائطر  طن     (119 كدة )

أعلك  هيةة الترريس ) يلرر ةتعين  ق ار  طن عميطر الكليطة (    

لعلعية طكلبين عن كل ا قة درايية ينت بمطك يطنعيًك ططيب    

 ا قتممك الررايية ةة ق اجقت اع الس ى .

  ةينمم أ ينك  سكعرًا لمك .لينت ب الةيب أعلك  كل لجنة  ن 

     ليحل  إتتمكعك  اللجكن  مثل الجمكز الفنطى ل عكيطة الشطبكب

 ةكلكلية .

 -: ي ت   جلس إتحكد الكلية ةمك يلى :( 119 كدة )

 ريم ييكية اجتحكد اى ضع  الب ا ج المقر ة  ن اللجكن. .2

 إعتمكد ة ا ج عمل  جلس اجتحكد ل تكةعة تنفيذهك . .1

المكليطة علطى اللجطكن للضط  المعازنط       تعزي  اجعتمكدا   .1

 السنعية للمجلس للجكن  .

 إعتمكد الحسكةك  ال تك ية لإلتحكد . .9

 تنسيق العمل ةين لجكن  جلس اجتحكد . .2

العمل على تعثيق العيقك     اجتحكدا  الةيةية ةكلكليطك    .9

 األل ى.

إنت كةك  أ ين لأ طين  سطكعر لمجلطس اجتحطكد  طن ةطين        .9

 أعلكئ  الةيب.

 

: تشكطل  جلطس إتحكد ططيب الكليطة يطنعيًك ة يطكدة عميطر       (112كدة ) 

الكلية ) أل  ن ينيب  اى ذلطن  طن أعلطك  هيةطة التطرريس (      

 -لعلعية :

 رالد لجكن  جلس اجتحكد  ن أعلك  هيةة الترريس . -2

 أ نك   سكعرى لجكن  جلس اجتحكد  ن الةيب . -1
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لأ ينًك  سكعر نمم أ ينًك لينت ب الةيب أعلك  لمجلس  ن ةي -1

 .للمجلس

ليحل  إتتمكعك  المجلطس رئطيس الجمطكز الفنطى ل عكيطة       -9

 الشبكب ةكلكلية ليكعن أ ينًك لللنرلق.

 

: يشت ط ايمن يتقرم للت شيح لعلعية لجكن  جلس اجتحكد  (119 كدة )

: 

 أن يكعن  تمتعًك ةجنسية تممعرية  ل  الع ةية . -2

 الحسنة .أن يكعن  تلفًك ةكل لق القعيم لالسمعة  -1

أن يكعن طكلبًك نظك يًك  ستجرًا اى ا قت  غي  ةكق لإلعطكدة   -1

 ايمك ألى يبب .

 أن يكعن  سردًا ل يعم اجتحكد . -9

أن يكعن  ن ذلى النشكط الملحعظ اى نجطكح عمطل اللجنطة     -2

 التى ي شح نفس  ايمك .

 

: يتم إنت كب  جكلس اجتحكد للجكنمك اى  ععر غكيتط  نمكيطة   ( 112 كدة )

نعامب   ن كل عكم ليلطرر قط ار  طن رئطيس الجك عطة      شم  

ةتحرير المعاعير التفليلية لإلنت كةطك  للمسطتعيك  الم تلفطة    

لاليحق ألى طكلب اجدال  ةلطعت  إال إذا كطكن  قيطرًا ةجطرالل     

 النكلبين  ن الةيب ليحمل إثبك  ش لية .
 

  : يشت ط للحة اجنت كةك  اى لجطكن إتحطكد ططيب الكليطك     (119 كدة )

 على األقل  ن طيب الذين لمم حق اجنت كةك  . %20حلعر 
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    اإذا لم يكتمل العرد تؤتل اجنت كةك  لمععر  آل  اطى  طرى

ثيثة أيكم على األكث  ، لاطى هطذه الحكلطة يشطت ط للطحة      

 على األقل  ن النكلبين . % 10اجنت كةك  حلعر 

 فط ق  اإذا لم يكتمل العرد هذه الم ة يتعين تمثيل كل طلبة ال

 التى لم يكتمل عرد نكلبيمك .

: إذا تعذر تكعين  جلس إتحكد طيب الكليطة للسطبب السطكةق     (119 كدة )

يعين عمير الكلية   جلسًك جدارة شةعن اجتحكد يلم عنكص   ن 

الةيب المتفعقين اى الرراية لاى نشكط اجتحكد  من تتطعاا   

 ايمم ش لط الت شيح .

ين  يطكئ  حقطعق العلطعية اطى     ليكعن ل ائر هذا المجلس لأ 

  جلس تنسيق األنشةة الةيةية ةكلجك عة .

: ي ت  رائر  جلس اجتحكد أل لجنت  ةتحلي  ترلل األعمكل  (112 كدة )

لالرععة إلى اجنعقكد لإدارة الجلسة ل تكةعة تنفيذ القط ارا  ليقطعم   

ةتبليم الق ارا  إلى لكيل الكليطة لعميطر الكليطة أل نكئطب رئطيس      

 ع  ةحسب األحعال لاعر صرلرهك.الجك 

 رناية ال بب  الكلية :

   تقعم ةكجش اف على لجكن إتحكد طيب الكلية لتعلت  أعلك  اجتحطكد

إلى األهراف التى تنمى القيم األليقية لالععى العطنى لتشجيعمم 

 على إكتشكف  عاهب ز يئمم لتنمية قرراتمم ل مكراتمم .

  ال يكضططية لاجتتمكعيططة لالطط حي  تقططعم ةكجشطط اف علططى األنشططةة

لالنشكط الثقكاى لالفنى لالجعالة لالم شرا  األي  الةيةية  طن  

 ليل  ؤهلين لمذه االنشةة.
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     يقعم القسم ةمسكعرة الةلب  المحتكتين  كديطًك لتشطرير  لط لاكتمم

الررايية لاجقك ة اى المرينة الجك عية عن ط يق تقطريم الةكلطب   

 لا  اجتتمكعية لاجقتلكدية .ةحث إتتمكعى لمع اة ظ 

        يقطعم السطكده األللططكئيين اجتتمطكعيين ةعمطل تعططكرف ةطين الةلبطط

لالةكلبك  حتى يكعنعا ق يبين  نمم ليتع اعا على حل  شطككلمم  

حتى يشع  الةكلب أن  يتعك ل    أي ت  لليس ةعيرًا عنمك لةذلن 

 يتم تعتي  الةكلب التعتي  السليم .

 ة صيفية للةيب المتمزين اى األنشةة لطيل  يقعم القسم ةعمل انشة

العكم الررايى اى  ليف تملة الرائم لاى  مكرية أنشةة تطنس  

طكللططة لتططرريب كطط ة قططرم اططى الميعططب ال كصططة ةكلجك عططة   

لاألشت اك اى األنشةة الشكطةية التى تنفذهك رعكية طيب الجك عة 

زير اى لعمل لقك ا  ريكضية ةين الةلبة لأعلك  هيةة الترريس لل

 التقكرب ةينمم .

: يعتر ةكلكلية لحرة لمتكةعة ال  يجين  ن أهطراامك   و دة متا عة اخلـري  

 تكةعة ال  يجين لالمسكهمة اى حلعلمم على لظكئف تتعااق    

الممكرا  التى إكتسبمك ال  يج أثنك  درايطت  لتسطجيل البيكنطك     

كل  يج الككاية عن كل ل يج . لاجتلكل المسطتم  إلكت لنيطًك ةط   

لتزيل العقبك  التى تعاتم  اى  يران العمل لتطعا  لط  البط ا ج    

 الترريبية اليز ة .

ليعتر ةكلكلية أيلًك لجنة لتلقى الشككلى  ن الةكلب ةكآللية  : الشكـــــاو 

 عثقة ل عزع ةكلكلية صنكديق لمطذا الغط ب لتقطعم اللجنطةعلى     

د الحطل  اح  الشطككلى أيطبععيًك لالعمطل علطى درايطتمك لإيجطك      

 المنكيب .
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: يحرد لكل طكلب أل عرد  ن لةطيب ةكلكليطة رائطرًا  طن      األرشاد األكادميي

السكده أعلك  هيةة الترريس يعلن ييكدت  على ةطكب  كتبط  أيطمك     

الةيب لالعقت المحطرد لقيك ط  ةمممطة ال يطكده الةيةيطة لهطى       

 تكةعة لإرشكد الةكلب ةمك يتعااطق  ط   لطلحة الةكلطب لتزيطل      

 بك  التى تعاتم  .  العق

: تعتب    كلفطة تكديبيطة كطل إلطيل ةطكلقعانين لاللطعائح        (219 كدة )

 -لالتقكلير الجك عية لعلى االل  :

 االعمكل الم لة ةنظكم الكلية أل المنشآ  الجك عية . -2

تعةيل الررايطة أل التحط ي  عليط  أل اج تنطكع المطرة  عطن        -1

 حلعر الررلس .

الك ا ة أل   طل ةحسطن السطي      كل اعل يتنكاى    الش ف أل -1

 لالسلعك .

كل إليل ةنظكم اج تحكن اليزم ل  لكل غش اى إ تحطكن أل   -9

 ش لع اي  .

كل إتيف للمنشآ  أل األتمزة أل لمعاد أل الكتب الجك عيطة أل   -2

 ترةي هك .

كل تنظيم للجمعيك  دالل الجك عطة أل اجشطت اك ايمطك ةطرلن      -9

 م تلة .ت لي  يكةق  ن السلةك  الجك عية ال

تعزي  النش ا  أل إصرار ت ائر حكئط أل تم  تعقيعك  ةطرلن   -9

 ت لي  يكةق

اجعتلكم دالل المبطكنى الجك عيطة أل اجشطت اك اطى  ظطكه ا        -2

   لة للنظكم العكم أل اآلداب .
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: كل طكلب ي تكب غشك اى إ تحكن أل ش لعًك ايط  ليلطبط    (212 كدة )

اى حكلة تلبس ي  ت  العميطر أل  طن ينطعب عنط   طن لجنطة       

اج تحكن ليح م  ن دلعل اج تحكن اى ةطكقى المطعاد ليعتبط     

الةكلب رايبًك اى تمي   عاد هذا اج تحكن ليحكل إلطى  جلطس   

 التأديب .

 -: العقعةك  التأديبية هى : (219 كدة )

 التنبي  شفكهة أل كتكةة . -2

 اجنذار. -1

الح  كن  ن حلعر درس أحر المقط را  لمطرة ال تتجطكلز     -1

 شم ًا.

 الفلل  ن الكلية لمرة ال تجكلز شم ًا . -9

 الح  كن  ن اج تحكن اى  ق ر أل أكث  . -2

 إلغك  إ تحكن اى  ق ر ال أكث  . -9

 الفلل  ن الكلية لمرة ال تجكلز الًي دراييًك . -9

  تحكن اى الل درايى لاحر أل أكث  .الح  كن  ن اج -2

 الفلل  ن الكلية لمرة تزير على الل درايى . -6

الفلططل النمططكئى  ططن الجك عططة ليبلططم قطط ار الفلططل إلططى  -20

 الجك عك  األل ى.

للمجلس الجك عة أن يعير النظ  اى الق ار اللطكدر ةكلفلطل النمطكئى    

 ةعر  لي ثيث ينعا  على االقل  ن تكريخ صرلر الق ار .

 -: الميةك  الم تلة ةتعقي  العقعةك  هى : (219ة ) كد
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االيكتذة لااليكتذة المسكعرلن : للمم تعقي  العقعةك  األرة   -2

األللى عمك يق   طن الةطيب أثنطك  الطررلس لالمحكضط ا       

 لاألنشةة الجك عية الم تلفة .

عمير الكلية : لل  تعقي  العقعةك  الثمكنى االللى. لاى حكلة  -1

إليل ةكلنظكم يتسبب عن  أل ي شى  ن   حرلث إضة اب أل

عرم إنتظكم الرراية أل اج تحكن يكعن لعمير الكليطة تعقيط    

تمي  العقعةك  ، على أن يع ب اال   لطيل أيطبععين  طن    

تكريخ تعقي  العقعةة على  جلس التأديب إذا ككنت العقعةك  

ةكلفلل النمكئى  ن الجك عة ، لعلى رئيس الجك عة ةكلنسطبة  

ي  ذلن  ن العقعةك  لذلن للنظ  اى تأيير العقعةطة  إلى غ

 أل إلغكئمك أل تعريلمك .

رئيس الجك عة : لل  تعقي  تميط  العقعةطك  عطرا العقعةطة      -1

األلي ة لذلن ةعر ألطذ رأى عميطر الكليطة للط  أن يمنط       

الةكلب المحكل إلى  جلس التأديب  ن دلعل الجك عة حتطى  

 اليعم المحرد لمحككمت  .

 يب : لل  تعقي  تمي  العقعةك  . جلس التأد -9

: يلرر ق ار إحكلة الةيب إلى  جلس التأديطب  طن رئطيس     (221 كدة )

 الجك عة  ن تلقك  نفس  أل ةنك  على طلب العمير .

 -: يشكل  جلس تأديب الةيب على العت  التكلى : (221 كدة )

 . عمير الكلية 

 .لكيل الكلية 

 . أقرم أعلك   جلس الكلية 

: ال تعق  عقعةة  ن العقعةك  العاردة اى البنر ال ك س ل طك   (212) كدة 

( إال ةعر التحقيق    الةكلب كتكةة ليمكع 219ةعره  ن المكدة )

أقعال  ايمك هع  نسعب إلي  اإذا لم يحل  اى المععطر المحطرد   
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للتحقيق يقط حق  اى يمكع أقعال  ليتعلى التحقق  ن ينترة  

لعهيةة الترريس المنتطرب للتحقيطق   عمير الكلية. لال يجعز لع

    الةكلب أن يكعن علعًا اى  جلس التأديب .

: الق ارا  التى تلرر  ن الميةك  الم تلة ةتعقي  العقعةك   (216 كدة )

 ( تكعن نمكئية .219التكديبية لاقًك للمكدة ) 

ل   ذلن تجعز المعكرضة اى الق ار اللكدر غيكةيك  ن  جلس 

ل أيبعع  ن تكريخ إعين  إلى الةكلب أل التأديب لذلن اى لي

للى أ  ه ليعتب  الق ار حلعريًك إذا ككن طلطب الحلطعر قطر    

أعلن إلى ش   الةكلطب أل للطى ا ط ه لت لطف الةكلطب عطن       

 الحلعر ةغي  عذر  قبعل .

: ال يجعز الةعن اطى القط ار اللطكدر  طن  جلطس تأديطب       ( 229 كدة )

جيتةنكف ةةلطب كتطكةى   الةكلب إال ةة يق اجيتةنكف لي ا  ا

يقرم  ن الةكلب إلى رئيس الجك عة ليل لمسة عشط  يع طًك   

 ن تكريخ إةيغ  ةكلق ار لعلي  إةيغ هذا الةلب إلطى  جلطس   

التأديب األعلى ليل لمسة عش  يع ًك ليشكل  جلس التأديطب  

 -االعلى  ن :

 نكئب رئيس الجك عة لشةعن التعليم لالةيب       رئيسًك 

 الحقعق ال أحر األيكتذه ةمك . عمير كلية 

 . أيتكذ  ن الكلية التى يتبعمك الةكلب 

 ليلرر ةكلتيكر األيكتذه األعلك  ق ار  ن رئيس الجك عة .

لاى تمي  األحعال ال يجعز الحكطم ةعقطف تنفيطذ قط ار  جلطس      

 تأديب الةيب أل  جلس التأديب األعلى قبل المعضعع .
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 ة :ططط قر  
إيتجكةة للمتغي ا  العكلمية الحريثة اى  جكل التعليم لاأللذ ةنظكم       

تعكيططر الجططعدة لاالعتمططكد اططى العمليططة التعليميططة ، لتةبيقططك للمعططكيي  

األككديمية الم تعية اى قةكع الررايك  الزراعية ، لايتجكةة ليحتيكتك  

البط ا ج   التى يتةلبمك يعق العمل اقر رأ  الكلية ضط لرة إعطكدة هيكلطة   

لالمق را  الررايية لتعاكب المستجرا  على المستعى المحلي لاجقليمي 

لالعكلمي لتلبية إحتيكتك  يعق العمل ، ةتقريم ة ا ج ةينية تريرة تعتمطر  

 -Multiعلى  شكركة العرير  ن األقسكم العلمية دالطل للطكرج الكليطة    

discipline majors      ط   لتحل  حطل البط ا ج الت للطية الرقيقطة 

التأكير على اجعراد الممنى المتميز لل  يج لتزليطره ةممطكرا    تلفطة    

 ن ليل تةعي  الب ا ج الررايية لة ا ج الترريب الميراني ، لقر ايتلزم 

ذلن األلذ ةنظكم تعكير الجعدة لاالعتمكد ، لالطذى قةعطت ايط  الكليطة     

ى نظطكم  لةعا  كبي ة للتحعل  ن نظكم السنعا  لالمق را  اجتبكرية إل

 السكعك  المعتمرة . 

  -أهداف الت وير :
 اجرتقك  ةكألدا  الممنى لل  يج  -

تعاي   نكخ أككديمي ، يت تب علي  إ راد يعق العمطل ة ط يج  تميطز      -

تمكنط   طن المنكاسطة اطى يطعق       ل زلد ةممكرا  علمية ل منية   تلفة

 . العمل

 عاكبة التةعرا  األككديمية الحريثة ، لاأللذ ةنظكم تعكيطر الجطعدة    -

 لاالعتمكد اى تةعي  المق را  

 إنشك  ة ا ج ذا  طبيعة ةينية ، تشكرك ايمك العرير  ن األقسكم العلمية  -

 تنمية  مكرا  اجتلكل لالتعلم الذاتي للقررة على إت كذ الق ار  -
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راية ةمك ةكللغطة اجنجليزيطة ، لمقكةلطة    إيتحراث ة ا ج تريرة تتم الر -

 احتيكتك  يعق العمل .

كايططة لالعلميططة لالبيةيططة  زيططكدة لعططى لإدراك الةكلططب ةكلقلططكيك الثق  -

 . المعكص ة

إنشك  ة ا ج ذا  طبيعة لكصة ،  ثل ة ا ج التعليم المفتطعح اطى ةعط      -

 الت للك  الزراعية .

  -بم  الت وير : وملها :ـــم
 نمك ذا  طبيعة ةينية تبطرأ الررايطة   ة ا ج إنشك  ثمكنية ة ا ج ، يبعة  -

ةمك  ن المستعى الررايي الثكلث ةمعتب المقط را  المؤهلطة ةكلفلطل    

 9 – 2الررايي الثكني  ن المستعى الثكني ، لالتى يشكرك اى كل  نمطك  

أ أقسكم علمية ، ةكجضكاة إلى ة نك ج " المنرية الزراعية " ، لالذى تبر

الرراية ة  اعتبكرا  ن المسطتعى األلل ، لذلطن لتحطل هطذه البط ا ج      

 الثمكنية  حل الثيثة عش  ة نك جك اى اليئحة السكةقة . 

 .إعكدة هيكلة المق را  الررايية لمذه الب ا ج  -

 

  أقسكم الكلية ( :1 كدة )

  -تلم الكلية تسعة عش  قسمك علميك هي :

 القسم م القسم م

 الميك لةيعلعتيك الزراعية  22 المنرية الزراعية  2

 إنتكج الحيعان  21 النبك  الزراعي 1

 إنتكج الرلاتن  21 المحكصيل  1

 اجرشكد الزراعي لالمجتم  ال يفي   29 االقتلكد الزراعي 9

 الفككمة  22 العراثة  2

 ال ل  لالزينة  29 األراضي 9

  االقتلكديةالحش ا   29 الكيميك  الزراعية  9
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 الحيعان الزراعي  22 األلبكن 2

 المبيرا   26 اللنكعك  الغذائية  6

 -------------------------- -- أ  اب النبك  20

 

تمنح تك عة المنلعرة،ةنك  على طلب  جلس كلية الزراعطة  ( :9 كدة )

  -الررتك  العلمية اآلتية :

  -:اي  ألال : درتة ةككلعريعس العلعم الزراعية

: يقبل ةمذا الب نطك ج الةطيب    المنرية الزراعية لالنظم الحيعية   -2

الحكصلعن على الثكنعية العك ة شعبة ال يكضيك  ةةكة  تنسيق  ستقل 

 ، لتبرأ الرراية ة  اعتبكرا  ن المستعى األلل .  

 اي العلعم الزراعية ت ل  " الطنظم الحيعيطة    سدرتة البككلعريع

 .  م التعليم المفتعحلنظكالزراعية " لاقك 

يطة اطى إحطرى ةط ا ج الت لط       ثكنيك : درتة ةككلعريعس العلعم الزراع

  -:التكلية

 اجنتكج النبكتي  -1

 اجنتكج الحيعاني لالراتنى لالسمكي  -1

 لقكية النبك   -9

 علعم لتكنعلعتيك األغذية    -2

 التقنية الحيعية الزراعية  -9

 العلعم اجقتلكدية لاجتتمكعية الزراعية   -9

 األراضي لالميكه  -2

 لتكعن الرراية ةكلمستعيين األلل لالثكني  عحرة ةجمي  الب ا ج السطكةقة 

، لتبرأ الرراية ةمذه البط ا ج اعتبطكرا   (  2إلى رقم   1) الب ا ج  ن رقم  
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 ن المستعى الثكلث ةنك ا على إتتيكز المق را  المؤهلطة لمطك اطى الفلطل     

 الررايي الثكني  ن المستعى الثكني  .  

يلم كل ة نك ج  ن الب ا ج الثمكنية السكةقة الت للك  ( :  2دة ) ك 

امى ة ا ج عك ة اى  2، 9 ف عية التكلية عرا الب ا ج أرقكمال

 الت ل  المذكعر
رقم 

الب نك 

ج 

ةكليئح

 ة

 الت للك  الف عية التى يلممك كل ة نك ج الب نك ج
األقسكم التى 

 يتبعمك الب نك ج

2 
المنرية الزراعية 

 لالنظم الحيعية 

 –هنرية النظم الحيعية  –آال  لقعى زراعية 

 هنرية ال ي لالل ف الحقلي 
 المنرية الزراعية

 اجنتكج النبكتي 1

صي
حك

الم

ل
 

ن
سكتي

الب
 

===

== 

===

== 
 عكم

 المحكصيل -2

 الفككمة -1

 ال ل  لالزينة -1

1 

اجنتكج الحيعاني 

لالراتنى 

 لالسمكي

إنتكج 

 الحيعان

إنتكج 

 الرلاتن

إنتكج 

 األيمكك

===

== 
 عكم

 إنتكج الحيعان -2

 إنتكج الرلاتن -1

9 
 لقكية النبك 

 

أ  اب 

 النبك 
 المبيرا  الحش ا 

===

== 
 عكم

 أ  اب النبك  -2

 الحش ا  -1

 المبيرا  -1

2 
علعم لتكنعلعتيك 

 األغذية
 األلبكن

اللنكعك  

 الغذائية

===

== 

===

== 
 عكم

 األلبكن -2

اللنكعك   -1

 الغذائية

9 
التقنية الحيعية 

 الزراعية

===

= 
==== 

===

= 

===

= 
 عكم

 العراثة -2

الكيميك   -1

 الزراعية

1- 

 الميك لةيعلعتي

9 

العلعم اجقتلكدية 

لاجتتمكعية 

 الزراعية

اجقتلكد 

 الزراعي

إدارة 

أعمكل 

 زراعية

اجرشكد 

 الزراعي

اجتتمك

ع 

 ال يفي

 عكم

اجقتلكد  -2

 الزراعي

اجرشكد الزراعى  -1

 لالمجتم  ال يفي

 األراضي عكم == == == == لالميكه األراضي 2
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يشت ط لحلعل الةكلب على درتة ةككلعريعس العلعم الزراعية  ( :9 كدة )

)  كئة لثمكنية لثيثطعن ( يطكعة  عتمطرة علطى      212أن يجتكز 

( لهع " المنريطة الزراعيطة    2األقل ةنجكح اى الب نك ج رقم ) 

) كئة ليبعة لثيثطعن(   219لالنظم الحيعية "  ، أل أن يجتكز  

لحلططعل علططى درتططة يططكعة  عتمططرة  علططى األقططل ةنجططكح ، ل

( المشطكر   2إلى رقطم   1البككلعريعس اى أحر الب ا ج ) ن رقم 

 لت للكتمم الف عيطة المبينطة اطى المطكدة      ( 9) إليمم ةكلمكدة 

(  ططن هططذه اليئحططة ، ةكجضططكاة إلططى  قطط را  الممططكرا    2) 

األيكيية ، لالترريب الميراني ، ةمستعيي  ،   قسمة علطى ثمطكن   

 كل  نمك لمسة عش  أيبععًك  . العل درايية ،  رة 

نظكم الرراية المتب  اى الكلية هع نظكم السطكعك  المعتمطرة ،   ( :  9 كدة ) 

اططى إطططكر الفلططل الررايططي العاحططر ، ليقططعم نظططكم السططكعك  

  -المعتمرة المقت ح اى هذه اليئحة على األيس التكلية :

السكعة المعتمرة : السكعة المعتمرة ) العحرة ( هي لحرة قيكس درايية  -2

لتحرير لزن كل  ق ر ةكلنسبة إلى المق را  األلط ي ، لهطى تعطكدل    

 حكض ة نظ ية  رتمك يكعة لاحرة لطيل الفلطل الررايطي العاحطر ،     

لةكلنسبة للررلس العملية لالترريبك  التةبيقية تحتسب يكعة  عتمطرة  

ل ات ة ترريبك  عملية  رتمك يكعتين أيطبععيك لطيل الفلطل    لاحرة لك

 الررايي العاحر . 

: تسططتم  الررايططة ةكلفلططل الررايططي  Semesterالفلططل الررايططي  -1

أيبععك ، لالفلل الررايي هع الفت ة الز نية الممتطرة ةطين    22العاحر  

 . ةر  الرراية ةكلفلل لنمكيتمك ، ةبر  انعقكد اال تحكنك  التح ي ية 

يتكطعن  طن الطلين درايطيين     :  Academic yearالعكم الجطك عي   -1

 22إتبكريين تستم  الرراية ةممك ثيثين أيطبععك ، ل طرة كطل  نممطك     

 أيبععك . 

هطع  :  Grade points average  ( GPA ) المعطرل الفلطلي    -9 

       عرل درتك  
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اطى الفلطل   تمي  المق را  التى يرريمك الةكلب ، نجكحطك لريطعةك ،        

 الررايي . 

:  Cumulative Grade Points Average ( CGPA )المعرل الت اكمطي   -2 

   هع  عرل 

درتك  تمي  المق را  التى يرريمك الةكلب ، نجكحك لريعةك ، حتطى       

 تكريخ حسكب المعرل . 

: هططع  ططنمج درايططي  حططرد األهططراف    Moduleالمقطط ر الررايططي  -9 

النظ ية لالعمليطة كمطك هطع لحطرة تعليميطة       لالمحتعيك  لالنشكطك 

  .  تبةة    المق را  األل ى

 

: هى  جمععة  طن المقط را  لاألنشطةة     Curriculaالمنكهج الررايية  -9

الررايية ، نظ ية لعملية )  إتبكرية لالتيكرية ( ، يؤدي النجكح ايمطك  

إلى  نح الةكلب درتة ةككلعريعس العلعم الزراعية اطى إحطرى ةط ا ج    

الت ل  المبينة ةمذه اليئحة ةمعتب إيتيفك  الةكلطب عطرد السطكعك     

(  طن هطذه    9ةكلمطكدة رقطم )   المعتمرة اليز ة للت  ج كمك هع لارد 

 اليئحة . 

 التطي : هع  جمطعع السطكعك  لالمقط را     Course loadالعب  الررايي  -2

يطكعة ، لالحطر    22 األقلطى يسجلمك الةكلب اى الل  ك ليكطعن الحطر   

يكعة  عتمرة لكل الل درايي على حره . لاى إططكر العطب     21األدنى 

 الررايي ي اعي  ك يلي :  

 9الغي   نقعلعن للمستعى التكلي ل يعةمم اي أكث   طن  الةيب أ (  

 1أقل  ن   Gpaيكعك   عتمره لالذين لمم  عرل ت اكمي  ترن )

( يسمح لمم ةكلتسجيل اي عرد  ن المق را  اي كل الل درايي 

يكعة  عتمرة تشمل كل المق را  التطي ريطب    21ةمك ال يزير عن 

 . التكلى ايمك ل ق را   ن الفلل الررايي ةكلمستعى 
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ب ( يجعز لمجلس الكلية أن يعفي الةكلب المحعل  ن كلية  نطكظ ة ،  

يتم الترريس ةمك ةنظكم السطكعك  المعتمطرة ،  طن ةعط   قط را       

المستعيك  األلل لالثكني ، إذا ثبت نجكح  اى  ق را  تعكدلمطك اطى   

الكلية المحعل  نمك ، لال يجعز إعفك  الةكلطب  طن أى  قط ر  طن     

 عى الثكلث لال اة  .  ق را  المست

: هطع  قط ر درايطي يجطب درايطت       Prerequisite المتةلطب السطكةق    -6

ال يسطمح  يعتمر علي  ، ل لالنجكح اي  قبل التسجيل اي المق ر اآلل  الذي

للةكلب ةرراية  ق ر  ك ل   تةلب يكةق إال ةعر إتتيكزه للمتةلب السطكةق  

 . ةنجكح

هع علع هيةة تطرريس   :  Academic advisorالم شر األككديمي  -20

قطك  التيطكر المقط را  ، لا   العلمي لمسطكعرة الةكلطب اطي    ي تكره القسم

اليئحططة ، ل سططكعرت  علططى حططل  لل ةططط الررايططية المعتططعدة ةمططذه

المشكي  التى قر تعت ضط  أثنطك  الررايطة ، ليقطعم الم شطر ةتعتيط        

 حتطى يت ط ج.  ت ة درايطت   الةكلب لإرشكده أككديميًك لاتتمكعيًك طيلة ا

ايمطك ككاطة    لي ل  الم شر األكطكديمي ةةكقطة لكطل طكلطب يسطجل     

ةم اتعطة  حلل عليمك ، كمك يقعم  ، لالنتكئج التى البيكنك  اليز ة عن 

ت  الةكلب اى كل الل درايي حتى ت   المق را  التى يسجل ايمك

هطع   األككديمي إيتشكريك ، لالةكلطب   ن الكلية ، ليكعن رأى الم شر

عم ةكلتسطجيل ايمطك ةنطك  علطى     المسةعل كلية عن المق را  التى يق

  . رغبت 

دراية المق را  يتم حسب التررج الطذى تعبط  عنط  األرقطكم الكعديطة       -22

لحسب تررج ترالل المق را  اجلتيكريطة لكطل الطل درايطي ، لقطر      

رلعي عنر ت تيب المق را  ةكلمستعيك  الم تلفة أن لبع  المقط را   

 يكةق  رلن ق ين المق را  التى تتةلب ذلن .   تةلب

كب عرد السكعك  المعتمطرة  ال ترلل  ق را  الممكرا  الم تلفة اى حس -21 

   اليز ة

للت  ج ، لةذلن امى تعتب   عاد نجطكح لريطعب اقطط ، لال تطرلل     

 ضمن المعرل الفللي أل المعرل الت اكمى العكم للةيب.
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 السكعتكن أل الثيث يكعك  عملية تعكدل يكعة لاحرة  عتمرة .  -21

29- Quality points    ألى  ق ر هى عبكرة عن لحرة تست رم لقيطكس أدا

الةكلب اى المق ر ، لهى ألى  ق ر عبكرة عن عرد السطكعك  المعتمطرة   

للمق ر ،  ل لةة اى الررتة التى حلل عليمك الةكلب اى هذا المق ر 

  . 

  -( : 2ة ) كد

السكعك  المعتمرة لالفلطعل   ييقعم النظكم الررايي ةكلكلية على نظك  –أ 

 الررايية . 

 رة الرراية لنيل درتة البككلعريعس اى العلعم الزراعية ال تقطل عطن    -ب

أرة  ينعا  تك عية  عزعطة علطى ثمكنيطة الطعل درايطية ، لتسطتم        

الرراية ةكل الل درايي لمسة عش  أيبععك  . ليكطعن قيطر الةطيب    

للحلعل على درتة البككلعريعس اى العلعم الزراعية طبقك لمك تتلمن  

 .  2691لسنة  96ة لقكنعن تنظيم الجك عك  رقم اليئحة التنفيذي

يطكعة   21يقعم الةكلب ةتسجيل المقط را  الررايطية ، ةحطر أدنطى )      –ج 

يكعة  عتمرة ( للفلل الررايطي العاحطر ،   22 عتمرة ( ، لةحر أقلي ) 

ليجعز لمجلس الكلية لرلاعي الت  ج أل لتجنب الل الةكلب التجكلز 

 ( يكعك   عتمرة .  9ن يت ) عن هذه الحرلد ةمك ال يزير ع

تقعم األقسكم العلمية ، كل اطى دائط ة التلكصط  ، ةتطرريس  شط لع       -د

الت  ج اى الت ل  الطذى ي غبط  الةكلطب دالطل الب نطك ج لذلطن       

ةكلنسبة للب ا ج التى تعتر ةمطك ت للطك  ا عيطة ، أ طك الت للطك       

تطرريس   العك ة للب ا ج ) التقنية الحيعية الزراعيطة ( ، اي لط  ايمطك   

 ش لع الت  ج لقيكم لجنطة شطةعن الةطيب ةتعزيط  الةطيب تعزيعطك       

 تعازنك على األقسكم الم تلفة المشطت كة اطى الب نطك ج لالمعضطحة     

(  ن هذه اليئحة .    ألذ رغبطك  الةطيب اطى االعتبطكر      2ةكلمكدة ) 

 لتمثيل تمي  األقسكم المشكركة ةكلب نك ج . 
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شفمية لالعمليطة لالتةبيقيطة لالتح ي يطة    تشكل لجكن االلتبكرا  ال -هط 

النمكئية للمق ر ،  ن علعية إثنين إلى أرةعة  ن أعلك  هيةة الترريس 

، على أن يكعن  ن ةينمم القكئمعن على ترريس المق ر ، ليتعلى  نسق 

المق ر تنظيم اال تحكنطك  الفلطلية لإعطراد ألراق أيطةلة اال تحكنطك       

ئب اى اال تحكن التح ي ي النمطكئي غكئبطك   النمكئية ، ليعتب  الةكلب الغك

 اى المق ر . 

يحسب التقري  العكم لنجكح الةكلب عن كل  ستعى لاقطك للتقطري ا      -ل

التى حلل عليمك ، لاى حكلة تك ار ريعب الةكلب اى  ق ر  ك يحتسب 

الةكلب رايب اى كل   ة ريب ايمك ةكلمق ر    تسجيل عرد المط ا   

ةمذا المق ر اى يجل  األككديمي ،      اعطكة   التى أدى ايمك اج تحكن

درتة (  99أال تزير درتكت  عن الحر األقلي لررتك  التقري   قبعل ) 

اى المق ر الذى يبق أن ريب اي  أل تغيب عن  ةرلن عذر  قبعل ، أ ك 

إذا ككن قر تغيب ةعذر  قبعل ايحسب ل  تقري  النجكح الطذى يحلطل   

ن اليئحطة التنفيذيطة لقطكنعن تنظطيم      ط  21علي  ، لاقك لطن  المطكدة   

 الجك عك  . 

ال يتم النقل  ن  ستعى إلى أل  إال اى نمكية العكم الجك عي لال يعكد  –ل 

 إ تحكن الةكلب اى المق ر الذى نجح اي  . 

  -( : 6 كدة ) 

يكلف الةيب المنقعلعن  ن المستعى الثكني إلى المستعى الثكلطث ةطأدا     -أ

دالل الب نك ج ( ، دالل األقسكم العلميطة المعنيطة    ترريب  يراني عكم )

(  ، كمطك   2 -ةكلب نك ج الذى ت ل  اي  الةكلطب ) تطرريب  يطرانى    

يكلف الةيب المنقعلعن  ن المستعى الثكلث إلى المستعى ال اة  ةطأدا   

، الطذى   Optionترريب  يراني  ت ل  اى  جكل الت لط  الف عطي   

( ، أ ك الةيب  1 -) ترريب  يرانى  ت ل  اي  الةكلب دالل الب نك ج

الذين تم تسجيلمم اى الت ل  العكم ةكلب نك ج ، ايطتم تطعزيعم علطى    

األقسكم المشت كة اى الب نك ج ، لاقك ل غبة كل طكلب ،  ط    اعطكة   

(  2تمثيل األقسكم المعنية ةمذا الب نك ج ، طبقك لمك تك  ةطن  المطكدة )   
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لمرة أرةععن يع ك على األقل ،ةعاقط     ن هذه اليئحة ، ليكعن الترريب

يكعك  نظ ية لأرة  يكعك  عملية اى اليعم العاحر ةكطل   حلطة    أرة 

ةم ااق الكليطة الم تلفطة    ن   احل الترريب الميراني ، ليتم الترريب 

(  ، أل اى احرى الجمك  المتللة ةت للطكتمم اطى   2 -ترريب  يرانى )

( .  1 - عاق  العمل لاجنتطكج لال طر ك  الزراعيطة ) تطرريب  يطرانى      

ليحرد  جلس الكلية ، ةنك  على  قت حك  األقسكم اى شم   طكرس  طن   

كل عكم ،  جكال  لأ ككن الترريب لنظكم تعزي  الةيب ، لال يجطعز  

راني كل  أل تطز   نط  ، ليطتم تطرريب     إعفك  الةكلب  ن الترريب المي

الةيب المت لفين عن الترريب    طيب العكم التكلي ، لال يمنح الةكلب 

 درتة البككلعريعس إال إذا حل  الترريب لنجح اي  .

يتقرم الةكلب لتسجيل  جكال  الترريب االلتيكرية المنعطة ةكلمسطتعى   -ب

إنتمك  ا تحكنطك  الفلطل    ( ةعر 1 -الثكني  ن الترريب ) ترريب  يراني 

الررايي األلل  ن المستعى الثكلث ) ليل شم   كرس  ن كل عكم ( ، 

     اعكة أن يتعااق  جكل الترريب    ت ل  الةكلب دالل الب نك ج 

، ليتم تحرير رغبك  الةيب ، ليكعن للةكلب حق تغيي  رغبكتط  لطيل   

ق للةكلب تعطريل  شم   كرس ، لاعتبكرا  ن األلل  ن شم  أة يل ال يح

رغبكت    ة أل ى ، لتقعم إدارة الكلي  ةإعطراد الشطكل النمطكئي ل ةطة     

 الترريب ليل شم   كيع  ن كل عكم .   

يقسم الةيب اى الترريب الميراني ةشقية ، إلى  جمععك  تتكعن كل  –ج

 جمععة  ن لمسة طيب أل  ن عرد الةيب المسجلين اى التطرريب  

ليقعم علي ترريب كطل  جمععطة إثنطكن  طن     الت للي أيممك أقل ، 

أعلك  هيةة التطرريس ل عطكلنيمم لأحطر الفنيطين ، لي لط  لكطل       

  جمععة عك ل لاحر  ن ال ر ك  المعكلنة . 

( اطى   1،  2يجعز للةيب العااطرين أدا  التطرريب الميطرانى ةشطقية )      -د 

 دللمم ، لإحلكر  ك يفير ذلن  ن دللمم  عتمرا ل عثقك . 

تى اطى حكلطة التطرريب    ايتبرال العلع الفنى ةكلمش ف ال كر زيجع -هط 

 . لكرج الجك عة
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يقعم  جلس ةنك  على تعصية لجنة شةعن التعليم لالةيب ،  ( : 20 كدة ) 

الكلية ةتعزي  الةيب المقيرين ةكلكليطة علطى أعلطك  هيةطة     

التططرريس ةكلكليططة الطط اغبين اططى المشططكركة كم شططرين  

شة الةكلب اطى  يعلط  الررايطية ،    أككديميين ، لذلن لمنكق

لإرشكده نكحية الت للك  لالمق را  التى تتفطق ل يعلط  ،   

ليعتب  رأى الم شر األككديمي إيتشطكريك ، ليكطعن الةكلطب    

هع المسةعل كلية عن المق را  التى يقعم ةكلتسطجيل ايمطك   

، ليكعن تعزي  الةيب على ة ا ج الت ل  ةنك  على رغبت  

تيكر الةكلب ل يعل  العلميطة اطى التيطكر    الم تلفة لاقك الل

المعاد المؤهلة لةنك  علطى  عطكيي  التنسطيق التطى يحطردهك      

 جلس الكلية ، ليكعن اجرشطكد األكطكديمي للةطيب ةعاقط      

 يكعة اى اليعم لكل علع هيةة ترريس . 

المق را  التطى تطررس لم حلطة البكطكلعريعس كمقط را        ( : 22 كدة ) 

  الكلية اى تمي  الب ا ج  ) البط ا ج  إتبكرية عك ة لمتةلبك

حيطعان زراعطي    –(  هى : نبك  زراعي  2إلى رقم  1 ن رقم 

 بططكدي   -إتتمططكع ريفططي  -ريكضططة عططكم  -كيميططك   -عططكم 

أيكيطيك  إنتطكج    -حش ا  عكم  - بكدي  اجحلك   -اجقتلكد 

 -أيكييك  لقكية النبطك    -أيكييك  إنتكج  حكصيل  -ةسكتين 

 -أيكيطيك  علطعم األغذيطة     -أيكييك  إنتكج حيعانى لدلاتن 

 قر طة   -أيكييك  الميك لةيعلعتيك العك ة  -ايزيك  لأرصكد 

أيكيطيك    -أيكيطيك  علطم العراثطة     -اى المنرية الزراعية 

ةكجضططكاة إلططى : التططرريب الميططرانى ةشططقي  ،   -األراضططي 

 ل ش لع الت  ج .

المقط را  التطى تطررس لم حلطة البكطكلعريعس كمقط را         ( :21 كدة )

 1إتبكرية عك ة لمتةلبك  الجك عة اى تمي  الب ا ج  ن رقطم  

لغطة   -هطى : حقطعق اجنسطكن لأليقيطك  الممنطة       2إلى رقم 

 مطكرا    - مطكرا  الحيطكة لثقكاطة العمطل الحط        -إنجليزية 

 االتلكل . 
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 -( : 21 كدة ) 

 1الررايي الثكني  ن المستعى الثكني ةكلتيكر  أ ( يقعم الةكلب اى الفلل 

 ق را  تؤهل  لرلعل الب نك ج الذى ي غب اجلتحكق ة  ، طبقطك لمطك   

 . (  ن هذه اليئحة  12ةكلمكدة )  تك 

يسمح لمن ي غب  ن ططيب   حلطة البكطكلعريعس االلتحطكق ةفلطل      ب ( 

درايي صيفي  كثف  رت  يتة أيطكةي  اطي  قط رين علطى األكثط  ،      

يسجل ايمك الةيب ةحر أقلي  ق رين ةعاق  يطت يطكعك   عتمطرة ،    

ليتم ا تحكن الةيب اي  لتكعن الرراية ليل شم ي يعليع لأغسةس

ةراية شم  يبتمب  لاقك لللعاةط التى يق هك  جلس الكليطة ليعااطق   

 . عليمك  جلس الجك عة

المعااقطة علطى تطرريس ةعط       االقتلطك  ج ( يجعز لمجلس الكليطة عنطر   

 6للةكلب الذى ينقل  تسطعة )   الررايي الليفي فللال ايلمق را  ا

عطرد السطكعك  المعتمطرة اليز طة      اليطتيفك  (  لحرا  على األكثط   

) ب (  طن هطذه اليئحطة ،     (    2 )للت  ج ، ةمك ال ي ل ةن  المكدة

دلر يبتمب   ن نفس العكم لاقك لمك تطك    اي اال تحكنليؤدى الةكلب 

 .  اليئحةن هذه   19ةن  المكدة 

ي تكر الةكلب المق را  االلتيكرية  ن الت للك  الف عيطة   ( : 29 كدة ) 

الم تلفة دالل الب نك ج اى المستعى ال اةط  ، ليجطعز أن   

ي تكر المق را  االلتيكرية  ن ت ل  ا عي لاحر اقطط  

كلطة  ت للطك اطى هطذا الت لط       ، ليعتب  اى هطذه الح 

 . الف عي

ةشمكدة الت  ج الت لط  ال ئيسطي للب نطك ج الطذى     يرلن  ( : 22 كدة ) 

التحق ة  الةكلب ، لاى حكلة ت كيز الةكلب على ت ل  

يلطكف الت لط  الف عطي ةجكنطب االيطم        Optionا عي

 ال ئيسي للب نك ج.
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يجب على الةكلب  تكةعة المحكض ا  لاالشت اك اى التم ينك   ( :29 كدة )

الكليطة ، للمجلطس   العملية لاقك للنظكم الذى يقط ه  جلطس   

الكلية ، ةنك  على طلب  جكلس األقسكم الم تلة ، أن يحط م  

تحكن كلط  أل ةعلط  إذا لطم يحلط      الةكلب  ن التقرم لي 

السطكعك  المحطردة لكطل  قط ر      على األقل ،  طن عطرد   92%

، لاى هذه الحكلة يعتب  رايبك اى المق ر الذى حط م  درايي

لةكلطب عطذرا يقبلط      ن التقرم لإل تحطكن ايط  ، لإذا قطرم ا   

 جلس الكلية لعرم تمكن   ن الحلعل على النسب المقط رة  

للحلعر ، اعتب   تغيبك عن اال تحكن ةعطذر  قبطعل ليجطعز    

لمجلس الكلية أن يعقف قير الةكلب لمرة عكم درايي تك عي 

أل أكث  ، إذا تقرم الةكلب ةعذر  قبعل يمنع   ن االنتظطكم  

 اى الرراية . 

قر التبكرا  دلرية للةكلب يحرد نظك مك  جلس الكلية ةنك  تع ( :29 كدة ) 

علططى اقتطط اح  جططكلس األقسططكم الم تلططة ، لذلططن ةعاقطط  

إلتبكرين على األقل لكل  ق ر درايي ليل الفلل الررايي 

العاحططر ، ليعقططر اال تحططكن الشططفعى لالتةبيقططي لالعملططي  

لالتح ي ي النمكئي للمق ر اى نمكية الفلل الررايي الطذى  

 نتمى ترريس المق ر اي  . ي

 رة اال تحكن التح ي ي يكعتكن ألى  ن المق را  الررايية  ( :22 كدة )

، ل طرة اال تحطكن لمشط لع الت ط ج     العاردة ةمذه اليئحطة  

يكعك  نظ ية لكل تلسطة  طن تلسطك  اال تحطكن الشطفعى      2

لالتةبيقططي ، لاططي  شطط لع الت طط ج يقسططم الةططيب إلططى 

ة  طن لمسطة ططيب علطى      جمععك  تتكطعن كطل  جمععط   

األكث  أل  ن عرد الةيب المسجلين ةكلمق ر أيممطك أقطل ،   

لتشكل كل لجنة  ن لجكن الممتحنين  ن أرة  أعلك  علطى  

 األكث  لعلعين على األقل . 
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تكعن النمكية العظمى لمجمعع درتك  كل  ق ر  كئة درتة ،  ( :26 كدة )

 20لتطكلي :  ليكعن تعزي  الررتك  اى كل  ق ر على النحع ا

درتك  ليلتبطكرا  الشطفمية    20درتك  ليلتبكرا  الرلرية ، 

 90درتططة ليلتبططكرا  العمليططة لالتةبيقيططة ،  10لاألنشططةة ، 

درتة ليلتبكر التح ي ي النمكئي ، ليعتب  الةكلب غكئبطك عطن   

ا تحكن المق ر الذى لم يؤدى اال تحكن التح ي ي النمكئي اي  

 . 

تطى ال تتلطمن درليطك عمليطة ، تكطعن      لاى حكلة المق را  ال

درتطة لتطعزع    20الررتة الم للطة لإل تحطكن التح يط ي    

درتططة ( ةططين االلتبططكرا  لاألنشططةة  10الططررتك  البكقيططة ) 

درتك  ( ةكجضكاة إلى  20الفللية لالتةبيقية لأعمكل السنة ) 

درتك  ( . ليشت ط لنجكح الةكلب اطي   20االلتبكر الشفمى ) 

 ن الررتة الم للة ليلتبطكر   % 10علي المق ر الحلعل 

 التح ي ي النمكئي .

أ ك ةكلنسبة للمقط را  المنتميطة لالتطى لطيس لمطك إ تحطكن         

تح ي ي تحسب النمكية العظمى لمجمعع درتك  المق ر  كئة 

درتططة ( لإل تحططكن العملططي   90درتططة تططعزع ككلتططكلي : )  

درتطة   10درتة ( لألنشةة الفللية ، ل )  10لالتةبيقي ، ل ) 

 ( لإللتبكرا  الرلرية . 

 

 

 

 

ري  الةكلب اى كل  قط ر  طن المقط را  الررايطية     يقرر تق ( :10 كدة )

 ةأحر التقري ا  التكلية : 
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 الحكلة

 النقكط

Quality 

points 

 النسبة المةعية

Grad

e 

letter 

التقري ا  اللفظية 

لاقك لمك تك  ةكلمكدة 

 ن اليئحة  69

التنفيذية لقكنعن 

تنظيم الجك عك  رقم 

 2691لسنة  96

 أدا   تميز  

Very high 

graduate caliber 

9.000 200 A+   متكز   تف  

  متكز   A 62أقل  ن  – 60 1.966 – 1.9

  متكز  ن ف   A- 60أقل  ن  - 22 1.266 – 1.9

 أدا  عكل  

High graduate 

caliber 

 تير ترا   تف   B+ 22أقل  ن  – 20 1.166 – 1.1

 تير ترا  B 20أقل  ن  – 92 1.266 – 1.000

 أدا    ب 

Satisfactory level 

 تير   تف   B - 92أقل  ن  – 90 1.666 – 1.222

 تير // +C 90أقل  ن  – 92 1.966 – 1.9

 أدا  غي   تعق  

Not at the level 

expected for 

graduate work 

  C 92أقل  ن  – 90 1.266 – 1.9

  قبعل

Average   

 C— 90أقل  ن  - 22 1.166 – 1.1

 أدا  غي    ب 

Unsatisfactory 

level 

  قبعل D+ 22أقل  ن  - 22 1.266 – 1.09

Below average 

  

1.000 20 D 

 رايب

Fail 

 

0.00 10 – 96 F 
 

 ضعيف

Failure  

 ضعيف ترا F- 10أقل  ن  – 2

Failure  

 الحكال  ال كصة 

 ) غيكب ةعذر  قبعل (  

Conditional  

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

تحسب النمكية العظمى لمجمعع درتك  كل  قط ر درايطي   (  : 12 كدة )

على أيطكس عطرد السطكعك  المعتمطرة للمقط ر ، ليحسطب       

التقري  العكم للةيب النكتحين اي نمكية السنة الجك عيطة ،  

لكذلن التقري  العكم لألرة  ينعا  ) المعرل الت اكمي 

 -( لررتة البككلعريعس كمك يلي :

أ ( تل ب الررتة الفعلية التى حلل عليمك الةكلطب اطى عطرد السطكعك      

 المعتمرة لكل  ق ر لالمعضحة اى هذه اليئحة .
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عطرد السطكعك  المعتمطرة ( علطى       Xب ( يقسم حكصل تم  ) الطررتك   

 جمعع عرد السكعك  المعتمرة للمقط را  الررايطية ليكطعن لطكرج     

 للسنة الجك عية . القسمة هع المعرل الفللي لنجكح الةكلب 

ج( يحسب التقري  العكم للبككلعريعس ) المعرل الت اكمي العطكم ( علطى   

أيكس  جمعع الررتك  التى حلل عليمك الةكلب اى ينعا  الرراية 

عطرد   X) الررتك  التى حلطل عليمطك الةكلطب اطى المقط ر       األرة  

السكعك  المعتمرة للمق ر ( ،  نسطعةة إلطى حكصطل تمط  السطكعك       

 ليل هذه السنعا  . التى تم درايتمك تمرة لجمي  المق را  المع

لةذلن يحسب التقري  العكم لررتة البككلعريعس  ن ليل تقطري         

، علطى أيطكس  جمطعع نقطكط      GPAيةلق علي   تعيطط التقطري  العطكم    

اى  ستعيك  الررايطة األرةط   نسطعةة    التقري  التى حلل عليمك الةكلب 

قري  للمق را  الررايية التى دريمك الةكلب لطيل  إلى  جمعع نقكط الت

 تمي   ستعيك  الرراية.

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

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

عططرد السططكعك   xالنقةططة النمكئيططة = حكصططل ضطط ب قيمططة ال  ططز  –د 

 المعتمرة للمق ر 

المعرل الفعلي =  جمعع النقكط النمكئية التى حلل عليمك الةكلطب   -هط 

اى الفلل العاحر /  قسع ك على  جمعع السكعك  المعتمرة اى الفلل 

 العاحر . 

المعرل الت اكمى =  جمعع النقكط التى حلل عليمطك الةكلطب اطى     -ل

ررايية /  قسع ك علطى  جمطعع   تمي  المق را  اى تمي  الفلعل ال

 السكعك  المعتمرة لمذه المق را  . 

يشطت ط أن يكطعن الةكلطب     Honourلللحلعل على   تبة الشط ف   

على األقل لهع  طك يعطكدل الحطر     B or B   =GPA+حكصي على تقري  

األدنى لتقري  تير ترا اى التقري ا  اللفظية السكةقة لاقك لمطك تطك    
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ليشطت ط   ن اليئحة التنفيذية لقكنعن تنظيم الجك عطك  ،   22ةكلمكدة 

لحلعل الةكلب على   تبة الش ف أال يكعن قر ريب اى أى إ تحطكن  

 . تقرم ل  لأية  ستعى درايي

  -التسجيل األككديمي لالعب  الررايي : ( :11 كدة ) 

ريعس ( يجعز لمجلس الكلية قبعل الةيب الحكصلين على درتة البككلع2

بية يطة ، العلطعم الةبيطة ،    اى : العلعم الليرلية ، العلطعم الةبيطة ال  

كلن الزراعطى ، الت ةيطة   ، الت ةية ) شطعبة البيعلطعتي ( ، التعط   العلعم

شعبة اجقتلكد المنزلي ( ، لذلطن ةعطر ألطذ رأي  جطكلس     النععية )

األقسكم الم تلة ليشطت ط أن يلتحطق الةكلطب ةكلمسطتعى الررايطي      

لش لط التى يعااق عليمك  جلس شطةعن التعلطيم لالةطيب    الثكني لةك

ةكلجك عة ، ليجعز إعفكؤهم  طن الررايطة لاال تحطكن اطى المقط را       

 طن قطكنعن    290المنكظ ة لمك دريعه ةكليطكتمم ، طبقطك لحكطم المطكدة     

 طن قطكنعن تنظطيم     19تنظيم الجك عك  ، لدلن اجليل ةحكم المطكدة  

 الجك عك   . 

يب الحكصلين على دةلعم المرارس الثكنعية الزراعيطة  ( يجعز قبعل الة1

  للحلعل على درتة البككلعريعس اىنظكم الثيث لال مس ينعا  ( )

للش لط التى يق رهك  جلس الجك عة ةعر ألذ العلعم الزراعية ، لاقك 

 كتب تنسيق القبعل رأي  جلس الكلية ، ليتم قبعل الةيب  ن ليل 

ةكلجك عك  ةعر إتتيكز إلتبكرا  المعكدلطة لإلتبطكرا  القطررا  التطى     

تلطن  تج يمك الكليطة ةمع اتمطك للةطيب المتقطر ين ، لةنطك ا علطى       

تجط ى  تقبل األعراد التى يحردهك  جلس الكلية كل عطكم ، ل الش لط 

ك طة  تعكدل الثكنعيطة الع  ق را   1الكلية إلتبكرا   عكدلة للةيب اى 

(  ن  22العاردة ةكلمكدة ) ةين المق را  األيكيية  ن ي تكرهك الةكلب 

لالتى تتعااق     قط را  الثكنعيطة العك طة ، لاقطك لمطك      هذه اليئحة 

اى  قط را  المعكدلطة    اال تحكنالةكلب يؤدي يق ره  جلس الكلية ، ل

 قكةطل يطراد ريطعم     على األكث ثيثة أيكةي    ري علىدالل الكلية 

  اج تحكن لاقك لمك يق ره  جلس الجك عة ةعطر ألطذ رأى  جلطس    أدا
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الكلية ، ليكعن اج تحكن  قسم لم حلتين ، إلتبكر تح ي ي  عحر  ن 

درتة جلتبكر قررا  الةكلب ل يعل   10درتة ، لإلتبكر شفعى  ن  90

ل مكرات  ، ليحرد  جلس الكلية  عاعير إنعقكد هطذه اج تحكنطك  ةعطر    

ةعن التعلطيم لالةطيب ، لتقبطل األعطراد المةلعةطة      ألذ رأى لجنة ش

ةكلكلية طبقك للتنسيق ةنك ا على نتكئج هذه اجلتبكرا  ل جمعع درتك  

 الةكلب اى الرةلعم الحكصل علي  . 

( يجعز لمجلس الكلية قبعل الةيب الحكصلين على درتة البككلعريعس 1

رتطة  اى العلطعم الزراعيطة ، لالطذين ي غبطعن اطى الحلطعل علطى د       

البككلعريعس اى ت ل  أل  اى العلعم الزراعية ، ةشط ط أال تقطل   

 رة الرراية ةكلت ل  المةلطعب عطن عطك ين درايطيين ، لة يطعم      

 درايية طبقك لمك تق ره لعائح المجلس األعلي للجك عك  . 

( يش ف لكيل الكليطة لشطةعن التعلطيم لالةطيب علطى تنفيطذ قعاعطر        9

عائم الةطيب للمجمععطك  الررايطية ،    التسجيل لإت ا ات  ، لإعراد قط 

لإعططراد الجططرالل الررايططية ، لتعزيطط  الةططيب علططى الم شططرين    

األككديميين ، لتجميز ةةكقك  المق را  للةيب لالسجل األكطكديمي  

 لكل طكلب ، لتسجل البيكنك  األككديمية اى يجي  لكصة  عتمرة . 

  -( اجضكاة لالحذف لاجنسحكب لتعريل المسكر :2

يجعز للةكلب ، ةعر  عااقة الم شر األككديمي ، أن يحذف أل يليف  –أ 

 ق را أل أكث  حتى نمكية األيبعع الثكني علطى األكثط   طن ةطر      

الفلل الررايي ، لذلن ةمك ال ي ل ةكلعب  الررايي المنلعص علي  

 اى هذه اليئحة . 

 يجعز أن ينسحب الةكلب  ن دراية أى  ق ر حتى نمكيطة األيطبعع   –ب 

الثكني على األكث   ن ةر  الفلل الررايي ، لذلن ةمعااقة الم شر 

األككديمي ليسجل هذا المق ر اى السجل األككديمي للةكلب ةتعبي  

"  نسحب " ، ةش ط أن ال يكعن الةكلب قطر تجطكلز نسطبة الغيطكب     

المق رة قبل اجنسحكب . لتع ب حكال  االنسحكب االضة ارية ةعطر  

ة شةعن التعليم لالةيب للنظ  ايمك لإق ارهطك  هذا الميعكد على لجن
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 ن  جلس الكلية ، على أن ال ي ل االنسحكب ةكلعب  الررايي للةكلب 

 العارد ةمذه اليئحة.

يجعز للةكلب تعريل  سطكر ت للط  ةشط ط ايطتكمكل  تةلبطك        -تط 

الت ل  الم غعب اي  ،    عرم احتسكب السطكعك  المعتمطرة التطى    

قبل ، لالتى ال تق  اى  جكل  تةلبك  الت ل  اتتكزهك الةكلب  ن 

الجرير ، لذلن ةعر ألذ رأى الم شر األككديمي ، لتعصطية لجنطة   

 شةعن التعليم لالةيب ، ل عااقة  جلس الكلية . 

  -: اجنذار األككديمي لالنقل لإيقكف لإلغك  القير :( 11 كدة )

المسطتعى الطذى    المقير ة  إلطى أ ( ينقل الةكلب  ن المستعى الررايي   

، إذا نجح اى تمي  المق را  الررايية ، أل ككن رايبك ايمطك ال  يلي 

يزير عن يت يكعك   عتمرة  ن اللف الررايي الطذى كطكن  قيطرا    

إلطى   1اي  أل  ن صفعف درايية أدنى . لاى تمي  الب ا ج  ن رقم 

ال يقير الةكلب اي المستعي الثكني إذا كطكن نكتحطًك ايمطك ال     2رقم 

( يكعة  عتمرة ، ليقير اي المستعي الثكلطث إذا كطكن    11عن )  يقل

( يكعة  عتمرة  ، ليقير اطي المسطتعي    26نكتحًك ايمك ال يقل عن ) 

( يطكعة  عتمطرة . أ طك     62ال اة  إذا ككن نكتحًك ايمك ال يقل عطن )  

ةكلنسبة لب نك ج المنرية الزراعية يقير الةكلب اى المستعى الثطكني  

يطكعة  عتمطرة ، ليقيطر اطى      10ايمطك ال يقطل عطن     إذا ككن نكتحك

يطكعة  عتمطرة ،    90المستعى الثكلث إذا ككن نكتحك ايمك ال يقل عن 

يطكعة   69ليقير اى المستعى ال اة  إذا ككن نكتحك ايمك ال يقل عن 

  عتمرة . 

ب (  يؤدى الةكلب ال ايب اال تحكن ايمك ريب اي   سطتقي عطن ططيب    

اى  ق رات  ، ليعفى  ن نسطب الحلطعر    اللف الررايي الذى ريب

المق رة ةمذه اليئحة ، ل ن اجلتبطكرا  الرلريطة للمقط را  التطى     

ريب ايمك ، لاى هذه الحكلة ت صر الررتة ةكلنسبة للمق را  التطى  

درتك   2لمك ترريبك  عملية على النحع التكلي : اال تحكن الشفعى ) 

درتك   20 تحكن العملي ) درتك  ( ، لاال 2( لاال تحكن التةبيقي ) 
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( . لةكلنسبة للمق را  التى ليس لمك ترريبك  عملية ت صطر درتطة   

درتك  ، لت صر درتة اج تحكن التةبيقطي   20اج تحكن الشفعى  ن 

درتك  ،  لتكعن درتة اال تحكن التح ي ي اى كي الحكلتين  20 ن 

 .   ن الررتة المق رة للمكدة التى ريب ايمك % 20ال تقل عن  

ج ( ةكلنسبة للمق را  النظ ية التى لطيس لمطك تطرريبك  عمليطة ت صطر      

 20درتك  ، لاال تحكن التةبيقي  طن   20درتة اال تحكن الشفعى  ن 

 ططن الررتططة  %20درتططك  ، لتكططعن درتططة اال تحططكن التح يطط ي 

 المق رة للمكدة التى ريب ايمك . 

( ينطذر   2.00د( إذا حلل الةكلب على تقري  ت اكمى  ترن ) أقطل  طن   

اجنذار األلل ، ليحرد  جلس الكليطة درحطك  التطرنى اطى التقطري       

الت اكمططي . لإذا تكطط ر المعططرل المتططرنى للةكلططب لططنفس الفلططل 

الررايي ينذر اجنذار الثكني ، ليعتب  الةكلب   اقبك أككديميطك ، لال  

 يكعة  عتمرة .  21إال اى حرلد الحر األدنى لهع يسمح ل  ةكلتسجيل 

يقعم كل ة نك ج ةترريس أحر المق را  على األقطل  طن    ( : 19 كدة ) 

المق را  اجتبكرية اى المستعى الثكلث ةكللغة اجنجليزية ، 

ل ا   ستعى اللغة لرى الةيب ، لاقك لمك يقط ره  جلطس   

تطك  ةطن    الجك عة ةعر ألذ رأى  جلس الكلية طبقك لمطك  

  ن قكنعن تنظيم الجك عك  .  292المكدة 

  -( : تنظم األرقكم الكعدية لألقسكم العلمية على النحع التكلي :12 كدة )

األرقكم لال  عز الكعدية لألقسكم العلمية   تبة طبقك لتكريخ نشأة كل  –أ 

  قسم دالل الكلية  :
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الرق  
الكودي 
 لللو 

الكودي الرق   رمز اللو  اللو 
 لللو 

 اللو 
رمز 
 اللو 

 Mic الميك لةيعلعتيك الزراعية  Eng 0911 المنرية الزراعية  0901

 Anm إنتكج الحيعان  Bot 0912 النبك  الزراعي 0902

 Pol إنتكج الرلاتن  Agr 0913 المحكصيل  0903

 Ext اجرشكد الزراعي لالمجتم  ال يفي  Ecn 0914 اجقتلكد الزراعي 0904

 Pom الفككمة  Gen 0915 العراثة  0905

 Veg ال ل  لالزينة  Sol 0916 األراضي 0906

 Ent الحش ا  اجقتلكدية  Chm 0917 الكيميك  الزراعية  0907

 Zol الحيعان الزراعي  Dar 0918 األلبكن 0908

 Pes المبيرا   Fod 0919 اللنكعك  الغذائية  0909

 --- ------------------ -- Pat أ  اب النبك  0910

األرقكم الكعدية السكةقة ال كصة ةكألقسكم العلمية ، يمثل ايمك ال قم األلل 

 عق  الكلية اى  جلس الجك عة ، على أيكس تطكريخ نشطأة الكليطة دالطل     

الجك عة ، لال قم الثكني يمثل  عق  القسم ةين أقسكم الكليطة  طن حيطث    

 تكريخ نشأة القسم دالل الكلية . 

تبين الجرالل الم اقة ةمذه اليئحة المقط را  الررايطية لم حلطة     -ب

 البككلعريعس 

( ، لعططرد السططكعك  المعتمططرة للمحكضطط ا  لالتططرريبك    900 – 200) 

العملية لكل  ق ر ، لت قم األرقكم الكعدية للمقط را  علطى النحطع    

 التكلي : 
  ـــــة الرتقيــفع و ـــائوت

 199 – 100 األلل

 299 – 200 الثكني

 399 – 300 الثكلث

 499 – 400 ال اة 

  -يألذ كل  ق ر رقمك  كعنك  ن ثيثة أرقكم كمك يلي :

ال قم األيس  ) أل ال قمكن األيس ان إن لتطرا (  طن الط قم الكطعدي      -2

 للمستعيك  األرةعة . 9إلى  2للمق ر ، يرل على المستعى الررايي  ن 

ال قمكن األيمن لاألليط ، يرالن على ال قم المسلسل للمقط ر دالطل    -1

 لحتى أل  رقم  سلسل لمق را  كل قسم .   2القسم إةترا ا  ن رقم 
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ةذلن يتكعن ال قم الكعدي  ن : األح ف الثيثة التى ت  طز للقسطم   

+ ال قمكن األيمن لاألليط يرالن على ال قم المسلسل للمق ر دالطل  

 قم األيس  ) أل ال قمكن األيس ان إن لترا ( للراللة على القسم + ال

 المستعى الررايي . 

 ال قم األيس  ال قم األليط ال قم األيمن 

للراللطططططة علطططططى 

 المستعى الررايي 

 ر ز القسم

للراللة علطى الط قم المسلسطل    

 للمق ر دالل القسم

 -األرقكم لال  عز الكعدية للب ا ج الم تلفة : –تط 

الربحامج رق  
  الب حة

 الرمز اللقظي للربحامج جـــالربحام

 هنرية المنرية الزراعية لالنظم الحيعية  2

 نبكتي اجنتكج النبكتي 1

 حيعانى اجنتكج الحيعاني لالراتنى لالسمكي  1

 لقكية لقكية النبك   9

 أغذية علعم لتكنعلعتيك األغذية  2

 تقنية  التقنية الحيعية الزراعية  9

 إقتلكدية العلعم اجقتلكدية لاجتتمكعية الزراعية   9

 أراضي  األراضي لالميكه  2

  

  -ر عز المق را  المشت كة ةين األقسكم العلمية :  –د  

 األقوام ائشاركة فى ادريس ائلرر ملررات مشرتكة فى جما 
الرمز اجملمع 
 لألقوام ائعلية

اجنتططكج الحيططعانى لالططراتنى  

 لالسمكى 

إنتططكج  –إنتططكج الحيططعان  

 الرلاتن 
APF 

 FDT األلبكن  –اللنكعك  الغذائية  علعم األغذية لاأللبكن 

 Hor ال ل  لالزينة  –الفككمة  البسكتين 

 –المبيططرا   –الحشطط ا   لقكية النبك  

 أ  اب النبك  
PRT 
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  -لالتعك ل    الةيب ال ايبين :: دلر الت  ج  (19 كدة )

يستكمل اي  الةكلب عرد السكعك   الذيدلر الت  ج هع الرلر 

ثيثطة أدلار  المعتمرة اليز ة للت  ج ليتم ذلن  طن لطيل   

 على  رى العكم همك :  

يتم ت  ج طيب المسطتعى ال اةط  ةعطر ظمطعر نتيجطة       دلر يعنيع : -2

 طن   لاعتمكدهكا تحكنك  الفلل الررايي الثكني ) دلر يعنيع ( 

تميط   تةلبطك  الت ط ج     ايطتيفك  عة ، ةش ط   جلس الجك 

تمي   عاد الفللين  ايالعاردة ةمذه اليئحة    نجكح الةكلب 

 ق ر درايطي   أي ايالرراييين للمستعى ال اة  لعرم ت لف  

  ن السنعا  الررايية السكةقة . 

طيب المستعى الررايطي النمطكئي ، ال ايطبعن ايمطك ال      :يبتمب  دلر  -1

يكعك   عتمطرة   9رين دراييين على األكث  )  يزير عن   ق 

على األكث   ( ، اإنمم يتقر عن لي تحكن ايمطك ريطبعا ايط     

، ليطتم ت ط تمم ةعطر    ليل شم  يطبتمب   طن نفطس العطكم     

، اطإذا تكط ر    شطم  أكتطعة    اطي هذه المق را   اينجكحمم 

ريعةمم ا تحنعا ايمك ريبعا اي  طبقك لمعق  المق ر  ن لةة 

  ق را  الت لف .  ايالرراية ، لهكذا لحين النجكح 

إذا ريب الةكلب اي دلر يطبتمب  ، يعطكد ا تحكنط  ايمطك      دلر ينكي  : -1

ريب اي  اي األدلار التكلية ليسمح ةت  ج الةطيب اطي دلر   

ب قر أتم ايطتكمكل ككاطة  تةلبطك     ينكي  ةعر أن يكعن الةكل

 .الت  ج المنلعص عليمك اي هذه اليئحة

يشكل  جلس الكلية  ن ةين أعلك  هيةة الترريس ةكألقسكم  ( :19 كدة )

األككديمية المشكركة اى الب نك ج العاحر " دلائ  علمية " 

داللية ت   هذا الب نك ج ، لذلن اى حكلة البط ا ج التطى   

قسطم علمطي ، ةعاقط  علطعين علطى       يشكرك ايمك أكث   ن

األكث   ن كل قسم ، يع ب عليمك شةعن المق را  لككاة 

الشةعن التعليمية المتعلقة ةمذا الب نك ج ، جةرا  ال أى ايمك ، 
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لجنطة   جكلس األقسطكم الم تلطة ، ثطم علطي     لع ضمك على 

 جلس الكلية ، ، تمميرا للع ب علي شةعن التعليم لالةيب 

لك  كطل دائط ة علميطة رئيسطك للب نطك ج      ليعين  ن ةين أع

لميطة لالفنيطة   يكعن  سةعال عن : ككاة شةعن الب نطك ج الع 

، لعططن تنفيططذ ككاططة  عططكيي  الجططعدة لاجداريططة لالمكليططة

لاجعتمكد المتعلقة ةكلب نك ج ، للثطكئق الب نطك ج ، لتعثيطق    

أنشةت  ، لإعتمكد الب نك ج  ن الجمة أل الجمك  الم تلطة ،  

ككاة األ عر المتعلقة ةكلب نك ج    األقسكم المعنية لتنسيق 

ل   الجمك  المستفيرة  ن ل يجي الب نطك ج ، لعطن رةطط    

 الب نك ج ةسعق العمل .

  -( :12 كدة )  

يحرد  جلس الكلية ، ةنك  على تعصية لجنة شةعن التعليم لالةطيب ،   –2

،  ط    نظكم التسجيل للمق را  قبل ةر  الرراية ةأيطبعع علطى األقطل   

حتى نمكية األيبعع الثكني ةحر أقلي  ن ةر  الفلطل  إ ككنية التعريل 

 . الررايي ، لةعر ذلن ال يحق للةكلب تعريل رغبكت  

يجب على الةكلب أن يحرد الب نك ج الررايي الذى ي غب اجلتحكق ة  ،  -1

قبل ةراية الفلل الررايطي الثطكني   لذلن ةمعكلنة الم شر األككديمي 

الثكني ةشم  على األقل ، لعلي  ةكلتكلي أن يقعم ةإلتيطكر    ن المستعى

(  طن هطذه    12المعاد المؤهلة للب نك ج طبقك لمك تك  ةن  المطكدة )  

اليئحة ، لأن ي اعطي ككاطة الشط لط المؤهلطة للتسطجيل اطى هطذا        

الب نك ج ، لال يجعز للةكلب أن يغي  الب نطك ج الطذى التحطق ةط  إال     

لجنة شطةعن التعلطيم لالةطيب    تعصية على  للل لرة القلعى ، ةنك 

 ل عااقة  جلس الكلية . 

لمقط را   البط ا ج لا تقعم  جكلس األقسكم ةمتكةعة لاعتمطكد تعصطيف    -1

التى يقعم القسم ةترريسمك ، لاقك للمعطكيي  األككديميطة الم تعيطة ،    

لتع ب هذه المحتعيك  على اللجطكن المعنيطة التطى يشطكلمك  جلطس      

ةكلكليطة ،  لحطرة ضطمكن الجطعدة لاالعتمطكد     ركة ذلن ةمشطك لالكلية 
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المق را  التى أق تمك اللجكن الب ا ج لليعتمر  جلس الكلية تعصيف 

المشكلة  ن  جلس الكلية ، لتعتب   حتعيك  المق را   لز ة ألعلك  

 هيةة الترريس القكئمين على ترريسمك . 

المتعلقطة  لألحككم العاردة ةقطكنعن تنظطيم الجك عطك  ل    يبي ل  الة -9

ةكجنذار لالفلل  ن الجك عة لا ص اجعكدة أل إعكدة القير ، لاألعذار 

المقبعلة للقف القير لككاة القعاعطر لالقطعانين لاللطعائح ال كصطة     

 ةكلجك عة لالكلية . 

يحرد  جلس الكلية ، طبقك لألحككم المنظمة لذلن لالعاردة اي قكنعن  -2

ن تمعيك  علمية لاتحكد ططيب  تنظيم الجك عك  ، األنشةة الةيةية  

 .لليا  لنشكط األي  

ال يجعز اى نظكم السكعك  المعتمرة الطعارد ةمطذه اليئحطة ، ت ط يج      –9

طيب قبل المرة المحردة ةكلقكنعن للحلعل على درتة البكطكلعريعس  

تنفيذية لقكنعن تنظطيم الجك عطك     ن اليئحة ال 292طبقك لن  المكدة 

  رة الرراية لنيل درتة ةككلعريعس العلعم الزراعية أرة  ينعا  ( . )

تقعم لجنة شةعن التعليم لالةيب ةمتكةعة الةلبة دلريك ،  طن لطيل    –9

الم شرين األككديميين ل جكلس األقسكم المعنيطة ، ليعةطى الةكلطب    

تحذي ا ةحكلت  الررايية إذا ككن  ستعاه الررايي غي    ب ليعتمر 

كلية  ستعيك  المتكةعة هذه ، ليحطرد درتطك  التطرني التطى      جلس ال

تستحق المتكةعة لنشكط الةكلب ، كمطك يحطرد قكئمطة شط ف للةطيب      

 المتفعقين .

اى حكلة المق را  التى لمك  تةلب يكةق ، يشت ط اى تسجيل الةكلب  –2

لمق ر التيكري  ن المق را  العاردة ةمذه اليئحة ، أن يكعن قر نجح 

 لب السكةق لمذا المق ر .اى المتة

ططيب   1يكعن الحر األدنى لعرد الةيب المسجلين اى المق ر العاحر  –6

على األقل ، لاى حكلة الل لرة يعط ب األ ط  علطى  جلطس الكليطة      

 الت كذ  ك ي اه  نكيبك . 
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اى حكلة الت ل  العطكم ةكلب نطك ج يقطعم الةكلطب ةررايطة عطرد        -20

السطكعك  المعتمطرة للمقط را  اجلتيكريطة      تعازن قرر اج ككن  ن 

لألقسكم المشت كة ةكلب نك ج ، لاى حكلة رغبة الةكلب اى ت ل  

ا عى دالل الب نك ج ، يجطب أن يقطعم ةررايطة عطرد  طن السطكعك        

يطكعة  عتمطرة    22 -يكعة كحر أدنطى   21المعتمرة يت الح  ك ةين  

المةلطعب   على األكث   ن المق را  اجلتيكرية اى  جكل الت ل 

 ةكلمستعى ال اة  .

يجعز عنر اجقتلك  إضكاة  ق را  درايطية إلتيكريطة تريطرة لمطذه      -22

اليئحة أل تعريل  حتعى المق ر الررايي ةشط ط أن يكطعن المقط ر    

األصلي قر تم ترريس   ط تين علطى األقطل لذلطن ةمعااقطة  جلطس       

 الجك عة ةعر ألذ رأى  جلس الكلية .    

: يجعز لمجلس الكلية ، ةعر ألذ رأي  جكلس األقسكم  نظكم االيتمكع –21

العلمية الم تلة ، أن يقبل طيب  ن كليطك  الجك عطة أل الجك عطك     

األل ى كمستمعين لبع  المق را  ةكلكليطة ، لاقطك للقعاعطر التطى     

يحردهك  جلس الكلية ليعااق عليمك  جلس الجك عطة ، لتمطنح الكليطة    

 تب  ذلن  نح أى درتة تك عية . شمكدة حلعر هذه المق را  لال ي

لألقسكم العلمية أن تنظم دلرا  ترريبية نععية اي المجكال   ( :16 كدة )

التي ترلل اي التلكصمك لاقًك للنظم التي يق هطك  جلطس   

 الجك عة ةنك  علي اقت اح  جلس الكلية .

  -( :10 كدة )

ممعريطة  يجعز أن تنظم الكلية رحي  علمية للةيب دالل أل لكرج ت -2

 ل  الع ةية لتعر تز ا  كمي لررايتمم العملية ، ليعط ب ة نطك ج   

ال حي  العلمية على لجنة شةعن التعليم لالةيب ثم  جلطس الكليطة   

على  قت حطك  األقسطكم العلميطة التطى         ةراية كل عكم درايي ةنك 

 ررايية . اى لةةمك الالعلمية ترلل ال حي  
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نظم دلرا  ترريبية لغي  طيب الكلية اطى  يجعز لمجلس الكلية أن ي  -1

المعضععك  التى ترلل اى التلكص الكلية ، لذلن لاقك للنظم التى 

 يلعمك  جلس الجك عة ، ةنك  على اقت اح  جلس الكلية . 

تعزع المق را  الررايية لعرد السكعك  المعتمرة التى ييقعم  ( :11 كدة )

علعم الزراعيطة اطى   الةكلب ةررايتمك لنيل درتة ةككلعريعس ال

(  طن هطذه    2إحرى ة ا ج الت ل  الطعاردة اطى المطكدة )     

 -اليئحة على النحع التكلي :

 -:ة نك ج المنرية الزراعية لالنظم الحيعية  -2

   ةراية   حلة تريرة  ن   احل العمل العطنى ل ن ليل  ش لع 

 ل  القع ى لتةعي  التعليم اى تمي    احل  تآتى اى المقر ة 

 نظع ة التعليم العكلى لكى تكعن أكث  تعااقطًك    عل  ثعرة 

المعلع ك  لتراق المع اة لالمنجزا  العلمية لالتكنعلعتية المتيحقة 

. لقر ككن ل كزال للسير األيتكذ الركتعر لزي  التعليم العكلى 

لالرللة للبحث العلمى دلرًا رائرًا اى  جكل تةعي  لتحريث التعليم 

م إعتمطكد ال ةط لالب ا ج المستقبلية لتحريث المنكهج العكلى حيث ت

لالمق ارا  الررايية لةيب   حلة البككلعريعس لكذلن تةعي  

البحث العلمى لتقنيك  حل  شكي  المجتم   ن ليل تةعي  لتحريث 

المنكهج لالمق ار  الررايية لأيلعب البحث العلمى لةيب   حلة 

 الررايك  العليك .

ج الزراعى )النبكتى لالحيعانى( اى  ل  كمًك لنععطًك ي تبط اجنتك

إرتبكطًك لثيقطًك ةكألرب لالميكه لالبيةة التى تألى الحيعان لي ةى اى 

ظلمك النبك  . ل ن لاق   فمعم المنرية الزراعية لالنظم الحيعية 

ةكعنمك لكد ًك لقةكع اجنتكج الزراعى ليق  عليمك لاتب إ راد الزراعة 

تةبيقك  المنريية التى تقرم حًي للعرير  ن  شككل اجنتكج ةكألاككر لال

الزراعى أل تزير  ن كفك ة اجنتكج لتعاي  حيكة أالل للقكئمين عليمطك 

. اقر ح ص قسطم المنريطة الزراعيطة ةكلية الزراعة تك عة المنلعرة 

على أن تكعن لةت  الررايية لةيب   حلة البككلعريعس  عاكبة 
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يجيطة الزراعة المل ية لإيت اتيجية تنمية لتةعي  تمك ًك جيت ات

الجريرة ةكجضكاة إلى  ال يف المل ى ل نكطق اجيتزراع لالتعمي 

إعراد ل يج يتعاكب ليتيئم     تةلبك  يعق العمل اى  ل  لتعاي  

ا ص العمل لال زق الحيل لألالف  ن ال  يجين كل عكم . كمك 

رايية الجريرة على ةع  ح ص القسطم على أن تحتعى لةت  الر

المنكهج لالمق ارا  الجريرة لالتى ت رم  جكال  عريرة  ثطل هنرية 

نظم الزراعة المحمية لنظم الةكقطة الجريرة لالمتجردة لهنرية 

النظم الحيعية لهنرية نظم اجيتزراع السمكى لالنظم الحريثة اى 

الحلكد نقل لترلال المحكصيل الزراعية الم تلفة ل عك ي   ك ةعر 

لالنظم الحريثة لل ى لالل ف للمحكاظة على الميكه لتعدة األراضى 

لي اعى  الزراعية لالحكيب اآللى كمرلل هكم لمتةلبك  هذا العل  .

ة نك ج المنرية الزراعية ةكلية الزراعة تك عة المنلعرة اى لةت  

عرد السكعك  المعتمرة للررايطة لنيل درتة أن يكعن الررايية 

عس اى العلعم الزراعيطة ت ل  المنرية الزراعية لالنظم البككلعري

يكعة  قسمة على ثمكنى العل درايية  رة كل الل  212الحيعية 

ليكعن قير الةيب للحلعل على درتة  -لمسة عش  أيبععًك 

البككلعريعس  ن قسم المنرية الزراعية طبقًك لمك تتلمن  اليئحة 

تى تتمثل اى ت لي  طكة  التنفيذية لقكنعن تنظيم الجك عك  لال

) الشعبة المنريية ( ةكلقسم  شعبة ال يكضيك  لكص لقبعل طيب

م ) ق ار المجلس األعلى 1009 - 1001اعتبكرا  ن العكم الجك عى 

 م (. 20/21/1001ةتكريخ  22999للجك عك  رقطم 

 ن المق ارا   %12عنر لض  ال ةة الجريرة تم   اعكة أن يكعن  

الررايية  ن لكرج قسم المنرية الزراعية شملت األقسكم التكلية : النبك  

 -اجرشكد الزراعي لاجتتمكع ال يفى   –اجقتلكد  -الكيميك   –الزراعى 

 -ال ل  لالزينة  –المحكصيل  -اجنتكج الحيعانى لالرلاتن  -األراضى 

  –المبيرا   -العراثة   –األلبكن  –اللنكعك  الغذائيطة  -الفككمة 

 الميك لةيعلعتي .
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لالجرالل التكلية تعضح المق ارا  الررايية اجتبكرية لااللتيكرية  

الجريرة  عزعة على  ستعيك  الرراية لالعلمك الررايية لعرد السكعك  

يكعة  19عاق  إتمكلي النظ ية لالعملية لالسكعك  المعتمرة لكل  ق ر ة

  عتمرة لكل  ستعى درايى .

  رحامج اهللدسة الزرانية واللظ  احليوية 
 ائوتو  األو 

 ( : المق را  اجتبكرية2ترلل )

 ألاًل: الفلل الررايي األلل

ال قم 

 الكعدى
 عملي نظ ي المقطططط ر

يكعك  

  عتمرة

 تةلبك  

 يكةقة

Eng 102 ( تب  لهنرية 2ريكضة" )"1 1 1 تحليلية ---- 

Eng 103 
 قر ة اي المنرية الزراعية لالنظم 

 الحيعية
1 1 1 ---- 

Eng 104 " 1 1 1 ايزيك  " لعاص  عاد لح ارة لكم ةية ---- 

Eng 105 ( 2ريم هنريي) 1 9 2 ---- 

Bot 101 1 1 1 نبك  زراعي ---- 

Chm 101 1 1 1 كيميك  علعية لغي  علعية ---- 

Unv 101 1 حقعق اجنسكن لأليقيك  الممنة - - ---- 

 ---- 22 29 21  جمططططعع

 ثكنيًك: الفلل الررايي الثكني

ال قم 

 الكعدى
 عملي نظ ي المقطططط ر

يكعك  

  عتمرة

 تةلبك  

 يكةقة

Eng 106  ( تفكضل لتكك ل"1ريكضة" ) 1 1 1 ---- 

Eng 107 1 1 1 لرش لتكنعلعتيك اجنتكج ---- 

Eng 108 1 1 1  يكططكنيكطططك ---- 

Eng 109 ( 1ريم هنريي) 1 9 2 ---- 

Eng  110 1 1 1  سكحة األراضي ---- 

Hor 101  1 1 1 أيكييك  إنتكج ةسكتين ---- 

Unv 103 1 لغة إنجليزية للمت للين - - ---- 

 ---- 22 29 21  جمططططعع
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 ائوتو  الثاحي
 (: ائلررات اإل  ارية6 دو  )

 ألاًل: الفلل الررايي األلل
ال قم 

 الكعدى
 عملي نظ ي المقطططط ر

يكعك  

  عتمرة

 تةلبك  

 يكةقة

Eng 211 1 1 1 لاآلال  الميررلليكية الميررلليكك ---- 

Eng 212 ( المعكدال  التفكضلية"1ريكضة" ) 1 1 1 ---- 

Eng 213 1 1 1 الرينك يكك الحط اريطة ---- 

APF 201  1 1 1 أيكييك  إنتكج حيعاني لدلاتن ---- 

Ecn 203 1 1 1  بكدئ اجقتلكد الزراعي ---- 

Unv 206 1  مكرا  الكتكةة العلمية لإدارة العقت - - ---- 

 ---- 22 20 21  جمططططعع

 

 ثاحيًا: القصل الدراسي الثاحي
ال قم 

 الكعدى
 عملي نظ ي المقطططط ر

يكعك  

  عتمرة

 تةلبك  

 يكةقة

Eng 215  1 1 1 تحليل اجتمكدا ---- 

Eng 216 1 1 1 آال  االحت اق الراللي ---- 

Eng 217  1 1 1 نظ ية آال ---- 

FDT 201 1 1 1 أيكييك  علعم األغذية ---- 

Sol 202  1 1 1 أيكييك  األراضي ---- 

Unv 207 1  مكرا  االتلكل لالع ب الفعكل - - ---- 

  22 20 21  جمططططعع

 عحطرة لجميط     2 – 1لةة الرراية ةجمي  الب ا ج  طن رقطم   ( : 19 كدة )

الب ا ج البينية ليل المستعيين األلل لالثكني على أن يقعم الةكلب اطى  

 قط را   ؤهلطة    1الفلل الررايي الثكني  ن المستعى الثطكني ةإلتيطكر   

للب نك ج الذى ي غب اى الت ل  اي   طن حقيبطة المقط را  ال كصطة     

(  طن هطذه اليئحطة ، لتكطعن      12لالعاردة ةكلمكدة ) ةكلب نك ج المةلعب 

 الرراية ةكلمستعيين األلل لالثكني على النحع التكلي : 
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 القصل الدراسي األو                     ائوتو  األو  ) نام ( 
 المق ر ال قم الكعدي

 عرد السكعك  المعتمرة

 يكعك   عتمرة عملي نظ ي

Bot 101  1 1 1 نبك  زراعي 

Zol 101  1 1 1 حيعان زراعي عكم 

Ext 101 1 - 1 إتتمكع ريفي 

Eng 101  1 1 1 ريكضة عكم 

Ecn 101  1 1 1  بكدي  اجقتلكد 

Unv 101   1 - 1 حقعق اجنسكن لأليقيك  الممنة 

 29 عرد السكعك  المعتمرة

 
 القصل الدراسي الثاحي                   ائوتو  األو  ) نام ( 

 المق ر ال قم الكعدي
 عرد السكعك  المعتمرة

  جمعع عملي نظ ي

Chm 102 1 1 1 كيميك  غي  علعية 

Ecn 102   1 1 1  بكدي  اجحلك 

Ent 101 1 1 1 حش ا  عكم 

Hor 101  1 1 1 أيكييك  إنتكج ةسكتين 

Sol 101  1 1 1 ايزيك  لأرصكد 

Unv 102  1 - 1 لغة إنجليزية 

 22 عرد السكعك  المعتمرة 

 القصل الدراسي األو                  ائوتو  الثاحي ) نام (
 المق ر ال قم الكعدي

 عرد السكعك  المعتمرة

  جمعع عملي نظ ي

Agr 2301  1 1 1 أيكييك  إنتكج المحكصيل 

PRT  201   1 1 1 أيكييك  لقكية النبك 

APF 201  1 1 1 أيكييك  إنتكج حيعانى لدلاتن 

FDT 201  1 1 1 أيكييك  علعم األغذية 

Chm 203  1 1 1 كيميك  علعية 

Mic 201  1 1 1 أيكييك   يك لةيعلعتيك عكم 

Unv 204  1  - 1  مكرا  اجتلكل لالتيسي 

 22 عرد السكعك  المعتمرة
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 الدراسي الثاحي القصل               ائوتو  الثاحي ) نام ( 

 المق ر ال قم الكعدي
 عرد السكعك  المعتمرة

  جمعع عملي نظ ي

Eng 214  1 1 1  قر ة اى المنرية الزراعية 

Gen 201  1 1 1 أيكييك  علم العراثة 

Sol 202 1 1 1 أيكييك  األراضي 

Unv 205  1 - 1  مكرا  الحيكة لثقكاة العمل الح 

 1 1 1 (  2 ق ر  ؤهل )  

 1 1 1 ( 1 ق ر  ؤهل )  

 1 1 1 ( 1 ق ر  ؤهل )  

 -- - - (  2ترريب  يراني )  

 22 عرد السكعك  المعتمرة

 

 

 

  -الم تلفة هى على النحع التكلي : للربامج( : حقيبة المق را  اجلتيكرية المؤهلة 12 كدة )

 الب نك ج

ال قم 

الكعدي 

 للمق ر

 المق ر

 عرد السكعك  المعتمرة

  جمعع عملي نظ ي

ي
كت
نب
ال
ج 

تك
جن

ا
 

Agr 202  1 1 1 المحكصيل علم 

Agr 2303  1 1 1 تلميم لتحليل تجكرب 

Pom 201  1 1 1 الفككمة علم 

Veg 201  1 1 1 علعم ال ل  لالزينة 

ج 
تك
جن

ا

ي 
ان
يع

ح
ال

ى 
تن

را
ال
ل

ي
مك

س
ال
ل

 

Anm 201 1 1 1 إنتكج حيعانى عكم 

Pol 201 1 1 1 إنتكج دلاتن عكم 

Anm 202 1 1 1  بكدي  الث لة السمكية 

APF 202 1 1 1 أيس تغذية الحيعان لالرلاتن لاأليمكك 

 
بك
لن
 ا
ية
قك
ل

 

  

Ent 202 1 1 1 حشط ا  إقتلططكدية 

Zol 202 1 1 1 آاك  حيعانية إقتلكديطة 

Pes 201 1 1 1  ككاحة اآلاك  الزراعية لاللحة العك ة 

Pat 2301   1 1 1 أ  اب النبك أيكييك 

م 
لع
ع

يك
ت
لع

نع
تك
ل

 

ية
غذ

ال
ا

 

Fod 201 1 1 1 أيكييك  الغذا  لالتغذية 

Fod 202 1 1 1 تكنعلعتيك حفظ األغذية 

Dar 201 1 1 1  بكدي  تلني   نتجك  األلبكن 

Dar 202 1 1 1 اللبن لأغذية اجنسكن 
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 الب نك ج

ال قم 

الكعدي 

 للمق ر

 المق ر

 عرد السكعك  المعتمرة

  جمعع عملي نظ ي

ة 
ني
تق
ال

ة 
عي

حي
ال

ية
ع
را
ز
ال

 

Gen 202 1 1 1  قر ة اى علم ال لية 

Mic 202 1 1 1  يك لةيعلعتيك تةبيقية 
Chm 204   1 1 1 أيس كيميك  حيعية 

Bot 202 1 1 1 تلنيف النبكتك  الزه ية 

م 
لع
لع
ا

ة 
دي
لك

قت
ج
ا

ة 
عي

مك
تت

ج
لا

ية
ع
را
ز
ال

 

Ecn 204 1 1 1 إقتلكد زراعي 
Ext 2302 1 1 1 أيكييك  اجرشكد الزراعي 

Ext 203 1 1 1 اجعيم ال يفي 

Ext 204 1 1 1  نكهج لأيكليب تنمية المعارد البش ية 

ي 
ض

را
أل
ا

كه
مي

ال
ل

 

Sol 203 1 1 1 تعدة األراضي لالميكه 

Sol 204 1 1 1 المعارد األرضية لالمكئية 

Sol 205 1 1 1 ايت را ك  االيتشعكر عن ةعر اي الزراعة 

Sol 206 1 1 1 الزراعة العلعية 

العك ططة للمسططتعيين األلل لالثططكني البطط ا ج تلططم الشططعبة ( : 19 ططكدة )

الت للية التكليطة إعتبطكرا  طن المسطتعي الثكلطث ايمطك ي ط         

(  طن هطذه    2ن  المطكدة )  كمطك لرد ةط   2 – 1الب ا ج  ن رقم 

 .اليئحة 
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 ةـام احتلاليـأ ك
  -( :19 كدة )

تةبق أحككم هذه اليئحة على طيب الف قة األللي الجطرد الملتحقطين    -أ

ةكلكلية اى العطكم الجطك عى التطكلي  بكشط ة العتمكدهطك  طن الجمطك         

 الم تلة ) لةة تريرة ( . 

ةكلنسبة للةيب القرا ى المقيرين ةكلكلية قبل صرلر هذه اليئحطة ،   -ب

رة ةكلق ار الطعزاري رقطم   تةبق عليمم اليئحة الراللية السكةقة اللكد

لالمعرلة ةقط ار المجلطس األعلطى للجك عطك      م 12/2/2626ةتكريخ  991

م ) ال كص ةكلسمكح للةيب الحكصلين على الثكنعية 29/22/1001ةتكريخ 

( إلطى أن يطتم   العك ة شعبة ال يكضة للقبعل ةشعبة المنرية الزراعية 

 ) لةة قريمة ( .      ت  ج أل  طكلب  نمم

جعز للةيب الملتحقطين ةكلكليطة  طن يطنعا  يطكةقة ل قيطرين       ي -تط 

إلى أحككم هذه اليئحة ةعر إتط ا    االنتقكلةكلمستعى األلل أل الثكني 

 المقكصة العلمية اليز ة لمك يبق لمم درايت  . 

 -( :12 كدة )  

تس ي أحككم قكنعن تنظطيم الجك عطك  لالئحتط  التنفيذيطة لاللطعائح       -أ 

ةكلجك عة اى شأن  ك لم ي د ة   لاال تحكنك المنظمة لشةعن الرراية 

 ن  اى هذه اليئحة . 

 991تلغي اليئحة الراللية السكةقة اللكدرة ةطكلق ار الطعزاري رقطم     -ب 

على للجك عك  ةتكريخ لالمعرلة ةق ار المجلس األم 12/2/2626ةتكريخ 

ايمك عرا أحكك مك المنظمة لم حلطة الررايطك  العليطك    م ، 29/22/1001

 طن تةطعي  ةط ا ج     االنتمطك  ةكلكلية ، ايسطتم  العمطل ةمطك لحطين     

 الررايك  العليك . 

المق را  التكميلية للةيب الذين ييقع عن ةكلتسطجيل للررايطك     -تط 

ةمطذه اليئحطة تكطعن  طن      العليك اى غي  ت للكتمم ةعر ةر  العمل

 لاق  المق را  المررتة ةمذه اليئحة . 
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 للةيب المتفعقين يلة  ن المق را  اجضكاية  ت ل  الكلية( : 16 كدة )

Additional courses ( AdC )       يحرد  جلطس الكليطة  ععطر لأ طككن

درايتمك لأعراد الةيب المتفعقين اى كل ة نك ج لالذين يتكعن لمم 

ح ية القيكم ةرراية هذه المق را  ، لت لط  هطذه المقط را  لعطرد     

لتقطعيم الةطيب لنسطب الحلطعر      اال تحكنك أيكةي  الرراية لنظم 

  ضطمن  العاردة ةمطذه اليئحطة ، لال تحتسطب يطكعك  هطذه المقط را      

السكعك  المعتمرة اليز ة للت ط ج لال ضطمن المجمطعع الت اكمطى     

 للةكلب ، لهذه المق را  تعضحمك السلة التكلية : 

 

 .  يلة المق را  اجضكاية ال كصة ةكلةيب المتفعقين . 21ترلل 

 المق ر ال قم الكعدي
 عرد السكعك  المعتمرة

  جمعع ترريبك  عملية نظ ي

AdC 501 1 1 1  حكيبة 

AdC 502 1 1 1 الجعانب القكنعنية اى الزراعة 

AdC 503  1 1 1 تقنيك  قعاعر البيكنك 

AdC 504  الكتكةة لالمحكدثة اى اللغة

 اجنجليزية

1 1 1 

AdC 505 1 1 1 إدارة المعارد البش ية 

AdC 506 1 1 1 الممكرا  اجدارية 

AdC 507 1 1 1 إدارة األز ك  الزراعية 

يطكعة   21يمنح الةكلب شمكدة ة نك ج التميز العلمي ةعر إتتيكزه ةنجكح ل

  عتمرة على األقل  ن يلة المق را  السكةقة .  
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 ال اب اخلامس
 ال حة التدريب ائيداحي
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 ال ـاب اخلامـس

 يداحيال حــة التدريب ائ
ةأدا  تطرريب  يطراني    يكلف الةيب المقيرلن ةكلمستعى الثكني( : 6 كدة )

عكم )دالل الب نك ج ( ةعايةة األقسكم العلمية المعنية ةكلب نك ج الذي 

كمطك يكلطف الةطيب    ( ،  2 -ت ل  اي  الةكلب    ) ترريب  يراني 

ةأدا  ترريب  يراني  ت ل  اطي  جطكل    المقيرلن ةكلمستعى الثكلث

ك ج الذي ت ل  اي  الةكلب دالل الب ن  optionالت ل  الف عي 

( ، أ ك الةيب الذين تم تسجيلمم اي الت لط    1 -) ترريب  يراني 

العكم ةكلب نك ج ايتم تعزيعمم على األقسكم المشت كة اي الب نطك ج ،  

لاقك ل غبة كل طكلب ،  ط    اعطكة تمثيطل األقسطكم المعنيطة ةمطذا       

(  ن هطذه اليئحطة ، ليكطعن    2الب نك ج ، طبقك لمك تك  ةن  المكدة )

لمرة أرةععن يع ك على األقل ، ةعاقط  أرةط  يطكعك  نظ يطة      الترريب

لأرة  يكعك  عملية اي اليعم العاحر ةكل   احل   ن   احل الترريب 

أل اي  عاق  العمطل  الميراني ، ليتم الترريب ةم ااق الكلية الم تلفة 

لاجنتكج الم تبةة ةت ل  الب نك ج دالل أل لكرج تممعرية  لط   

أل اططي إحططرى الجمططك  المتلططلة   ( 2 -اني )تططرريب  يططر الع ةيططة

الم تبةطة  ةت للكتمم اي  عاق  العمل لاجنتكج لال ر ك  الزراعية 

)تطرريب   ةت ل  الب نك ج دالل أل لكرج تممعرية  لط  الع ةيطة  

ليحرد  جلس الكلية ، ةنك  على  قت حطك  األقسطكم اطي     ( 1 - يراني 

ظطكم تعزيط    شم   كرس  ن كل عكم  جطكال  لأ طككن التطرريب لن   

الةيب ، لال يجعز إعفك  الةكلب  ن الترريب الميراني كل  أل تطز   

 ن  ، ليتم ترريب الةيب المت لفين عن التطرريب  ط  ططيب العطكم     

إال إذا حلط  التطرريب    سالتكلي ، لال يمنح الةكلب درتة البكطكلعريع 

 لنجح اي  .

يعتب  الترريب الميطراني المقط ر  كمطًي لمقط را  المسطتعي      ( : 1 كدة )

المنقعل  نمك الةيب لال يلكف تقري ه اي  إلى تقري ه العكم ، كمطك  

يحسب الترريب  كدة ريعب . ليتم ترريب  ن لطم يطؤده ةنجطكح اطي     
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السنة التكلية لال يمنح الةكلب درتطة البكطكلعريعس إال ةعطر اتتيطكزه     

 ح .الترريب الميراني ةنجك

يجعز أن يتم الترريب كل  أل ةعلط  دالطل   ااطق الكليطة أل     ( :1 كدة )

الجك عة أل لكرتمك كمك يجعز أن يتم الترريب لكرج تممعرية  ل  

الع ةية لمن ي غب  ن الةيب على نفقتمم ال كصة لذلن ةنك  علطى  

 اقت اح الةكلب لتعصية  جلس القسم ل عااقة  جلس الكلية .

لةكلب ةعر إتمك   اتط ة التطرريب لطكرج الكليطة شطمكدة      يقرم ا( :9 كدة ) 

 عتمرة  ن الجمة التي تم ترريب  ايمك  بينًك ةمك  سلك  ل المرة التطي  

 قلكهك اي الترريب لنعع الترريب .

يلتزم الةكلب ةتقريم تق ي  لاف عن الفتط ة التطي قلطكهك اطي     ( :2 كدة )

ال بط ا  التطي   الترريب  بينًك ة  نطعع التطرريب ل جكالتط  ل رتط  ل    

أكتسبمك لأهم  جطكال  التطرريب التطي زاد  لب تط  للعقبطك  التطي       

 اعت ضن  لاقت احكت   لتحسين الترريب .

درتطة   200يتم تقيطيم التطرريب ةحيطث تكطعن النمكيطة الكبط ى       ( :9 كدة )

 -النحع التكلي :على درتة على أن تعزع  92لاللغ ى 

اللي لتكطعن  نكصطفة   درتة للترريب لي ت  ةمك المشط ف الطر   20-أ 

 ةين  لةين المش ف ال كرتي إن لتر .

درتة للحلطعر لالسطلعك الش لطي للةكلطب أثنطك  التطرريب        12-ب 

لي ت  ةمك المش ف الراللي للذلن ت اعطى نسطبة الحلطعر ةطط     

 أيكم غيكب حر أقلى ( . 20)  92%

 درتة التق ي  المقرم  ن الةكلب . 12-تط 
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  (الوانات ائعتمدةالدراسات العليا )حظام 

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

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

مجتمع . وتقوم نواحي اإلنتاج والخدمات الزراعية وخدمة ال ومتابعة تنفيذ السياسة الزراعية فى

فى التعرف على حاجات المجتمع الزراعي فى إقليمها وتشارك فى تحقيق  الكلية بدور جوهري

  . واالرتقاء به أهدافه

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

عليم واإلعتماد ، والعمل علي إيجاد مكان الت 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  التقدم من خالل تطوير الالئحة لتعمل بنظام الساعات

، 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

 . قليميواإل

 

  -: (الدراسات العليا )نظام الساعات المعتمدةلمرحلة الدرجات العلمية 

 . 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

 . الماجستير فى علوم البذوردرجة   .5

 . درجة الماجستير فى الحماية المستدامة للمحاصيل .6
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 ال اب الوادس

 ون ــــاع شعــــق 
 خدمة اجملتمع والمية ال يعة
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 ق اع خدمة اجملتمع والمية ال يعة
 األحش ة ال يعية

 

 -يسعى هذا القةكع إلى تحقيق عرة أهراف أهممك :

أعمكل الم اكز لالعحرا  ذا  الةكة  ال طكص لتفكعلمطك  ط     تةعي   (2

 البيةة المحيةة ةأنشةتمك الم تلفة .

إتطط ا  دلرا  ترريبيططة للممنريططين الططزراعيين ةططكجدارا  لزراعيططة   (1

 ةمحكاظة الرقملية 

 االشت اك اى الحمي  القع ية ةكلتعكلن    لزارة الزراعة لمحكصطيل  (1

 القةن( . –األرز  –ةنج  السك   –الذرة  –) القمح 

ترعيم  ش لع ترريب شبكب ال  يجين ةكالشت اك    لزارة الزراعطة   (9

إنتطكج   –عطيش الغط اب    –اى  جكال  عريطرة  ثطل : ) عسطل النحطل     

 صيكنة المعرا  لاآلال  الزراعية ...( . –إنتكج الرلاتن  –الحيعان 

دعم القعاال اجرشكدية ةكجدارا  الزراعيطة الم تلفطة لحطث الةطيب      (2

 لأعلك  هيةة الترريس ةكلمشكركة اى األنشةة المجتمعة .

 إصرار النش ا  اجرشكدية للعك لين اى المجكل الزراعى . (9

 عقر المؤتم ا  لالنرلا  . (9
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 الو دات ذات ال ا ع اخلاص   كلية الزرانة
 -يعتر ةكلكلية لمسة لحرا  ذا  طكة  لكص لهى:

ليسطعى هطذا    زيطكن(:  –  كز البحعث لالتجكرب الزراعية ) قيةشع  (2

اططران ةكلمحكصططيل الزراعيططة  299الم كططز إلططى ايتلططيح لزراعططة 

 المتنععة.

 المنلطعرة(:  –الزراعية ) كلية الزراعطة   ب  كز البحعث لالتجكر (1

ليسعى هذا الم كز إلى إنتكج شتي  األشجكر لالفككمة لالمحكصيل 

 لإنتكج الرلاتن لاللحعم لغي هك .

لتسعى هطذه العحطرة إلطى إتط ا  التحكليطل       لحرة التحكليل الرقيقة: (1

الكيميكئية للعينك  الغذائية لغي  الغذائيطة لإتط ا  البحطعث العلميطة     

 لترريب الةيب لغي هك .

ليسطعى هطذا الم كطز إلطى        كز أةحكث تلعث البيةة ةكلمبيطرا  :  (9

دراية التطأثي  السطكم للمبيطرا  علطى اجنسطكن ل  ككاحطة الحشط ا         

 لغي هك .

ليسطعى هطذا    ك  اجرشطكدية لااليتشطكرية الزراعيطة :     كز ال طر   (2

تعتي  البحعث الزراعية نحع  الم كز إلى تحقيق عرة أهراف أهممك :

 شططكي  اجنتططكج الزراعططى المحلططى لتع يططف المنتجططين الططزراعيين 

ةكلمستحرثك  لالمبتك ا  الزراعية لعقر الرلرا  الترريبية لتقطريم  

 زراعية لغي هك .لةط ل قت حك  لكصة ةكلمش لعك  ال

 مل احلاسب آلىلامع
  2662تم إنشك  ألل  عمل للحكيب اآللى ةكلكلية عكم . 

  عظطم   لتمكز لتعمط  90لتم إنشك  ثيث  عك ل أل ى ةةكقة إتمكلية 

( wirelessاألتمزة على نظطكم ايطتقبكل اليطلكي للشطبكة الرلليطة )     

 . اى  عاق  كثي ة  ن الكلية  LAPTOPليمكن للةكلب ايت رام 
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 جملة الكلية ) جملة العلوم الزرانية (
 . جلة العلعم الزراعية تلررهك كلية الزراعة ةجك عة المنلعرة  

  2699تلرر المجلة شم يًك  نذ عكم. 

  قر أعر   كز تقنية االتلكال  لالمعلع ك  ةجك عة المنلعرة ة نك ج

 لكص يست رم كقكعرة ةيكنك  لألةحكث اتى تنش  ةكلمجلة .

      لتقعم الكلية ةإدلكل  ل لك  األةحكث علطى قعاعطر ةيكنطك  الجك عطة

ةلفة شم يًك . كمك نعضح األةحطكث كك لطة علطى الشطبكة ألعكلميط       

 . ASK ZADةمعق  
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 ال ـاب الوا ـع
 ق اع شعون إدارة اجلودة

 و دة ضمان اجلودة
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 رؤية العحرة

الفكعليطة التعليميطة لالبحثيطة    تحقيق  ستعى  تميطز  طن األدا  اطى    

للر ة المجتم  لتنمية البيةة تتفق    المعكيي  القيكيية لجعدة التعليم  

 طبقًك لمتةلبك  الميةة القع ية للمكن تعدة التعليم لاالعتمكد .

 العحرة ريكلة

االرتقك  المسطتم  ةكلعمليطة التعليميطة لالبحثيطة للر طة المجتمط        

التقيطيم المسطتم  لالتغذيطة ال اتعطة لجميط       لتنمية البيةة  ن لطيل  

األط اف المعنية لكسب ثقة المستفيرين  ن ال ر ة اى إ ككنيك  ل يجى 

 الكلية .

 اختصاصات و دة ضمان اجلودة  الكلية  
 ت ت  لحرة ضمكن الجعدة ةكلكلية ةمك يلى :

    التعكلن      كز ضمكن الجعدة لاالعتمكد ةكلجك عة  ن أتطل تقيطيم

لضمكن تعدة التعليم ةكلكلية اى ضطع  الفلسطفة التطى حطردتمك     األدا  

 الميةة القع ية للمكن تعدة التعليم لاالعتمكد .

  على  سطتعى   –تةبيق إيت اتيجية الجك عة ايمك ي ت  ةجعدة التعلم

 الكلية .

        إنشك  نظكم  علع طك   تكك طل لتقيطيم األدا  لضطمكن تطعدة التعلطيم

 ةكلكلية

 ألدا  لضطمكن تطعدة التعلطيم ةكلكليطة لتقطريم       تكةعة أنشةة تقييم ا

 تق ي  ينعى إلى الم كز ال ئيسى ةكلجك عة .

     تقريم أدلة إرشكدية للر ك  ايتشكرية لألقسكم العلميطة لاجصطرارا

 الم تلفة ةكلكلية ايمك يتعلق ةلمكن تعدة التعليم .

       العمل    لكي  الكلية لأعلطك  هيةطة التطرريس ةكألقسطكم العلميطة

 لعن ةكجدارا  الم تلفة على تميةة الكليطة لإعطرادهك للحلطعل    لالعك

 تمكد .ععلى اال
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        إعراد الرراية الذاتية تبعطك لمعطكيي  الميةطة القع يطة للطمكن تطعدة

 التعليم لاالعتمكد ألدا  الكلية .

 :تكةعة أدا  الكلية لتقريم الرعم الفنى اى اآلتى  

تم  ل تةلبك  يعق  رى  يئمة الب ا ج الررايية الحتيكتك  المج .2

 العمل .

 رى ارتبكط المق را  لالمنكهج لالب ا ج الررايية ة يكلة الكليطة   .1

لأهراامك اجيت اتيجية ، ل رى تعاا  نظكم لاضح ل تةعر للقيطكس  

 المستم  لمذا االرتبكط .

 رى لتعد  نمج درايى  حرد ل تةطعر لكطل  قط ر ةمطك يلطمن       .1

  يحقة العل  اى تمي  المجكال  .

 تعاا  نظم  حردة ل علنة لعكدلة لتقييم آدا  الةيب . رى  .9

 رى  يئمة المق را  لعرد السكعك  لكطل  قط ر لمتةلبطك   طنح      .2

الررتة العلميطة لاقطًك للمعطكيي  لاألنمطكط التطى تحطردهك الميةطة        

 القع ية للمكن تعدة التعليم لاالعتمكد .

لت لي   رى  يئمة الب ا ج الررايية ، لالمق را       تةلبك  ا .9

الممنى ، لذلن اى الممن التى تستعتب  مكريتمك الحلطعل علطى   

 ت لي   ن تمك  أل ى لكرج الجك عة .

 رى  يئمة الب ا ج الررايية لمتةلبك  إعراد ل يج لرية القطررة   .9

على التحليل ، لالتفكي  المنةقي ، لاجةراع ، لتحمطل المسطةعلية ،   

التكنعلعتية الحريثطة ،  لالعمل ضمن ا يق ، لالتعك ل    العيكئل 

 لامم حقيقة المتغي ا  العكلمية .

الميزا  التى تتمت  ةمك كل أل ةع  األقسكم العلمية اطى ة ا جمطك    .2

 لأنشةتمك البحثية .

 رى االلتزام ةكلمعكيي  األككديمية التى تحردهك لجكن قةكع التعليم   .6

 الزراعى لاقًك للررايك  التى تتم اى هذا الشأن .

 -ر ك  الةيب ةكلمستعى الميئم ايمك يتعلق ةمك يلى : رى تعاا  ل .20

 أنشةة رعكية الشبكب . -
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 اجقك ة ةكلمرن الجك عية . -

 دعم الكتكب الجك عى. -

  ككاآ  التفعق . -

 -المسكعرا  الم تلفة لتشمل : -

 ق لب   (2

  سكعرا   كلية (1

  سكعرا  عينية  (1

  سكعرا  اتتمكعية أل ى (9
 

 لإل ككنيك  المتكحة رى  يئمة أعراد الةيب المقبعلين  .22

 لحعااز إضكاية للةيب المتميزين .  رى تعاا  لر ك .21

  رى كفك ة النظكم المتب  اى إت ا  اال تحكنك  لرصر النتكئج ..21

  رى األلذ ةكلنظم الحريثة للتقييم. .29

 

 
 اإلرشاد األكادميي

 أهدافـــه(  –) مقهومــــه 
  ن هع الم شر األككديمي  

: هع علع هيةة تطرريس   Academic advisorالم شر األككديمي  -

الذى ي تكره  جلس الكلية ةعطر ت شطيح القسطم العلمطى  لط  لتعتيط        

الةكلب ل سكعرت  اى حل المشكي  التى قطر تعت ضط  أثنطك  الررايطة     

 ليكعن رأي  ايتشكريك.
 

 أهراف اجرشكد األككديمي  

ةكل عكيطة العلميطة    تع يف الةكلب ةلعائح الكلية / أليقيك  التعلم / القيكم

لاألككديمية لاالتتمكعية لالثقكايطة للةطيب لطيل اتط ة درايطت  حتطى       

 ت  ت  ...

 ككديمي اى االتى :ليمكن أن يفيرك الم شر األ- 



 

 - 91 - 

تع يف الةكلب ةكلتقكلير الجك عية لقكنعن تنظيم الجك عك  للعائح الكلية   .2

. 

البيكنطك    ي ل  الم شر األككديمي ةةكقة لكل طكلب يسجل ايمك ككاطة  .1

 اليز ة عن  ، ل النتكئج التى حلل عليمك .

يقعم ةم اتعة المق را  التى يسجل ايمك الةكلب اى كطل الطل درايطى     .1

حتى ت  ت   ن الكلية ، ليكطعن رأى الم شطر األكطكديمي ايتشطكريك ،     

لالةكلب هع المسةعل كلية عن المق را  التطى يقطعم ةكلتسطجيل ايمطك     

 ةنك  على رغبت  .

ةكلب ةكيفية إدارة العقت ) تعزي  العقطت ةطين ليطكئل تحلطيل     تع يف ال .9

 –النشططكطك  الةيةيططة  –المعلع ططك  ال كصططة ةططكلمق را  لالمططذاك ة 

 العيكئل الت ايمية ( .

تعطير العيقة ةين الةكلب لأعلك  هيةة الترريس لإدار  الكلية الم تلفة  .2

ل  ط   التى يتعك ل  عمك لذلن ةحطل المشطككل التطى تقكةلط  لالتعاصط     

 أعلك  هيةة الترريس ةفكعلي  .

تع يف الةكلب ةكلمعاصفك  العك ة ل ط يج كليطك  الزراعطة لةب ا جمطك      .9

الم تلفة ل عاصفك  كل ة نك ج طبقك للمعطكيي  القع يطة األككديميطة    

 الم تعية لعيقت  ةسعق العمل .

نشطةة الةيةيطة لتعضطيح    تحفيز الةلبة لالةكلبك  على االشت اك اى األ .9

 ةينمك لةين التفعق العلمى . العيقة

تع يف الةكلب ةأهمية التعك ل    الحكيب اآللى لاالنت نت للحلعل علطى   .2

المعلع ك  التى تفيره اى ايتيعكب المق را  لأدا  النشطكطك  الم تلفطة   

المةلعةة  ن  قبطل القطكئمين ةكلتطرريس . لتسطميل إ ككنيطة ايطت رام       

 الةكلب لمعك ل الحكيب االلى اى الكلية .

تع يف الةكلب ةنظكم المكتبة لكيفية الحلطعل علطى الم اتط  ال كصطة      .6

 ةكل  ق ر لتسميل التعك ل  عمك .

إكسكب الةكلب  مطكرة العمطل اطى تمكعطة ل مطكرة االتلطكل كعيطيلة         .20

لمشكركت  اى لر ة المجتم  لتنمية البيةة لكذلن اى يعق العمطل  

  ذا  اللطلة  لتسميل  أ عرية ترريب  اى الملكن  لالمزارع لالمؤيسك

 ةكلب نك ج الذى ينتمي ألي  الةكلب ل ةة  ةسعق العمل .
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تع يف الةكلب ةنظكم الررايك  العليك ةكلكلية حتى تكعن حكازا لتفطعقمم   .22

اى   حلة البككلعريعس لالتسجيل ةعر ت  تمم اى أحطرى الطرةلع ك    

 أل ة ا ج المكتستي  ل الركتعراه الم تلفة  

ايك التى تقر مك إدارة الكلية اى ضع  لعائح تع يف الةكلب المتفعق ةكلمز .21

 ل عارد الكلية .

يكيى اى العملية التعليمية لتعتيم  على التعلم تع يف الةكلب ةرلره األ .21

 الذاتى لاالعتمكد على الذا  اى حل  شككل  .

 إرشكد الةكلب إلى كيفية ارتبكط  ةكلكلية ةعر ت  ت  . .29

اليز ة لزيكدة  طراركمم  تشجي  الةيب على القيكم ةكلترريبك   -

 العلمية لالثقكاية

 شكركة الةيب اى التفكي  اى العط لب العظيفيطة المتطعا ة     -

 ل  يجى الكلية ةكلتنسيق    الجمك  ذا  العيقة
 

 

 

 قعاعر السي ة لاال كن اى المعك ل الررايية

الررلس المعملية تز  هكم اى غكلبية المق را  الررايطية ةكلكليطة لالتطى    

الةكلب  ن ليلمك  مكرا  التعك ل    األتمزة العلمية لالزتكتيك  يكتسب 

لالمعاد الكيمكلية ةم تلف أشطككلمك ، لعليط  اطإن تميط  الةطيب علطيمم       

االلتزام ةقعاعر السي ة لاأل كن العك طة دالطل المعك طل الررايطية لالتطى      

 ينعردهك اى النقكط التكلية ةكجضكاة إلى أى قكعرة ألط ى تعتط  للةطيب   

  ن قبل القكئمين على إدارة المعك ل الررايية .

 
 -أواًل : ق ل الدخو  إىل ائعمل يب إا اع اآلاى :

     ارترا  ةكلةع المعمل األةي  لالنظيف لالذى يفلطل أن يكطعن  لطنععك

  ن القةن لليس األليكف اللنكعية.

    ارترا  حذا  كك ل يغةى القرم تمك ك ليمن  تمك ك ارترا  اللطنرل أل  طك

 شكة  دالل المعمل .

    عرم اصةحكب أى  تعلقك  ش لية  ن كتب ل ذك ا  أل شطنط دالطل

 المعمل .
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 لالمش لةك  دالل المعك ل .  ال يسمح إطيقك ةكال طعم 

     عرم ارترا  الميةس الفلفكضة لالحلى دالل المعمل . كمطك يجطب ضطم

 الشع  الةعيل إلى ال لف قبل الرلعل إلى المعمل .

 

 -أثلاء التوا د  ائعمل  :ثاحيًا  : 
 .يجب على الةكلب أن يكعن يقظك ل تبنمك طعال ات ة لتعدة اى المعمل 

 .يجب التل ف ةة يق   سةعلة لترية اى تمي  األلقك  دالل المعمل 

 .يجب عرم ترالل األحكديث العك ة لال كصة أل إلقك  النكك  دالل المعمل 

 يططة التح ي يططة  نمططك يجططب إتبططكع التعليمططك  ال كصططة ةكلططررلس العمل

 لالشفمية .

  اى حكلة عرم لضعح أى تعتيمك  يجب ال تعع إلى المسةعل عن المعمل

 قبل إت ا  أى تجكرب .

 الكيمكلية لالمحكليطل المعتطعدة دالطل     تمزة لالمعاديجب عرم لمس األ

 المعمل إال ةتعتيمك   ن المسةعل عن المعمل .

      ط  المطعاد الكيمكليطة أل    يجب ارترا  النظطكرا  العاقيطة عنطر التعك طل 

 الح ارة لال يكتفى ةكلنظكرة الةبية إن لتر  .

  على الةكلب االلتزام ةكلمككن الم ل  ل  دالل المعمل لعرم التنقل  ن

  ككن الل  إال للل لرة التى يتةلبمك العمل .

       يجب الحفكظ على  ككن العمل نظيفك ططعال العقطت لةعطر االنتمطك   طن

 الررلس العلمية  

  ارترا  قفكز  قكلم للكيمكليك  عنر التعك ل  ط  المحكليطل لالمطعاد    يجب

 الكيمكلية .

       ال يجب ايتعمكل أدلا  زتكتيط   كسطعرة أل  شط للة تجنبطك لحطرلث

ت لح عنر االيت رام يجب  ع اة األ ككن الم للة لةفكيطة الح يطق   

 لط يقة ايت را مك

 مل الررايية .يفلل عرم ايت رام العريك  اليصقة أثنك  العمل ةكلمع 

    التجكرب التى ينتج عنمك أة  ه لغكزا  يجب إت ائمك اى دلالب الغطكزا

 المتعاا  اى المعمل .
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      ال يجب اى أى حكل  ن األحعال ايتنشطكق المطعاد الكيميكئيطة السطكئلة أل

تذلقمك ليجطب ال تطعع إلطى  سطةعل المعمطل لييتفسطكر عطن المطعاد         

 الكيميكئية.

 كصة ال كصة ةكلمحكليل عن ط يق الفطم ليجطب   يحذر تمك ًك ايت رام الم

 ايت رام  كص  آلي  أل المنفكخ المةكط ال كص ةذلن .

    يجب أةعكد اليرين عن العين لالعت  أثنك  إت ا  التجكرب ليجطب غسطلمك

 ةكلمك  لاللكةعن عنر االنتمك   ن إت ا  التجكرب .

 
 -ثالثًا : ق ل مغادرة ائعمل :

 صطلي للكطن يجطب    لمست ر ة إلطى الععطك  األ  ال يجب إعكدة الكيمكليك  ا

 الت ل   نمك ةة يقة صحيحة اى األ ككن الم للة لذلن .

 . يجب إعكدة األتمزة لالزتكتك  الى المككن الم ل  لمك 

     عرم إلقك  الزتكج المكسعر اى األحعاب للكن يجب الطت ل   نمطك اطى

 المككن الم ل  لذلن  

 . يجب تنظيف األ ككن ال كصة ةكلةيب 
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 إرشادات ل بب كلية الزرانة
 

 السبيل إلى النجكح لالتفعق

 ) الحقعق لالعاتبك (
 

 
باألنشطه الطالبية حيث التحتسب عدد أيام اإلشتراك بها فى نسبة الغياب   إهتم -1

كذلك اهتم باإلنضمام إلى األسر الطالبية واألنشطة الثقافية  والرياضية  والفنية 
 وغيرها من األنشطة .

بصفة دائمة بحضور المحاضرات والدروس العملية واإلمتحانات الدورية  إهتم -2
 خالل الفصل الدراسى مع مراعاة عدم تجاوز الغياب عن النسب المسموح بها .

درجة لإلمتحان  01درجة موزعة كما يلى  111إجمالى درجات كل مقرر بالكلية  -3
درجات  5لى النهائي ) ـدرجة ألعمال السنة واإلمتحان العم 01النظرى النهائي + 

لإلمتحان العملى  21شفوى +  11درجات أنشطة فصلية +  5أعمال سنة + 
 النهائي والتطبيقى (

ساعات فى  نباإلجتماع مع السادة أعضاء هيئة التدريس المرشدين األكاديمي إهتم -0
 1-11)يوم األحد من واألقسام العلمية  اإلرشاد األكاديمى المعلن عنه بالكلية

 .لمساعدتك فى حل أى مشكلة تعترضك ظهرا( 
إهتم بحضور الساعات المكتبية للمقررات التى تقوم بدراستها مع السادة أعضاء  -5

 هيئة التدريس لتذليل أى صعوبات فى المقرر الذى تقوم بدراسته .
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 .
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إهتم بتقييم كل مقرر درسته ورقيًا أو على االنترنت حتى تؤخذ مالحظاتك فى  -7
يم يتم أسبوعيًا أو أثناء االعتبار لزيادة تفاعلك مع المحاضر وهذا التقي

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

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

 يمكن كتابة شكواك عن طريق  اإلنترنت  -9
دائمًا باإلطالع على اإلعالنات الموجودة بلوحات اإلعالنات باألقسام  إهتم -11

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

مستهدفة وعن ستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلم الأ قم بسؤال -11
 توصيف المقرر وتوصيف البرنامج الذى تقوم بدراسة مقرراته .

( الخ التعلم الذاتى  ....  -تفاعل مع أساليب التعلم الحديثة )التعلم اإللكترونى  -12
 والتى تهدف إلى  صقلك بمهارات أساسية يتطلبها سوق العمل.

والهيئة القومية  لجامعةبا كل من  مركز الجودة  احرص جيدًا على امداد مراجعى -13
عندما غبرمقبولة عتماد بالمعلومات الصحيحة دون مبالغة إللضمان جودة التعليم وا

 . فقط يطلب رأيك
 .شارك فى برامج التوعية المجتمعية والبيئية -10
انشطة الجودة واألنشطة  ساعد كليتك فى الحصول على االعتماد بالمشاركة فى -15

 .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

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  


